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A 

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

 

B 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

C

A 

 

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- 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, 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: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.sãopedrodoscrentes2016@outlook.com 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

 

Exemplo: 

A D A B 

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

 

“Durante a guerra aprendi uma verdade que geralmente preferimos não enunciar: que o mais 1 

brutal da crueldade é que ela desumaniza suas vítimas antes de destruí-las. E que a luta mais árdua 2 

de todas é permanecer humano em condições desumanas” (Janina Bauman). “Inverno pela manhã”, 3 

obra de Janina Bauman, pode não ser apenas um conto baseado em uma história real e escabrosa da 4 

humanidade, entretanto, em forma de diário demonstra a realidade vivida sob a perspectiva de uma 5 

jovem moça nos guetos que questionava a vida e os motivos dos acontecimentos. 6 

O receio de entrar em caminhões do exército alemão sob os gritos dos militares, sendo 7 

levada para caminhos incertos e nunca mais retornar era pulsante. Por esse motivo, o livro é mais 8 

uma adaptação dos relatos escritos sob pressão de uma jovem vítima da segregação e do ódio que 9 

um conto ou uma história. 10 

Um exímio pensamento baumaniano é o retorno da ágora, que significa os debates e 11 

discussões abertos a todos, em uma forma de ouvir a todos, trazendo as assembleias próximas ao 12 

cidadão e que este tenha sua voz ouvida. Janina foi responsável  por muitas das ideias e grandes 13 

passagens dos livros do autor, pois criou, dentro de sua própria dor, a sua ágora particular, pois 14 

permaneceu “humana em condições desumanas”. 15 

Adaptdado de Jusbrasil, 07/11/2016 

01)  Observe a frase abaixo destacada do Texto e 

assinale o tempo e o modo verbal nos quais se 

encontra o verbo sublinhado: 

 

“...e que este tenha sua voz ouvida. (...)” 

(linhas 13) 

 

A) Presente do Indicativo 

B) Pretérito Perfeito do Indicativo 

C) Presente do Subjuntivo 

D) Imperativo Afirmativo 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

02) De acordo com as regras de pontuação, as 

vírgulas que isolam a expressão “obra de Janina 

Bauman” (linha 4) no Texto é de uso: 

 

A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor 

meramente explicativo. 

B) Facultativo, para isolar um adjunto adverbial 

deslocado. 

C) Obrigatória, podendo ser substituídas por ponto 

e vírgula. 

D) Facultativo, para isolar um aposto explicativo. 
 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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03) Sobre o estudo das classes gramaticais, é correto 

afirmar que a palavra “mais” (linha 2) exerce a 

mesma função morfológica que a seguinte palavra 

retirada do texto: 

 

A) “em” (linha 4) 

B) “entretanto” (linha 5) 

C) “motivos” (linha 6) 

D) “nunca” (linha 8) 

 

04)  Em relação aos sujeitos dos verbos sublinhados nos 

trechos abaixo retirados do Texto, assinale a 

alternativa que os relaciona corretamente às suas 

classificações: 

 

I. “Durante a guerra aprendi uma verdade (...)” (linha 

1) 

II. “...que geralmente preferimos não enunciar. (...)” 

(linha 1) 

III. “E que a luta mais árdua de todas é permanecer 

humano. (...)” (linhas 2 e 3) 

 

A) I – Sujeito simples; II – Sujeito simples; III – Sujeito 

simples. 

B) I – Sujeito indeterminado; II – Sujeito indeterminado; 

III – Sujeito simples. 

C) I – Sujeito elíptico; II – Sujeito elíptico; III – Sujeito 

simples. 

D) I – Sujeito oculto; II – Sujeito inexistente; III – 

Sujeito simples. 

 

05)  A partícula “que” classifica-se em diferentes classes 

gramaticais a depender do contexto em que está 

inserida.  Nesse sentido, analise a partícula “que” do 

trecho abaixo retirado do Texto e assinale a 

alternativa na qual a partícula “que” sublinhada 

exerça a mesma função morfológica: 

 

“Por esse motivo, o livro é mais uma adaptação dos 

relatos escritos sob pressão de uma jovem vítima da 

segregação e do ódio que um conto ou uma história. 

(...)” (linhas 8 a 10) 

 

A) Esperava que você voltasse a tempo. 

B) O rapaz era mais dedicado que a menina. 

C) Nenhum desses que entraram na festa adquiriu o 

convite. 

D) A situação por que passou foi séria. 

 

06) Acerca da expressão “pode não ser” (linha 4), analise 

as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

I. É composta por um verbo de ligação e, portanto, 

insere-se em um predicado nominal. 

II. Possui como sujeito simples uma oração 

subordinada substantiva. 

III. Poderia ser corretamente substituído por “não se 

pode ser”. 
 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas III está correta. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

07)  Assinale a alternativa que relaciona corretamente o 

termo retirado do Texto à sua função sintática: 
 

A) “Durante a guerra” (linha 1) – adjunto adverbial 

modo 

B) “entretanto” (linha 5) – adjunto adverbial de negação 

C) “motivos” (linha 6) – núcleo do objeto direto 

D) “pulsante” (linha 8) – adjunto adnominal 

 

08)  Analise o trecho abaixo retirado do Texto. É correto 

afirmar que nele há um período: 
 

“Janina foi responsável por muitas das ideias e 

grandes passagens dos livros do autor, pois criou, 

dentro de sua própria dor, a sua ágora particular, 

pois permaneceu “humana em condições 

desumanas”.” (linhas 13 a 15) 
 

A) Simples, formado por uma oração coordenada 

assindética. 

B) Composto, formado por uma oração coordenada 

assindética e duas orações coordenadas sindéticas. 

C) Composto, formado por duas orações coordenadas. 

D) Composto, formado por uma oração principal e duas 

orações subordinadas. 

 

09) No trecho do Texto “Um exímio pensamento 

baumaniano é o retorno da ágora (...)” (linha 11), 

podemos afirmar que nele não há termo algum 

classificado gramaticalmente como: 
 

A) Preposição 

B) Verbo 

C) Adjetivo 

D) Conjunção 
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10)  Em relação ao trecho “E que a luta mais árdua de 

todas é permanecer humano em condições 

desumanas. (...)” (linhas 2 e 3), assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) O pronome “que” é um termo anafórico e retoma 

uma ideia presente no período anterior. 

B) A expressão “permanecer humano em condições 

desumanas” é classificado como predicativo do 

sujeito da oração a que pertence. 

C) A expressão “permanecer” poderia ser corretamente 

substituída por “que se permaneça”. 

D) Caso acrescentássemos uma vírgula imediatamente 

após “todas”, haveria alteração da correção do 

período. 

 

11) A utilização da crase na frase abaixo é justificada 

pela seguinte regra gramatical: 

 

“À tarde, deixei o livro sobre sua mesa.” 

 

A) É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais 

formadas por preposição e palavra feminina. 

B) Há a contração entre preposição “a” exigida pela 

palavra “tarde” e artigo definido “a”. 

C) É obrigatório o uso de crase em locuções 

prepositivas, como em “à tarde”. 

D) É obrigatório o uso de crase em locuções conjuntivas, 

como em “à tarde”. 

 

12)  De acordo com as normas de concordância verbal, 

assinale a alternativa que apresenta um sujeito 

indeterminado (textos adaptados de Jusbrasil, 

07/11/2016): 

 

A) É certo o ditado antigo e comprovamos mais uma vez 

com este texto: Junto a um grande homem, sempre há 

uma grande mulher. 

B) Janina Bauman fez exatamente o contrário, ela 

decidiu conviver com sua dor ao se deparar com o 

passado em inúmeras convenções sobre o tema. 

C) Tanto Bauman e Christie concordam que a falta de 

uma racionalidade embutida nas conjunturas das 

instituições e dos atos de todos é a real formadora de 

um abismo. 

D) As estruturas de uma sociedade contemporânea 

devem pautar-se em uma visão de comunidade, na 

qual vive-se em conjunto. 

 

13)  Em relação à regência verbal, assinale a alternativa 

em que o pronome relativo “que” sublinhado deverá 

ser precedido de preposição para que se obtenha a 

correção gramatical da frase: 

 

A) Nada que disser fará sentido agora. 

B) Qualquer uma das pessoas que compareceram à 

reunião precisam assinar o livro. 

C) O cargo que aspiramos já estava preenchido. 

D) A casa que estava à venda possui portas e janelas 

largas. 

 

14)  No trecho abaixo, também adaptado de Jusbrasil 

(07/11/2016), conclui-se que há um: 

 

“A possibilidade de essas pessoas deixarem o 

suplício e atentarem contra os moldes da civilização 

por eles conhecida é tremendo, formando assim 

novos inimigos e vilões dentro das bordas da 

cidade.” 

 

A) Erro de concordância verbal 

B) Erro de concordância nominal 

C) Erro de regência verbal 

D) Erro de pontuação 

 

15) Acerca do período e sua construção, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) As orações sem autonomia gramatical – isto é, que 

funcionam como termos essenciais, integrantes ou 

acessórias de outra oração – são denominadas 

subordinadas. 

B) A oração subordinada desempenha sempre uma 

função sintática, como de sujeito ou de objeto direto, 

por exemplo. 

C) As orações subordinadas adjetivas restritivas 

precisam a significação do substantivo ou pronome 

antecedente. 

D) As orações reduzidas se iniciam sempre por pronome 

relativo ou conjunção integrante, podendo ser 

classificadas em coordenadas ou subordinadas. 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

16)  Analise as informações abaixo a respeito à Intranet: 

 

I - Utiliza diferentes protocolos, serviços, portas e 

aplicativos servidores e clientes que a Internet utiliza; 

II - É restrita, sendo necessário uma autenticação do 

usuário para acessá-la. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) I e II estão corretas. 

D) I e II estão incorretas. 

 

17)  Qual das alternativas abaixo não representa uma das 

tecnologias que fornecem segurança ao 

armazenamento e à troca de dados numa rede? 

 

A) Autenticação. 

B) Criptografia. 

C) Sistema Operacional. 

D) Controle de acesso. 

 

18)  O editor de texto Word 2010 realiza algumas 

funções, não sendo uma delas: 

 

A) Elaboração de tabelas. 

B) Edição de imagens. 

C) Elaboração de mala direta. 

D) Preenchimento relâmpago de dados. 

 

19)  Qual das alternativas abaixo representa um exemplo 

de software aplicativo? 

 

A) Adobe Flash. 

B) Windows. 

C) Linux. 

D) Second Life. 

 

 

 

20)  O Windows 10 apresenta incorporado a seu sistema 

um assistente pessoal inteligente chamado Cortana. 

Qual alternativa apresenta corretamente o atalho 

utilizado para ativar esse assistente? 

 

A) WINKEY + P. 

B) WINKEY + R. 

C) WINKEY + S. 

D) WINKEY + X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A desidratação é um sinal patologia muito comum 

em crianças e idosos, sabendo disso é importante que 

o profissional da saúde saiba identificar sinais e 

sintomas clínicos dessa patologia. Assim, analise as 

alternativas abaixo e marque a correta sobre os 

prováveis sinais e sintomas. 

 

A) perda da elasticidade da pele, ausência de lagrimas, 

aumento do volume urinário e taquicardia 

B) boca seca e pegajosa, sede, ausência de lagrimas, 

tonturas e vertigens e cefaleia. 

C) diarreia, perda da elasticidade da pele, aumento do 

volume urinário e tonturas e vertigens. 

D) agitação, sede, cefaleia, diarreia, diminuição do 

volume urinário e hipotensão. 

 

22) Indubitavelmente as infecções hospitalares 

constituem um grave problema de saúde pública, 

tanto pela sua abrangência como pelos elevados 

custos sociais e econômicos. Diante disso, o 

profissional de saúde é obrigado a entender simples 

conceitos como esterilização, desinfecção, assepsia e 

antissepsia. Assinale a alternativa correta sobre o 

primeiro, respectivamente. 

 

A) Trata-se da destruição de fungos. 

B) Trata-se do processo de destruição de muitos 

microorganismos com exceção dos esporos. 

C) Destruição completa de todos os microorganismos, 

incluindo os esporos. 

D) Trata-se da destruição de bactérias 

 

23) No seu primeiro dia de plantão, recebeu uma 

admissão de um paciente proveniente da unidade de 

terapia intensiva após cirurgia de artrodese de tíbia. 

Na prescrição existia Heparina 300.000Ui de 6/6h. 

Foi solicitado pelo médico plantonista a troca para 

8/8h mas mantendo a mesmo concentração. Na 

Farmácia só existia ampola de 850.000Ui/2ml. Qual a 

quantidade de ml que o paciente receberá a cada 

administração?  

 

A) 0,5ml 

B) 0,7ml 

C) 1,0 ml 

D) 1,2ml 

 

 
 

24) Há estudos que mostram que infecções e sepse 

representam um grande problema no uso do cateter 

venoso central. Assinale a alternativa que não 

representa uma medida realizada pelos profissionais 

para evitar esse mal. 
 

A) Utilização do máximo de barreiras estéreis durante a 

inserção dos cateteres venosos central. 

B) Curativos oclusivos com esparadrapo, com troca a 

cada 72h. 

C) Curativos semipermeáveis transparentes. 

D) Realizar a higienização das mãos antes do 

procedimento. 

 

25) Ao realizar a aferição da glicemia capilar do paciente 

P.F.S, internado na Enfermaria 210, obteve-se um 

resultado alterado. Foi comunicado ao médico que 

solicitou a administração 50Ui de insulina. Na 

unidade só tínhamos frasco de 100Ui/ml e seringas 

de 5ml. Qual a quantidade que deveria ser aspirada? 

 

A) 1,5 ml 

B) 2,0 ml 

C) 2,5 ml 

D) 3,0 ml 

 

26) Assinale a alternativa que não refere aos principais 

cuidados de enfermagem ao encaminhar um paciente 

para o centro cirúrgico. 

 

A) Verificar e confirmar a identificação do paciente por 

meio de comunicação verbal e pela pulseira. 

B) Certifica-se da marcação do lado correto que será 

realizado a cirurgia (esquerdo ou direito), se for esse 

o caso clínico. 

C) Avaliação do estado geral e certifica-se da retirada de 

próteses moveis e adornos. 

D) Levar apenas o histórico de enfermagem, deixando o 

restante do prontuário na enfermaria. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) Um veneno é qualquer substância que prejudica a 

saúde ou destrói a vida quando ingerido, inalado ou 

absorvido pelo corpo. Sobre essa temática assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) O envenenamento acidental em casa é um grande 

risco para crianças, pré-escolares, e crianças em idade 

escolar, que muitas vezes ingerem soluções de 

limpeza domésticas, medicamentos ou produtos de 

higiene pessoal. 

B) Drogas, medicamentos, outras substâncias líquidas e 

sólidas, além de gases e vapores são exemplos de 

venenos. 

C) Os profissionais de saúde estão em riscos a partir do 

contato com produtos químicos, tais como produtos 

tóxicos utilizados em limpeza. 

D) O tratamento de emergência só é necessário quando a 

substância química é absorvida pela pele. 

 

28)  A respiração envolve vários eventos fisiológicos. A 

ventilação refere-se o movimento do ar que entra e 

sai dos pulmões, a inspiração trata-se do ato de trazer 

o ar para dentro e a expiração para fora. Ainda que os 

técnicos de enfermagem investiguem as 

manifestações de mudança em todos esses eventos, a 

parte medida com um dos sinais vitais é a ventilação 

pulmonar, as chamadas respirações. Sobre esse sinal 

vital, analise os itens a seguir e marque a alternativa 

CORRETA. 

 

I. A frequência e a profundidade da inalação e exalação 

costumam ser suáveis, fáceis e sem esforço 

consciente. Entretanto fatores que variam desde 

mudanças ambientais até alterações fisiopatológicas 

em vários sistemas do organismo podem resultar em 

elevações ou reduções na frequência e na 

profundidade das respirações. 

II. Sob circunstancias normais, adultos saudáveis 

respiram cerca de 16 a 25 vezes por minuto, ao passo 

que bebês e crianças pequenas respiram com mais 

rapidez. 

III. A respiração normal é chamada dispneia, a rápida é 

conhecida como taquipneia e a rápida e superficial 

hiperpneia. 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) Apenas II e II estão corretas 

D) I, II e III estão corretas. 

29) O pulso é uma sensação palpitante, que pode ser 

palpada sobre a artéria periférica ou auscultada acima 

do ápice cardíaco. Sobre esse sinal vital, analise a 

alternativa abaixo que se encontra INCORRETA. 

 

A) As características das pulsações incluem frequência, 

qualidade, ritmo e volume 

B) As pulsações podem sofrer alterações devido a 

atividade, medicamentos, emoções, dor, calor, frio e 

processo de doença. 

C) A frequência normal ocila entra 90 a 100 batimentos 

por minutos 

D) A amplitude das pulsações descreve a qualidade do 

pulsar em termos de sua completude e reflete a força 

de contração ventricular esquerda. 

 

30) “As áreas _________________ são as áreas ocupadas 

por pacientes que não necessitam de cuidados 

intensivos ou de isolamento.” Completa corretamente 

a lacuna do texto a alternativa: 

 

A) Não críticas. 

B) Semicríticas. 

C) Críticas. 

D) Estéreis. 

 

31) Com relação à Dor torácica associada ao Infarto 

Agudo do Miocárdio (IAM) analise as alternativas e 

assinale a incorreta: 

 

A) A dor torácica é o principal sintoma associado ao 

IAM.  

B) É descrita como uma dor súbita, subesternal, 

constante e constritiva, que pode ou não se irradiar 

para várias partes do corpo, como a mandíbula, 

costas, pescoço e membros superiores (especialmente 

a face interna do membro superior esquerdo).  

C) Muitas vezes, a dor é acompanhada de Taquipneia, 

taquisfigmia, palidez, sudorese fria e pegajosa, 

tonteira, confusão mental, náusea e vômito.  

D) A qualidade, localização e intensidade da dor 

associada ao IAM pode ser semelhante a dor 

provocada pela angina. As principais diferenças são: 

a dor do IAM é mais intensa; é necessariamente 

produzida por esforço físico e é aliviada por 

nitroglicerina e repouso. 
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32) Dos sintomas associados à Doença Reumática, 

responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a 

alternativa correta: 

 

(__) Eritema marginado – É a hiperemia crescente 

principalmente no tórax com centros claros, podendo 

desaparecer em minutos ou horas.  

(__) Nódulos subcutâneos – São tumores pequenos, firmes 

e indolores que se localizam nas articulações dos pés 

da coluna e do ombro.  

(__) Coréia –Caracteriza-se por movimentos involuntários, 

repentinos e irregulares. 

 

A) V – F – F. 

B) V – F – V. 

C) F – V – F. 

D) F – V – V. 

 

33) Alguns fatores de riscos propiciam o 

desenvolvimento da pneumonia, entre eles é incorreto 

afirmar:  

 

A) Ambientes aglomerados e mal ventilados; 

desnutrição; tabagismo. 

B) Mobilidade precoce no leito; risco para 

broncoaspiração; hérnia de hiato, posicionamento 

incorreto da sonda nasogástrica ou posicionamento 

no leito do paciente menor que 30 graus. 

C) Indivíduos imunossuprimidos; colonização de 

bactérias provindas do trato digestivo com dieta zero. 

D) Condições que diminuam movimento ciliar e reflexo 

de tosse; falta de assepsia no ambiente hospitalar. 

 

34) Os cuidados de enfermagem junto ao cliente com 

insuficiência respiratória devem considerar, 

EXCETO: 

 

A) Monitoramento da função respiratória: através do 

controle dos sinais vitais, avaliação da coloração e 

temperatura da pele e mucosa e do nível de 

consciência. 

B) Oxigenoterapia: colocar à disposição os materiais 

para instituir a ventilação mecânica que poderá 

ocorrer por exaustão respiratória e/ou alterações 

metabólicas (desequilíbrio dos níveis de 

oxigênio/dióxido de carbono). 

C) Umidificação e fluidificação de secreções: promover 

a fluidificação e limpeza das vias aéreas, utilizando 

técnicas assépticas. 

D) Mudança de decúbito: não realizar com frequência a 

mudança de decúbito em pois interfere no conforto 

físico do paciente. 

35) São condutas indicadas durante o atendimento à 

vítima de convulsão, EXCETO: 

 

A) Monitorar oximetria de pulso e sinais vitais. 

B) Mensurar glicemia capilar. 

C) Abrir vias aéreas durante a crise para inserção de 

cânula de Guedel. 

D) Proteger o paciente para evitar traumas adicionais. 

 

36) Se uma solução com 1000ml de Soro Glicosado a 

5%, acrescida de 20 ml de Vitamina C, 20 ml de Kcl 

19,1% e 10 ml de Nacl 10%, está sendo infundida a 

35 gotas por minuto, após quantas horas essa solução 

terminará: 

 

A) 8 horas. 

B) 10 horas. 

C) 12 horas. 

D) 15 horas. 

 

37) Com as novas mudanças do calendário vacina, a 

vacina oral contra poliomielite (VOP) deverá ter seu 

primeiro reforço administrado aos: 

 

A) 9 meses. 

B) 12 meses. 

C) 2 anos. 

D) 4 anos. 

 

38) Responda verdadeiro (V) ou falso (F) sobre a 

lavagem das mãos, e assinale a alternativa que traz a 

sequência correta: 

 

(__) É importante lembrar que para melhor remoção da 

flora microbiana as mãos devem estar sem anéis e 

com as unhas curtas, caso contrário, uma carga 

microbiana ficará retida nestes locais sendo passíveis 

de proliferação e transmissão.  

(__) Na lavagem rotineira das mão o uso de sabão neutro 

não é suficiente para a remoção da sujeira, da flora 

transitória e parte da flora residente.  

(__) O uso de sabões com antissépticos devem ser usados 

em todos os ambientes de saúde, pois, são os 

específicos para micro-organismos hospitalares. 

 

A) V – V – F. 

B) V – F – F. 

C) F – V – V. 

D) F – F – V. 
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39) É o processo de destruição de micro-organismos 

como bactérias na forma vegetativa (não esporulada), 

fungos, vírus e protozoários. Este processo não 

destrói esporos bacterianos: 

 

A) Esterilização. 

B) Desinfecção. 

C) Antissepsia. 

D) Assepsia. 

 

40) São cuidados de enfermagem que devem ser 

empregados durante a contenção mecânica, 

EXCETO: 

 

A) Monitoramento do nível de consciência. 

B) Monitoramento dos sinais vitais. 

C) Avaliar as condições de pele e circulação a cada 2 

horas. 

D) Avaliar condições de hidratação e higiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


