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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

  

TÉCNICO EM ENFERMAGEM SAMU 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

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

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Conhecimentos Específicos 

10 30 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

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

Exemplo: 

A D A B 

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

TEXTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nas pequenas coisas que identificamos o verdadeiro cidadão. 11 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ou transgride as normas estabelecidas. 25 

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

pequenos direitos do cidadão. 27 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

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

ARMANDO AVENA  
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01) Na ótica do articulista, 

 

A) exemplos e estímulos são indispensáveis no 

processo de mudança comportamental. 

B) desejo de transformação social implica confiabilidade 

incondicional nas lideranças políticas. 

C) desrespeito às normas sociais impostas pressupõe 

mais punição que conscientização. 

D) inércia popular e falta de vontade política são polos 

opostos. 

 

02) Sobre o texto, é correto afirmar:  

 

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

sintetiza o assunto do texto. 

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

(L.18) contém forte matiz de ironia. 

C) O autor do texto acaba corroborando a ideia de 

resistência do baiano ao cumprimento das leis 

estabelecidas na sociedade da qual faz parte. 

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

sugere um trabalho educacional de base para que 

ela se concretize de fato. 

 

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

no contexto,  o valor semântico de: 

 

A) explicação. 

B) ressalva 

C) concessão. 

D) conclusão. 

 

04) Marque a alternativa cuja palavra é acentuada pela 

mesma razão da acentuação da palavra “várias” 

(L.12). 

 

A) “através” (L.4). 

B) “público” (L.18). 

C) “saúde” (L.17). 

D) “frequência” (L.13). 

 

05) Marque a alternativa cuja palavra em destaque tem o 

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

foi feito em Brasília...” (L.5): 

 

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

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

C) “pessoas fazendo suas necessidades fisiológicas” 

(L.15/16). 

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

(L.20). 

06) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato e 

um dígrafo. 
 

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

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

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

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

 

07) Do ponto de vista fonético, a alternativa cuja 

afirmação está correta é: 
 

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

destaque formam encontro consonantal. 

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

brasileira. 

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

fonemas.  

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

“ch”. 

 

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

respectivamente: 
 

A) Paroxítona – oxítona  

B) Oxítona – paroxítona  

C) Paroxítona – paroxítona  

D) Oxítona – proparoxítona  

 

PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 9 A 10,  LEIA O 

ENUNCIADO PROPOSTO PARA CADA UMA 
 

09)  

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

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

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

'Boa noite!". 

 

Do período acima, é correto afirmar: 
 

A) A expressão "pela idade" indica causa. 

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

rezando", tem valor restritivo. 

C) O vocábulo "quase" denota modo. 

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

 

10)  

"Isso evitava qualquer outro assunto, pois a noite que 

iniciava a véspera do fim do mundo devia ser de 

recolhimento e solidariedade."  

 

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

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

B) A palavra "pois" expressa conclusão. 

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

ação verbal. 

D) A expressão "de recolhimento e solidariedade" 

caracteriza noite". 
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11) Sobre abordagem e primeiro atendimento a vítima 

de envenenamento, assinale a alternativa 

incorreta. 

 

A) Verifique se o local está seguro, procure identificar a 

via de administração e o veneno em questão. 

B) Incentivar a ingestão de leite para dificultar a 

absorção do veneno, caso seja administrado por via 

ora. 

C) Aborde a vítima como de costume, identifique-se e 

faça o exame primário; esteja preparado para intervir 

com manobras de RCP e liberação das vias aéreas, 

caso seja necessário. 

D) Proceder, após o exame primário, ao secundário 

removendo a vítima do local. 

 

12) Sobre os cuidados de enfermagem relativos à 

proteção eficaz contra a disseminação de 

infecção transmitida por ar, assinale a alternativa 

incorreta. 

 

A) Precisa-se de um quarto com pressão positiva 

monitorizada. 

B) Precisa-se manter a porta fechada de modo a 

conservar o equilíbrio adequado da pressão do ar no 

local de isolamento. 

C) Quando não houver quarto privativo disponível, 

pacientes infectados com a mesma doença podem 

partilhar um quarto, mas aconselha-se uma consulta 

a profissionais de controle de infecção antes do 

alojamento do paciente. 

D) Todas as pessoas que entram no quarto precisam 

usar proteção respiratória com o uso de respiradores 

descartáveis, como N95 ou o HEPA. 

 

13) Quais desses sinais e sintomas não é 

característico de intoxicação por veneno. 

 

A) sudorese, cefaleia, naúsea e vômitos; 

B) hemiplegia e hemiparesia, agitação motora e 

bradicardia;  

C) alteração da frequência cardíaca, taquipneia e 

choque; 

D) distensão abdominal, queimaduras ou manchas ao 

redor da boca e dificuldade para deglutir. 

 

14) Sobre a administração de medicamentos 

endotraqueais, assinale a alternativa incorreta. 

 

A) Os medicamentos dados por essa via costumam ter 

tempo de ação menor que os administrados por via 

endovenosa. 

B) São administrados por meio de uma cânula 

endotraqueal. 

C) Permite tentativas ininterruptas de reanimação e 

pode salvar momentos preciosos em uma 

emergência enquanto espera um acesso venoso. 

D) São absorvidos nos alvéolos.  

 

15) Assinale a alternativa que não representa uma 

consequência de infecções nos tratos 

respiratórios. 

 

A) Patógenos aéreos que se alojam nos pulmões. 

B) Inalação de patógenos aéreos de outros pacientes e 

cuidadores. 

C) Equipamento ventilatório contaminado. 

D) Aspiração de secreções orofarígeas com a utilização 

de luvas estéreis. 

 

16) A RDC nº 15 de 15 de março de 2012 define o uso 

de equipamentos de proteção individual de 

acordo com a sala ou área onde as atividades são 

desenvolvidas. Analise as afirmações abaixo e 

marque a opção correta: 

 

(1) na área de limpeza: óculos de proteção, avental 

impermeável de manga longa, máscara, luvas de 

borracha nitrílica ou butílica, de cano longo, protetor 

auricular e calçado impermeável e antiderrapante. 

(2) na sala de desinfecção química: óculos de proteção, 

máscara compatível com a toxidade do germicida, 

luvas de borracha, avental e calcado impermeável e 

antiderrapante. 

(3) na área de esterilização: luvas de proteção térmica 

impermeável.  

 

Esta(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)? 

 

A) Apenas a (1) 

B) (1) e (2) 

C) (2) e (3) 

D) (1), (2) e (3) 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 11 A 40 
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17) Sobre higienização simples das mãos segundo a 

ANVISA, assinale a sequência correta que indica 

o quinto passo a ser realizado. 
 

A) Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de 

sabão líquido para cobrir toda a superfície das mãos. 

B) Esfregar os dedos e friccionar os espaços 

interdigitais. 

C) Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a 

palma da mão oposta, segurando os dedos, com 

movimento de vai-e-vem e vice-versa. 

D) Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre 

si. 

 

18) Diante de um paciente apresentando dor torácica 

intensa, com irradiação para mandíbula e 

membro superior esquerdo, sudorese, 

insuficiência respiratória com dispneia, náusea e 

vômitos, é possível afirmar que ele está 

apresentando um possível: 
 

A) acidente vascular encefálico isquêmico 

B) acidente vascular encefálico hemorrágico  

C) colite ulcerativa 

D) infarto agudo do miocárdio 

 

19) Paciente admitido no pronto atendimento do 

Hospital Sarah Nogueira com história clínica de 

queimaduras espalhadas por quase toda sua 

extensão. Assinale a medida que não é prioridade 

nessa situação clínica. 
 

A) iniciar suporte ventilatório 

B) realizar os curativos 

C) iniciar hidratação com reposição volêmica 

D) puncionar um acesso venoso periférico e verificar os 

sinais vitais 

 

20) Sabendo da classificação dos artigos de uso 

médico em críticos, semicríticos e não-críticos, 

assinale a alternativa que possui um 

equipamento semicrítico. 
 

A) laringoscópio 

B) agulhas 

C) cateteres  

D) tensiômetro  

 

21) “A ________ é uma desinfecção realizada em 

lavadoras automáticas, com exposição do artigo em 

água a temperaturas de aproximadamente 60 a 90 

graus centígrados por 10 a 30 minutos, conforme a 

instrução do fabricante. É indicada para a 

desinfecção de circuitos de respiradores.” 
 

A) Autoclavagem. 

B) Pasteurização. 

C) Ebulição. 

D) Imersão. 

22) Com relação à indicação do uso de Quaternário 

de Amônio, é correto afirmar: 

 

A) Desinfecção de capilares do sistema de dialisadores, 

em solução aquosa, na concentração de 4% por 24 

horas. 

B) Esterilização de artigos sensíveis ao calor e à 

umidade. 

C) Desinfecção de nível médio e baixo; indicado para 

artigos não críticos e superfícies. 

D) Desinfecção de baixo nível; indicado para superfícies 

e equipamentos em local de manuseio de alimentos. 

 

23) “Diversas vias possibilitam o acesso dos micro-

organismos às vias urinárias de pacientes 

cateterizados. Pela via ___________, ocorre a 

inoculação de micro-organismos na bexiga no 

momento da inserção do cateter o que reforça a 

importância do uso rigoroso da técnica asséptica 

na manipulação do cateter vesical.” Completa 

corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

 

A) Extraluminal. 

B) Intraluminal. 

C) Direta. 

D) Indireta. 

 

24) Com relação aos métodos diagnósticos utilizados 

nos pacientes vítimas de doenças 

cardiovasculares, responda verdadeiro (V) ou 

falso (F) e assinale a alternativa que traz a 

sequência correta: 

 

(__) Hollter – É o aparelho utilizado para registrar a 

atividade elétrica do coração durante 24 horas.  

(__) Cateterismo Cardíaco – Consiste na introdução de 

radioisótopos (substâncias detectadas por radiação) 

por via intravenosa com o objetivo de detectar o 

infarto agudo do miocárdio.  

(__) Cintilografia miocárdica– Consiste na introdução de 

um ou mais cateteres pelas artérias até o coração, a 

fim de medir as pressões nas diversas câ- maras do 

mesmo. 

 

A) V – F – F. 

B) V – V – F. 

C) F – V – V. 

D) F – F – V. 
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25) A pancreatite aguda é definida como um 

processo inflamatório agudo do pâncreas. Suas 

causas são, exceto:  

 

A) Pedras da vesícula que se deslocam e impedem o 

escoamento das substâncias produzidas pelo 

pâncreas. 

B) Ingestão abusiva de álcool e de alguns 

medicamentos como corticóides e 

imunodepressores. 

C) Tumores que obstruem os canalículos do pâncreas. 

D) Níveis diminuídos de colesterol e triglicérides. 

 

26) São barreiras que impedem a comunicação eficaz 

entre os trabalhadores de saúde, exceto: 

 

A) Elementos perturbadores do exterior. Divergências 

de valores e crenças.  

B) Desinteresse. Papéis sociais desempenhados.  

C) Utilização de linguagem que o outro entende ou 

domina. 

D) Formação cultural divergente. Indisponibilidade física 

ou psicológica. 

 

27) Se em uma vítima inconsciente, observa-se pulso 

presente e respiração ausente deve-se:  

 

A) Abrir via aérea e aplicar 1 insuflação a cada 5 a 6 

segundos( 10 a 12 por minuto) e verificar a presença 

de pulso a cada 2 minutos. 

B) Abrir via aérea e aplicar 2 insuflação a cada 5 a 6 

segundos( 10 a 12 por minuto) e verificar a presença 

de pulso a cada 2 minutos. 

C) Abrir via aérea e aplicar 1 insuflação a cada 5 a 6 

segundos( 10 a 12 por minuto) e verificar a presença 

de pulso a cada 5 minutos. 

D) Abrir via aérea e aplicar 2 insuflação a cada 5 a 6 

segundos( 10 a 12 por minuto) e verificar a presença 

de pulso a cada 5 minutos. 

 

28) São situações indicadas pelo SAMU como 

critérios de inclusão para interrupção da 

Reanimação Cardiopulmonar (RCP), exceto: 

 

A) RCP em andamento sem indicação de choque pelo 

DEA acompanhada de exaustão da equipe e após 

autorização do Médico Regulador (condição 

obrigatória).  

B) Na ausência de retorno a circulação espontânea. 

C) RCP em andamento quando as condições 

ambientais se tornam inseguras e/ou muito 

insalubres.  

D) RCP em andamento quando as condições de 

segurança pessoal na cena se tornam 

comprometidas. 

 

 

29) São órgãos contidos na cavidade abdominal, exceto: 

 

A) Estomago. 

B) Bexiga urinária. 

C) Fígado e vesícula biliar. 

D) Intestino delgado. 

 

30) São exemplos de órgãos endócrinos, exceto: 

 

A) Cisterna do quilo. 

B) Pineal. 

C) Tireoide e paratireoides. 

D) Pâncreas. 

 

31) Polissacarídeos derivados do ácido algínico, 

obtido das algas marinhas marrons, sendo 

produzida mais especificamente de ripas de 

cálcio do ácido algínico, com enormes 

propriedades hemostáticas, criando um meio 

úmido no leito da ferida e auxiliando na 

cicatrização. De qual/quais cobertura (s) estamos 

falando? 

 

A) Filme transparente 

B) Alginato de cálcio e sódio 

C) Hidrocolóide  

D) Hidrogel  

 

32) A administração de medicamentos é uma 

atividade assistencial e pode ser exercida por 

técnicos e auxiliares de enfermagem, desde que 

sobre supervisão do enfermeiro, conforme 

preconiza a Lei nº 7.498/86 e o decreto lei nº 

94.406/87, que regulamentam o exercício 

profissional. Sobre essa temática assinale a 

alternativa incorreta. 
 

A) A correta identificação da medicação a ser 

administrada traz segurança aos profissionais 

atuantes e principalmente ao paciente. 

B) Todo o material utilizado no preparo das medicações, 

tais como: agulhas, cateteres sobre agulha, 

dispositivos com asas, seringas, equipos e outros 

acessórios deverão ser descartados no lixo 

contaminado. 

C) Os nove certos são primordiais no momento do 

preparo e administração de medicamentos, os quais 

são enfáticos durante a formação profissional e 

nunca podem ser deixados de lado ou esquecidos na 

rotina de trabalho do profissional. 

D) Soluções parenterais acondicionadas em recipientes 

de dose única, com capacidade de 100ml ou mais 

devem conter em seus rótulos, no mínimo: nome 

completo do paciente, leito/registro, nome do 

produto, volume, velocidade de infusão, via de 

administração, data, horário e identificação de quem 

preparou. 
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33) O primeiro cuidado com as feridas crônicas 

inicia-se com a limpeza, verificando se existe a 

necessidade ou não da remoção de tecidos 

desvitalizados. Para isso seria importante a 

utilização de antissépticos, todavia, sua utilização 

está impossibilitada porque 

 

A) Não existe um antisséptico ideal, pois mesmo 

possuindo uma ampla atividade microbiana, falha em 

conceitos como a toxidade e os efeitos adversos. 

B) Os removedores de gordura comerciais são 

excelentes e substituem a função que os 

antissépticos teriam na lesão. 

C) Com rotina sua utilização em feridas secas é 

impossibilitada pois permite uma granulação irregular 

o que não favorece a cicatrização. 

D) Apenas existe no mercado dois antissépticos que 

reduzem transitoriamente o conteúdo microbiano, 

sem afetar a cicatrização e são a clorazina e o 

propilenoglicol. 

 

34) A prevenção e controle eficazes de infecção 

requerem que você permaneça consciente dos 

modos de transmissão e as maneiras de controla-

las. Assim, analise os itens abaixo e marque a 

alternativa correta. 

 

I. Desinfecção descreve um processo que elimina 

muitos microorganismos ou todos, com exceção de 

esporos bacterianos, a partir de objetos inanimados. 

II. A esterilização é a eliminação completa ou a 

destruição de todos os microorganismos, incluindo os 

esporos. 

III. A técnica refere-se a práticas e procedimentos que 

ajudam a reduzir o risco de infecção. 
 

A) Apenas a II 

B) Apenas a III 

C) Apenas I e III 

D) I, II e III 

 

35) Um paciente foi admitido com sinais clássicos de 

sepse, sendo prontamente solicitado pelo médico 

a administração de 1500ml de Solução Ringer no 

tempo de 150min. Qual será o número de gotas e 

microgotas por minuto nessa administração? 
 

A) 200 gotas/min e 600 microg/min 

B) 230 gotas/min e 670 microg/min 

C) 250 gotas/min e 750 microg/min 

D) 270 gotas/min e 800 microg/min 

36) No Guidelline da atualização das diretrizes de 

2015, observou-se que se manteve o que se 

afirmava no de 2010: “os socorristas devem 

tentar minimizar a frequência e a duração das 

interrupções das compressões, para maximizar o 

número de compressões aplicadas por minutos”. 

Assim analise as duas afirmações e assinale se 

existe verdade ou mentira nessa afirmação de 

acordo com a última atualização. 

I – Em PCR de adutos presenciada, quando há DEA 

disponível imediatamente, deve-se usar o 

desfibrilador o mais rápido possível. Em adultos com 

PCR sem monitoramento ou quando não houver DEA 

prontamente deve-se iniciar a RCP enquanto o 

desfibrilador é obtido. 

II – Ao presenciar uma PCR extra-hospitalar e havendo 

um DEA prontamente disponível no local, o socorrista 

deverá iniciar a RCP com compressões torácicas e 

só após usar o DEA o quanto antes. 

III – Profissionais de saúde que tratem de um PCR em 

hospitais ou outras instituições com DEA ou 

desfibriladores no local devem aplicar a RCP 

imediatamente e usar o DEA depois de iniciada a 

RCP. 

 

A) Verdade, Mentira, Mentira 

B) Mentira, Verdade, Mentira 

C) Verdade, Verdade, Verdade 

D) Mentira Mentira, Verdade  

 

37) Lavagem das mãos é o ato de lavar as mãos com 

água e sabão, seguindo de lavagem sob água 

corrente com a duração de 15 segundos. Sobre 

isso, marque a alternativa que indica a sequência 

correta. 

 

A) enxágue as mãos, lave as palmas, dorso, espaços 

interdigitais, articulações, polegar, unhas e punho. 

B) enxágue as mãos, lave o dorso, espaços interdigitais, 

palmas, articulações, unhas, polegar e punho. 

C) enxágue as mãos, lave as palmas, articulações, 

dorso, espaços interdigitais, unhas, polegar e punho. 

D) enxágue as mãos, lave o dorso, espaços interdigitais, 

palmas, articulações, unhas, polegar e punho. 

 

38) A decisão de limpar ou limpar e desinfectar ou 

esterilizar depende da intenção do uso 

pretendido para o item. Itens como equipamentos 

de anestesia respiratória, endoscópios, cânulas 

endotraqueais e endoscópios gastrointestinais 

são categorias para esterilização, desinfecção e 

limpeza de quais tipos de itens? 
 

A) itens críticos 

B) itens semicríticos 

C) itens não críticos 

D) itens extremamente contaminados 
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39) Vários fatores influenciam a susceptibilidade do 

cliente à infecção, e quanto mais um fator está 

presente, a susceptibilidade do cliente muitas 

vezes aumenta, o que afeta a duração do tempo 

de internação, o tempo de recuperação e/ou nível 

global de saúde após uma doença. Entre as 

alternativas abaixo, assinale a alternativa que não 

indica um desses fatores. 

 

A) idade 

B) estado nutricional 

C) estresse 

D) fratura em qualquer parte do corpo 

 

40) Um lutador sofreu uma fratura óssea durante uma 

luta e foi admitido no hospital para solução do 

caso clínico. Após o retorno do centro cirúrgico a 

técnica de enfermagem recebeu a prescrição e 

tinha heparina para ser administrado de forma 

subcutânea em 30 UI e tínhamos apenas frasco 

de 85 UI e seringas de 50 UI. Assim a quantidade 

de heparina que deverá ser aspirada?  

 

A) 15 UI 

B) 18 UI 

C) 20 UI 

D) 23 UI 

 


