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TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CONHECIMENTOS
BÁSICOS

QUESTÃO 1
Acerca das idéias do texto, assinale a opção correta.

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 3.
1

Atualmente,

como

conseqüência

das

mudanças

nas condições de vida e de trabalho, poucos praticam
atividades físicas. As pessoas se deslocam utilizando o
transporte coletivo ou o próprio carro. No mais das vezes,

(A) As condições de vida atuais permitem que muitas
pessoas pratiquem atividades físicas diariamente.
(B) Os shoppings centers são os maiores responsáveis
pelo sedentarismo das pessoas.
(C) Somente as pessoas que possuem uma melhor condição
socioeconômica devem fazer atividade física.

5 devido à natureza do serviço que executam, passam horas

(D) A prática de exercícios físicos regulares é um fator

e horas sentadas. Isso também acontece durante o lazer:

importante para a manutenção de uma vida saudável.

sentam-se quando vão a um barzinho, a um cinema ou
quando diante da televisão. Nos shoppings, os jovens

QUESTÃO 2

sentam-se por muito tempo nas praças de alimentação ou
10 ficam encostados nos corredores. Comportando-se dessa

forma, a maioria das pessoas se exercita ou caminha cada
vez menos, geralmente com a desculpa de que não têm
tempo.
Sabidamente,

a

falta

de

atividade

física

traz

15 conseqüências negativas para a saúde. Por isso, muita

gente chama a atenção para a necessidade de se fazer
caminhadas, praticar esportes ou ginástica.

A respeito dos aspectos gramaticais e das estruturas
lingüísticas do texto, julgue os itens abaixo como
Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a
opção correta.
I – No quarto parágrafo, os vocábulos “ansiedade’’ e
“hipertensão” são sinônimos, sendo que o primeiro é
um adjetivo e o segundo, um verbo.
II – Em “No mais das vezes, devido à natureza do serviço

Não é certo dizer que as atuais mudanças nas condições

que executam, passam horas e horas sentadas”

de vida e trabalho trouxeram apenas conseqüências

(linhas 4 a 6), as vírgulas estão empregadas de forma

20 negativas à saúde. Pelo contrário: ela foi largamente

favorecida. Basta verificarmos a queda nas taxas de
mortalidade e o aumento da expectativa de vida, resultantes
da melhoria geral das condições de vida (alimentação,
moradia, vestuário, transporte) e das condições ambientais

inadequada.
III– A conjunção “Mas”, no início do quarto parágrafo,
poderia ser substituída por Contudo sem prejuízo à
correção do texto.
A seqüência correta é:

25 (disseminação do saneamento básico: rede de esgotos,

água canalizada, coleta de lixo), o que diminuiu em muito

(A) V, V, F.

o número de pessoas que morrem ou adoecem por causa

(B) F, F, V.

de doenças infecciosas. O crescente número de crianças e

(C) F, V, V.

adultos vacinados também contribuiu de modo significativo

(D) V, F, F.

30 para esse resultado. Conseqüentemente, as pessoas hoje

em dia vivem mais.
Mas, não resta dúvida de que a atividade física
regular beneficia a nossa saúde, pois reduz o colesterol, a
taxa de açúcar no sangue e, ainda, fortalece os músculos

QUESTÃO 3
Assinale a opção que apresenta um fragmento do texto
em que os autores estabelecem um lado positivo para o
atual modo de vida das pessoas.

35 e as articulações; reduz a tensão e a ansiedade; ajuda a

controlar o peso; ajuda a combater a osteoporose, ou seja,

(A) “No mais das vezes, devido à natureza do serviço que

a fraqueza dos ossos provocada por perda excessiva da

executam, passam horas e horas sentadas.” (linhas 4

massa óssea; ajuda no controle da hipertensão; ajuda a
combater os problemas do coração; ajuda no controle do
40 diabetes.

A atividade física saudável é aquela feita com prazer,
sem exageros, realizada pelo menos três vezes por semana.
Comumente, a caminhada e a prática de esportes — como
44 a natação e o ciclismo — são os meios mais indicados.
Cornelis J. van Stralen e Maria Aparecida A. Ribeiro. Atividade física e saúde.
Internet: http://www.fozdoiguacu.pr.gov.br. Acesso em 7/2/2008
(com adaptações).
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a 6)
(B) “sentam-se quando vão a um barzinho, a um cinema
ou quando diante da televisão.” (linhas 7 e 8)
(C) “O crescente número de crianças e adultos vacinados
também contribuiu de modo significativo para esse
resultado. Conseqüentemente, as pessoas hoje em dia
vivem mais”. (linhas 28 a 31)
(D) “Comportando-se dessa forma, a maioria das pessoas se
exercita ou caminha cada vez menos, geralmente com a
desculpa de que não têm tempo.” (linhas 10 a 13)
Concurso Público – SESPA/PA
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Leia o texto abaixo e responda às questões 4 e 5.

Leia o texto abaixo para responder às questões de 6 e 7.
Entre os nutrientes necessários à saúde, assim como
existem proteínas, gorduras, carboidratos e vitaminas, há
um grupo de elementos chamados minerais.
Os

minerais

possuem

papéis

essenciais,

como

constituintes estruturais dos tecidos corpóreos; como
reguladores orgânicos que controlam os impulsos nervosos,
atividade muscular e o balanço ácido-base do organismo;
como componentes ou ativadores/reguladores de muitas
enzimas. Além disso, muitos minerais estão envolvidos no
processo de crescimento e desenvolvimento corporal. Eles
são divididos em macrominerais e microminerais. Há ainda
outros minerais que são tóxicos, como, por exemplo, o
chumbo, o mercúrio e o alumínio.
Cada mineral é requerido em quantidades específicas,
numa faixa que varia de microgramas a gramas por dia.
Dessa maneira, é importante dizer que o excesso na
ingestão de um pode acarretar prejuízos na absorção
e utilização de outro. Por exemplo, a absorção de zinco
pode ser afetada por suplementação de ferro, enquanto a
ingestão em excesso de zinco pode reduzir a absorção de
cobre.
A importância dos sais minerais para o organismo.
Internet: http://www.sitemedico.com.br.
Acesso em 8/1/2008 (com adaptações).

QUESTÃO 6
Internet: http://www.ccs.saude.gov.br (com adaptações).

QUESTÃO 4
Com relação às idéias apresentadas no cartaz, que trata
de uma campanha de vacinação infantil ocorrida no País,
assinale a opção correta.
(A) Em “DUAS GOTINHAS DE SUA ATENÇÃO”, o autor
estabeleceu uma relação positiva de sentidos, ou seja,
o apelo teve a intenção de chamar, por um instante
(duas gotinhas), a atenção dos pais para um problema
sério, que é a paralisia infantil, que pode ser prevenida
com duas gotinhas da vacina.
(B) No cartaz, há claramente a informação de que tanto
crianças menores quanto maiores de 5 anos devem
ser vacinadas contra a paralisia infantil.
(C) Na frase “Não esqueça de levar o cartão da criança”,
fica implícita a idéia de que o cartão de vacinação não
é um documento importante.
(D) O personagem que representa a campanha de
vacinação presente no cartaz transmite tristeza e
insatisfação.

QUESTÃO 5
Assinale a opção em que a separação silábica da palavra
está INCORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

a-ten-ção
fi-lho
pa-ra-li-si-a
go-tin-has
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Julgue os itens abaixo quanto à correção gramatical e,
em seguida, assinale a opção correta.
I – As proteínas, as gorduras, os carboidratos, as
vitaminas e os sais minerais são nutrientes necessários
à saúde.
II – No organismo se encontra os minerais, que desempenha
diversas funções.
III– Diversos minerais, estão relacionados ao processo de
crecimento, e dezenvolvimento corporal.
A quantidade de itens certos é
(A)
(B)
(C)
(D)

0.
1.
2.
3.

QUESTÃO 7
Com relação às idéias apresentadas no texto, assinale a
opção correta.
(A) Tanto os macrominerais quanto os microminerais são
elementos tóxicos ao organismo.
(B) A ingestão em excesso de sais minerais pode não ser
benéfica ao organismo.
(C) Apesar de necessários à saúde, os sais minerais
não estão envolvidos no processo de crescimento e
desenvolvimento corporal.
(D) Os sais minerais possuem as mesmas funções que as
proteínas e as vitaminas.
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Leia o poema abaixo para responder às questões 8 e 9.
1 Vou lhe fazer uma pergunta

Uma pequena adivinhação
O que é que ataca o cérebro
E causa câncer de pulmão?
5 Ainda aumenta a incidência
De ataque do coração?
A resposta é mais fácil
Do que estralar um ovo
Ele mata mulheres
10 Homem velho, homem novo
Estou falando do fumo
A grande desgraça do povo.
(...)
Você fuma um cigarro
Achando que é brincadeira
15 Depois passa a fumar dois
De domingo a sexta-feira
Em menos de dois anos
Já fuma duas carteiras.
(...)
Não fume essa droga
20 É um veneno mortal
Destrói a vida das pessoas
De um modo em geral
Além de câncer no esôfago
Causa impotência sexual.
(...)
25 Não sou nenhum “Nostradamus”

Para o futuro prever
Mas uma coisa eu sei
Que vai acontecer
Se não largar esse vício
30 Seu destino é morrer.
(...)
Achar cigarro é muito fácil
Encontra-se em toda esquina
Contém monóxido de carbono
Alcatrão e nicotina
35 Começa por esporte
Depois vira rotina.
(...)

QUESTÃO 8
A respeito dos aspectos gramaticais e das estruturas
lingüísticas do poema, assinale a opção correta.
I – As vírgulas empregadas imediatamente antes e após
“meu amigo” (verso 49) são obrigatórias.
II – A oração “É sua carta de alforria” (verso 42) está
empregada com sentido conotativo.
III– A expressão “dois” (verso 15) se refere a cigarro.
IV – Os termos “cérebro” (verso 3) e “fácil” (verso 7)
seguem a mesma regra de acentuação gráfica.
V – Em “Logo no começo” (verso 37), a palavra “Logo”
pode ser substituída por Desde que sem acarretar
prejuízo ao entendimento do texto.
Estão certos apenas os itens
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
I, IV e V.
II, III e IV.
III, IV e V.

QUESTÃO 9
Com base no poema, julgue os itens abaixo e, em seguida,
assinale a opção correta.
I – Ao ler o poema, percebe-se claramente a intenção do
autor: atentar para o fato de que o uso do cigarro é
altamente prejudicial à saúde.
II – Monóxido de carbono, alcatrão e nicotina são
substâncias presentes no cigarro.
III– O vocábulo “cem” (verso 48) está se referindo a cem
anos de idade.
A quantidade de itens certos é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)

0.
1.
2.
3.

QUESTÃO 10

Logo no começo
É uma grande euforia
Depois vira um escravo
40 Da noite para o dia
Largando essa droga
É sua carta de alforria.
(...)
Parando de fumar
Vai viver muito bem
45 Não vai chegar à idade
Do velho Matusalém
Mas uma coisa é certa
Vai chegar quase aos cem.
Portanto, meu amigo,
50 Não dá pra esperar

Você é quem decide
O caminho que tomar
A informação aqui foi dada
54 Agora é só parar de fumar.
David Chapéu. Fumar faz mal à saúde. In: Coluna do David Chapéu.
Internet: http://www.bairroellery.com.br. Acesso em 8/1/2008 (com adaptações).
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Internet: http://barobarata.blogspot.com. Acesso em 7/2/2008 (com adaptações).

Com base nas idéias apresentadas no texto, assinale a
opção INCORRETA.
(A) No primeiro quadrinho, ao dizer que vai se vingar de
todas as chineladas, a barata está se referindo ao
homem.
(B) Em sua primeira fala, a minhoca informa à barata
que o homem é suscetível a doenças provocadas por
alguns insetos.
(C) O texto, em momento algum, fornece elementos ao
leitor de que a barata está chateada com o homem.
(D) No último quadrinho, a barata apresenta a sua idéia de
vingança.
Concurso Público – SESPA/PA
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QUESTÃO 11

QUESTÃO 16

De acordo com as normas do SUS, assinale a opção
que apresenta os gestores que têm competência para
programar, executar e avaliar as ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde da população dos
municípios.
(A)
(B)
(C)
(D)

Gestores
Gestores
Gestores
Gestores

estaduais
municipais
da rede privada de saúde
federais

QUESTÃO 12
Assinale a opção que indica a forma de financiamento
no SUS.
(A)
(B)
(C)
(D)

Tripartite (União, estados e municípios)
Bipartite (União e municípios)
Bipartite (estados e municípios)
Federal (União)

QUESTÃO 13
No âmbito dos municípios, o SUS é dirigido pelo(a)
(A)
(B)
(C)
(D)

Ministério da Saúde.
Secretaria Estadual de Saúde.
Secretaria Municipal de Saúde.
Hospital Municipal de Saúde.

QUESTÃO 14
Em relação à Estratégia Saúde da Família, assinale a
opção correta.
(A) É uma estratégia inadequada para as áreas periféricas
das sedes municipais.
(B) É uma estratégia útil porque não depende da existência
de médico no município.
(C) É uma estratégia baseada nas ações de promoção de
saúde e prevenção de doenças, atuando com base
territorial e também com população específica.
(D) A Estratégia não é indicada para o município em que
não exista uma procura espontânea pelos serviços
permanentes de saúde.

QUESTÃO 15
As ações preventivas e educativas realizadas pelos
agentes comunitários da saúde têm gerado diversos
resultados positivos, entre eles estão:
I – aumento do número de cirurgias realizadas nos
hospitais municipais.
II – redução da mortalidade infantil.
III– diminuição da demanda hospitalar.
Estão certos os itens
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
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Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a
opção correta.
(A) O SUS é um sistema que privilegia a assistência
curativa à saúde.
(B) O SUS é uma instituição vertical que começa no
Ministério da Saúde e se estende até as secretarias
municipais de saúde.
(C) O SUS é um sistema vertical que exclui a rede privada
de assistência à saúde.
(D) O SUS é um sistema formado por uma rede de serviços
regionalizada, hierarquizada e descentralizada, com
direção única em cada esfera de governo, e sob
controle dos seus usuários.

QUESTÃO 17
A Constituição Federal estabelece que saúde
(A) é direito de todos e dever do Estado.
(B) deve ser promovida com distribuição gratuita de
complexos vitamínicos nas unidades de saúde.
(C) deve ser estimulada apenas com a prática de exercícios
físicos nas escolas e locais de trabalho.
(D) deve ser estimulada com a prática de exercícios físicos
e a ingestão de alimentos saudáveis.

QUESTÃO 18
Por determinação legal, a gestão dos recursos financeiros
da saúde pública ocorre por meio do Fundo de Saúde.
Sobre a gestão dos recursos financeiros da saúde,
assinale a opção correta.
(A) Cabe ao Conselho Municipal de Saúde acompanhar
e fiscalizar a gestão local dos recursos pelo Fundo
Municipal de Saúde.
(B) As transferências automáticas de recursos financeiros
são repasses regulares feitos pelos municípios para o
Fundo Nacional de Saúde.
(C) Os repasses de recursos, Fundo a Fundo, para aplicação
nos municípios depende de celebração de convênios
entre o Ministério da Saúde e as secretarias municipais
de saúde.
(D) Todos os recursos financeiros alocados na saúde
nos municípios devem ser administrados pelo Fundo
Nacional de Saúde.

QUESTÃO 19
Assinale a opção que apresenta os princípios doutrinários
do SUS.
(A)
(B)
(C)
(D)

Universalidade, Eqüidade e Integralidade.
Territorialidade, Versatilidade e Amplitude.
Igualdade, Liberdade e Resolubilidade.
Regionalização, Referência e Centralização.

QUESTÃO 20
O SUS ordena o cuidado com a saúde em níveis de atenção
básica, média e alta complexidade. No que se refere a
esses níveis de atenção, assinale a opção correta.
(A) As unidades básicas de saúde formam a rede de
atenção de alta complexidade do SUS.
(B) A atenção básica em saúde constitui o primeiro nível
de atenção à saúde adotada pelo SUS.
(C) A atenção básica em saúde visa prioritariamente à
reabilitação dos pacientes com seqüelas.
(D) As unidades básicas de saúde englobam o segundo
nível de atenção à saúde do SUS.
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CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

QUESTÃO 23
A respeito das Doenças Sexualmente Transmissíveis
(DST) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
(Aids), assinale a opção correta.

QUESTÃO 21
O Programa de Saúde Pré-Natal instituído pelo Ministério
da

Saúde

tem

como

objetivo

principal

promover

a atenção à mulher no pré-natal e no puerpério,
prestando-lhe informações e orientando-a sobre os
cuidados necessários para que tenha uma gravidez
saudável e um parto sem complicações. Com relação ao
pré-natal, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V)
ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.
I – De acordo com o programa instituído pelo Ministério
da Saúde, o ideal é que, durante a gravidez, a mulher
passe por, no mínimo, três consultas pré-natais.
II – A data do primeiro dia da menstruação fornecerá
dados ao profissional para o cálculo da data provável
do parto (DPP).
III– A aferição da pressão arterial é facultativa nas
consultas pré-natais.
IV – Mulheres com ganho de peso abaixo do esperado para
a gestação deverão ser estimuladas a manter a sua
dieta nutricional, uma vez que tal falta é considerada
de baixo risco para o adequado desenvolvimento do
feto.
A seqüência correta é:
(A) V, F, V, V.
(B) F, F, V, F.
(C) V, V, F, V.
(D) F, F, F, F.

QUESTÃO 22
Com relação ao aleitamento materno, julgue os itens
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida,
assinale a opção correta.
I – A mastite, ou ingurgitamento mamário, relaciona-se
a vários fatores, entre eles, a maneira como o bebê
pega a mama.
II – Não há contra-indicação para o aleitamento materno,
inclusive mulheres portadoras do vírus HIV podem e
devem amamentar.
III– O uso de sabonetes, pomadas hidratantes e cremes é
indicado no tratamento de fissuras mamárias.
IV – A pega correta da mama acontece quando a criança
consegue sugar apenas o mamilo.

I – Durante o atendimento a pacientes contaminados
com o vírus da imunodeficiência humana (HIV), é
necessário que se tenha cuidado especial com os
materiais perfurocortantes, para que sejam evitadas
contaminações por acidentes percutâneos.
II – Em casos de violência sexual, possíveis DST devem
ser tratadas preventivamente.
III– O vírus HIV pode ser transmitido em relações sexuais
sem uso de preservativo, pelo contato com o sangue
contaminado e ao feto pela mãe contaminada.
IV – Pacientes infectados com o vírus HIV podem receber
vacinas de vírus vivo atenuado, desde que estejam
devidamente acompanhados e que sejam monitorados
pelo seu centro de referência em tratamento.
Estão certos os itens
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II, III e IV.
I e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
II e IV, apenas.

QUESTÃO 24
No que se refere às doenças infectoparasitárias, assinale
a opção correta.
(A) A dengue é uma doença viral adquirida por meio do
contato direto com fezes e secreções de pacientes
contaminados.
(B) A meningite causada pelo Haemophilus influenzae
ocorre por meio do contato direto de uma pessoa com
o paciente infectado, pelas vias respiratórias.
(C) O vibrião da cólera é transmitido, exclusivamente,
pelo contato direto com fezes e vômitos de pacientes
doentes.
(D) Na hanseníase virchoviana, a baciloscopia será
negativa.

QUESTÃO 25
Quanto aos cuidados administrados ao recém-nascido,
julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção
correta.
I – Na avaliação inicial do recém-nascido, são considerados
os batimentos cardíacos, o esforço respiratório, o
tônus muscular, a irritabilidade reflexa e a tonalidade
de pele.
II – O cordão umbilical do recém-nascido deve apresentar
uma veia e uma artéria.
III– A vitamina K deve ser administrada ao recém-nascido,
por via oral ou intramuscular, o mais precocemente
possível, pois, dessa forma, são evitados possíveis
sangramentos.
IV – A manutenção da temperatura corporal é um dos
cuidados essenciais a ser administrado ao recémnascido, pois evita a perda de calor.

A seqüência correta é:
Estão corretos apenas os itens
(A) V, F, F, F.
(B) F, V, V, V.
(C) F, F, F, F.
(D) V, V, V, V.
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(A)
(B)
(C)
(D)

I, III e IV.
I e II.
II, III e IV.
III e IV.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 29

Assinale a opção que apresenta os cuidados a serem
administrados a pacientes que sofreram infarto agudo
do miocárdio.
(A) Realização de exercícios vigorosos de forma a estimular
a contratilidade cardíaca.
(B) Estímulo a visitas freqüentes com a finalidade de
que o paciente se sinta mais tranqüilo no ambiente
hospitalar.
(C) Diminuição do estresse ambiental, auxílio durante a
saída do leito e realização de exercícios passivos.
(D) Ingestão
de
líquidos
gelados
e
alimentos
constipantes.

QUESTÃO 27
Os choques podem ser definidos como alterações na
circulação que geram modificação na perfusão e na
oxigenação tecidual. Podem ser ocasionados pelas mais
variadas causas, como as hemorragias intensas e os
quadros infecciosos. A respeito dos choques, assinale a
opção INCORRETA.
(A) No choque anafilático, o paciente exposto a um
primeiro contato com o antígeno desenvolve reação
alérgica, com produção de substâncias vasoativas.
(B) O balanço hídrico deverá ser rigoroso em pacientes
com quadro de choque cardiogênico, de forma a evitar
sobrecarga hídrica.
(C) No choque pirogênico, pacientes com medicação
endovenosa deverão ter seu acesso trocado (uma nova
punção), bem como todo o equipamento de infusão
(soluções e equipo).
(D) Queimaduras, ascites e peritonites constituem fatores
de risco para um quadro de choque hipovolêmico.
Nesse caso, os pacientes devem ser constantemente
monitorizados.

QUESTÃO 28
Acerca

dos

cuidados

administrados

aos

pacientes

cirúrgicos, assinale a opção INCORRETA.
(A) É necessário que, na sala de recuperação anestésica,
haja cobertores e mantas aquecidas para serem
utilizados na manutenção adequada da temperatura
corporal do paciente, evitando-se a hipotermia.
(B) O eletrodo dispersivo (placa) de bisturi elétrico pode
ser colocado sobre áreas com pêlos, proeminências
ósseas, secas ou não.
(C) A tricotomia da área a ser operada poderá ser
realizada 1 hora antes da entrada do paciente no
centro cirúrgico.
(D) Durante a readmissão do paciente na clínica cirúrgica,
cabe à equipe de enfermagem anotar as condições em
que este paciente chegou, registrando dados acerca do
nível de consciência, sinais vitais, presença e volume
eliminado por drenos e sondas, medicações recebidas
e características da ferida operatória.
Concurso Público – SESPA/PA

Em casos de acidentes, o atendimento pré-hospitalar
deve ser realizado de forma rápida, segura e eficiente.
No que diz respeito a esse assunto, assinale a opção
correta.
(A) Em casos de suspeita de trauma raquimedular, é
correto movimentar o paciente o mais precocemente
possível, independentemente da presença de maca
rígida ou de um número suficiente de pessoas que
garantam uma mobilização adequada.
(B) Em um atendimento de emergência, primeiramente
serão observadas e estabilizadas as vias aéreas, a
respiração e a circulação.
(C) Em casos de queimaduras de 1.º grau, as lesões
apresentam vermelhidão com presença de bolhas na
pele.
(D) Em casos de queimaduras de 2.º ou 3.º graus, são
considerados pequenos queimados aqueles que têm
até 15% de sua superfície corporal comprometida.

QUESTÃO 30
A insuficiência respiratória pode ser definida como a
impossibilidade de o sistema respiratório realizar a
devida oxigenação do sangue arterial a ser distribuído
ao corpo. Ela é causada por algumas afecções, como as
Doenças Obstrutivas Crônicas (DPOC). Com relação a
DPOC, assinale a opção correta.
(A) A dispnéia é um sintoma característico das DPOC, no
entanto, não está presente na asma.
(B) A realização de exercícios físicos vigorosos poderá ser
indicada aos pacientes portadores de DPOC, a fim de
promover uma melhor oxigenação dos tecidos.
(C) Não há necessidade de se umidificar o oxigênio
administrado a um paciente com DPOC, uma vez que
o oxigênio poderá causar uma sobrecarga alveolar.
(D) Nos tempos modernos, a poluição do ar é considerada
uma causa importante no agravo dessas doenças.

QUESTÃO 31
A parada cardiorrespiratória é uma intercorrência de
grande preocupação, tendo em vista a iminência de
morte do paciente. Para que haja sucesso durante sua
reversão, a equipe envolvida deverá estar em sintonia
durante todo o procedimento, garantindo, dessa
forma, um atendimento eficaz ao paciente. Quanto ao
atendimento às paradas cardiorrespiratórias, assinale a
opção INCORRETA.
(A) Ao se aplicar a massagem cardíaca em adultos, o
externo deverá ser comprimido de forma a abaixar de
4 a 5cm.
(B) Alguns fatores externos, como choque elétrico,
intoxicação, entre outros, podem causar parada
cardiorrespiratória.
(C) Os cuidados com as vias respiratórias, com a circulação
e com a monitorização não serão necessários durante
a intervenção com massagem cardíaca, pois há a
necessidade imediata de reversão da morte iminente.
(D) Respiração agônica, pulso filiforme, hipotensão súbita,
cianose e palidez são alguns dos sinais determinantes
de um quadro de parada cardiorrespiratória.
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QUESTÃO 32
Acerca do diabetes melito, assinale a opção INCORRETA.
(A) Trata-se de uma doença metabólica provocada
pela incapacidade do organismo em produzir uma
quantidade suficiente de insulina ou mesmo de não
produzi-la.
(B) Os sintomas clássicos são poliúria, disúria, nictúria,
polidipsia, polifagia e perda involuntária de peso.
(C) Seu tratamento requer a adoção de medidas
educativas, a realização de exercícios, a adoção de
uma dieta diferenciada e o uso de medicamentos,
quando necessário.
(D) As lesões no pé de um paciente diabético ocorrem
devido à sensibilidade diminuída nas áreas de pressão,
inclusive com ausência de dor.

QUESTÃO 33
Quanto aos tipos de insulina, assinale a opção INCORRETA.
(A) No diabetes tipo I, é necessária a administração de
insulina exógena produzida pelo pâncreas congelado
do boi e do porco, ou do ser humano, porém, com um
maior custo.
(B) A insulina regular pode ser utilizada em casos
emergenciais.
(C) A insulina NPH é uma insulina de ação ultralenta, com
duração de 24 a 30 horas.
(D) Em alguns esquemas de administração de insulinas,
a regular e a NPH, quando há necessidade, podem
ser associadas em uma mesma seringa, evitando-se,
dessa forma, picadas sucessivas de aplicação.

QUESTÃO 34
De acordo com a Lei n.º 9.431/2007, infecção
hospitalar, também denominada institucional ou nosocomial,
corresponde a qualquer infecção adquirida após a internação
de um paciente em um hospital, manifestada durante a
internação ou mesmo após a alta do paciente, relacionada
com a hospitalização.
No que se refere à terminologia relativa às técnicas de
controle da infecção hospitalar, relacione a primeira coluna
à segunda e, em seguida, assinale a opção correta.
I –
II –
III–
IV –
(
(
(
(

Esterilização
Desinfecção
Assepsia
Antissepsia

) Ausência de germes ou patógenos.
) Conjunto de medidas utilizadas para impedir a
multiplicação de microorganismos em seres vivos.
) Processo de destruição de microorganismos, inclusive
esporos, por meio de técnicas físico-químicas.
) Processo de destruição dos microorganismos por meio
de técnicas físico-químicas.

A seqüência correta é:

QUESTÃO 35
Com relação aos sinais vitais, julgue os itens abaixo e,
em seguida, assinale a opção correta.
I – A febre é um mecanismo de controle de temperatura
do organismo como resposta a um aumento da
temperatura central.
II – O pulso apical é verificado na artéria radial, na artéria
pedis dorsalis e na artéria femoral.
III– Durante a verificação das incursões respiratórias, o
profissional deverá conversar com o paciente para que
este se mantenha relaxado pois facilitará a contagem
dos movimentos respiratórios.
IV – A pressão arterial é considerada convergente quando
a pressão sistólica e a diastólica se aproximam.
Estão certos apenas os itens
(A) I, II e III.
(B) II, III e IV.
(C) I e IV.
(D) II e III.

QUESTÃO 36
A hipertensão arterial é uma doença cardiovascular
de diagnóstico crescente na população, constituindo-se um
grande fator de risco para complicações vasculares, como
o acidente vascular cerebral e a insuficiência renal. É uma
doença de fácil controle, que necessita da mudança de
alguns hábitos de vida do indivíduo, como, por exemplo,
a ingestão de uma alimentação saudável e balanceada,
a prática regular de atividade física e o controle de peso.
Porém, a adesão aos programas de controle e prevenção da
hipertensão arterial ainda são baixos.
A respeito da hipertensão arterial, assinale a opção
INCORRETA.
(A) O controle do consumo do sal na alimentação é um
hábito que deve ser mantido para se prevenir a
hipertensão arterial.
(B) Hipertensão arterial pode ser definida como um
aumento da pressão sistólica maior ou igual a
140mmHg e a diastólica maior ou igual a 90mmHg.
(C) A incidência do número de casos de hipertensão em
mulheres que utilizam anticoncepcionais orais é duas a
três vezes maior do que naquelas que não os utilizam.

(A)
(B)
(C)
(D)
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IV, I, II e III.
III, IV, I e II.
IV, III, II e I.
III, IV, II e I.

(D) Apenas a modificação no estilo de vida é necessária
para se alcançar um controle adequado da pressão
arterial, independentemente de sua gravidade.
Concurso Público – SESPA/PA
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QUESTÃO 37

QUESTÃO 40

No que se refere às proibições e às punições aplicadas
aos profissionais de enfermagem, julgue os itens abaixo
como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida,
assinale a opção correta.

Com relação a responsabilidades, direitos e deveres dos
profissionais de enfermagem, instituídos na Resolução
Cofen n.º 311/2007, julgue os itens abaixo e, em
seguida, assinale a opção correta.

I – Nos casos em que o profissional de enfermagem
desrespeita e difama profissionais de qualquer
categoria, após julgados, incorrerão em pagamento
de multa, ou censura, ou até mesmo suspensão.
II – O profissional de enfermagem é proibido de executar
assistência à saúde sem que o paciente ou o seu
responsável legal autorize, exceto em caso iminente
de morte.
III– É proibido ao profissional de enfermagem apropriarse de qualquer tipo de remuneração, pública ou
particular, em razão de seu cargo, ou desviá-la em
proveito próprio ou de outra pessoa, podendo, por
isso, receber advertência oral por tal atitude.
IV – É proibido ao profissional de enfermagem utilizar
quaisquer veículos de comunicação para divulgar seu
trabalho, em especial de finalidade educativa e de
interesse social.

I – É responsabilidade e dever do profissional de
enfermagem prestar toda a assistência necessária,
dentro de suas competências, a quaisquer pacientes,
sem qualquer tipo de preconceito.
II – O técnico de enfermagem pode permitir que as
atividades por ele realizadas sejam assinadas por
outro profissional ou colega de atividade profissional.
III– O técnico em enfermagem deve dar continuidade ao
cuidado, mesmo na ausência de materiais necessários
de proteção individual, ou quando não há condições
para a realização adequada e a devida assistência de
enfermagem.
IV – O profissional de enfermagem deve responsabilizar-se
por qualquer falta cometida, seja ela individual ou em
equipe.

A seqüência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)

F, V, F, V.
F, F, V, V.
V, V, F, F.
V, F, V, F.

Estão certos os itens
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II, III e IV.
I e IV, apenas.
II e III, apenas.
II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 38
Em uma prescrição médica, foi solicitado o preparo
de 500mL de solução glicosada a 20%. A unidade de
atendimento possui 500mL de solução glicosada a 5%
e frascos de glicose a 50% (10mL/frasco). Assinale
a opção que corresponde ao número aproximado de
frascos a serem aspirados nesse caso.
(A)
(B)
(C)
(D)

13
14
15
16

QUESTÃO 39
A respeito das técnicas de curativos, julgue os itens
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida,
assinale a opção correta.
I – Uma das finalidades do curativo é manter a ferida
úmida para que haja a devida cicatrização.
II – A pinça utilizada para a retirada da cobertura primária
do curativo poderá voltar ao campo estéril para,
posteriormente, ser utilizada na limpeza da ferida.
III– O objetivo principal do curativo oclusivo-compressivo
é manter uma devida pressão sobre a ferida, como
nos casos de hemorragias e eviscerações.
IV – Na ausência de uma terceira pinça, a cobertura
do curativo poderá ser retirada com luvas de
procedimento.
(A)
(B)
(C)
(D)

V, F, V, V.
V, V, V, F.
F, V, F, F.
F, V, V, V.
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