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CADERNO DE PROVAS 
 
 
Nome do candidato:  
Número do documento de identidade:  
Número de inscrição:  
Cargo: Técnico(a) em Enfermagem 

Número de Controle:  
 
Sala:  

 
 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO, ANTES DE INI CIAR AS PROVAS 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. Ao receber este caderno, confira inicialmente seus dados pessoais transcritos acima. 
1.2. Verifique se o Caderno de Provas está completo. Este Caderno de Provas é composto de 50 (cinquenta) questões 

referentes às provas objetivas. Se este estiver incompleto ou apresentar qualquer defeito, informe ao fiscal para que 
sejam tomadas as devidas providências. 

1.3. As provas terão duração de quatro horas, já incluído o tempo destinado à identificação – que será feita no decorrer 
das provas – e ao preenchimento da folha de respostas. 

1.4. Não é permitido fazer perguntas durante as provas. 
1.5. Só será permitido levar o Caderno de Provas, após o término do horário de realização das provas. 
1.6. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio. 
1.7. Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher sua folha de respostas. 

 
2. CUIDADOS AO MARCAR A FOLHA DE RESPOSTAS DAS PROVAS OBJETIVAS 

2.1. A folha de respostas não poderá ser substituída. 
2.2. Marque sua resposta de modo que a tinta da caneta fique bem visível, conforme exemplo: 
 

 
 
2.3. Ao terminar as provas, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a folha de respostas. 
2.4. Fatores que anulam uma questão das Provas Objetivas: 

2.4.1. questão sem alternativa assinalada; 
2.4.2. questão com rasura; 
2.4.3. questão com mais de uma alternativa assinalada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
I -  O gabarito oficial das provas será divulgado no endereço eletrônico http://concursos.acep.org.br/quixada2010, a partir do primeiro dia útil 

imediatamente após a realização das provas. 
II -  Informações relativas ao concurso, consultar pela internet - http://concursos.acep.org.br/quixada2010. 
 

 



 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

O VALOR DA AMIZADE 
“O amigo vê e ouve o que não somos capazes de ver nem ouvir. Assim sendo, pode fazer por nós o que não temos 

como fazer por nós mesmos”. 
A mesma palavra tem significados diferentes de acordo com o texto ou o discurso em que figura. A importância disso 

é capital, pois significa que, para interpretar uma palavra, precisamos nos debruçar sobre o contexto do qual ela faz parte ou 
escutar verdadeiramente quem a profere. Do contrário, não a entendemos. O ensinamento básico de Sigmund Freud é esse e 
bastaria para justificar a psicanálise, se isso ainda fosse necessário. 

A maioria das pessoas, no entanto, não se dispõe a escutar. Poucos nascem com essa capacidade, que pode e precisa 
ser desenvolvida. Escutar é um ato generoso. Implica que eu deixe momentaneamente de falar e esteja aberto para o que o 
outro tem a dizer. 

A escuta é a característica do psicanalista e também do verdadeiro amigo – que não impõe a sua presença, não diz o 
que não deve ser dito e, assim, faz com que a amizade floresça. Ou seja, o amigo sabe se conter, exercita-se na ética da 
contenção. Por isso, ele pode servir de modelo para todas as outras relações: marido e mulher, pais e filhos e irmãos. 

O que o filósofo e historiador grego Xenofonte escreveu 2.400 anos atrás poderia ter sido escrito hoje: “Um bom 
amigo é o mais precioso de todos os bens. Está sempre pronto a auxiliar... Há homens, contudo, que investem toda a sua 
energia no cultivo de árvores, para colher frutos, e são negligentes com o amigo, o bem que mais frutifica”. O amigo vê e ouve 
o que não somos capazes de ver nem ouvir. Assim sendo, pode fazer por nós o que não temos como fazer por nós mesmos. 
Como o analista, ele ilumina o caminho. 

Ele sabe suspender o seu desejo para que o do outro se manifeste. O que ele mais quer é o acordo. Está menos 
interessado nos eventuais benefícios materiais que a amizade pode trazer do que no fortalecimento desta. Visa sobretudo ao 
contentamento do outro e não deve ser confundido com o cúmplice, que visa ao próprio interesse e se liga a alguém em função 
do que almeja alcançar. 

O elo de cumplicidade tende a ser efêmero, enquanto o de amizade é para sempre. Em outras palavras, o amor dos 
amigos nunca é de agora, e sim para a vida inteira. Também por isso, há milênios a amizade inspira escritores, que se 
perguntam de que modo escolher um amigo, quais as características de um amigo verdadeiro e o que nós devemos a ele. Os 
escritores – os melhores, entre eles – sabem que a amizade nasce espontaneamente, mas só dará os seus melhores frutos se for 
cultivada. 

 A psicanalista e escritora Betty Milan assina a coluna Consultório Sentimental em Veja.com. Uma vez por mês, ela 
publica em VEJA um artigo especialmente escrito para a revista impressa. 
 

MILAN, Betty. O valor da amizade. Veja. São Paulo, 23 dez. 2009. 
 

01. A “mesma palavra” a que o texto se refere (l. 3) diz respeito: 
A) à palavra “amizade”. 
B) a qualquer palavra dentro de um contexto. 
C) à palavra “amigo”. 
D) à palavra que o verdadeiro amigo nos diz nas horas certas. 
 
02. Segundo o texto, “escutar é um ato generoso” (l. 8) porque: 
A) poucos nascem com essa capacidade. 
B) é a característica de todo psicanalista. 
C) exige contenção, abertura e atenção. 
D) a maioria das pessoas não sabe escutar. 
 
03. De acordo com a autora, o verdadeiro amigo pode ser comparado a um analista porque: 
A) vendo e ouvindo o que não conseguimos ver nem ouvir, ele pode nos ajudar. 
B) assim como o psicanalista, ele só diz o que queremos ouvir. 
C) ele pode servir de modelo para todas as outras relações: marido e mulher, pais e filhos e irmãos. 
D) ele está sempre pronto a nos auxiliar. 

 
04. Assinale a alternativa CORRETA , respeitando o ponto de vista do texto. A amizade não deve ser confundida com a 

cumplicidade porque a cumplicidade: 
A) inspira escritores há milênios. 
B) visa ao contentamento do outro. 
C) leva o sujeito a suspender o seu desejo. 
D) é algo passageiro. 
 
05. No texto, a expressão “ética da contenção” (l. 11-12) está relacionada com: 
A) o respeito aos valores do outro e a capacidade de calar. 
B) a educação doméstica, que disciplina o comportamento das pessoas. 
C) a educação social para evitar desentendimentos e bate-bocas. 
D) o conjunto de todas as regras e os valores morais de uma sociedade. 
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06. A partir do enunciado “Está menos interessado nos eventuais benefícios materiais que a amizade pode trazer do que no 
fortalecimento desta” (l. 18-19), é CORRETO afirmar: 

A) o verdadeiro amigo tem interesse no fortalecimento dos benefícios materiais.  
B) os benefícios materiais que a amizade pode trazer são constantes.  
C) a amizade pode fortalecer eventuais benefícios materiais.  
D) um amigo se interessa mais pelo fortalecimento da amizade.  
 
07. No enunciado: “O elo de cumplicidade tende a ser efêmero, enquanto o de amizade é para sempre...” (l. 22), os vocábulos 

sublinhados se classificam, respectivamente, como: 
A) substantivo, preposição e advérbio. 
B) adjetivo, advérbio e substantivo. 
C) adjetivo, conjunção e advérbio. 
D) advérbio, conjunção e preposição. 
 
08. Assinale a alternativa em que o verbo “dispor-se” está CORRETAMENTE  flexionado, assim como em “A maioria das 

pessoas, no entanto, não se dispõe a escutar” (l. 7). 
A) A maioria das pessoas, no entanto, não se disponhava a escutar. 
B) Como o amigo se dispunha a escutar, ele perdeu o medo. 
C) Quando todos se disporem a escutar, daremos início à sessão. 
D) Se a maioria das pessoas se disposse a escutar, a amizade seria mais fácil. 
 
09. Assinale a alternativa em que a correspondência entre os tempos verbais está adequada à norma culta da língua.  
A) “... mas só daria seus melhores frutos quando for cultivada”. 
B) “... mas só dará seus melhores frutos se fosse cultivada”.  
C) “... mas só daria seus melhores frutos se fosse cultivada”. 
D) “... mas só dará seus melhores frutos quando é cultivada”. 
 
10. Na construção “precisamos nos debruçar sobre o contexto do qual ela faz parte” (l. 4), a preposição “de” é empregada antes 

do relativo “o qual” por causa da expressão “faz parte”. Assinale a alternativa em que a preposição está 
CORRETAMENTE  empregada antes do pronome relativo. 

A) Os imóveis para os quais ele investiu não valem nada hoje.  
B) Fora enganado por pessoas de quem se indispusera.  
C) Os projetos práticos contra os quais eles se incorporaram foram recusados.  
D) Não me refiro à educação da escola, mas à que lhe deram em casa.  
 
11. No período “Ele sabe suspender o seu desejo para que o do outro se manifeste” (l. 18), a oração subordinada adverbial 

sublinhada tem o valor de: 
A) causa. 
B) proporcionalidade. 
C) finalidade. 
D) concessão.                                                                                                                                                                                                                                                
 
12. Na construção “não somos capazes de vê-lo nem de ouvi-lo”, a forma “vê-lo” recebe acento gráfico, mas “ouvi-lo” não 

recebe, porque: 
A) só se acentuam os monossílabos tônicos e as oxítonas terminadas em “a, e, o”. 
B) acentuam-se as paroxítonas terminadas em “e”, mas não as terminadas em “i”. 
C) acentuam-se os monossílabos tônicos, mas não as oxítonas finalizadas em “a, e, o”. 
D) não se coloca acento agudo no “i” e no “u” tônicos, precedidos de consoante. 
 
13. Assinale a alternativa em que se deve empregar o acento grave de crase. 
A) O amigo visa, sobretudo, à contentar o outro. 
B) A maioria das pessoas, no entanto, não dá valor à escuta. 
C) A amizade pode servir de modelo à outras relações. 
D) Não se liga à ela em função do que almeja alcançar. 
 
14. No enunciado “O ensinamento básico de Sigmund Freud é esse e bastaria para justificar a psicanálise, se isso ainda fosse 

necessário” (l. 5-6), os três verbos sublinhados são classificados, quanto à predicação verbal, respectivamente, como: 
A) de ligação, transitivo direto, de ligação. 
B) transitivo direto, transitivo direto, de ligação. 
C) de ligação, transitivo direto, intransitivo. 
D) transitivo direto, transitivo direto e indireto, de ligação. 
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15. Os seguintes enunciados do texto: “Escutar é um ato generoso. Implica que eu deixe momentaneamente de falar e esteja 

aberto para o que o outro tem a dizer” (l. 8-9) poderiam ser ligados somente por um dos porquês abaixo. Assinale a 
alternativa CORRETA . 

A) por que. 
B) por quê. 
C) porquê. 
D) porque. 
 
16. No final do texto, a construção “a amizade (...) só dará os seus melhores frutos se for cultivada” (l. 25-26) contém a 

seguinte figura de linguagem: 
A) prosopopeia. 
B) metáfora. 
C) hipérbole. 
D) metonímia. 
 
17. No vocábulo “contenção” (l. 12), o sufixo “(ç)ao”: 
A) tem valor aumentativo ou intensificador, como em “orelhão”. 
B) indica origem ou gênero, como em “castelão, fujão”. 
C) é formador de substantivo de ação, de abstração, como em “obrigação”. 
D) tem valor afetivo. 
 
18. Assim como em “irmãos” (l. 12), também faz plural em “ãos” o substantivo: 
A) tabelião. 
B) cristão. 
C) vozeirão. 
D) sacristão. 

 
19. No seguinte período: “A maioria das pessoas, no entanto, não se dispõe a escutar” (l. 7), a oração sublinhada é classificada 

como subordinada substantiva: 
A) subjetiva. 
B) completiva nominal. 
C) objetiva direta. 
D) objetiva indireta. 

 
20. Assim como na frase seguinte: “Assim sendo, pode fazer por nós o que não temos como fazer por nós mesmos” (l. 16), o 

pronome “mesmo” está CORRETAMENTE  flexionado em: 
A) ela nada poderia fazer por si mesma. 
B) algumas pessoas falam alto consigo mesma. 
C) o aluno e a professora terminaram por agir contra si mesmo. 
D) os pais, desesperados, gritavam consigo mesmo diante da morte da filha. 

 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
21. Saber avaliar corretamente os sinais vitais é dever de todo profissional da área de enfermagem. Sobre este assunto, assinale 

a alternativa CORRETA . 
A) Para medir a temperatura axilar, deve-se colocar o termômetro debaixo da axila com o braço baixado e cruzado sobre o 

peito durante 10 a 15 minutos. 
B) Para verificar o pulso radial, utilizam-se os dois dedos do meio para palpar o pulso radial durante 30 segundos e multiplica-

se por dois, se o pulso for regular. Se o pulso for irregular, conta-se o pulso durante 1 minuto e multiplica-se por dois. 
C) A respiração deve ser verificada durante 1 minuto inteiro para determinar a frequência, o ritmo e a profundidade. 
D) A pressão arterial deve ser verificada após o paciente permanecer sentado ou em decúbito dorsal durante 30 minutos. 

Repita o procedimento após 10 minutos. 
 
22. É importante saber que existem vários tipos de respiração, uma vez que este conhecimento ajuda a avaliar corretamente o 

paciente. Portanto, no que se refere aos tipos de respiração, assinale a alternativa CORRETA . 
A) Taquipnéia – mais de 60 movimentos respiratórios por minuto e de forma regular. 
B) Bradpnéia – respiração lenta e superficial com mais de 40 movimentos respiratórios por minuto. 
C) Cheyne-Stokes – períodos de apnéia e de hiperventilação. 
D) Kussmaul – muito profunda com ritmo anormal. 
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23. De modo geral, o tempo de administração endovenosa (EV) de cada medicamento é determinado em função do princípio 
ativo (farmacocinética), da ação desejada e do volume a ser administrado. Com relação ao tipo de administração 
relacionado ao tempo, é CORRETO afirmar: 

A) bolus é a administração EV realizada em tempo menor ou igual a 1 minuto. 
B) infusão rápida é a administração EV realizada entre 1 e 60 minutos. 
C) infusão contínua é a administração EV realizada em tempo superior a 60 minutos, não contínua (por exemplo, em 4horas, 

uma vez ao dia). 
D) infusão intermitente é a administração EV realizada em tempo superior a 60 minutos, ininterruptamente (por exemplo, de 6 

em 6 horas). 
 
24. Coletar sangue adequadamente facilita a boa avaliação do laboratório. Com relação à coleta de amostra de sangue 

utilizando o sistema de coleta a vácuo, assinale a alternativa CORRETA . 
A) Deve-se adaptar a agulha de uma ponta no invólucro interno de plástico, com a parte menor da agulha posicionada para o 

interior deste. 
B) Deve-se introduzir o tubo de coleta a vácuo do invólucro plástico de modo que a tampa de borracha permaneça encostada 

na extremidade da agulha no interior deste. 
C) Deve-se antes de puncionar a veia, fixar o invólucro de plástico e delicadamente, porém com firmeza, avançar o tubo de 

coleta, de modo que sua tampa de borracha não seja perfurada pela agulha. 
D) Deve-se após puncionar a veia fazer uma pressão para facilitar a saída do sangue que lentamente deverá começar a 

preencher o tubo. 
 

25. Assinale a alternativa que indica as responsabilidades dos profissionais de enfermagem, de acordo com o código de ética 
dos profissionais dessa categoria. 

A) Assegurar ao paciente uma assistência de Enfermagem, livre de danos decorrente de maus tratos, descompromisso ou 
desatenção. 

B) Avaliar sua competência técnica e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro 
somente para seus pacientes. 

C) Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, em benefício da clientela, 
coletivamente e do desenvolvimento da profissão. 

D) Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, quando tiver sido praticada individualmente. 
 
26. Com relação à investigação epidemiológica de casos é importante realizar o planejamento do trabalho de campo, pois, antes 

de iniciar o trabalho de investigação, os profissionais da vigilância epidemiológica deverão procurar apreender o 
conhecimento disponível sobre a doença que se suspeita estar causando a epidemia. Assinale a alternativa que contém 
tópicos importantes desta fase de planejamento. 

A) Verificar o material e os equipamentos necessários para realizar a investigação, prever a necessidade de isolamento do local 
e definir, junto aos superiores, seus papéis no processo de investigação. 

B) Construir equipes interdisciplinares: a equipe deve partir para o campo com informações acerca da doença do paciente sem 
muita preocupação com o tratamento e ter conhecimento dos locais para onde pode ser encaminhado o paciente. 

C) Verificar o material e equipamentos necessários para realizar a investigação, prever a necessidade de viagens, insumos e 
outros recursos que dependem de aprovação de terceiros, para as devidas providências e definir junto aos superiores, seus 
papéis no processo de investigação. 

D) Construir equipes multiprofissionais: a equipe deve partir para o campo com informações acerca da doença do provável 
isolamento do paciente e da comunidade e ter conhecimento dos locais para onde pode ser encaminhado o paciente. 

 
27. Diante de uma situação de emergência na sala de imunização, com a interrupção do fornecimento de energia elétrica, 

assinale a alternativa que contempla como o técnico de enfermagem deve proceder. 
A) Manter o equipamento fechado e monitorar, rigorosamente, a temperatura interna com termômetro de cabo extensor. Se não 

houver o restabelecimento da energia, no prazo máximo de 4 horas ou quando a temperatura estiver próxima a + 2ºC, 
proceder imediatamente à transferência dos imunobiológicos para outro equipamento com temperatura recomendada 
(refrigerador ou caixa térmica). 

B) Manter o equipamento fechado e monitorar, rigorosamente, a temperatura interna com termômetro de cabo extensor. Se não 
houver o restabelecimento da energia, no prazo máximo de 2 horas ou quando a temperatura estiver próxima a + 8ºC, 
proceder imediatamente à transferência dos imunobiológicos para outro equipamento com temperatura recomendada 
(refrigerador ou caixa térmica). 

C) Proceder imediatamente à transferência dos imunobiológicos para outro equipamento com temperatura recomendada 
(refrigerador ou caixa térmica). Não se deve esperar, pois pode perder os imunobiológicos. 

D) Proceder imediatamente à transferência dos imunobiológicos para outro equipamento com temperatura recomendada 
(refrigerador ou caixa térmica). O serviço de saúde deverá dispor de bobinas de gelo reutilizável congeladas para serem 
usadas no acondicionamento dos imunobiológicos em caixas térmicas. 
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28. O armazenamento de imunobiológicos para a utilização na sala de vacinação da unidade de saúde é algo extremamente 

importante. Assinale a alternativa que apresenta os cuidados a serem observados para que os imunobiológicos sejam 
adequadamente armazenados. 

A) Manter em temperatura entre +2ºC e +8ºC, utilizando-se refrigeradores do tipo doméstico, com capacidade mínima de 220 
litros. 

B) A capacidade de armazenamento dos refrigeradores deve estar de acordo com os quantitativos de imunobiológicos 
necessários somente às atividades de rotina de vacinação para a população de referência. 

C) O Programa Nacional de Imunização (PNI) recomenda a climatização da sala de vacinação (aparelhos de ar condicionado, 
para clima quente, e aquecedores, para clima frio), com o objetivo de se evitar a perda de imunobiológicos. 

D) Recomenda-se o uso de caixas térmicas no nível local, para o acondicionamento de bobinas de gelo reutilizável, para 
utilização em caixas térmicas ou em situações de emergência. 

 
29. Queimaduras são lesões provocadas pelo calor, eletricidade, energia radiante (raios solares, radioatividade) e substâncias 

químicas. Com relação às queimaduras, é CORRETO afirmar: 
A) na queimadura térmica, a primeira medida é controlar o fogo ou afastar o paciente da fonte de calor, resfriar o local das 

queimaduras com água e aplicar medicamento no local para evitar a infecção. 
B) na queimadura química, o procedimento inicial é remover a substância e fazer uma limpeza. Para isso, o paciente não deve 

despir-se, mas deve lavar-se sob água corrente, tendo o cuidado de não espalhar o agente causador para áreas não afetadas. 
C) a primeira conduta a ser feita com a pessoa que recebe um choque elétrico é afastá-la da fonte de eletricidade com o auxílio 

de um ferro ou qualquer material isolante. 
D) o tratamento de um grande queimado tem por objetivo promover a oxigenação adequada, restabelecer o volume circulante, 

prevenir e combater a infecção, tratar a área queimada, prevenir deformidades, administrar vacina antitetânica de acordo 
com o esquema vacinal, e sedação para dor e agitação. 

 
30. O choque caracteriza-se pelo suprimento inadequado de sangue para os tecidos e pelas mudanças estruturais e funcionais 

nos órgãos essenciais. Com relação ao choque, é CORRETO afirmar: 
A) o choque hipovolêmico é causado por trauma ou por doença no sistema nervoso, impossibilitando o controle do diâmetro 

dos vasos sanguíneos e seu preenchimento sanguíneo adequado. 
B) o choque cardiogênico é causado pelo baixo rendimento cardíaco provocado pelo infarto do miocárdio, arritmias, 

insuficiência cardíaca ou tamponamento cardíaco. 
C) o choque séptico é resultante da hipersensibilidade do organismo a determinadas substâncias. 
D) o choque anafilático é decorrente das infecções bacterianas agudas e graves. 
 
31. A saúde da mulher deve ser acompanhada durante todos os ciclos de sua vida, principalmente durante o planejamento 

familiar e a gestação. Portanto, é importante que se saiba identificar os sinais de presunção, que sugerem uma provável 
gestação, decorrentes, principalmente, do aumento de progesterona. Assinale a alternativa que contempla um sinal de 
presunção.   

A) Náusea com ou sem vômito. 
B) Aumento do útero. 
C) Sinal de rebote. 
D) Batimento cardíaco fetal. 
 
32. Durante o pré-natal, são solicitados alguns exames de rotina para as gestantes, que devem ser realizados no primeiro e no 

terceiro trimestre de gravidez. Assinale a alternativa CORRETA que contempla os exames que devem ser solicitados. 
A) Hemoglobina, grupo sanguíneo, sorologia para toxoplasmose e glicemia. 
B) Hematócrito, grupo sanguíneo e fator RH, sorologia para sífilis e bilirrubinemia. 
C) Hemograma completo, grupo sanguíneo e fator RH, sorologia para toxoplasmose e ultrasonografia. 
D) Hemograma completo, grupo sanguíneo e fator RH, sorologia para sífilis e glicemia. 
 
33. Após o nascimento da criança, são realizados os cuidados imediatos e mediatos para garantir uma assistência de qualidade 

ao recém-nascido. Com relação aos cuidados mediatos, assinale a alternativa CORRETA . 
A) Verificação das medidas antropométricas. 
B) Ligadura do cordão. 
C) Avaliação do APGAR. 
D) Identificação do RN. 
 
34. Existem algumas doenças transmitidas por vetores. Com relação a estas doenças é CORRETO afirmar: 
A) a dengue, atualmente, é considerada sério problema de saúde pública, sendo seu agente infeccioso o Aedes aerogis. 
B) a Leptospira interrogans, bactéria causadora da leptospirose, encontra-se normalmente nos rins do rato, seu reservatório 

natural, que a elimina viva por meio da urina no meio ambiente. 
C) a malária é causada por uma bactéria do gênero flebótomo, transmitida pelo mosquito do gênero Mansoni. 
D) a Doença de Chagas é causada pelo Trypanosomo triatoma, popularmente conhecido como barbeiro, que constrói suas 

tocas nas paredes das casas feitas de pau-a-pique. 
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35. O saneamento básico trata-se de um conjunto de medidas que tem por objetivo alcançar níveis de saúde no mínimo 
satisfatórios nas comunidades. Assinale a alternativa que contempla apenas itens referentes às atividades de saneamento 
básico.   

A) Abastecimento de água, afastamento de dejetos e controle da poluição ambiental. 
B) Descontrole da poluição ambiental, afastamento de dejetos, coleta, remoção e destinação final do lixo. 
C) Descontrole de insetos e roedores, afastamento de dejetos, coleta, remoção e destinação final do lixo. 
D) Higiene dos alimentos, afastamento de dejetos, coleta, remoção e destinação parcial do lixo. 
 

36. O preparo físico do paciente é importante para o bom andamento do ato cirúrgico, bem como para evitar complicações 
posteriores a este. Para se evitar infecção cirúrgica devem-se tomar alguns cuidados. Assinale a alternativa que contempla 
um exemplo destes cuidados.   

A) Troca de cama. 
B) Lavagem gastrointestinal. 
C) Esterectomia da pele. 
D) Esvaziamento da bexiga. 
 

37. A ocorrência de complicações no pós-operatório implica piora do quadro clínico do paciente, aumento do período de 
recuperação cirúrgica e, em alguns casos, até mesmo o óbito. Por isso, é vital que a prevenção, a identificação e a imediata 
intervenção sejam realizadas o mais precocemente possível. Assinale a alternativa que apresenta as complicações mais 
comuns do pós-operatório. 

A) Inalterações dos sinais vitais. 
B) Alterações neurológicas. 
C) Cicatrizações na ferida operatória. 
D) Movimentos gastrointestinais. 
 

38. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo. A relevância da 
identificação e controle da HAS reside na redução de suas complicações. Com relação às complicações da HAS, assinale a 
alternativa que contempla apenas as complicações mais frequentes, oriundas da HAS. 

A) Doença cérebro-vascular, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, doença hepática crônica e doença arterial 
sistêmica. 

B) Doença vascular, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca congestiva, doença hepática aguda e doença arterial 
periférica. 

C) Doença vascular, doença arterial, insuficiência cardíaca, doença genital crônica e doença arterial sistêmica. 
D) Doença cérebro-vascular, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, doença renal crônica e doença arterial 

periférica. 
 

39. Cerca de 50% da população com diabetes não sabe que é portadora da doença, algumas vezes permanecendo não 
diagnosticado até que se manifestem sinais de complicações. Por isso, testes de rastreamento são indicados em indivíduos 
assintomáticos, que apresentem maior risco da doença. Sobre os fatores de maior risco para diabetes, assinale a alternativa 
CORRETA . 

A) Idade ≥ 35 anos. 
B) Obesidade central (cintura abdominal maior que 150 cm, para homens, e menor que 80 cm, para mulheres, medida na altura 

da bacia). 
C) Antecedente familiar (mãe ou pai) de diabetes. 
D) Sobrepeso (Índice de Massa Corporal acima de 18). 
 

40. A asma é uma doença comum, podendo ser reversível, afetando cerca de 10% da população, abrangendo pessoas de todas 
as idades. Assinale a alternativa que contempla os principais sintomas dessa doença. 

A) Tosse seca, dispnéia e sibilo. 
B) Tosse produtiva, dispnéia e sibilo. 
C) Dor torácica, taquipnéia e sibilo. 
D) Dor torácica, dispnéia e roncos. 
 

41. A bronquite aguda é uma infecção das vias respiratórias inferiores, que geralmente representa uma sequela aguda de uma 
infecção das vias aéreas superiores. Assinale a alternativa que apresenta as principais manifestações clínicas dessa infecção. 

A) Apnéia, febre, taquipnéia. 
B) Tosse seca, com eliminação de escarro translúcido. 
C) Apnéia, dor torácica pleurítica. 
D) Roncos e estertores difusos à escuta. 

 

42. A pneumonia é um processo inflamatório, que acomete as vias aéreas terminais e os alvéolos, produzido por agentes 
infecciosos. Assinale a alternativa que contempla as principais complicações da pneumonia. 

A) Derrame pleural. 
B) Hipertensão persistente e choque, particularmente na doença bacteriana por microrganismos gram-negativos, sobretudo em 

pacientes idosos. 
C) Angina de peito. 
D) Insuficiência renal. 
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43. Os métodos de desinfecção e esterilização reduziram o risco de transmissão de doenças pelos procedimentos cirúrgicos e 

não-cirúrgicos, assim como por todas as intervenções invasivas. Estudiosos classificaram os materiais em críticos, 
semicríticos e não-críticos. Assinale a alternativa que menciona apenas materiais críticos. 

A) Lâminas de bisturi, endoscópios, suturas. 
B) Catéteres, estetoscópios, instrumentos cirúrgicos. 
C) Lâminas de bisturi, agulhas, suturas. 
D) Cateteres, muletas, implantes. 

 
44. As infecções hospitalares têm mais tendência a acometer pacientes com condições subjacentes, que deprimem os 

mecanismos de defesa do organismo, ou que estão recebendo certos tipos de tratamento. Existem algumas condições 
clínicas que podem aumentar o risco de infecção. Assinale a alternativa que contempla exemplos dessa condição. 

A) Câncer avançado, obesidade, anisomastia, anosmia. 
B) Aids, leucemia, desnutrição, queimaduras. 
C) Doença cardiovascular, diabetes melitus, pirose, anismo. 
D) Doença vascular periférica, estrabismo, traumatismo. 
 
45. A partir das modificações e alterações anátomo-fisiológicas, a gestante pode ter seu equilíbrio emocional e físico 

comprometidos, gerando um certo desconforto. Assinale a alternativa que apresenta as principais dificuldades que a 
gestante pode ter a partir do segundo trimestre de gestação. 

A) Pirose, flatulência, hemorróidas. 
B) Constipação, náuseas, alterações no padrão respiratório. 
C) Desconforto mamário, sialorréia, lombalgia. 
D) Cefaléia, desmaios, varizes. 
 
46. O início do trabalho de parto é desencadeado por fatores maternos, fetais e placentários, que se interagem. Assinale a 

alternativa que corresponde a um dos sinais que demonstram o desencadeamento do trabalho de parto. 
A) Eliminações vaginais, sangramento abundante, perda parcial de tampão mucoso. 
B) Contrações uterinas inicialmente irregulares, de grande intensidade, com duração de 30 a 40 segundos. 
C) Alterações na cérvice, amolecimento, apagamento e dilatação progressiva. 
D) Aumento do movimento fetal. 
 
47. O puerpério inicia-se logo após a dequitação e termina quando a fisiologia materna volta ao estado pré-gravídico. De 

acordo com as alterações físicas, o puerpério pode ser classificado em quatro fases distintas. Com relação às fases do 
puérperio, assinale a alternativa CORRETA . 

A) Imediato – primeiras 12 horas pós-parto. 
B) Mediato – da 12ª hora ao 21º dia pós-parto. 
C) Tardio – do 21º até o 42º dia pós-parto. 
D) Remoto – do 42º dia em diante. 
 
48. A aferição dos sinais vitais do recém-nascido deve ser registrada e, para isso, deve-se ter o conhecimento dos padrões de 

normalidade destes. Com relação aos padrões de normalidade dos sinais vitais do recém-nascido, assinale a alternativa 
CORRETA . 

A) FR - 15-66 incursões respiratórias por minuto. 
B) FC - 120-180 batimentos por minuto. 
C) T- 37,0 a 37,8 ºC (axilar). 
D) PA - 110⁄80 mmHg. 
 
49. A hipertensão arterial durante a gestação pode causar morte materna ou fetal. Sabe-se que a hipertensão arterial ocorre em 

cerca de 7% das gestações, sendo mais comum em grupos de padrões socioeconômicos menores. Assinale a alternativa que 
apresenta as possíveis complicações da hipertensão arterial durante a gestação. 

A) Descolamento prematuro da placenta, leucemia, coagulopatia. 
B) Natimortos, angina, convulsões. 
C) Coma, infarto agudo do miocárdio, lesão hepática materna. 
D) Insuficiência renal, trabalho de parto prematuro e síndrome de HELLP. 
 
50. A gestante diabética é considerada de alto risco devido às complicações fetais, neonatais e de parto que podem surgir. 

Diante de tal situação, assinale a alternativa que contempla as complicações de recém-nascidos de mães diabéticas. 
A) Hipoglicemia. 
B) Hipercalcemia. 
C) Microssomia fetal. 
D) Anisocoria. 
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