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Caderno
de Prova

maio

2

2 de maio
das 14 às 17 h
3 h de duração*
30 questões

Técnico de Enfermagem

M06 Instrumentador
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

Texto
A “Volta a Ilha das Cabras de Natação” é evento tradicional realizado em Balneário Camboriú na semana do
Dia do Trabalho. Congrega participantes de todo o Sul
do Brasil, em dois quilômetros de natação, cujo percurso consiste em os participantes nadarem em volta
daquela ilha. Este ano, dentre cerca de 150 participantes sagraram-se vencedores os atletas Chicão Ferreira
e Stefanie Bender. Praticantes de triatlo, modalidade
esportiva que combina sequencialmente e ininterruptamente natação, ciclismo e corrida, ambos obtiveram
medalha de ouro.

1. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) As maiúsculas em “Dia do Trabalho” se justificam por essa ser uma data importante para a
História do Brasil.
b. ( X ) As ideias contidas em “na semana do Dia do
Trabalho” e “em volta daquela ilha” indicam,
respectivamente, ideia de tempo e de lugar.
c. ( ) As palavras congrega e percurso podem ser
substituídas no texto, respectivamente, por
conquista e voltas.
d. ( ) As palavras “sequencialmente” e “ininterruptamente” reforçam a importância que o evento
mencionado apresenta para o município de
Balneário Camboriú.
e. ( ) Por indicar valor aproximado, a expressão
“cerca de” deve ser empregada com números redondos; assim, estaria correta na frase
“Vieram cerca de 152 a 199 participantes para
a prova.”

(10 questões)
2. Assinale a alternativa gramaticalmente correta
quanto à concordância.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Poderiam haver mais atletas amantes do
triatlo.
( ) Aqui deveria existir muitas competições como
a Volta à Ilha.
( ) Ao final da competição já se distinguia, entre
os participantes, sinais de cansaço.
( X ) Parece que faz seis anos que Ivo participa de
competições esportivas.
( ) Sagraram-se vencedoras as atletas Helena
Blendes e Carlos Ferreira.

3. É correto afirmar, em relação à forma verbal em
“sagraram-se vencedores”:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

e. (

no futuro do indicativo fica “sagrarão-se”.
indica um fato interrompido no passado.
no imperativo afirmativo fica ”sagrem-se”.
no pretérito imperfeito do indicativo fica
“sagrava-se”.
) indica um fato que talvez tenha acontecido
no passado.

4. Complete a lacuna do texto abaixo.
A Praia do Estaleiro apresenta grande concentração de
casas de veraneio;          nela sempre há
muita gente.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

também
embora
porém
porque
por isso
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5. Veja o anúncio abaixo:

Temas Atuais

5 questões

6. A exploração sexual contra crianças e adolescentes
é uma perversa violação aos Direitos Humanos que
vem preocupando cada vez mais as autoridades. Para
combater esse horrendo crime é necessário o apoio
da comunidade.
Em Balneário Camboriú, as pessoas que desejarem
denunciar qualquer ocorrência relacionada a esse
delito poderão fazê-lo discando, em um telefone, o
número:
Observe as afirmações abaixo, em relação ao anúncio
apresentado.
1. A palavra óculos significa “olhos” e somente
deve ser empregada no plural.
2. Porque a palavra é empregada no plural,
todas as palavras que se referem a ela devem
ir para o plural: Meus óculos quebraram. /
Estes (Os) óculos devem ser completos, com
armação + lentes.
3. A palavras óculos refere-se a apenas um
objeto e deve ser empregada no singular.
4. Porque é empregada no singular, todas as
palavras que se referem a ela devem ficar no
singular: Meu óculos quebrou. / Este (O) óculos deve ser completo, com armação + lentes.
5. A palavra promoções é acentuada graficamente por ser oxítona.
6. A palavra óculos é acentuada graficamente
por ser proparoxítona.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 1, 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 6.
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100.
193.
657.
1000.
1093.

7. Embora a economia brasileira tenha alcançado
bons resultados nos últimos anos, em muitos setores
existe o temor da desindustrialização.
Assinale a alternativa que explica o que se entende
por desindustrialização.
a. (

b.

c.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

d.

e.

) Verifica-se quando a produção agrícola e os
serviços crescem em percentuais mais elevados do que a indústria.
( ) É o crescimento exacerbado da produção
industrial de um país ou de uma região, motivado pelo aumento da demanda.
( ) Trata-se da redução ou mesmo do fim da produção industrial de um país ou de uma região
que pode ter, entre as suas causas, o aumento
da exportação de produtos para outros países.
( X ) Trata-se da redução ou mesmo o fim da produção industrial de um país ou de uma região
que pode ter, entre as suas causas, a concorrência de produtos importados de outros países.
( ) O termo designa a situação em que a indústria perde a importância econômica em um
país ou região em virtude do aumento das
exportações.
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8. Facebook, Orkut, Linkedin são alguns dos nomes
que se tornaram presentes no nosso dia a dia. Com
milhares de seguidores, são objeto de grande interesse de pesquisadores que buscam entender sua
influência no comportamento das pessoas.
Facebook, Orkut, Linkedin são:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Redes sociais.
Servidores de e-mail.
Mecanismos de busca.
Sistemas de computação.
Navegadores de Internet.

9. Analise as afirmativas abaixo:
1. A metade das espécies comuns de plantas
e animais pode sofrer um declínio significativo em seu habitat por conta das mudanças
climáticas.
2. Caso as temperaturas continuem subindo nas
próximas décadas, haverá uma séria ameaça à
biodiversidade.
3. As alterações climáticas, como a ciência tem
demonstrado, pouco ou nenhum efeito têm
em relação à biodiversidade.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

10. As opiniões do seu Presidente, Deputado Pastor
Marco Feliciano, fizeram com que uma Comissão da
Câmara de Deputados passasse a receber grande
cobertura pela Imprensa.
Trata-se da Comissão da (de):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Verdade.
Justiça e Cidadania.
Relações Exteriores.
Constituição e Justiça
Direitos Humanos e Minorias.
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Conhecimentos Específicos
11. Os tempos cirúrgicos compreendem um conjunto
de procedimentos ordenados para a realização de
uma operação.
Estes tempos devem seguir a ordem:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Síntese e hemostasia.
Diérese, hemostasia e síntese.
Diérese, síntese e hemostasia.
Diérese, coagulação e fixação.
Síntese, estabilização e fixação, hemostasia e
fixação.

12. Quando na troca de curativos de incisões cirúrgicas se observa edema, hiperemia e aumento da temperatura, deve-se suspeitar de:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

Formação de hematoma.
Formação de hérnias incisionais.
Formação de abscesso da incisão.
Deiscência dos planos profundos de sutura
com eventração.
e. ( ) Deiscência dos planos profundos de sutura
com evisceração.

13. A tesoura curva utilizada pelo cirurgião exclusivamente para divulsão e corte dos tecidos que não deve
ser utilizada para corte de fios e próteses é a tesoura de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Íris.
Reta.
Sims.
Lister.
Metzenbaum.
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(20 questões)

14. Na disposição da equipe cirúrgica em uma operação abdominal o instrumentador deve se posicionar:
a. ( X ) Do lado oposto ao cirurgião na mesa cirúrgica
e ao lado esquerdo do 1o auxiliar.
b. ( ) Do mesmo lado e à direita do cirurgião na
mesa cirúrgica.
c. ( ) Do lado oposto ao cirurgião na mesa cirúrgica
e ao lado direito do 1o auxiliar.
d. ( ) Do lado oposto e imediatamente à frente do
cirurgião na mesa cirúrgica.
e. ( ) Fora do campo operatório na mesa cirúrgica
ao lado da mesa auxiliar.

15. Assinale a alternativa que apresenta somente
instrumentos hemostáticos:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Pinça de Bab Cock e Állis.
Pinças de Kelly e Halsted.
Pinças de Kocher e Collins
Tentacânula e tesoura de Metzenbaum.
Tesoura cirúrgica romba e Pinça de Rochester.

16. Durante a síntese, os fios cirúrgicos permitem a
reconstituição por plano dos tecidos.
É considerado fio absorvível de longa duração:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Categut.
Mononylon.
Prolipropileno.
Ácido poliglicoico.
Poliéster trançado.
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17. Assinale a alternativa que se refere corretamente
ao conceito de antissepsia.
a. ( ) É a exterminação ou destruição de insetos,
roedores e outros seres, que possam transmitir infecções ao homem.
b. ( ) É o método empregado para impedir que um
determinado meio seja contaminado. Quando
este meio for isento de bactérias chamamos
de meio asséptico.
c. ( ) É a remoção de detritos, impurezas, sujeira e
microrganismos da flora transitória e alguns
da flora residente depositados sobre a pele do
paciente.
d. ( ) É a eliminação de microrganismos patogênicos na forma vegetativa de consultório e
demais ambientes da clínica. Geralmente é
feita por meio químicos.
e. ( X ) É a eliminação das formas vegetativas de
bactérias patogênica e grande parte da flora
residente da pele ou mucosa, através da ação
de substâncias químicas.

18. Em relação às vias de administração de medicamentos, assinale a alternativa que se refere exclusivamente à via de administração parenteral.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Retal
Intradérmica
Oral com absorção oral
Oral com absorção intestinal
Tópica oftalmológica ou otológica

19. O esquema básico de vacinação do Ministério da
Saúde visa imunizar a população infantil às principais
doenças infectocontagiosas no Brasil.
Assinale a alternativa que apresenta somente as
doenças preveníveis com a vacinação.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Hepatite C, sarampo, varicela e malária.
Tuberculose, poliomielite, gripe e herpes.
Hepatite B, rubéola, varicela e poliomielite.
Malária, febre amarela, asma e parotidite.
Tuberculose, rubéola, varicela e asma.

20. Compete ao enfermeiro o acompanhamento da
evolução do parto normal e a execução do parto sem
distocia.
Nesse tipo de parto, a sequeêcia dos períodos clínicos
a ser observada é:
a. ( X ) Dilatação, Expulsão, Dequitação, Período de
Greenberg.
b. ( ) Expulsão, Dequitação, Dilatação, Período de
Greenberg.
c. ( ) Dequitação, Expulsão, Período de Greenberg,
Dilatação.
d. ( ) Período de Greenberg, Dilatação, Expulsão,
Dequitação.
e. ( ) Período de Greenberg, Dilatação, Dequitação,
Expulsão.

21. Sondas urinárias tipo Foley com balão são indicadas para:
a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )

e. (

Cateterismo vesical de alívio.
Cateterismo vesical de demora.
Cateterismo com dilatação uretral.
Realização de exames contrastados da bexiga
como cistografias.
) Coleta de urina para análise em crianças
pequenas.

22. O uso de sonda nasogástrica permite descomprimir o trato digestivo superior em casos de estase gástrica e ainda prevenir a aspiração pulmonar em caso
de vômitos.
A medida correta do comprimento da sonda nasogástrica a ser introduzida no paciente é:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Da extremidade do nariz até o apêndice
xifoide, mais 5 cm.
( ) Do lóbulo da orelha ao ápice da pirâmide
nasal.
( ) Do manúbrio esternal até o apêndice xifoide,
mais 5 cm.
( ) Do lóbulo da orelha ao ápice da pirâmide
nasal e daí para baixo até a linha intermamilar.
( X ) Do lóbulo da orelha ao ápice da pirâmide
nasal e daí para baixo até o apêndice xifoide,
mais 5 cm.
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23. As queimaduras são lesões de tecidos causadas
por agentes térmicos cuja profundidade depende
do agente térmico, da temperatura e do tempo de
exposição.
As queimaduras de 3o Grau são aquelas lesões teciduais com:
a. ( ) destruição da epiderme, não atingindo a
derme.
b. ( ) destruição da epiderme e da derme superficial.
c. ( ) destruição da epiderme e da totalidade da
derme.
d. ( X ) destruição de todas as camadas da pele,
podendo atingir o tecido celular subcutâneo,
músculos e ossos.
e. ( ) destruição da epiderme, não atingindo a
membrana basal nem a derme.

24. Os curativos são procedimentos utilizados para o
controle e tratamento de feridas de diversas etiologias.

26. O posicionamento de pacientes em mesas de exames ou no leito com os membros inferiores elevados em
relação à cabeça mais baixa caracteriza a posição de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Fowler.
Litotomia.
Decúbito dorsal.
Decúbito ventral.
Trendelemburg.

27. Assinale a alternativa que apresenta as regiões
anatômicas onde é possível realizar o cateterismo
cutâneo periférico:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Pescoço e axila.
Dorso do pé e fossa poplítea.
Região inguinal e raiz da coxa.
Dorso da mão e fossa antecubital.
Couro cabeludo e região supraclavicular.

O componente do curativo que está em contato direto
com a ferida é o curativo:

28. O acesso à veia subclávia esquerda é mais frequentemente realizado por:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

primário.
secundário.
terciário.
imobilizador.
impermeabilizador.

25. São curativos considerados do tipo não aderentes
ao leito da ferida:
a. ( ) Película de carvão ativado.
b. ( ) Gaze impregnada com clorexidina ou
iodopovidona.
c. ( X ) Gaze impregnada com petrolatum ou parafina.
d. ( ) Esponja de alginato com colágeno.
e. ( ) Esponja impregnada com prata.

Cateterismo venoso periférico por dissecção.
Cateterismo venoso central por dissecção.
Cateterismo venoso central por punção.
Cateterismo arterial central por punção.
Cateterismo venoso periférico por punção.

29. Conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria e o
Ministério da Saúde, a amamentação exclusiva deve
ser oferecida:
a. (
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
(X)
( )
( )

) A todos os recém-nascidos nos primeiros
28 dias de vida.
( ) A todos os recém-nascidos nos primeiros
3 meses de vida.
( X ) A todos os lactentes nos primeiros 6 meses de
vida.
( ) A todos os lactentes no primeiro ano de vida.
( ) A todos os lactentes até o 2o ano de vida.
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30. Em relação ao crescimento e à expectativa de
crescimento nos primeiros anos de vida de um recém-nascido normal sem comorbidade, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Do nascimento até os 3 meses de vida deve
haver um aumento de 3,5 cm ao mês.
b. ( ) Do 4o ao 6o mês deve haver um aumento de
2,0 cm ao mês.
c. ( ) Do 7o ao 9o mês deve haver um aumento de
1,2 cm ao mês.
d. ( ) Ao final do 1o ano de vida o lactente deve ter
aumentado 50% da estatura do nascimento.
e. ( ) Ao final do 2o ano de vida quando o lactente
deve ter aumentado 50% da estatura do
nascimento.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Página
em Branco.
(rascunho)

.
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