Avaliação escrita para o cargo de Técnico

em enfermagem

Assinatura do Candidato ___________________________________________
Data__/__/__

Português

1. Assinale a frase correta, levando em conta as regras de concordância.
a) A amizade e a harmonia é importante para o bem estar no trabalho.
b)O paciente se recuperou-se sozinho.
c) No passado, o pessoal foram bem tratado.
d) Todos os médicos deu plantão hoje.
e) Nenhuma das respostas
2. Em relação à concordância verbal, assinale a alternativa que não obedece ao
padrão culto:
a) Havia livros sobre a mesa.
b) Há anos não o vejo.
c) Deverão haver mais livros na biblioteca.
d) Deveria haver mais livros para consulta.
e) Faz anos que não o vejo.
3. A concordância está plenamente respeitada na frase:
a) O pessoal foram para o jogo
b) A Saúde é um setor onde as pessoas deve trabalhar com atenção
c) Na área da Saúde o pessoal trabalha infeliz.
d) Muitas pessoas faltou ao trabalho hoje.
e) Apesar de tudo que a empresa faz pelos empregados, muitos não reconhece.
4. Indique a alternativa em que haja ERRO de concordância:
a)
b)
c)
d)
e)

Terminadas as aulas, os alunos viajaram.
Esta maçã está meia podre.
É meio-dia e meia.
Dinheiro, benefícios pessoais, chantagens, nada podia corrompê-lo.
Ajudaram no trabalho amigos e parentes.

5. A partir da observação da tira abaixo, assinale a alternativa que apresenta
onde existe erro de concordância, segundo a norma culta.

Claro que não.

Gravura 1
a)
b)
c)
d)
e)

E como conseguir
essas coisas?

A felicidade das pessoas
estão na sensação boa
de paz interior e
amizade.

Gravura 2

Gravura 3

Gravura 1, apenas
Gravura 2, apenas.
Gravura 3, apenas
Gravuras 1 e 2, apenas.
Gravuras 2 e 3, apenas.

6. Assinale a alternativa que apresenta as opções corretas, segundo a norma culta,
para completar as frases abaixo:
“O estudo e a experiência ___________ davam-lhe a calma com que
resolvia os problemas que lhe _____________”.
a)
b)
c)
d)
e)

acumulados / apresentava.
acumulados / apresentavam.
acumulada / apresentavam.
acumulado / apresentavam.
acumulada / apresentava

7. A partir da análise das frases abaixo, assinale a alternativa que indica a escrita
correta, segundo a norma culta.
I.
Ela é uma menina discreta.
II.
Os ladrões foram presos em fragrante.
III.
O xeque foi devolvido por falta de fundos.
a) Apenas as frases I e III estão corretas
b) Apenas a frase I está correta.
c) Apenas as frases II e III estão corretas.
d) Apenas a frase III está correta.
e) Apenas a frase II está correta.

TEXTO
O DESASTRE DO BRASIL
Carlos Nejar, O Globo, 10/7/2014
Fonte: Avaliação UPA São José dos Campos/2014

Este desastre do futebol brasileiro diante da Alemanha, em goleada, começou bem
antes da lesão propositada em Neymar, veio bem antes de quando Felipão mostrou-se
desatualizado, soberbo, ditador; veio antes pela excessiva propaganda, cuidando dos
mínimos gestos e movimentos de nossos jogadores, como se fossem deuses, novos e
opulentos, com a supervalorização dos pés, como se pensassem ou criassem a ordem
do universo. Não foi apenas a seleção alemã superior, houve negligência, pane, lapso
dos atletas nacionais e como de início se viu um time de sopro curto. O preço foi muito
caro.

8. Em relação à afirmação de que o desastre começou bem antes da lesão de
Neymar, o texto:
a) não esclarece onde está o começo do desastre;
b) diz que o desastre começou com a desatualização do Felipão;
c) informa que o desastre teve início com a arrogância do treinador;
d) explica que o desastre é fruto do exagero de cuidado com os jogadores;
e) justifica que o desastre era inevitável em função da falta de inteligência.
9. Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão corretamente acentuadas:
a) Urubú, têxteis, híbrido, fóssil.
b) Tênis, prejuízo, pré-estreia, âmbito.
c) Heróico, veículo, ciúme, amém.
d)Incêndio, uísque, Sauípe, órfão.

10. Complete com eu / mim e tu / ti:
“A correspondência veio endereçada a ____ e ____ a abriste.”
a) mim / tu.
b) eu / tu.
c) mim / ti.
d) eu / ti.

Matemática
11. Ana Maria comprou roupas, gastando R$ 1.010,00. Deu R$ 340,00 de entrada e o
restante da dívida vai pagar em 5 prestações mensais iguais. Qual o valor de cada
prestação?
a) 124,00
b) 114,00
c) 134,00
d)

234,00

e)

208,00

12. Veja a promoção da bicicletaria do Senhor Manoel.

395,00
ou
10 vezes de 42,00
A mãe de Saulo não quer perder a oportunidade e comprar uma bicicleta para seu
filho, mas queria saber a diferença entre o preço à vista e o preço a prazo.
A diferença entre os dois preços é:
a) R$ 42,00
b) R$ 25,00
c) R$ 52,00
d) R$ 22,00
e) R$ 20,00

13. Num certo país existe uma linha de metrô com 12 estações, onde a distância entre
uma estação e outra é sempre a mesma. Se a distância entre a 3ª e a 6ª estação é
de 3,3 km, então a distância entre a 8ª e a última estação é de:
(fonte: Adaptado da Associação Paulista parao Desenv. Da Medicina – proc. Seletivo 2011.)

a) 4,4km
b) 5,5km
c) 6,6km
d) 8,4km
e) 1,1km

14. Em um fim de semana, Dona Beatriz foi ao supermercado comprar alguns
ingredientes que faltavam em sua cozinha e levou R$80,00. Veja o que ela levou
para casa:

De acordo com as informações acima, responda: Restou para Dona Beatriz no final de
sua compra a quantia de:
a) R$ 11,30
b) R$ 80,00
c) R$ 57,80
d) R$ 248,70
15. Veja o preço desses livros:

Paulo quer comprar todos os livros e parcelar no cartão de crédito em 5 prestações,
sem juros. Ele pagará em cada parcela a quantia de:
a) R$15,10

b) R$25,10

d) R$ 1,50

e) R$ 20,50

c) R$ 5,10

16. Arthur deseja comprar um terreno de Cléber, que lhe oferece as seguintes
possibilidades de pagamento:
Opção 1: Pagar à vista, por R$ 55.000,00;
Opção 2: Pagar a prazo, dando uma entrada de R$ 30 000,00, e mais uma prestação
de R$ 26 000,00 para dali a 6 meses.
Opção 3: Pagar a prazo, dando uma entrada de R$ 20 000,00, mais uma prestação de
R$ 20 000,00, para dali a 6 meses e outra de R$ 18 000,00 para dali a 12 meses da
data da compra.
Opção 4: Pagar a prazo dando uma entrada de R$ 15 000,00 e o restante em 1 ano
da data da compra, pagando R$ 39 000,00.
Opção 5: pagar a prazo, dali a um ano, o valor de R$ 60 000,00.
Arthur tem o dinheiro para pagar à vista, mas avalia se não seria melhor aplicar o
dinheiro do valor à vista (ou até um valor menor) em um investimento, com
rentabilidade de 10% ao semestre, resgatando os valores à medida que as prestações
da opção escolhida fossem vencendo.
Após avaliar a situação do ponto de vista financeiro e das condições apresentadas,
Arthur concluiu que era mais vantajoso, do ponto de vista financeiro, escolher a opção:
a) Opção 1.
b) Opção 2.
c) Opção 3.
d) Opção 4.
e) Opção 5.
17. Um confeiteiro começa a trabalhas às 8 horas e produz 60 bombons a cada 20
minutos, outro confeiteiro começa a trabalhas uma hora depois do primeiro e
produz 80 bombons, do mesmo tipo, a cada meia hora. O primeiro confeiteiro para
de trabalhar ao meio dia, mas o outro continua até produzir a mesma quantidade
que o primeiro. Sendo assim, qual a hora que o segundo confeiteiro para seu
trabalho.
(fonte: Adaptado da Associação Paulista para o Desenv. Da Medicina – proc. Seletivo 2011.)

a) 13h30min
b) 13h20min
c) 13h00min
d) 12h30min
e) 14h00min.

18. Numa pesquisa realizada em sala de aula, a professora fez três perguntas aos 40
alunos: Quantos alunos são filhos únicos; Quantos alunos possuem um irmão
gêmeo; Quantos alunos têm um irmão ou mais (não gêmeo). Concluindo a
pesquisa, a professora apresentou os seguintes dados:

Irmãos
30%

filho único

30%

Gêmeos

5%
Um ou mais irmãos
5%

Concluímos que na sala de aula pesquisada, o número de alunos com mais de um
irmão (não gêmeo) é:
a) 13
b) 26
c) 24
d) 30
e) 5

19. Mateus tem mais de 100 DVDs. Quando ele forma pilhas com 3 DVDs, sobra um.
Quando ele faz pilhas com 4 DVDs, sobram dois. Quando ele faz pilhas com 5
DVDs, as pilhas são feitas sem sobras. Nas condições dadas, o menor número de
DVDs de Mateus é:
a) 125
b) 130
c) 135
d) 139
e) 140

20. Uma pesquisa realizada por estudantes da Faculdade de Estatística mostra, em
horas por dia, como os jovens entre 12 e 18 anos gastam seu tempo, tanto durante
a semana (de segunda a sexta feira), quando durante o final de semana (sábado e
domingo). A seguinte tabela ilustra os resultados da pesquisa.(Fonte: Enem 2012)
ROTINA JUVENIL
Assistir à televisão

DURANTE A
SEMANA
3

NO FINAL DE
SEMANA
3

Atividades domésticas

1

1

Atividades escolares

5

1

Atividades de lazer

2

4

Descanso, higiene e
alimentação
Outras atividades

10

12

3

3

De acordo com esta pesquisa, quantas horas de seu tempo gasta um jovem entre 12 e
18 anos, na semana inteira (de segunda-feira a domingo), nas atividades escolares?
a) 20
b) 21
c) 24
d) 25
e) 27

Informática
21. Enquanto relê um documento preparado no Word, João seleciona todo texto para
alterar o tipo de fonte utilizado. No entanto, apaga toda a seleção acidentalmente.
Para não perder o texto inteiro, ele pode, segundo as opções disponíveis no editor
de texto que está utilizando:
a)
b)
c)
d)
e)

Formatar o texto
Inserir arquivo
Desfazer a ação
Refazer a ação
Exibir layout de página

22. O processador de texto Word permite o alinhamento dos parágrafos à direita e à
esquerda simultaneamente, através da opção:
a)
b)
c)
d)
e)

Centralizar ou justificar
Centralizar, apenas
Justificar, apenas
Alinhar na horizontal, apenas
Recuar à direita e à esquerda, apenas

23. A cópia de um texto, a partir de documento digitalizado no word, é realizada
através da caixa de diálogo denominada:
a) Novo
b) Editar
c) Arquivo
d) Salvar tudo
e) Salvar como
24. Observe o texto abaixo, formatado no Word 2010 BR.
A Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina / Programa
de Atenção Integral a Saúde (SPDM/ PAIS) torna público que realizará
no Município do Rio de Janeiro, Processo Seletivo de vagas de diversos
cargos, a serem contratados sob o Regime Jurídico CLT (Consolidação
das Leis do Trabalho) e, portanto, não cumprirá direito à estabilidade.
Ao texto foi aplicado um tipo de alinhamento e à citação “Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina / Programa de Atenção Integral a Saúde (SPDM/ PAIS)”
um recurso de estilo. O tipo de alinhamento e os recursos de estilo foram
respectivamente:
(a) centralizado e negrito;
(b) centralizado e itálico;
(c) justificado e sombra;
(d) justificado e negrito;
(e) justificado e itálico.

25. No Word 2010 BR, para alterar a cor da fonte aplicada ao texto, deve-se acionar o
seguinte ícone:

(a)

(b)

(d)

(e)

(c)

Lógica
26. Umas pombas vinham voando e pousaram num terreno onde havia um urubu que
falou: Bom dia, minhas cem pombas. Nesse momento, uma delas retruca, não
somos cem, se fôssemos o dobro do que somos, mais metade do que somos, mais
cinco, então seríamos cem. Desse modo, o número de pombas é
a) 30
b) 32
c) 36
d) 34
e) 38

27. Considere o argumento abaixo:
“Todo cristão crê num único Deus. Algum cristão é espírita”.
Com relação às premissas dadas, a conclusão que gera uma inferência válida é:
a) todo que crê num único Deus é espírita.
b) algum espírita não crê num único Deus.
c) algum espírita crê num único Deus.
d) nenhum que crê num único Deus é espírita.
e) nenhum espírita crê num único Deus.

28. Uma herança constituída de barras de ouro foi totalmente dividida entre três irmãs:
Ana, Beatriz e Camile. Ana, por ser a mais velha, recebeu a metade das barras de
ouro, e mais meia barra. Após Ana ter recebido sua parte, Beatriz recebeu a
metade do que sobrou, e mais meia barra. Coube a Camile o restante da herança,
igual a uma barra e meia. Assim, o número de barras de ouro que Ana recebeu foi:
a) 1

b) 2

d) 4

e) 5

c) 3

29. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a
Paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas sete colunas com as
cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem duas cartas, a terceira tem
três cartas, a quarta tem quatro cartas, e assim sucessivamente até a sétima
coluna, a qual tem sete cartas, e o que sobra forma o monte, que são as cartas
não
utilizadas
nas
colunas.
A quantidade de cartas que forma o monte é:
a) 21
b) 24
c) 26
d) 28
e) 31

30. Nos shopping centers costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os
usuários colocam créditos em um cartão, que são descontados por cada período
de tempo de uso dos jogos. Dependendo da pontuação da criança no jogo, ela
recebe um certo número de tíquetes para trocar por produtos nas lojas dos
parques. Suponha que o período de uso de um brinquedo em certo shopping custa
R$3,00 e que uma bicicleta custa 9.200 tíquetes. Para uma criança que recebe 20
tíquetes por período de tempo que joga, o valor, em reais, gasto com créditos para
obter a quantidade de tíquetes para trocar pela bicicleta é
a) 153

b) 460

d) 1.380

e) 3.066

c) 1.218

Fundamentos do SUS – Sistema Único de Saúde
31. Em relação à saúde, avalie as afirmativas a seguir:
I - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as
condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
II - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de
políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros
agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
III - O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da
sociedade.
IV - A saúde tem como fatores condicionantes, mas não determinantes, entre outros, a
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a
educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
Estão corretas:

a) I e II, apenas;
b) III e IV, apenas;
c) I, II e IV, apenas;
d) II e III, apenas;
e) I, II, III e IV.

32. De acordo com a Lei 8080/90, em relação à organização, direção e gestão do SUS
NÃO é correto afirmar que:
a) as ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade
crescente;
b) a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única;
c) aos municípios é vedado constituir consórcios para desenvolver em conjunto as
ações e os serviços de saúde que lhes correspondam;
d) a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é exercida, no âmbito dos Municípios,
pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente;
e) no nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS),poderá organizar-se em
distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a
cobertura total das ações de saúde.
33. Um dos fundamentos da Atenção Básica é o de “possibilitar o acesso _____ a
serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de
entrada preferencial do sistema de saúde, de forma a permitir o planejamento e a
programação _____, e em consonância com o princípio da ____.”
As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:
a) hierarquizado e descontínuo / descentralizada / publicidade;
b) universal e contínuo / descentralizada / equidade;
c) universal e contínuo / centralizada / transparência;
d) hierarquizado e coeso / centralizada / equidade;
e) restrito e contínuo / descentralizada / transparência.

34. Entre os indicadores de saúde, o mais conhecido e utilizado, e que está associado
diretamente às condições econômicas, sociais e ambientais é:
a) a taxa de mortalidade proporcional por idade;
b) o coeficiente de mortalidade infantil;
c) a taxa de esperança de vida;
d) o coeficiente de morbidade;
e) a taxa de letalidade.

Conhecimento específico
35. Numa parada cardíaca, é imprescindível que o técnico de enfermagem
providencie, para perto do paciente, os seguintes equipamentos, entre outros:
a) Fluxômetro e umidificador.
b) Endoscópio e bisturi.
c) Desfibrilador e aspirador.
d) Adipômetro e cardioversor.

36. Nos Núcleos de Educação em Urgências, o profissional de enfermagem de nível
médio é capacitado, entre outros itens, para a seguinte habilidade:
a) Iniciar medidas de reanimação de suporte básico no paciente adulto.
b) Manejar os equipamentos de suporte ventilatório básico e avançado.
c) Aplicar medidas de suporte básico e avançado nos casos de acidentes com
múltiplas vítimas.
d) Dominar técnicas delegadas de emergência respiratória tais como intubação
traqueal e toracocentese.
37. Assinale a alternativa CORRETA. M. N., 17 anos, chega ao setor de emergência,
trazida por familiares, em crise convulsiva. O médico de plantão está atendendo
um paciente politraumatizado grave e não pode atender imediatamente este caso.
Verificando que o paciente está apresentando convulsões tônicoclonicas, você,
nesse caso:
a) Protege a cabeça e as extremidades de contatos com outros objetos e espera
passivamente a regressão da crise.
b) Protege a pessoa, especialmente a cabeça e as extremidades, de contatos com
outros objetos e comunica a condição da paciente ao enfermeiro e ao médico do
plantão.
c) Contém braços e pernas firmemente para evitar fraturas e acomoda a cabeça da
paciente com um travesseiro.
d) Acomoda a paciente no chão, de modo a evitar quedas, contém firmemente seus
braços e pernas e comunica ao enfermeiro e ao médico de plantão, aguardando
instruções para o atendimento.
e) Insere uma espátula de madeira entre os dentes da paciente para evitar que ela
provoque ferimentos na língua, eleva e protege a cabeça da paciente, evitando
contatos com objetos, e contém firmemente seus braços e pernas.

38. Na realização do ABC a um paciente vítima de trauma é necessário ao técnico de
enfermagem saber a sequência desses três passos. Sabemos que o primeiro
passo desse atendimento é A – Vias aéreas – assegurar permeabilidade das vias
aéreas, o terceiro passo é C – Circulação – massagem cardíaca. O segundo passo
é B. No que consiste o segundo passo:
a) Observar corpo estranho nas vias aéreas.
b) Retirar corpo estranho das vias aéreas.
c) Manter ventilação e oxigenação pulmonar.
d) observar a queda da língua contra a faringe superior.
39. O transporte de doentes críticos apresenta sempre alguns riscos, por vezes
graves, pelo que é essencial tentar evitá-los, bem como estar preparado para
resolver acidentes que possam ocorrer. São considerados acidentes comuns
durante o transporte, EXCETO:
a) Extubação acidental.
b) Perda de acessos venosos.
c) Exteriorização de drenos torácicos e outros.
d) Morte por queda.
e) Falhas de bateria nos monitores, máquinas perfusoras e ventiladores.

40. Conforme dispõe o Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, está entre os
cuidados a serem prestados pelo técnico de enfermagem, ao paciente com parada
cardíaca, a seguinte ação:
a) Estimular a ingestão hídrica para promover um bom fluxo urinário.
b) Providenciar o material para intubação orotraqueal e ventilação mecânica.
c) Observar e anotar frequência e aspecto das eliminações intestinais.
d) Verificar sinais vitais e iniciar reposição volêmica.
e) Repousar o paciente com os membros superiores elevados.
41. Uma das tarefas do profissional de enfermagem é o registro, no prontuário do
paciente, de todas as observações e assistência prestada ao mesmo – ato
conhecido como anotação de enfermagem. Para maior clareza, recomenda-se que
o registro das informações seja organizado de acordo com:
a) A importância dos fatos ocorridos.
b) A sequência de tempo em que os fatos ocorrem.
c) O diagnóstico identificado no prontuário do paciente.
d) As atividades relacionadas à prescrição de enfermagem.

42. Quanto ao uso do dreno de tórax, o Técnico de Enfermagem deve estar atento a
alguns cuidados na manutenção e orientação ao paciente. Sobre o assunto,
marque a afirmativa correta.
a) Registrar o volume total de líquidos contido no frasco, antes de desprezá-lo, que
corresponde ao volume drenado.
b) Orientar o paciente a pinçar a extensão do frasco de drenagem sempre que
deambular, aumentando assim a pressão na extensão do dreno, facilitando a
drenagem.
c) Orientar o paciente a manter o frasco de drenagem abaixo de sua inserção, durante
a deambulação.
d) Observar a coloração do líquido drenado, a presença de pus significa hemotórax
pulmonar.

43. Qual deverá ser a sequência correta de aspiração de secreção das vias aéreas
superiores em pacientes traqueostomizados?
a) Narinas, traqueostomia, boca.
b) Boca, narinas, traqueostomia.
c) Traqueostomia, narina, boca.
d) Boca, traqueostomia, narinas.
e) Traqueostomia, boca, narinas.

44. As vias mais comuns para administração de medicamentos por via parenteral são
a intramuscular, a subcutânea, a endovenosa e a intradérmica. As regiões para
aplicação intramuscular são:
a) Dorsoglútea, deltoidiana, ventroglútea e face anterolateral da coxa.
b) Fossa antecubital e face posterior da perna.
c) Face posterior da perna e antecubital do braço.
d) Face póstero-lateral do antebraço e coxa.

45. Ao programar uma bomba de infusão para administrar 2400ml de soro fisiológico
em 08 horas, qual será o gotejamento do soro?
a) 80 gotas/minuto.

b) 90 gotas/minuto.

c) 100 gotas/minuto.

d)120 gotas/minuto.

46. A medicação endovenosa ou intravenosa é a introdução de droga diretamente na
corrente sanguínea. Com relação ás vantagens desta via, analise as afirmativas
abaixo.
I. Produz efeito rápido e absorção imediata.
II. Permite administrar grandes volumes de líquidos.
III. É a única via que tolera, dentro de certos limites, o uso de soluções hipotônicas ou
hipertônicas contraindicadas para as demais vias.
IV. Produz efeito rápido e diminui o risco de infecção.
V. Possibilita a absorção da droga de forma mais lenta em relação à via intramuscular.
Assinale a alternativa CORRETA
a) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
d) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
e) Somente as afirmativas III e V estão corretas

47. São cuidados que o técnico de enfermagem deve ter durante no preparo e
administração de medicamentos:
I) Ter sempre à frente, enquanto prepara o medicamento, a prescrição médica.
II) Não tocar com a mão em comprimidos, cápsulas, drágeas, pastilhas.
III) Lembrar a regra dos Regra dos 9 certos 1 - paciente certo; 2 – medicamento certo;
3 – via certa; 4 – hora certa; 5 – dose certa; 6 – registro certo; 7 – orientação certa;
8 – forma certa; 9 – resposta certa.
IV) Quando o medicamento deixar de ser administrado por estar em falta, por
recusado
paciente, jejum, esquecimento, ou erro, fazer a anotação no relatório.
V) Para uma medida perfeita, ao despejar o medicamento no copo graduado, levantálo à altura dos olhos. Correspondência: colher de sopa (15ml), colher de sobremesa
(10ml), colher de chá (5ml), colher de café (3ml).
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas o item III está certo.
b) Apenas os itens I e II estão certos.
c) Apenas os itens III, IV e V estão certos.
d) Todos os itens estão certos

48. O técnico de enfermagem durante a punção de acesso para administração de
medicação intravenosa deve seguir a técnica do procedimento que requer alguns
cuidados.
I) Deve-se começar a puncionar sempre pela parte distal e se for manter soroterapia
evitar punções em articulações.
II) Nunca dar tapinhas sobre as veias, isso pode causar lesões nos vasos e se o
paciente tiver placas de ateromas aderidos na parede vascular, pode sofrer uma
embolia, pois isso estimula o deslocamento dos trombos.
III) Se o paciente tiver acesso venoso difícil, pedir para ele colocar o braço abaixo do
nível do coração e abrir e fechar a mão em movimentos repetitivos. Isso melhora a
visualização do acesso venoso.
IV) Evitar punções nos membros inferiores já que o retorno venoso é mais difícil pela
ação da força da gravidade. Isso é mais complicado ainda em pacientes com
insuficiência vascular periférica.
V) Colocar o garrote próximo ao local de punção para provocar a êxtase sanguíneo.
VI) Fazer uma antissepsia ampla no sentido contrário dos pelos para uma limpeza
mais eficiente.
Estão corretos os itens:
a) I, III, IV e V, apenas.
b) I, II, IV e V, apenas.
c) I, III, V e VI, apenas.
d) Todos os itens estão corretos.
e) Nenhuma das respostas anteriores

49. Observe as colunas I e II. Correlacione a via de administração de injeção de
medicamento (coluna I), com a característica específica de aplicação (coluna II) e
assinale a correlação correta.
I. Via de administração de injeção de medicamento:
1. Entre a pele e o tecido subcutâneo.
2. Dentro do tecido adiposo.
3. Dentro do tecido muscular.
II. Característica específica de aplicação:
x. Não massageie após aplicação de heparina, pode causar sangramento.
y. Não massageie a pele após injeção, pode dispersar o medicamento nos
tecidos subjacentes e alterar os testes.

z. Massageie a pele levemente, estimulando a circulação e aumentando a
distribuição do medicamento.
a) 1x; 2y; 3z

b) 1y; 2x; 3z

d) 1z; 2x; 3z

e) 1x; 2z; 3y

c) 1z; 2y; 3x

50. O profissional técnico de enfermagem administrou uma solução de eletrólítos em
06 horas, estava prescrita para infundir em 12 horas. O evento de não
conformidade medicamentosa praticada pelo profissional, segundo Código de
Ética dos Profissionais de Enfermagem é considerado:
a) Imperícia
b) Injúria
c) Omissão
d) Imprudência
51. A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde do ser humano e da
coletividade; respeita a vida, a dignidade e os direitos da pessoa humana em todo
seu ciclo vital, sem discriminação de qualquer natureza. É dever da enfermagem:
I. Garantir a assistência de enfermagem apenas no horário de trabalho, sem dar
continuidade às atividades após o turno.
II. Cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão.
III. Respeitar e reconhecer o direito do cliente de decidir sobre sua pessoa, seu
tratamento e seu bem-estar.
IV. Manter segredo sobre fato sigiloso; podendo comentar somente entre os colegas
de trabalho.
V. Respeitar o ser humano na situação de morte e pós morte.
Assinale a alternativa correta.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Somente as afirmativas II, III, V estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III, IV, V estão corretas.
d) Somente as afirmativas I, II, III, V estão corretas.
52. Segundo o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, são consideradas
infrações gravíssimas:
a) As que causem danos patrimoniais ou financeiros.
b) As que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem
causar debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações de categoria ou
instituições.
c) As que provoquem perigo a vida, debilidade temporária de membro sentido ou
função em qualquer pessoa.
d) As que provoquem morte, deformidades permanente, perda ou inutilização de
membro, sentido, função ou, ainda, dano moral irremediável em qualquer pessoa.

53. A lavagem das mãos é de extrema importância para a segurança do paciente e do
próprio profissional, haja vista que, no hospital, a disseminação de microrganismo
ocorre principalmente de pessoa para pessoa, através das mãos. Quanto à técnica
de lavagem das mãos, analise as afirmativas abaixo:
I. Preferencialmente utilizar sabão em barra, pois o sabão líquido facilmente se torna
meio de contaminação.
II. Um cuidado adicional é evitar que, durante a lavagem, as mãos entrem em contato
direto com a pia.
III. Para uma lavagem adequada deve-se, após molhar e colocar o sabão, fazer os
seguintes movimentos: friccionar palmas contra palmas, palma direita sobre dorso da
mão esquerda, com os dedos entremeados e vice-versa, palma direita com
movimentos circulares sobre o punho, antebraço e cotovelo esquerdo e vice versa.
IV. Para enxaguar, posicionar as mãos sob a torneira com os dedos voltados para
cima, de modo que a água escorra das mãos para os punhos. Mantendo os dedos
voltados para cima, seque as mãos com papel-toalha descartável, começando pelas
mãos e, depois, os antebraços.
Das afirmativas acima, estão corretas apenas:
a) I e III

b) II e IV

c) III e IV

d) II, III e IV

e) I e II.

54. O item “Segurança do Paciente em Serviço de Saúde – Limpeza e Desinfecção de
Superfícies” trata de medidas utilizadas para diminuir a interferência do ambiente
nas infecções relacionadas à saúde. Não faz parte dessas medidas:
a) Evitar ações que favoreçam o levantamento das partículas em suspensão.
b) Realizar varredura seca.
c) Limpar e secar superfícies.
d) Remover matéria orgânica de superfícies.
e) Usar aspiradores de pó em áreas hospitalares, em substituição á varredura.

