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A B C

A 

D 

Exemplo: 

 

TURNO: MANHÃ 

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

 

 

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

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

Português Atualidades Informática Conhecimentos Específicos 

10 05 05 20 
     

 

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

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

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

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOME DO (A) CANDIDATO (A): __________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.anapurus2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 01 A 05 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

FORA DO JOGO 

 

Alunos de bom desempenho escolar são o atalho mais rápido para a formação de gerações de espírito 1 
empreendedor e pendor criativo. Representam, enfim, a certeza de bom futuro para a economia de qualquer país. O 2 
Brasil parece fora desse jogo. Em um cruzamento inédito feito pelo Idados, instituto especializado em analisar 3 
números globais do ensino, os brasileiros que estão no topo da pirâmide escolar tiram notas semelhantes às dos 4 
alunos apenas medianos da OCDE (organização que reúne as nações mais ricas). Sim: nossa elite estudantil ombreia 5 
com a turma mais ou menos dos países desenvolvidos. Apenas 0,5% dos brasileiros briga de igual para igual com a 6 
nata de lá. 7 

O resultado foi garimpado nas planilhas do Pisa, exame aplicado pela OCDE desde 2000 para aferir o nível 8 
dos alunos de 15 anos em três áreas: leitura, matemática e ciências. A pesquisa do Idados se deteve na última prova 9 
de matemática, disciplina-mola para o avanço das várias ciências. É, portanto, uma medida contundente das 10 
possibilidades de o Brasil subir de patamar. O estudo não apenas pinta o retrato presente, como exibe o filmete do 11 
Brasil em sala de aula durante mais de uma década. Desde 2000, os bons estudantes até melhoraram nas notas, mas 12 
o avanço estancou em 2009, ao contrário do vigor revelado por países como China e Rússia, na curva do progresso. 13 

O grande mérito da pesquisa é expor, de maneira simples e didática, um gargalo normalmente escamoteado 14 
em meio a tantos outros. Em geral, no Brasil, olha-se para a média geral dos estudantes, e não para o pódio dos mais 15 
talentosos. [...] O levantamento do Idados mostra que, mantido o ritmo de hoje, os brasileiros só     alcançarão o atual 16 
patamar dos países mais bem-sucedidos na escola em 2060. Se   conseguirmos o feito de dobrar a velocidade do 17 
avanço, o prazo encurtará para 2036. Só que o jogo está sendo jogado por todos, e as demais nações também devem   18 
evoluir. Para não ficar de fora do tabuleiro, o Brasil precisará agir com muito mais velocidade e cuidado do que faz 19 
habitualmente. 20 

21 
   Adaptado de VIEIRA, Maria Clara. VEJA, n.21, ano 49, ed.2479, 25 maio, 2016, p.94.   

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

01) Depreende-se corretamente do texto: 

 

A) Os estudantes, no Brasil, apresentam o mesmo nível 

de desempenho escolar dos alunos de países como 

China e Rússia, o que faz surgir a esperança de 

melhoras na situação socioeconômica do país. 

B) Vislumbra-se, nos próximos anos, um aumento 

considerável no nível de desempenho escolar dos 

brasileiros, visto que a pesquisa do Idados os iguala 

aos melhores alunos da OCDE. 

C) A pesquisa do Idados revelou que os brasileiros, 

desde 2000 até a presente data, vêm melhorando de 

desempenho escolar, o que os nivela aos melhores 

alunos dos países desenvolvidos. 

D) O levantamento do Idados alerta para uma urgente 

necessidade de adoção de medidas, no sentido de 

melhorar o desempenho dos estudantes brasileiros, 

para que eles possam igualar-se aos alunos dos 

países mais desenvolvidos.  

 

02) “Representam, enfim, a certeza de bom futuro para 
a economia de qualquer país.” (L. 2) 

 
Considerando-se o contexto, é CORRETO afirmar 
que o elemento destacado pode ser substituído por: 

 
A) Porém 
B) Por isso    
C) Todavia 
D) Entretanto 
 
03) “O resultado foi garimpado nas planilhas do Pisa” 

(L.8)   
 

A forma verbal resultante da transposição da oração 
acima para outra modalidade da voz passiva é: 

 
A) Garimpou-se    
B) Garimparam-se 
C) Garimpava-se 

D) Garimpara-se 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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04) No período “O levantamento do Idados mostra que, 

mantido o ritmo de hoje, os brasileiros só 

alcançarão o atual patamar dos países mais bem-

sucedidos na escola em 2060.” (L. 16/17), a oração 

destacada pode ser classificada como:  

 

A) Oração subordinada adjetiva restritiva 

B) Oração subordinada adjetiva explicativa 

C) Oração subordinada substantiva subjetiva  

D) Oração subordinada substantiva objetiva direta   

 

05)  Atente para as seguintes afirmações abaixo: 

 

I. No segmento “Para não ficar de fora do tabuleiro, o 

Brasil precisará agir com muito mais velocidade e 

cuidado do que faz habitualmente.” (L. 19/20), a 

preposição para introduz ideia de finalidade e pode 

ser substituída por a fim de.  

II. Mantém-se a correção gramatical da frase, se houver a 

substituição de de o por do em “É, portanto, uma 

medida contundente das possibilidades de o Brasil 

subir de patamar” (L.10/11). 

III. Em “Se conseguirmos o feito de dobrar a velocidade do 

avanço, o prazo encurtará para 2036.” (L.17/18), a 

substituição da forma verbal conseguirmos por 

conseguíssemos implica a substituição da forma 

verbal encurtará por encurtaria. 

IV. Os vocábulos “disciplina-mola” (L.10) e “bem-

sucedidos” (L.17) são formados pelo processo de 

composição por aglutinação. 

 

São verdadeiras APENAS: 

 

A) I e III   

B) II e III 

C) II e IV  

D) III e IV  

 

06) O emprego da vírgula na frase “explica o 

neurologista Norberto Frota, presidente da 

Academia Brasileira de Neurologia. ” Justifica-se por: 

 

A) Separar o vocativo 

B) Separar o aposto explicativo   

C) Marcar a supressão de um verbo 

D) Separar termos da mesma função 

AS QUESTÕES DE 07 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO 
TEXTO ABAIXO 
 

SOBRE O LER 

 

Ler rapidamente aquilo que o autor levou 

anos para pensar é um desrespeito. É certo que os 

pensamentos, por vezes, surgem rapidamente, 

como num relâmpago.  Mas a gravidez é sempre 

longa. Há frases que resumem uma vida. Por isso é 

preciso ler vagarosamente, prestando atenção nas 

ideias que se escondem nos silêncios que há entre 

as palavras. Eu gostaria que me lessem assim. Quer 

eu escreva como um poeta, no esforço para 

mostrar a beleza, ou como palhaço, no esforço para 

mostrar o ridículo, é sempre a minha carne que se 

encontra nas minhas palavras. 

 

ALVES, Rubem. Ostra feliz não faz pérola.2.ed. São Paulo: 

Planeta, 2014, p. 145. 

 
07) Em “Mas a gravidez é sempre longa.” (L.4/5), o autor 

refere-se: 
 
A) Ao surgimento dos pensamentos 
B) Ao ato de ler 
C) Ao silêncio das palavras 
D) Ao ato de criação literária   
 
08)  A figura de estilo presente em “É certo que os 

pensamentos, por vezes, surgem rapidamente, como 
num relâmpago.” (L.2/4) é: 

 
A) Metáfora 

B) Comparação   

C) Antítese 

D) Eufemismo 

 
09)  No segmento “Por isso é preciso ler 

vagarosamente” (L. 5 / 6), a locução destacada pode 
ser substituída, sem alterar o sentido, por: 

 
A) No entanto 

B) Porém 

C) Contudo 

D) Portanto   

 
10)  Com a substituição do verbo haver por existir em 

“Há frases que resumem uma vida” (L.5), obtém-se a 
forma verbal: 

 
A) Existe 

B) Existiu 

C) Existem   

D) Existiram 

1 
 

 

 

 

2 
 

 

 

 

3 
 

 

 

4 
 

 

 

5 
 

 

 

 

 

6 
 

 

 

 

7 
 

 

 

8 
 

 

 

 

9 
 

 

 

 

10 
 

 

 

 

11 
 

 

 

 

12 
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ÁREA LIVRE 

 
 

11) A operação Lava Jato é a maior investigação de 

corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já 

teve. Seu nome se deve: 

 

A) Ao uso de uma rede de postos de combustíveis e lava 

a jatos de automóveis para movimentar recursos 

ilícitos pertencentes a uma das organizações 

criminosas inicialmente investigadas; 

B) A troca de combustíveis por apetrechos de lava a 

jatos num escambo ilícito que envolveu patrimônio 

público; 

C) Ao enriquecimento de um senador da República com 

a súbita aquisição de uma rede de postos de 

gasolinas e etanol brasileiros; 

D) À venda irregular de lava a jatos da Petrobrás para a 

Texaco e para a Esso. 

 

12) Não corresponde a um grande escritor da atualidade 

e uma de suas principais obras: 

 

A) Mário Vargas Llosa - A Casa Verde; 

B) Rubem Fonseca - Agosto; 

C) Paulo Coelho - O Alquimista; 

D) Luis Fernando Veríssimo - Monte Cinco. 

 

13) Um sangrento conflito deixou mais de 250 mil 

mortes e desencadeou uma série de problemas em 

âmbito mundial – o avanço do Estado Islâmico, o 

aumento do fluxo de refugiados e o acirramento das 

rivalidades no Oriente Médio. No final de janeiro, a 

ONU irá mediar as negociações para tentar encontrar 

uma saída política para o conflito. As conversas 

ocorrem em Genebra com a participação das grandes 

potências, do governo e da oposição. As negociações 

serão difíceis, principalmente devido à relutância do 

presidente Bashar al-Assad em deixar o poder. O 

palco do conflito é o seguinte país: 

 

A) Síria; 

B) Iraque; 

C) Irã; 

D) Afeganistão.  

 

14) O Presidente do Senado é: 

 

A) Renan Calheiros; 

B) Jader Barbalho; 

C) José Sarney; 

D) Eduardo Cunha. 

15) Brexit é uma expressão usada para identificar quem 

estava a favor da saída, da União Europeia, de: 

 

A) Alemanha; 

B) Itália; 

C) França; 

D) Reino Unido. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     ATUALIDADES                                                                              QUESTÕES DE 11 A 15 
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ÁREA LIVRE 

 
 

 
16) Dentre as opções a seguir, assinale a alternativa 

verdadeira: 
 
A) Internet e a Intranet não são meios de 

compartilhamento de dados, no entanto, possuem 
acesso restrito. 

B) A Internet, diferente da Intranet não possui 
comunicação externa. 

C) A intranet não tem compartilhamento de dados, mas 
possui a rede local (LAN). 

D) Intranet tem acesso restrito a um determinado 
público, geralmente utilizado por empresas. 

 
17) Qual alternativa abaixo está correta em relação as 

diferenças entre Hardware e Software: 
 
A) Hardware são programas de segurança que fazem 

parte do computador. E software é o responsável 
pela memória principal. 

B) Hardware são antivírus instalados que fazem toda a 
limpeza do computador, e Software é a parte física 
do computador. 

C) Hardware é a parte física do computador, sendo 
assim monitor de vídeo, teclado, etc. E Software são 
os programas no qual fazem o computador ser útil ao 
executar qualquer que seja a tarefa.  

D) Hardware é a CPU do computador e Software é a 
memória principal.  

 
18) Sobre os atalhos no Excel, qual das opções está 

INCORRETA: 
 
A) CTRL+SHIFT+:  insere a hora atual. 
B) CTRL+5 aplica ou remove o tachado. 
C) CTRL+1 exibe a caixa de formatação de células. 
D) CTRL+3 aplica ou remove sublinhado. 
 
19) É importante que o usuário do computador faça 

sempre uma cópia de segurança de seus arquivos. 
Qual é o nome dado a essa operação? 

 
A) Renderização 
B) Decodificação 
C) Backup 
D) Salvar como 
 
20) Em um documento aberto no Word, Adalberto 

precisa editar seu texto. O mesmo pretende copiar 
uma parte do texto e colar em outro local. Qual 
procedimento Adalberto irá realizar? 

 
A) CTRL+C para copiar e CTRL+L para colar. 
B) CTRL+O para copiar e CTRL+V para colar. 
C) CTRL+C para copiar e CTRL+V para colar. 
D) CTRL+V para copiar e CTRL+C para colar. 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   INFORMÁTICA                                                                                QUESTÕES DE 16 A 20 
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21)  De acordo com a Intravenous Nurses Society e com a 

Infusion Nurses Society a flebite pode ser classificada 

conforme a intensidade em quatro graus, sendo o 

grau O identificado pela ausência de sem sinais 

clínicos, o grau 1 identifica-se pela presença de 

eritema na inserção do cateter com ou sem dor, no 

grau 2 ocorre dor no local da inserção do cateter com 

presença de eritema e/ou edema, no grau 3 ocorrer a 

dor, eritema e/ou edema mais com um 

endurecimento do cordão fibroso palpável, sendo 

que o último grau 4 o diferencia apenas por esse 

endurecimento ser maior que 1cm com drenagem 

purulenta. Sobre os cuidados associados a flebite 

assinale a alternativa CORRETA. 

 

I. A ação de enfermagem na ocorrência de flebite está 

associada a interromper a terapia intravenosa e 

reiniciar em outro local, aplicando compressas frias 

para diminuir o desconforto. 

II. Qualquer sinal de eritema ou queixa de sensibilidade 

no local da punção é necessário remover o acesso e 

puncionar um novo em outro local. 

III. Em alguns casos existe há necessidade do uso de 

antibióticos por infecção, só realizando a troca do 

acesso após a confirmação de infecção por uma 

hemocultura. 

 

A) F, F, F 

B) F, V, F 

C) V, F, V 

D) F, V, V 

 

22) Durante a internação do paciente J.M.C o mesmo 

evoluiu com piora do quadro clínico apresentando 

febre, leucocitose e outros sinais clássicos de 

infecção. Foi solicitado pelo médico assistente a 

coleta de uma hemocultura e após o resultado, foi 

prescrito cefalexina de 250mg no tempo de 12horas 

em SF0,9% de 250ml. Qual a quantidade de 

microgotas que deveria ser administrado por minuto 

a esse paciente? 

 

A) 14,6 microgotas/min 

B) 15 microgotas/min 

C) 18,2 microgotas/min 

D) 21,6 microgotas/min 

 

 

 

 

23) Os sinais vitais são: temperatura, o pulso, a 

respiração, a pressão arterial e a dor. Observa-se 

constantemente que o estado de saúde do paciente é 

baseado na qualidade desses indicadores da função 

vital do organismo, regulados por mecanismos 

homeostáticos e dentro de algumas variações 

normais. Sabendo disso, sobre a análise de um 

desses sinais vitais, indique qual a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) A temperatura corporal central costuma ser mantida 

dentro de uma variação de 36°C a 37,5°, tendo 

variações individuais dessa temperatura, além de 

mudanças normais durante o dia. 

B) Os métodos de redução da temperatura corporal 

encontram-se na administração de medicamentos 

antipiréticos, antibióticos se a pirexia for resultante 

de infecção bacteriana, banhos e compressas quentes 

e cobertores gelados. 

C) Os termômetros eletrônicos e digitais medem a 

temperatura oral, retal ou axilar em 4 a 60 segundos, 

dependendo do local e do produto utilizado. 

D) A temperatura média normal para adultos saudáveis 

na região axilar e retal são respectivamente 36,5°C e 

37,5°C. 

 

24) A melhoria da assistência hemoterápica no País 

decorreu de vários fatores, entre os quais 

destacamos o investimento na infraestrutura, a 

melhoria na qualidade dos insumos disponíveis 

atualmente e a disponibilidade de técnicas mais 

modernas, em uso na hemorrede. Sobre essa 

temática assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) A Lei n° 10.205/2001 estabeleceu como incluídas no 
campo de atuação do SUS a formulação e a execução 
da política de sangue e seus derivados e que cabe a 
União, aos estados ao Distrito Federal e aos 
municípios a implantação do Sistema Nacional de 
Sangue. 

B) É proibida a comercialização do sangue e seus 
derivados em todo o território nacional. 

C) A doação de sangue é, ainda hoje, um problema de 
interesse mundial, pois não há uma substância que 
possa substituir o tecido sanguíneo em sua 
totalidade. 

D) As transfusões estão se tornando cada vez mais 
importante nos tratamentos atuais, entretanto, é 
interessante salientar que não se trata de um 
procedimento isento de risco, tendo sua segurança 
apoiada na qualidade do sangue transfundido e na 
complexa seleção dos doadores. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) As indicações específicas para a obtenção de 

hemocultura são: febre (temperatura axilar maior ou 

igual a 37,8°C), calafrios, hipotermia (temperatura 

axilar menor que 35°C), presença de leucocitose com 

valor normal de até 10.000 (com desvio à esquerda 

dos neutrófilos, ou seja, > 10% de formas jovens) e 

neutropenia (menos que 1000), associado ao quadro 

clínico. Sobre a hemocultura necessária após a 

observação desses sinais, indique a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) Deve-se coletar a hemocultura após o início da 
antibioticoterapia para a racionalização das 
bactérias e deixar visível apenas as que estão 
causando repercussão no organismo do paciente. 

B) Recomenda-se coletar a hemoculturas durante o pico 
febril, na tentativa de recuperar o agente etiológico. 

C) A técnica, o número e o tempo das coletas são 
importantes na determinação da acurácia para os 
resultados das culturas. 

D) Frascos que possibilitem uma coleta de 10 até 20ml 
são os mais indicados em adultos e 5ml em 
neonatologia.  

 

26) Segundo as novas diretrizes 2015 da American Heart 

Association as vítimas de PCR podem apresentar 

atividades semelhantes a convulsão ou gasping, que 

pode confundir os possíveis socorristas. Assim os 

atendentes devem ser treinados especificamente 

para identificar essas apresentações de PCR e 

possibilitar o reconhecimento e a aplicação imediata 

da RCP orientada por eles. Por meio do aprendizado 

dentro dessas novas orientações, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) Para ajudar as pessoas presentas no local a 

reconhecer a PCR, os atendentes devem perguntar 

sobre a ausência de resposta da vítima e a qualidade 

da respiração. Se a vítima não responder e não 

respirar, ou apresentar respiração anormal, o 

socorrista e o atendente devem presumir que a 

vítima esteja sofrendo uma PCR. 

B) Socorristas leigos sem treinamento deve fornecer 

RCP com compressões e ventilações, com ou sem 

orientação de uma atendente, para adultos vítimas 

de PCR. 

C) Em vítimas adultas de PCR, o correto é que os 

socorristas apliquem compressões torácicas a uma 

frequência de 100 a 120 batimentos/min 

D) Durante a RCP manual, os socorristas devem aplicar 

compressões torácicas até uma profundidade de pelo 

menos 2 polegadas (5cm) para um adulto médio, 

evitando excesso de profundidade das compressões 

torácicas superiores a 6cm. 

27) A síncope pode ser o único sintoma que precede a 

morte súbita. Mesmo se a causa da síncope em si é 

benigna, as consequências de uma queda abrupta 

podem não ser, principalmente em uma população 

idosa, mais susceptível à formação de hematoma 

subdural e fratura de crânio. Sobre a sincope analise 

as afirmações abaixo e marque a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) É definida como perda súbita da consciência 

associada a déficit de tônus postural com 

recuperação medicamentosa ou após associação com 

nebulização de álcool. 

B) A maioria dos episódios resultam de redução 

transitória do fluxo sanguíneo cerebral por queda 

temporária e súbita da pressão arterial. 

C) A maioria dos pacientes após a sincope retornam 

orientados em tempo e espaço. 

D) Incontinência urinária, perda prolongada da 

consciência, cefaleia e lesão da língua sugerem 

diagnósticos de convulsão e não síncope. 

 

28) O tratamento local adequado de uma ferida consiste 

na realização de um tipo específico de 

desbridamento, seleção e aplicação de curativos 

adequados, aplicação de agentes tópicos e proteção 

da pele circulante. Essas podem ainda ser 

classificadas segundo o grau de contaminação, 

possuindo características específicas, tais como: 

feridas produzidas em um ambiente cirúrgico longe 

de sistemas como digestório, respiratório e genito 

urinário que as possibilitam serem chamadas de 

feridas do tipo: 

 

A) limpas 

B) limpas-contaminadas 

C) contaminadas 

D) infectadas 

 

29) Ainda sobre erros de medicação analise a afirmação 

a seguir: “A prescrição de medicamentos do paciente 

foi enviada à farmácia para a dispensação de 

ampolas de epinefrina. Porém, foram dispensadas 

ampolas de efedrina.” Qual o provável erro que 

aconteceu? 

 

A) erro em razão da não aderência do paciente e família 

B) erro de monitorização 

C) erro de prescrição 

D) erro de dispensação 
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30) Na sexta-feira foi realizado a visita domiciliar na 

Unidade de Saúde. Em uma das casas, encontrou-se 

um idoso que apresentou uma úlcera venosa com 

presença de necrose, esfacelo e exsudação mínima, 

com pequena extensão e profundidade. Foi realizado 

o curativo com a presença de Enfermeira e Técnica 

de Enfermagem. O que elas não poderiam esquecer 

para ter uma boa evolução da cicatrização? 

 

A) Realizar a terapia com água morna 

B) Realizar a terapia compressiva 

C) Realizar orientação quanto ao uso de PVPI 

diariamente na lesão 

D) Solicitar manter o membro sempre abaixado para 

minimizar a dor 

 

31) Cateter esterilizado, inserido por intermédio de uma 

veia grande, como a subclávia (ou, menos comum, a 

jugular interna), terminando na veia cava superior. 

Estamos falando do: 

 

A) jelco 

B) scalp 

C) cateter totalmente implantado  

D) cateter venoso central 

 

32) Com relação às características do curativo com 
cobertura a base de Pomada Enzimática – 
Colagenase é incorreto o que se afirma em: 

 
A) Composição: colagenase clostridiopeptidase A e 

enzimas proteolíticas. Mecanismo de ação: age 
degradando o colágeno nativo da ferida. 

B) Indicação: feridas causadas por queimaduras ou que 
necessitem ação antibacteriana. 

C) Contraindicação: feridas com cicatrização por 
primeira intenção. 

D) Modo de usar: aplicar a pomada sobre a área a ser 
tratada. Colocar gaze de contato úmida. Cobrir com 
gaze de cobertura seca e fixar. Periodicidade de 
troca: a cada 24 horas. 

 
33) Nos pacientes em uso de sistemas de bomba de 

infusão subcutânea de insulina (BISCI), também 
chamados de “bomba de insulina”, os fatores que 
estão associados ao desenvolvimento de Cetoacidose 
Diabética (CAD) podem ser por problemas 
intrínsecos e extrínsecos à bomba. Dos fatores 
intrínsecos é incorreto o que se afirma em: 

 
A) Obstrução ou perda do posicionamento correto da 

cânula de infusão. 
B) Presença de bolhas ou dobras no circuito de infusão. 
C) Excesso de insulina contida no dispositivo. 
D) Presença de infecção no local da cânula ou bateria 

fraca. 

34) A assistência de enfermagem ao paciente com lesão 

medular ou outras patologias da coluna vertebral 

deve ser individualizada e sistematizada, visto que 

este paciente apresenta dificuldades de adaptação a 

sua nova condição e de reintegração a sua rotina de 

vida pessoal, familiar e social. São cuidados de 

enfermagem no pós-operatório de cirurgias de 

trauma raquimedular: 

 

I - Manter o paciente em Fowler (30º), de acordo com 

orientação médica e/ou do enfermeiro. Mudar de 

decúbito em bloco, a partir do 2º dia de pós-

operatório, respeitando a tolerância do paciente. 

II - Realizar ortostase e marcha com auxílio a partir do 2º 

dia após a cirurgia, sob orientação do fisioterapeuta. 

Relatar as alterações sentidas pelo paciente durante 

as atividades. 

III - Orientar o paciente quanto às restrições de movimento 

após a cirurgia. Trocar curativo cirúrgico e descrever 

seu aspecto. Atentar para sinais de complicações, 

principalmente infecção. 

 

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

35) Indique a alternativa que traz uma vacina 
contraindicada para gestantes: 

 
A) Influenza. 
B) Dupla Adulto (dT). 
C) Tríplice Viral (SCR). 
D) Hepatite B. 
 

36) Analise as alternativas sobre a conteção mecânica de 
pacientes e assinale a alternativa INCORRETA: 

 
A) Os profissionais da Enfermagem, excetuando-se as 

situações de urgência e emergência, somente 
poderão empregar a contenção mecânica do paciente 
sob supervisão direta do enfermeiro e, 
preferencialmente, em conformidade com protocolos 
estabelecidos pelas instituições de saúde, públicas ou 
privadas, a que estejam vinculados. 

B) A contenção mecânica de paciente será empregada 
quando for o único meio disponível para prevenir 
dano imediato ou iminente ao paciente ou aos 
demais. 

C) Em nenhum caso, a contenção mecânica de paciente 
será prolongada além do período estritamente 
necessário para o fim previsto. 

D) Em saúde mental é necessário os profissionais da 
Enfermagem empregarem a contenção mecânica de 
pacientes com o propósito de disciplina, punição e 
coerção. 
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37) Leia as afirmativas sobre a estrutura física da sala de 

coleta de sangue e assinale a alternativa correta: 

 

I - A sala de coleta deve possuir espaço suficiente para 

instalação de uma cadeira ou poltrona, 

armazenamento dos materiais de coleta e um 

dispositivo para a higienização das mãos (álcool em 

gel, lavatório ou similares).  

II - As dimensões da sala de coleta devem ser suficientes 

para garantir a livre, segura e confortável 

movimentação do paciente e do flebotomista, 

possibilitando um bom atendimento. Há de se 

lembrar que, em algumas situações, o paciente terá 

acompanhantes durante o ato de coleta de sangue. É 

recomendável a disponibilização de um local com 

maca para eventuais necessidades. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

38) Responda verdadeiro (V) ou falso (F) com relação às 

bandagens e assinale a alternativa que traz a 

sequência correta: 

 

(__) Qualquer que seja o tipo, conforto da vítima e a 

segurança do curativo dependem da sua correta 

aplicação. Uma bandagem desalinhada e insegura, 

além de inútil, pode ser nociva.  

(__) A bandagem triangular pode ser dobrada para 

produzir uma espécie de gravata: Traga a ponta da 

bandagem para o meio da base do triângulo e faça 

dobras sucessivas até obter a largura desejada de 

acordo com a extensão da lesão a recobrir.  

(__) É importante salientar que a bandagem triangular é 

estéril, portanto deve ser utilizada para ocluir 

ferimentos abertos. Não deve ser aplicada gaze ou 

compressa cirúrgica na bandagem triangular. 

 

A) V – V – F. 

B) V – F – V. 

C) F – F – V. 

D) F – V – F. 

39) São responsabilidades e deveres dos profissionais de 

enfermagem, EXCETO: 

 

A) Art. 11 - Ter acesso às informações, relacionadas à 

pessoa, família e coletividade, necessárias ao 

exercício profissional. 

B) Art. 12 - Assegurar à pessoa, família e coletividade 

assistência de enfermagem livre de danos 

decorrentes de imperícia, negligência ou 

imprudência.  

C) Art. 13 - Avaliar criteriosamente sua competência 

técnica, científica, ética e legal e somente aceitar 

encargos ou atribuições, quando capaz de 

desempenho seguro para si e para outrem.  

D) Art. 14 - Aprimorar os conhecimentos técnicos, 

científicos, éticos e culturais, em benefício da pessoa, 

família e coletividade e do desenvolvimento da 

profissão. 

 

40) Segundo o Código de Ética dos profissionais de 

Enfermagem, A enfermagem é uma profissão 

comprometida com a saúde e a qualidade de vida da 

pessoa, família e coletividade. O profissional de 

enfermagem atua na promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde, com ________ e 

em consonância com os preceitos éticos e legais. 

Completa corretamente a lacuna do texto a 

alternativa: 

 

A) Liberdade. 

B) Autonomia. 

C) Saúde. 

D) Responsabilidade. 

 

 


