
 

 

INSTRUÇÕES 
 

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova. 

2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 

QUARENTA (40) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. 

Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. A prova é composta de 40 (QUARENTA) questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas cada uma, 

sempre na sequência A, B, C, D, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais 

de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste caderno. 

6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso nele. 

Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova. 

7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente 

de tinta preta. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de correção. Em 

hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de preenchimento 

ou qualquer dano pelo candidato. 

8. Não serão permitidos consultas, empréstimos e comunicação entre candidato, tampouco o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas 

exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e, juntamente com outros objetos, deverão ser 

colocados sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala, dentro do saco plástico. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, é 

de 4 (quatro) horas a partir do início da prova. 

11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a autorização 

para entregar a folha de respostas (gabarito). 

12. O tempo mínimo de permanência na sala de provas será de 1 (uma) hora, podendo o candidato sair 

a partir das 13h40. 

13. O último candidato após entregar o material e deverá assinar a ata juntamente com os fiscais de 

provas. 

14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais. O caderno de provas poderá ser levado pelo candidato 

somente se este sair após duas horas do início da prova. 
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Português  

 

Considere o texto a seguir para responder às questões de 01 a 05. 

 

A saúde pública no Brasil, como sabemos, é muito completa e alcançou resultados bastante 

positivos desde que o Sistema Único de Saúde foi criado, porém enfrenta inúmeras dificuldades, 

comprometendo a qualidade do atendimento à população. Além disso, em um país de dimensões 

continentais e tão heterogêneo, a saúde, assim como outros aspectos (educação, segurança), é 

bastante discrepante no território. [...] 

Mesmo que algum cidadão opte por utilizar a saúde privada e adquira um plano de saúde, 

seja individualmente ou por convênio da empresa em que trabalha, ele não perde o direito de utilizar 

o SUS. Afinal, um de seus princípios é a universalidade, que significa que todos os brasileiros têm 

direito aos serviços de saúde. 

É interessante notar a discrepância dos valores investidos nesses dois casos. Em uma de suas 

palestras, Drauzio Varella mostra que o SUS investe cerca de R$ 103 bilhões por ano e atende 75% 

da população brasileira, já a saúde suplementar, que atende apenas 25% dos cidadãos, investe R$ 

90,5 bilhões. Isso quer dizer que os gastos por paciente são, em média, três vezes mais altos na saúde 

suplementar do que na saúde pública. [...] 

Vários estudos apontam a escassez ou ausência de médicos em diversas regiões do Brasil. 

Isso acontece especialmente em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos, onde 

normalmente as estruturas para o atendimento à população são mais precárias. Por outro lado, há 

uma grande concentração de médicos nas capitais, onde há mais serviços de saúde e mais 

oportunidades de trabalho. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, agência da ONU especializada em saúde, o 

parâmetro ideal de atenção à saúde é de 1 médico para cada mil habitantes. O Brasil supera essa 

razão: hoje, são 2,11 médicos para cada mil habitantes. Porém, devido a essa concentração, a 

distribuição pelo território brasileiro é bastante desigual.  

 

Fonte: https://www.politize.com.br/panorama-da-saude/ 

 

01. Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto. 

A. O texto menciona explicitamente os seguintes problemas: má gestão dos recursos destinados 

à saúde, baixo investimento no setor, estrutura precária e concorrência com a saúde 

suplementar. 

B. Fazem parte dos desafios enfrentados pela saúde pública no Brasil o envelhecimento 

populacional, a falta de médicos para regiões periféricas e o atendimento precário à população. 

C. Os problemas que a saúde pública enfrenta diferem geograficamente no Brasil, e um desses 

problemas está relacionado à demografia médica, isto é, à relação médico/habitantes. 

D. No Brasil, o sistema de saúde pública dá prioridade à população economicamente mais 

vulnerável para o acesso a ações e serviços de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

02. Considerando o trecho “Além disso, em um país de dimensões continentais e tão heterogêneo, 

a saúde, assim como outros aspectos (educação, segurança), é bastante discrepante no território”, 

é incorreto afirmar: 

A. Os termos “heterogêneo” e “discrepante” são utilizados pelo autor como complementares em 

sentido, já que ambos se referem a uma realidade multiforme e desigual. 

B. O autor utiliza os termos “heterogêneo” e “discrepante” para marcar uma contradição, já que 

o primeiro aponta para uma realidade harmoniosa, e o segundo, para uma realidade 

divergente. 

C. O autor usa a locução “assim como” para indicar uma convergência de características da saúde 

pública com outras áreas. 

D. O autor menciona, entre parênteses, “educação” e “segurança”, possivelmente por se tratar de 

áreas prioritárias para o Poder Público, ao lado da saúde. 

 

03. Assinale a alternativa correta com relação à função do elemento linguístico “que” no trecho 

“Drauzio Varella mostra que o SUS investe cerca de R$ 103 bilhões por ano e atende 75% da 

população brasileira, já a saúde suplementar, que atende apenas 25% dos cidadãos, investe R$ 90,5 

bilhões”. 

A. O termo “que”, nas duas ocorrências, exerce a função sintática de pronome relativo, pois 

retoma o sujeito anteriormente mencionado no próprio trecho. 

B. O termo “que”, nas duas ocorrências, exerce a função sintática de conjunção integrante, pois 

introduz orações subordinadas substantivas. 

C. O termo “que”, na primeira ocorrência, é um pronome relativo, pois retoma o sujeito 

anteriormente mencionado, e, na segunda ocorrência, é conjunção integrante, pois introduz 

uma oração subordinada adverbial.  

D. O termo “que”, na primeira ocorrência, é conjunção integrante, pois introduz uma oração 

subordinada que atua como objeto do verbo “mostrar”, e, na segunda ocorrência, é um 

pronome relativo, que substitui o sintagma “saúde suplementar” como sujeito do verbo 

“atender”. 

 

04. Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão sublinhada não faz remissão a algo 

expresso anteriormente no texto. 

A. “Isso quer dizer que os gastos por paciente são, em média, três vezes mais altos na saúde 

suplementar do que na saúde pública”. 

B. “A saúde pública no Brasil, como sabemos, é muito completa e alcançou resultados bastante 

positivos desde que o Sistema Único de Saúde foi criado”. 

C. “O Brasil supera essa razão: hoje, são 2,11 médicos para cada mil habitantes”. 

D. “Porém, devido a essa concentração, a distribuição pelo território brasileiro é bastante 

desigual”.  

 

05. Assinale a alternativa em que as três palavras seguem a mesma regra de acentuação. 

A. Heterogêneo, território, média. 

B. Porém, além, vários.  

C. Pública, princípios, parâmetro. 



D. Saúde, três, país. 

 

Matemática  
 

06. Entre as alternativas listadas a seguir, assinale a de menor valor. 

A. 1° 

B. (-1)5 

C. 116 

D. √2 

 

07. Paulo cravou uma estaca de 1,5m em um terreno plano, próximo a um prédio, de modo que a 

estaca formasse um ângulo de 90° com o solo plano. Em determinado momento, mediu a sombra 

produzida pelo prédio e pela estaca no solo plano; constatou que a sombra do prédio media 15m e 

a sombra da estaca, 60cm. Qual a altura do prédio em metros? 

A. 24m 

B. 35m 

C. 37,5m 

D. 42,7m 

 

08. Determine o valor de P para a equação 2x²+Px+12=0, tendo como raízes os valores 2 e 3. 

A. -10 

B. -5 

C. 5 

D. 10 

 

09. Na compra de um aparelho minissystem, obtive 20% de desconto por ter feito o pagamento a 

vista. Se paguei R$ 424,00 pelo aparelho, qual era o seu preço original? 

A. R$ 490,00 

B. R$ 500,00 

C. R$ 530,00 

D. R$ 550,00 

 

10. Um texto ocupa 5 páginas de 50 linhas cada uma, com 60 letras (ou espaços) em cada linha. 

Para torná-lo mais legível, diminui-se para 25 o número de linhas por página e para 40 o número 

de letras (ou espaços) por linha. Determine o número de páginas ocupadas, considerando as novas 

condições. 

A. 10 páginas. 

B. 15 páginas. 

C. 17 páginas. 

D. 19 páginas. 

 

 



 

Conhecimentos Gerais  
 

11. No século XVIII, a Inglaterra iniciou um processo que transformaria o mundo sob todos os 

aspectos, do nível tecnológico e produtivo até o nível social, econômico e político. De forma 

resumida, o que caracterizou esse processo foi: 

A. A mudança do processo de comercialização entre os países. 

B. A mudança das leis trabalhistas. 

C. O domínio dos mares e o consequente aumento do domínio inglês. 

D. A mudança do processo produtivo manufatureiro para a indústria mecânica. 

 

12. Atualmente, há diversas entidades compostas principalmente por Estados soberanos, que 

congregam diversos países e cada qual com diferentes propósitos. Uma delas tem como objetivo 

“Unir as nações com o objetivo de manter a paz e a segurança mundial”. Qual organização 

tem essa função? 

A. FAO. 

B. OMC. 

C. UNESCO. 

D. ONU. 

 

13. Por meio de ações dos ambientalistas preocupados com a preservação ambiental e visando a 

redução do volume de “lixo reciclável” nos aterros sanitários, criou-se uma divisão em cores, cujo 

objetivo consiste em identificar locais de descarte desses materiais para a sua reciclagem. Quais 

cores se referem à reciclagem do Plástico, do Papel, do Metal e do Vidro, respectivamente? 

A. Azul, amarelo, verde e vermelho. 

B. Vermelho, azul, amarelo e verde. 

C. Vermelho, amarelo, verde e azul. 

D. Verde, amarelo, vermelho e azul. 

 

14. Estamos vivenciando, neste ano de 2020, uma das maiores pandemias em termos mundiais.  

Dentre as alternativas listadas a seguir, quais foram consideradas pandemias? 

A. Peste bubônica, gripe espanhola e colesterol. 

B. Varíola, hipertensão e tuberculose. 

C. Gripe espanhola, tifo e Covid-19. 

D. Asma, gripe espanhola e gripe suína. 

 

 

 

 

 

 

 



15. Segundo informações do site da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior do Estado do Paraná, o Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), em Cascavel, 

distante pouco mais de 500 km da capital do Paraná, dispõe de 34 leitos de UTI: 19 adulto, 5 de 

pediatria e 10 neonatal (dados de 14/06/20). Segundo dados de 2019, quantos atendimentos 

mensais em média o HUOP registrou no Pronto Socorro? 

A. 7000 

B. 6000 

C. 5000 

D. 4000 

 
Conhecimento de Informática  

 

16. Ao editar uma planilha utilizando o Microsoft Excel 2016, conforme imagem abaixo, o usuário 

realizou os procedimentos, na ordem apresentada: 

 

1. Selecionou o intervalo das células de B3 até B11; 

2. Selecionou na Faixa de Opções, a guia Dados; 

3. Acionou na guia Dados o botão . 

 

Com base nestas informações escolha a alternativa que apresenta o resultado desses 

procedimentos: 

A. Ordenou todos os dados apresentados na imagem em ordem alfabética. 

B. Os dados do intervalo selecionado foram ordenados em ordem decrescente. 

C. Classificou de A a Z os dados do intervalo que foi selecionado. 

D. Não ordenou os dados pois na imagem o cursor está na posição A2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Durante o processo de edição de uma planilha no LibreOffice Calc, o usuário seleciona a célula 

conforme ilustrado na imagem abaixo, e após clica duas vezes sobre a Alça de Preenchimento. O 

que ocorrerá decorrente dessa ação executada pelo usuário?  

 

A. Apagará o conteúdo da célula. 

B. O conteúdo da célula poderá ser editado. 

C. Selecionará a célula copiando o seu conteúdo. 

D. Completará em ordem crescente os campos da coluna até a posição A7. 

 

18. Com base na imagem do menu iniciar do sistema operacional Microsoft Windows 10 

apresentada abaixo, responda. Qual ação é realizada ou quais ações podem ser realizadas ao clicar 

no ícone  . 

 

 
 

A. Realizar uma pesquisa. 

B. Alterar configurações da conta, bloquear ou sair, ações relacionadas ao usuário logado. 

C. Acessar o painel de controle. 

D. Configurar dispositivos e impressoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19. Os editores de texto fornecem diversas ferramentas para edição de documentos. O Microsoft 

Office Word 2016, dispõe de um recurso onde é possível visualizar cada mudança realizada, 

mantendo o controle durante o processo de edição de um documento. Para ativarmos essa 

ferramenta qual das ações abaixo devemos realizar? 

A. Selecionar na Faixa de Opções a guia Referências e depois selecionar o ícone Comparar. 

B. Selecionar na Faixa de Opções a guia Arquivo e depois selecionar o ícone Comparar. 

C. Selecionar na Faixa de Opções a guia Revisão e depois selecionar o ícone Controlar 

Alterações. 

D. Selecionar na Faixa de Opções a guia Arquivo e depois selecionar o ícone Controlar 

Alterações. 

 

20. Qual das opções apresenta a correta associação entre o(s) ícone(s) e a descrição de sua(s) 

funcionalidade(s). Tendo como referência a interface do LibreOffice Calc. 

A. 
 Aumentar recuo e reduzir recuo. 

B. 
Inserir tabela. 

C. 
 Responder para o remetente. 

D. 
 Limpar formatação. 

 

 
Conhecimentos Específicos 

 

21. Considerando as disposições do Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, nos casos de 

doenças graves incuráveis e terminais com risco iminente de morte, o profissional de Enfermagem 

deve: 

A. Em consonância com a direção do hospital, oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis 

para assegurar o conforto físico e social, respeitando a vontade da pessoa. 

B. Em consonância com a equipe de Enfermagem, oferecer cuidados paliativos disponíveis para 

assegurar o conforto físico, psíquico, social e espiritual, disponível no hospital.  

C. Em consonância com a equipe multiprofissional, oferecer alguns cuidados paliativos 

disponíveis para assegurar o conforto físico e espiritual, respeitando apenas a vontade de seu 

representante legal. 

D. Em consonância com a equipe multiprofissional, oferecer todos os cuidados paliativos 

disponíveis para assegurar o conforto físico, psíquico, social e espiritual, respeitando a vontade 

da pessoa ou de seu representante legal. 

 

 

 

 

 

 

 



22. Em concordância com o disposto no Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, assinale 

a alternativa correta: 

A. É proibido: praticar, individual ou coletivamente, quando no exercício profissional, assédio 

moral, sexual ou de qualquer natureza, contra pessoa, família, coletividade ou qualquer membro 

da equipe de saúde, seja por meio de atos ou expressões que tenham por consequência atingir 

a dignidade ou criar condições humilhantes e constrangedoras. 

B. É permitido: praticar, individual ou coletivamente, quando no exercício profissional, assédio 

moral, sexual ou de qualquer natureza, contra pessoa, família, coletividade ou qualquer membro 

da equipe de saúde, seja por meio de atos ou expressões que tenham por consequência atingir 

a dignidade ou criar condições humilhantes e constrangedoras.  

C. É justificado: praticar, individual ou coletivamente, quando no exercício profissional, assédio 

moral, sexual ou de qualquer natureza, contra pessoa, família, coletividade ou qualquer membro 

da equipe de saúde, seja por meio de atos ou expressões que tenham por consequência atingir 

a dignidade ou criar condições humilhantes e constrangedoras. 

D. É recomendado: praticar, individual ou coletivamente, quando no exercício profissional, 

assédio moral, sexual ou de qualquer natureza, contra pessoa, família, coletividade ou qualquer 

membro da equipe de saúde, seja por meio de atos ou expressões que tenham por consequência 

atingir a dignidade ou criar condições humilhantes e constrangedoras. 

 

23. A administração de medicação pelo profissional de enfermagem deve ser realizada com 

segurança, responsabilidade e qualidade. Conforme o protocolo de segurança na prescrição, uso e 

administração de medicamentos do Ministério da Saúde e ANVISA, há nove certos a serem 

seguidos. Quais são eles? 

A. Paciente certo, medicamento certo, via certa, dose certa, registro certo, quarto certo e resposta 

certa. 

B. Paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registro certo, ação certa, 

forma certa e resposta certa. 

C. Paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registro certo, ação certa, 

forma certa e olhar certo. 

D. Paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, registro certo, corredor certo, forma 

certa e resposta certa. 

 

24. Foi prescrito, para paciente com diagnóstico de pneumonia, a administração de Cefalotina Sódica 

(Keflin®) 800mg, diluído em 5ml de água estéril, via IV (intravenoso) a cada 6 horas. Na unidade, 

havia frascos de 1g. Quanto da solução deverá ser aspirado para atender à prescrição médica? 

A. 4,5ml. 

B. 3,5ml. 

C. 4ml. 

D. 3ml. 

 

 

 

 

 

 

 



25. Para prevenção e controle de infecção hospitalar, uma das medidas mais importantes é a correta 

higienização das mãos, que são as principais vias de transmissão de microrganismos e o uso correto 

dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Além disso, a limpeza e desinfecção de materiais e 

do ambiente é essencial. Sobre a desinfecção, é correto afirmar: 

A. Desinfecção: é o processo aplicado a um artigo ou superfície que visa a eliminação de 

microrganismos, exceto esporos, das superfícies fixas de equipamentos e mobílias utilizadas 

em assistência à saúde. A desinfecção é indicada para artigos semicríticos que entram em 

contato com membranas mucosas ou pele não íntegra. 

B. Desinfecção: é a remoção de sujidade de um artigo. É de suma importância na redução da carga 

microbiana de um artigo, favorecendo a eficácia do processo. É a remoção de sujidade visível 

aderida nas superfícies, nas fendas, nas serrilhas, nas articulações e lúmens de instrumentos, 

dispositivos e equipamentos, por meio de um processo manual, realizando fricção com escovas 

apropriadas e por meio de enxágue utilizando água sob pressão. 

C. Desinfecção: é o processo que utiliza agentes químicos ou físicos para destruir todas as formas 

de vida microbiana, sendo aplicada especificamente a objetos inanimados. 

D. Desinfecção: para o sucesso da prevenção e controle dessas infecções, é necessária a dedicação 

de todos que frequentam instituições de assistência à saúde e, em particular, dos profissionais, 

minimizando, dessa forma, o risco para os pacientes e, consequentemente, os custos. 

 

26. A nomenclatura e a definição de um procedimento cirúrgico são determinadas pela associação 

de um radical e um sufixo. Dessa forma, assinale a alternativa em que todas as terminologias estão 

corretas: 

A. Histerectomia: retirada do útero, artroscopia: remoção de uma articulação, colecistectomia: 

remoção do colédoco, nefrectomia: remoção de um rim. 

B. Histerectomia: retirada do útero, artroscopia: visualização interna de uma articulação, 

colecistectomia: remoção da vesícula biliar, nefrectomia: remoção de um rim. 

C. Histerectomia: retirada do útero, artroscopia: visualização interna de uma articulação, 

colecistectomia: remoção da vesícula biliar, nefrectomia: remoção da bexiga. 

D. Histerectomia: retirada dos ovários, artroscopia: visualização interna de uma articulação, 

colecistectomia: remoção da vesícula biliar, nefrectomia: remoção de um rim. 

 

27. As cirurgias podem ser classificadas em: limpas, potencialmente contaminadas, contaminadas e 

infectadas. Qual procedimento cirúrgico listado a seguir pode ser considerado como uma cirurgia 

limpa? 

A. Colectomia. 

B. Debridamento de lesão por pressão com tecido desvitalizado. 

C. Apendicectomia supurada. 

D. Safenectomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. Paciente internada na clínica médica refere estar com dor de cabeça, azia, falta de apetite e mau 

hálito. Em seu relatório, o técnico em Enfermagem deverá utilizar a terminologia apropriada para 

cada um dos sintomas relatados. Identifique a alternativa correta. 

A. Paciente refere: cefaleia, pirose, diarreia e halitose. 

B. Paciente refere: cefaleia, náuseas, anorexia e halitose. 

C. Paciente refere: cefaleia, pirose, anorexia e halitose. 

D. Paciente refere: cefaleia, pirose, eructação e halitose. 

 

29. A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do 

SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e 

incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Dentre as diretrizes da PNH, 

podemos destacar alguns conceitos: 

A. Acolhimento, gestão participativa e cogestão, ambiência, clínica ampliada e compartilhada, 

valorização do trabalhador, defesa dos direitos dos usuários. 

B. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. 

C. Incentivar a inserção da valorização dos trabalhadores do SUS na agenda dos gestores, dos 

conselhos de saúde e das organizações da sociedade civil. 

D. Acolhimento, ambiência, clínica compartilhada, valorização do trabalhador, transversalidade. 

 

30. O Acidente Vascular Cerebral (AVC) acontece quando o suprimento de sangue que vai para o 

cérebro é interrompido ou drasticamente reduzido, privando as células de oxigênio e de nutrientes. 

Ou, então, quando um vaso sanguíneo se rompe, causando uma hemorragia cerebral. Nesses casos, 

durante o período de internação do paciente na unidade hospitalar, são importantes os cuidados de 

Enfermagem. Dentre eles, destaca-se: 

A. Promover mobilidade e prevenir deformidades, prevenir dor do ombro, promover mudança de 

posições, uma vez no plantão, obter controle da temperatura do paciente, controle de 

eliminações intestinal e vesical, manter a integridade cutânea. 

B. Promover mobilidade e prevenir deformidades, prevenir a adução e dor do ombro, promover 

mudança de posições a cada duas horas, obter controle dos sinais vitais, controle de eliminações 

intestinal e vesical, manter a integridade cutânea, auxiliar no controle do bom alinhamento 

corporal, para colocar o paciente em decúbito lateral, colocar um travesseiro entre as pernas do 

paciente antes que seja virado, estimular o paciente a movimentar os membros de cinco a oito 

vezes por dia. 

C. As áreas do cérebro afetadas pelo AVC podem se reconstituir aos poucos, se receberem os 

estímulos certos. Por isso, programas de reabilitação são muito importantes, pois ajudam o 

paciente a retomar atividades diárias e funções que ficaram comprometidas. 

D. É importante prestar atenção aos sintomas para saber identificar um AVC e procurar ajuda 

médica o mais rápido possível. Quanto mais cedo forem tratados o acidente vascular cerebral 

isquêmico e o acidente vascular cerebral hemorrágico, melhores são os prognósticos do 

paciente. 

 

 

 

 

 

 



31. Paciente internado com queimadura por explosão em posto de gasolina, comprometendo 

totalmente a epiderme e parcialmente a derme, classificado como queimadura de segundo grau. 

Nesse caso, os cuidados de Enfermagem são: 

A. A equipe de enfermagem tem proximidade com os pacientes, e por isso deve construir uma 

relação terapêutica, e, ao tratar a dor relacionada à queimadura, quanto melhor a relação 

enfermeiro/paciente, mediante diálogo apropriado, maiores as possibilidades de adesão e 

respostas adequadas ao tratamento álgico. 

B. A dor aguda relacionada à queimadura possui impacto significativo durante o processo de 

internação de um paciente queimado, desequilibrando as necessidades humanas básicas do 

indivíduo, e ainda trazendo consequências negativas consideráveis ao prognóstico do paciente. 

Caso ocorra manuseio inadequado, é, portanto, de competência do profissional de enfermagem 

que atua na assistência a apropriada participação no gerenciamento da dor deste indivíduo. 

C. Pela sua alta permanência na unidade de internação, existe a maior relação entre a enfermagem 

e o paciente, cujos cuidados diretos contribuem sobremaneira em todo o processo de tratamento, 

inclusive nas ocasiões em que a dor se faz presente, implicando em maiores responsabilidades 

e habilitação técnica para gerenciar e aliviar a dor sentida pelo paciente. 

D. Monitorização com oxímetro de pulso e elevação da cabeceira em 30º, atenção aos sinais de 

choque hipovolêmico, registrar e comunicar o volume e características urinária a cada hora nas 

primeiras 24 horas, cuidados criteriosos quanto ao estado neurológico, padrão respiratório, 

temperatura corporal,  gerenciamento da dor, pois, na vigência da dor, o paciente poderá 

apresentar vários sintomas, como taquicardia, sudorese, hipertensão, agitação e desconforto 

respiratório, administrar analgesia antes dos curativos, o uso de compressas frias é indicado 

sempre que possível. 

 

32. A prescrição médica para a paciente é de 6mg de Dexametasona EV 1x ao dia. Ao preparar a 

medicação, o Técnico em Enfermagem percebeu que, na farmácia do hospital, há apenas frascos de 

Dexametasona com concentração de 4mg/ml, tendo 2,5ml em cada frasco. Qual a quantidade exata 

em ml a ser aplicada? 

A. 1ml. 

B. 0,5ml. 

C. 1,5ml. 

D. 2ml. 

 

33. Paciente internado a cinco dias com diagnóstico de embolia pulmonar, estável, mas em 

observação, fazendo uso de Heparina subcutânea de 12/12h. O médico aumentou a dose de 3.500U 

para 4.000U. Os frascos no setor possuem 5.000U/ml. Qual é a quantidade de Heparina a ser 

administrada? 

A. 0,7ml. 

B. 0,8ml. 

C. 0,5ml. 

D. 1ml. 

 

 

 

 

 



34. Considerando o Decreto 94.406/87, o Técnico em Enfermagem exerce as atividades auxiliares 

de nível médio técnico. Dentre essas atividades, assinale a alternativa incorreta: 

A. Cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos 

científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas. 

B. Assistir o Enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de 

assistência de Enfermagem. 

C. Assistir o Enfermeiro na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar. 

D. Assistir o Enfermeiro na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado 

grave. 

 

35. Respaldado pelo Código de Ética, Resolução COFEN 564/2017, qual das afirmações a seguir 

está correta, com relação aos deveres do profissional de Enfermagem? 

A. Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, 

competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. 

B. Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que 

não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. 

C. Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é 

devido, como forma de garantir assistência de Enfermagem diferenciada ou benefícios de 

qualquer natureza para si ou para outrem. 

D. Praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja 

postulados éticos e legais, no exercício profissional. 

 

36. Paciente com derrame pleural, submetido ao uso de dreno de tórax. Identifique, nas alternativas 

a seguir, alguns cuidados importantes: 

A. Verificar os sinais vitais antes do curativo e manter o frasco de drenagem acima do tórax do 

paciente. 

B. Lavar as mãos antes, durante (S/N) e depois do curativo e/ou troca do selo d’água (clampear o 

dreno antes da troca e desclampear após a troca), manter o frasco de drenagem sempre abaixo 

do tórax do paciente, fazer controle do volume drenado. 

C. Para a troca do curativo no local da incisão, não precisa usar material esterilizado e basta o uso 

de luvas de procedimento. 

D. Clampear o dreno apenas no momento do banho do paciente. 

 

37. Conforme o teste de Apgar, no recém-nascido, são avaliados cinco sinais vitais, por meio de 

parâmetros objetivos, atribuindo, a cada um, uma nota que varia de zero a dois. Dessa forma, o índice 

total do bebê ao nascer pode variar de zero a dez, indicando desde as piores condições (zero) até as 

melhores possíveis (dez). Os cinco sinais objetivos devem ser avaliados no primeiro, quinto e décimo 

minutos após o nascimento e são: 

A. Frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, pressão arterial. 

B. Frequência cardíaca, pressão arterial, tônus muscular, respostas reflexas, temperatura. 

C. Frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, respostas reflexas, cor da pele. 

D. Frequência cardíaca, respiração, pressão arterial, respostas reflexas, cor da pele. 

 

 



38. Paciente com diagnóstico de Diabetes tipo II deu entrada no hospital com alterações nos níveis 

de glicose. Foi prescrito controle de glicemia capilar a cada 4h. Em um dos horários, houve uma 

elevação dos níveis glicêmicos do paciente. Seguindo a prescrição médica, o Técnico em 

Enfermagem deverá administrar: 

A. Solu-Cortef, conforme dosagem da prescrição médica. 

B. Soro fisiológico, conforme dosagem da prescrição médica. 

C. Vitamina B12, conforme dosagem da prescrição médica. 

D. Insulina Regular, conforme dosagem da prescrição médica. 

 

39. A taxa de respiração é o número de respirações que uma pessoa toma por minuto. A taxa é 

geralmente medida quando uma pessoa está em repouso e simplesmente envolve a contagem do 

número de respirações por um minuto, contando quantas vezes o peito sobe. As taxas de respiração 

podem aumentar com febre, doença e outras condições médicas. Aponte as terminologias corretas, 

mais comuns, referentes à respiração. 

A. Eupneia: respiração normal, Dispneia: respiração rápida, Ortopneia: incapacidade de respirar 

facilmente, exceto na posição ereta, Taquipneia: respiração lenta, Bradipneia: respiração rápida, 

acima dos valores da normalidade, Apneia: ausência da respiração. 

B. Eupneia: respiração normal, Dispneia: respiração difícil, trabalhosa ou curta, Ortopneia: 

incapacidade de respirar facilmente, exceto na posição ereta, Taquipneia: respiração rápida, 

acima dos valores da normalidade, frequentemente pouco profunda, Bradipneia: respiração 

lenta, abaixo da normalidade, Apneia: ausência da respiração. 

C. Eupneia: respiração lenta, Dispneia: respiração difícil, trabalhosa ou curta, Ortopneia: 

incapacidade de respirar facilmente, exceto na posição ereta, Taquipneia: respiração rápida, 

acima dos valores da normalidade, frequentemente pouco profunda, Bradipneia: normal, 

Apneia: ausência da respiração. 

D. Eupneia: respiração intermediária, Dispneia: respiração difícil, trabalhosa ou curta, Ortopneia: 

incapacidade de respirar facilmente, exceto na posição ereta, Taquipneia: respiração rápida, 

acima dos valores da normalidade, frequentemente pouco profunda, Bradipneia: respiração 

branda, Apneia: ausência da respiração. 

 

40. Conforme as orientações do Ministério da Saúde, quais são as formas de transmissão da COVID-

19? 

A. Aperto de mãos (principal forma de contágio), gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, 

objetos ou superfícies contaminadas, ou pelo mosquito Aedes aegypti.  

B. Aperto de mãos, abraços, sangue, objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, 

maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc. 

C. É uma doença infectocontagiosa, sexualmente transmissível.  

D. Aperto de mãos (principal forma de contágio), gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, 

objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados 

de computador etc. 

 

 

 

 

 



 

 

 


