
 

 
CADERNO DE PROVA: 22 - Técnico(a) em Enfermagem

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Advérbio é uma palavra invariável que modifica 
o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio 
advérbio. Neste contexto, analise as assertivas 
abaixo e indique aquele que apresenta um 
Advérbio de Modo: 

A. Nunca 
B. Assim 
C. Porventura 
D. Pouco 
 
2. Concordância é a correspondência de flexão 

entre dois termos, podendo ser verbal ou 
nominal. Neste contexto, analise as assertivas 
abaixo e indique aquela que apresenta a frase 
com Concordância Nominal: 

A. O artista excursionará por várias cidades do interior.
B. A maioria dos jovens querem as reformas. 
C. Os Estados Unidos reforçam as suas bases. 
D. Um luar claro e belíssimo. 
 
3. Ao redigir uma correspondência oficial, 

destinado ao Cardeal da Igreja Católica, qual o 
pronome de tratamento adequado que devo 
utilizar nesta redação? 

A. Vossa Eminência 
B. Vossa Reverendíssima 
C. Vossa Magnificência 
D. Vossa Santidade 
 
4. Analise as assertivas abaixo e indique aquela 

onde TODAS as palavras estão grafadas 
conforme o novo acordo ortográfico da língua 
portuguesa: 

A. Colméia | Voo | Mini-saia 
B. Tramoia | Apóio | Lingüiça 
C. Sequência | Enjoo | Ultrassom 
D. Semi-circulo | Joia | Eloquente 
 
5. Analise as assertivas abaixo em relação a 

conjugação verbal e indique aquela em que o 
verbo destacado se encontra no “futuro do 
pretérito”: 

A. Se soubesse da dificuldade da prova, estudaria
B. Que pena, o feriadão acabou. 
C. O filme será um sucesso! 
D. Agradeço a todos que lembraram do meu 

aniversário. 

MATEMÁTICA 

6. O município de Major Vieira promoveu uma 
licitação na modalidade de pregão presencial, 
tendo por objeto o fornecimento de livros para 
a biblioteca municipal. Foi adquirido um lote de 
125 livros pelo valor de R$ 5.625,00. Sabendo 
que a empresa vencedora ofertou os livros a 
um preço 40% inferior ao inicialmente 
previsto, qual era o valor base (valor inicial)
cada livro neste processo licitatório? 

A. R$ 65,00 
B. R$ 70,00 
C. R$ 75,00 
D. R$ 80,00 
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Advérbio é uma palavra invariável que modifica 
o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio 
advérbio. Neste contexto, analise as assertivas 

apresenta um 

Concordância é a correspondência de flexão 
entre dois termos, podendo ser verbal ou 
nominal. Neste contexto, analise as assertivas 
abaixo e indique aquela que apresenta a frase 

O artista excursionará por várias cidades do interior. 

Ao redigir uma correspondência oficial, 
destinado ao Cardeal da Igreja Católica, qual o 
pronome de tratamento adequado que devo 

Analise as assertivas abaixo e indique aquela 
TODAS as palavras estão grafadas 

conforme o novo acordo ortográfico da língua 

relação a 
conjugação verbal e indique aquela em que o 
verbo destacado se encontra no “futuro do 

estudaria mais. 

do meu 

O município de Major Vieira promoveu uma 
licitação na modalidade de pregão presencial, 
tendo por objeto o fornecimento de livros para 
a biblioteca municipal. Foi adquirido um lote de 

5.625,00. Sabendo 
que a empresa vencedora ofertou os livros a 
um preço 40% inferior ao inicialmente 

(valor inicial) de 

7. O valor da energia elétrica sofreu dois 
aumentos consideráveis neste ano de 2015, 
ficando 68% mais cara que no mesmo período 
de 2014. Sabendo que o primeiro aumento, em 
janeiro, foi de 34,4%, qual foi o valor do 
segundo aumento em março? 

A. 22,5% 
B. 25,0% 
C. 29,6% 
D. 33,6% 
 
8. O cinema da cidade tem uma tela de 420cm por 

360cm. Qual é a área desta tela?
A. 12,75m² 
B. 13,45m² 
C. 14,82m² 
D. 15,12m² 
 
9. Pedro trabalha 8h30min por dia, recebendo por 

hora trabalhada o valor de R$ 1
trabalha 6h30min por dia, recebendo o valor de 
R$ 16,00 por hora. Após 8 dias de trabalho, qual 
será a diferença na remuneração entre eles?

A. R$ 48,50 
B. R$ 50,00 
C. R$ 52,50 
D. R$ 55,00 
 
10. Observe a sequência abaixo: 

2, 3, 6, 18, [...]
Qual será o 6º número desta progressão?

A. 1944 
B. 2048 
C. 21 
D. 34 

INFORMÁTICA BÁSICA

11. Em relação ao Microsoft Excel versão 2007, 
padrão Português Brasil, configuração original
analise as assertivas abaixo e indique a 
INCORRETA em relação às características deste
software: 

A. O atalho “Alt” + “N” adiciona uma pasta de trabalho 
com 3 planilhas. 

B. O atalho “Alt” + “N” adiciona uma 
pastas de trabalho. 

C. O atalho “Alt” + “+” adiciona a Autossoma.
D. O atalho “Crtl” + “N” liga ou desliga o negrito 

células selecionadas. 

 
12. Ainda em relação ao Microsoft Excel versão 

2007, padrão Português Brasil, configuração 
original, qual a função utilizada para extrair os 
caracteres do meio de uma sequência de 
caracteres de texto, tendo a posição e o 
comprimento especificados? 

A. CONCATENAR 
B. LOCALIZAR 
C. EXT.TEXTO 
D. NUN.CARACTER 
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O valor da energia elétrica sofreu dois 
aumentos consideráveis neste ano de 2015, 
ficando 68% mais cara que no mesmo período 
de 2014. Sabendo que o primeiro aumento, em 
janeiro, foi de 34,4%, qual foi o valor do 
segundo aumento em março?  

O cinema da cidade tem uma tela de 420cm por 
360cm. Qual é a área desta tela? 

Pedro trabalha 8h30min por dia, recebendo por 
hora trabalhada o valor de R$ 11,50. Anderson 
trabalha 6h30min por dia, recebendo o valor de 
R$ 16,00 por hora. Após 8 dias de trabalho, qual 
será a diferença na remuneração entre eles? 

 
2, 3, 6, 18, [...] 

número desta progressão? 

INFORMÁTICA BÁSICA 

Em relação ao Microsoft Excel versão 2007, 
, configuração original, 

analise as assertivas abaixo e indique a 
INCORRETA em relação às características deste 

O atalho “Alt” + “N” adiciona uma pasta de trabalho 

O atalho “Alt” + “N” adiciona uma planilha com 3 

O atalho “Alt” + “+” adiciona a Autossoma. 
O atalho “Crtl” + “N” liga ou desliga o negrito nas 

Ainda em relação ao Microsoft Excel versão 
2007, padrão Português Brasil, configuração 
original, qual a função utilizada para extrair os 
caracteres do meio de uma sequência de 
caracteres de texto, tendo a posição e o 
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13. No Microsoft Word, versão 2007, padrão 
Português Brasil, configuração original, qual a 
sequência de teclas devo utilizar para 
uma “Quebra de Texto”? 

A. Alt + Q 
B. Crtl + Q 
C. Alt + T 
D. Crtl + Enter 
 
14. No Microsoft Word, versão 2007, padrão 

Português Brasil, configuração original, em 
qual local (aba) e qual função utilizo para 
inserir um índice? 

A. Aba Referências e Inserir Índice 
B. Aba Inserir e Adicionar Índice 
C. Aba Correspondências e Inserir Índice 
D. Aba Início e Inserir Índice 
 
15. No navegador de Internet Google Chrome, 

versão 44, padrão Português Brasil, qual a 
função da “estrela” localizada na extremidade 
direita da barra de endereços? 

A. Gerencia os Favoritos 
B. Adiciona a página aberta aos Favoritos 
C. Define a página aberta como Página Inicial 
D. Abre a Página Inicial 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

16. Em relação ao Município de Major Vieira/SC, é 
CORRETO afirmar que: 

A. Possui uma área de 554,51 km². 
B. Sua população estimada em 2011 era de 5.723 

habitantes. 
C. Tem limites com os municípios de Bela Vista do 

Toldo, Canoinhas, Três Barras, Papanduva, Monte 
Castelo e Santa Cecília. 

D. Sua instalação foi oficializada em 23 de dezembro de 
1961. 

 
17. A operação Lava Jato tem sido matéria de 

enorme repercussão na mídia nacional nos 
últimos meses, com a prisão de políticos e 
empresários, em vários estados brasileiros. 
Quem é o ministro do Supremo Tribunal 
Federal responsável pela condução dos 
processos decorrentes desta operação? 

A. Sérgio Moro 
B. Luiz Fux 
C. Gilmar Mendes 
D. Teori Zavascki 
 
18. Dos itens abaixo, qual NÃO É um requisito 

básico para ingresso no serviço público de 
Major Vieira? 

A. Nacionalidade Brasileira 
B. Idade Mínima de 18 (dezoito) anos 
C. Inépcia Física e Mental 
D. Gozo dos direitos políticos 

 
19. Estabilidade é a garantia constitucional do 

servidor em permanecer no serviço, nomeado 
em caráter efetivo, que tenha transposto o 
estágio probatório (LC 06/2010 - Major Vieira/SC)
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No Microsoft Word, versão 2007, padrão 
Português Brasil, configuração original, qual a 
sequência de teclas devo utilizar para inserir 

No Microsoft Word, versão 2007, padrão 
Português Brasil, configuração original, em 
qual local (aba) e qual função utilizo para 

No navegador de Internet Google Chrome, 
versão 44, padrão Português Brasil, qual a 
função da “estrela” localizada na extremidade 

E ATUALIDADES 

Em relação ao Município de Major Vieira/SC, é 

Sua população estimada em 2011 era de 5.723 

Tem limites com os municípios de Bela Vista do 
Toldo, Canoinhas, Três Barras, Papanduva, Monte 

dezembro de 

A operação Lava Jato tem sido matéria de 
enorme repercussão na mídia nacional nos 
últimos meses, com a prisão de políticos e 
empresários, em vários estados brasileiros. 
Quem é o ministro do Supremo Tribunal 

condução dos 
 

Dos itens abaixo, qual NÃO É um requisito 
básico para ingresso no serviço público de 

Estabilidade é a garantia constitucional do 
servidor em permanecer no serviço, nomeado 
em caráter efetivo, que tenha transposto o 

Major Vieira/SC). 

Neste contexto, avalie as assertivas abaixo e 
indique a INCORRETA: 

A. O servidor habilitado em concurso público, 
empossado em cargo de provimento efetivo e 
aprovado no processo de avaliação específico do 
estágio probatório, adquirirá a estabilidade no serviço 
público ao completar dois anos de efetivo exercício.

B. Extinguindo-se o cargo em que se encontra o 
servidor, ficará ele em disponibilidade remunerada, 
até seu aproveitamento em outro cargo de natureza 
e vencimentos compatíveis com o que ocupava.

C. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado, de processo 
administrativo disciplinar ou de avaliação de 
desempenho e eficiência, assegurando
ao contraditório e à ampla defesa.

D. A estabilidade não se consolida no cargo, mas no 
serviço público. 

 
20. Remuneração do servidor é o vencimento do 

cargo ou da função, acrescido das vantagens 
pecuniárias permanentes ou temporárias, 
estabelecidas em Lei (LC 06/2010 
Vieira/SC). Neste contexto, avalie as assertivas 
abaixo e indique a INCORRETA:

A. O plano de carreira dos servidores públicos e dos 
profissionais do magistério público estabelece o 
vencimento de cada cargo e a remuneração dos 
respectivos titulares. 

B. Quando um pagamento indevido houver ocorrido no 
mês anterior ao do processamento da folha, a 
reposição será feita imediatamente, em uma única 
parcela. 

C. O vencimento e a remuneração não serão objeto de 
arresto, sequestro ou penhora, exceto no caso de 
prestação de alimentos resultante de decisão judicial.

D. O servidor perderá a remuneração do dia em que 
faltar ao serviço, com motivo justificado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Adulto, 45 anos de idade, deu entrada no 
pronto socorro inconsciente, cianótico, 
ausência de sinais vitais. Diagnóstico de parada 
cardiorrespiratória. Na emergência iniciou
reanimação imediatamente. Durante o 
procedimento foram usadas drogas para 
reverter o quadro, EXCETO: 

A. Xilocaína, adrenalina, bicarbonato de sódio.
B. Dopamina, adrenalina, atropina. 
C. Adrenalina, omeprazol, atropina. 
D. Xilocaína, bicarbonato de sódio, sulfato de magnésio.
 
22. Para desinfecção de nível médio de artigos e 

superfícies e descontaminação de superfícies 
como por exemplo,  materiais de 
oxigenoterapia não metálicos, como máscaras 
de inalação e nebulização, circuitos 
ventilatórios, desinfecção de lactários e 
cozinhas, é indicado o uso de:

A. Cloro e compostos clorados 
B. Álcool etílico e isopropílico 
C. Glutaraldeído 
D. Quaternários de amônio 
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Neste contexto, avalie as assertivas abaixo e 

O servidor habilitado em concurso público, 
empossado em cargo de provimento efetivo e 
aprovado no processo de avaliação específico do 

adquirirá a estabilidade no serviço 
público ao completar dois anos de efetivo exercício. 

se o cargo em que se encontra o 
servidor, ficará ele em disponibilidade remunerada, 
até seu aproveitamento em outro cargo de natureza 

compatíveis com o que ocupava. 
O servidor estável só perderá o cargo em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado, de processo 
administrativo disciplinar ou de avaliação de 
desempenho e eficiência, assegurando-lhe o direito 

à ampla defesa. 
A estabilidade não se consolida no cargo, mas no 

Remuneração do servidor é o vencimento do 
cargo ou da função, acrescido das vantagens 
pecuniárias permanentes ou temporárias, 

(LC 06/2010 - Major 
. Neste contexto, avalie as assertivas 

abaixo e indique a INCORRETA: 
O plano de carreira dos servidores públicos e dos 
profissionais do magistério público estabelece o 
vencimento de cada cargo e a remuneração dos 

Quando um pagamento indevido houver ocorrido no 
mês anterior ao do processamento da folha, a 
reposição será feita imediatamente, em uma única 

O vencimento e a remuneração não serão objeto de 
arresto, sequestro ou penhora, exceto no caso de 

stação de alimentos resultante de decisão judicial. 
O servidor perderá a remuneração do dia em que 
faltar ao serviço, com motivo justificado. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Adulto, 45 anos de idade, deu entrada no 
pronto socorro inconsciente, cianótico, 
ausência de sinais vitais. Diagnóstico de parada 
cardiorrespiratória. Na emergência iniciou-se a 
reanimação imediatamente. Durante o 
procedimento foram usadas drogas para 

Xilocaína, adrenalina, bicarbonato de sódio. 
 
 

Xilocaína, bicarbonato de sódio, sulfato de magnésio. 

Para desinfecção de nível médio de artigos e 
superfícies e descontaminação de superfícies 
como por exemplo,  materiais de inaloterapia e 
oxigenoterapia não metálicos, como máscaras 
de inalação e nebulização, circuitos 
ventilatórios, desinfecção de lactários e 
cozinhas, é indicado o uso de: 
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23. Paciente internado na unidade de clinica 
médica, apresentando quadro inflamatório e 
infeccioso. Foi prescrito pela equipe médica 
penicilina cristalina 3800000UI de 6/6 horas. 
Na unidade dispõe desse medicamento em 
frasco de 5000000UI. Quantos ML o paciente 
receberá: 

A. 7,6 ml 
B. 30,4 ml 
C. 28 ml 
D. 12,5 ml 
 
24. A administração de dietas por via enteral

gerar uma série de complicações aos pacientes 
sondados. Em pacientes que apresentem 
náuseas, vômitos, gases e cólicas relacionadas 
a esta prática, é indicado: 

A. Sugerir aumento da ingesta de líquidos, se não 
houver restrição hídrica. 

B. Higiene e limpeza rigorosas durante o preparo, 
conservação e administração da Nutrição Enteral.

C. Aumentar o volume gradativamente, avaliando
tolerância do paciente. 

D. Sugerir a troca da sonda nasogástrica por sonda 
nasoenteral ou transpilórica. 

 
25. Na unidade de clinica cirúrgica foi prescrito 

para o paciente 10mg de decadron de 8/8 
horas. Na unidade tem frasco de 4mg/ml de 2,5 
ml. Quanto(s) frasco(s) o paciente receberá 
durante 3 dias? 

A. 1 frasco 
B. 5 frascos 
C. 3 frascos 
D. 9 frascos 
 
26. O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a 

Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
contará, em cada esfera de governo, sem 
prejuízo das funções do Poder Legislativo, com 
as seguintes instâncias colegiadas: 

A. A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
B. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems). 

C. Pelo Plano Quinquenal do Ministério da Saúde com 
cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal. 

D. Pelo Fundo de Saúde e Pelo Conselho de Saúde.
 
27. Na unidade de clinica cirúrgica foi admitida 

paciente para realizar procedimento de 
apendicectomia. A paciente apresenta quadro 
hipertensivo de 180X120 mmgh, referindo algia 
abdominal e muito medo. Após medicada, ficou 
em observação aguardando para entrar em 
cirurgia. Durante esse período foi prescrito 
soro glicosado 5% 500 ml de 8/8 horas para 
manter acesso venoso e se necessário 
administração de drogas. Quantas gotas por 
minuto deverá correr o soro prescrito: 

A. 21 gotas/minuto 
B. 5 gotas/minuto 
C. 15 gotas/minuto 
D. 20 gotas/minuto 
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Paciente internado na unidade de clinica 
médica, apresentando quadro inflamatório e 
infeccioso. Foi prescrito pela equipe médica 
penicilina cristalina 3800000UI de 6/6 horas. 
Na unidade dispõe desse medicamento em 

5000000UI. Quantos ML o paciente 

A administração de dietas por via enteral pode 
gerar uma série de complicações aos pacientes 
sondados. Em pacientes que apresentem 
náuseas, vômitos, gases e cólicas relacionadas 

Sugerir aumento da ingesta de líquidos, se não 

Higiene e limpeza rigorosas durante o preparo, 
conservação e administração da Nutrição Enteral. 
Aumentar o volume gradativamente, avaliando-se a 

Sugerir a troca da sonda nasogástrica por sonda 

Na unidade de clinica cirúrgica foi prescrito 
para o paciente 10mg de decadron de 8/8 
horas. Na unidade tem frasco de 4mg/ml de 2,5 

o paciente receberá 

Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a 
Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
contará, em cada esfera de governo, sem 
prejuízo das funções do Poder Legislativo, com 

Saúde. 
O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 

Pelo Plano Quinquenal do Ministério da Saúde com 
cobertura das ações e serviços de saúde a serem 

Municípios, Estados e Distrito 

Pelo Fundo de Saúde e Pelo Conselho de Saúde. 

Na unidade de clinica cirúrgica foi admitida 
paciente para realizar procedimento de 
apendicectomia. A paciente apresenta quadro 

, referindo algia 
abdominal e muito medo. Após medicada, ficou 
em observação aguardando para entrar em 
cirurgia. Durante esse período foi prescrito 
soro glicosado 5% 500 ml de 8/8 horas para 
manter acesso venoso e se necessário 

ntas gotas por 

28. Segundo a Lei orgânica 8080/90 Entende
por vigilância epidemiológica:

A. Um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes 
de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e 
controle das doenças ou agravos.

B. Um conjunto de atividades que se destina, através 
das ações de vigilância, à promoção e proteção da 
saúde dos trabalhadores, assim como visa à 
recuperação e reabilitação da saúde dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos 
advindos das condições de trabalho.

C. Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde. 

D. Conjunto de medidas de controle da prestação de 
serviços que se relacionam direta ou indiretamente 
com a saúde. 

 
29. Estabelecer condutas, atitudes e 

comportamentos do profissional de 
enfermagem em relação a seus direitos, 
deveres e penalidades em re
ilícitos praticados é função: 

A. ABEN 
B. Sindicato 
C. Código de ética dos profissionais de enfermagem
D. COFEN 
 
30. Na sífilis congênita, há infecção fetal por via 

hematogênica, em geral a partir do:
A. Primeiro mês de Gestação 
B. Segundo mês de Gestação 
C. Terceiro mês de Gestação 
D. Quarto mês de Gestação 
 
31. Na unidade básica de saúde, iniciou

vacinação contra tuberculose. As crianças 
foram vacinadas no braço, pois a via de 
administração dessa vacina é intradémica. Em 
qual local exato deve ser aplicad

A. Epiderme 
B. Pele 
C. Hipoderme 
D. Derme  
 
32. De acordo com as classificações das coberturas 

e soluções indicadas em feridas cirúrgicas é 
CORRETO afirmar que: 

A. O Carvão ativado é indicado em feridas abertas, com 
perda parcial de tecido ou cavitárias, altamente 
exsudativas  e hemostasia de ferida pós 

B. A Clorexidina é contra – indicada para antissepsia de 
cateteres e fixadores, também não deve ser 
na pele íntegra como meio profilático contra 
contaminação microbiana. 

C. Os hidrocoloides são indicados na profilaxia e 
terapêutica de feridas de segunda intenção e não 
infectada. 

D. A papaína é contra – indicada em feridas com tecido 
desvitalizado, abertas, limpas e/ou infectadas.
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Segundo a Lei orgânica 8080/90 Entende-se 
por vigilância epidemiológica: 
Um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes 
de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e 
controle das doenças ou agravos. 

atividades que se destina, através 
das ações de vigilância, à promoção e proteção da 
saúde dos trabalhadores, assim como visa à 
recuperação e reabilitação da saúde dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos 
advindos das condições de trabalho. 

conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens e da prestação de 

controle da prestação de 
serviços que se relacionam direta ou indiretamente 

Estabelecer condutas, atitudes e 
comportamentos do profissional de 
enfermagem em relação a seus direitos, 
deveres e penalidades em relação aos atos 

Código de ética dos profissionais de enfermagem 

Na sífilis congênita, há infecção fetal por via 
hematogênica, em geral a partir do: 

Na unidade básica de saúde, iniciou-se a 
vacinação contra tuberculose. As crianças 
foram vacinadas no braço, pois a via de 
administração dessa vacina é intradémica. Em 
qual local exato deve ser aplicada essa vacina: 

De acordo com as classificações das coberturas 
e soluções indicadas em feridas cirúrgicas é 

O Carvão ativado é indicado em feridas abertas, com 
perda parcial de tecido ou cavitárias, altamente 
exsudativas  e hemostasia de ferida pós – operatória. 

indicada para antissepsia de 
cateteres e fixadores, também não deve ser utilizada 
na pele íntegra como meio profilático contra 

Os hidrocoloides são indicados na profilaxia e 
terapêutica de feridas de segunda intenção e não 

indicada em feridas com tecido 
desvitalizado, abertas, limpas e/ou infectadas. 



 

 
CADERNO DE PROVA: 22 - Técnico(a) em Enfermagem

33. Essa doença geralmente não conduz à morte, 
mas ocasiona lesões cutâneas e orofaríngeas 
deformantes e dolorosas, que dificultam a 
alimentação e diminuem a capacidade de 
trabalho. O diagnostico é feito por biopsia ou 
raspagem das bordas das ulceras ou feridas na 
pele. Na forma visceral, pelo exame de sangue 
(teste de sorológicos) ou por punção de 
material aspirado do baço, medula óssea e 
gânglios linfáticos. A qual doença se refere o 
texto: 

A. Ascaridíase 
B. Filariose 
C. Micose cutânea 
D. Leishmaniose tegumentar 
 
34. Tracionar o dreno de 3 a 5cm a cada 24 horas e 

fixá-lo com “clamp” apropriado, é um cuidado 
de enfermagem para: 

A. Dreno de Penrose 
B. Dreno de Kher “T” 
C. Dreno nasogástrico 
D. Dreno de Malecot 
 
35. Carcinoma de útero e colo uterino considerado 

um tumor maligno, progressivo, podendo 
evoluir para um processo invasor. Atinge o 
corpo uterino e, com maior frequência, o colo. 
Os fatores predisponentes são: inicio precoce 
da atividade sexual; grande numero de filhos; 
múltiplos parceiros sexuais; parceiro sexual 
masculino com múltiplas parceiras; lesão 
genital por papilomavírus humano (HPV); 
imunodepressão; e tabagismo. O diagnostico é 
feito por meio do exame citológico 
(Papanicolau). O câncer do colo ou 
cervicouterino é uma doença progressiva, 
iniciada com transformações nas células do 
colo uterino, que podem evoluir para um 
processo invasor. Esse tipo de câncer pode ser 
detectado e tratado precocemente, sendo 
curável; por isso, é muito importante 
prevenção, por meio da colpocitologia oncótica 
ou papanicolau . O exame consiste na avaliação 
das células da cervix e da vagina para analizar 
e identificar células com inflamações, displasia 
ou neoplasia. O resultado do Papanicolau é 
classificado EXCETO: 

A. Classe I ou negativo; classe II: citologia com atípias 
inflamatórias.   

B. NIC I: citologia com displasia leve; NIC II: citologia 
com displasia moderada.   

C. NICIII: citologia com displasia acentuada; NIC IV: 
carcinoma in situ; insatisfatório: repetir exame.  

D. BRAF: adenocarcinoma. 

 
36. Das manifestações clínicas e impactos 

fisiológicos nos sistemas corpóreos em 
pacientes vítimas de síndrome de 
compartimento abdominal, podemos observar:

A. Aumento da perfusão renal e do fluxo sanguíneo e 
diminuição da compressão da veia renal. 

B. Aumento da pressão intratorácica, hipercapnia, 
hipóxia, atelectasias e taquipneia. 
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Essa doença geralmente não conduz à morte, 
mas ocasiona lesões cutâneas e orofaríngeas 
deformantes e dolorosas, que dificultam a 
alimentação e diminuem a capacidade de 

iopsia ou 
raspagem das bordas das ulceras ou feridas na 
pele. Na forma visceral, pelo exame de sangue 
(teste de sorológicos) ou por punção de 
material aspirado do baço, medula óssea e 
gânglios linfáticos. A qual doença se refere o 

Tracionar o dreno de 3 a 5cm a cada 24 horas e 
lo com “clamp” apropriado, é um cuidado 

Carcinoma de útero e colo uterino considerado 
um tumor maligno, progressivo, podendo 
evoluir para um processo invasor. Atinge o 
corpo uterino e, com maior frequência, o colo. 
Os fatores predisponentes são: inicio precoce 

nde numero de filhos; 
múltiplos parceiros sexuais; parceiro sexual 
masculino com múltiplas parceiras; lesão 
genital por papilomavírus humano (HPV); 
imunodepressão; e tabagismo. O diagnostico é 
feito por meio do exame citológico 

olo ou 
cervicouterino é uma doença progressiva, 
iniciada com transformações nas células do 
colo uterino, que podem evoluir para um 
processo invasor. Esse tipo de câncer pode ser 
detectado e tratado precocemente, sendo 
curável; por isso, é muito importante a 
prevenção, por meio da colpocitologia oncótica 
ou papanicolau . O exame consiste na avaliação 
das células da cervix e da vagina para analizar 
e identificar células com inflamações, displasia 
ou neoplasia. O resultado do Papanicolau é 

Classe I ou negativo; classe II: citologia com atípias 

NIC I: citologia com displasia leve; NIC II: citologia 

NICIII: citologia com displasia acentuada; NIC IV: 
; insatisfatório: repetir exame.   

Das manifestações clínicas e impactos 
fisiológicos nos sistemas corpóreos em 
pacientes vítimas de síndrome de 
compartimento abdominal, podemos observar: 

fluxo sanguíneo e 

Aumento da pressão intratorácica, hipercapnia, 

C. Aumento da pressão arterial média, aumento do 
retorno venoso, trombose venosa e embolia 
pulmonar. 

D. Diminuição da pressão intracraniana e da perfusão 
cerebral. 

 
37. Paciente apresenta quadro de rigidez muscular 

e perturbação de movimentos, dificuldade de 
iniciar, manter e executar atividades motoras, 
tremores, debilidade muscular que afeta a face, 
estatura e marcha, perda de reflexos posturais, 
fala com tom monótono e lento, sialorreia. São 
manifestações clinicas de qual patologia no 
idoso: 

A. Esclerose múltipla 
B. Parkinson 
C. Alzheimer 
D. huntington 
 
38. Na gestante a profilaxia do Tétano deverá ser 

realizada com a aplicação da vacina dupla 
(contra tétano e difteria) ou na sua falta, com a 
vacina anti tetânica, no seguinte esquema:

A. 1ª dose: a partir do 2º mês de gestação, 2ª dose: 30 
dias após a 1ª (mínimo 30 dias após),  3ª dose: 45 
dias após a 2ª ( mínimo 30 dias após).

B. 1ª dose: a partir do 3º mês de gestação, 2ª dose: 40 
dias após a 1ª (mínimo 30 dias após),  3ª dose: 60 
dias após a 2ª ( mínimo 30 dias após).

C. 1ª dose: a partir do 4º mês de gestação , 2ª dose: 
60 dias após a 1ª (mínimo 30 dias após),  3ª dose: 
60 dias após a 2ª ( mínimo 30 dias após).

D. 1ª dose: a partir do 5º mês de gestação, 2ª dose: 90 
dias após a 1ª (mínimo 30 dias após),  3ª dose: 45 
dias após a 2ª ( mínimo 30 dias após).

 
39. O anticorpo no organismo humano é 

responsável pela defesa contra os processos 
infecciosos. É reconhecido como Ig, que 
significa imunoglobulina. Atua como defesa 
intravascular combatem toxinas, entre outras. 
São imunoglobulinas orgânicas, EXCETO:

A. IgN 
B. IgM 
C. IgA 
D. IgE 
 
40. Nitratos são medicamentos que promovem 

vasodilatação arterial e principalmente venosa, 
diminuem a pré e pós-carga ventricular, 
trabalho cardíaco e o consumo de oxigênio. 
Não devem ser utilizados de rotina visto que 
não diminuem mortalidade e sim morbidade. 
São utilizados para alívio de dor isquêmica, 
congestão pulmonar e diminuição pressórica. 
Logo após o primeiro ECG, nos casos em que 
houver dor torácica isquêmica, deve ser 
administrado nitrato (dinitrato de isossorbida 5 
mg ou mononitrato de isossorbida 5 mg) por 
via: 

A. Endovenosa 
B. Oral 
C. Subcutânea 
D. Sublingual 
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Aumento da pressão arterial média, aumento do 
retorno venoso, trombose venosa e embolia 

Diminuição da pressão intracraniana e da perfusão 

Paciente apresenta quadro de rigidez muscular 
e perturbação de movimentos, dificuldade de 
iniciar, manter e executar atividades motoras, 
tremores, debilidade muscular que afeta a face, 

e marcha, perda de reflexos posturais, 
fala com tom monótono e lento, sialorreia. São 
manifestações clinicas de qual patologia no 

Na gestante a profilaxia do Tétano deverá ser 
realizada com a aplicação da vacina dupla 
(contra tétano e difteria) ou na sua falta, com a 
vacina anti tetânica, no seguinte esquema: 
1ª dose: a partir do 2º mês de gestação, 2ª dose: 30 
dias após a 1ª (mínimo 30 dias após),  3ª dose: 45 

2ª ( mínimo 30 dias após). 
1ª dose: a partir do 3º mês de gestação, 2ª dose: 40 
dias após a 1ª (mínimo 30 dias após),  3ª dose: 60 
dias após a 2ª ( mínimo 30 dias após). 
1ª dose: a partir do 4º mês de gestação , 2ª dose: 

30 dias após),  3ª dose: 
60 dias após a 2ª ( mínimo 30 dias após). 
1ª dose: a partir do 5º mês de gestação, 2ª dose: 90 
dias após a 1ª (mínimo 30 dias após),  3ª dose: 45 
dias após a 2ª ( mínimo 30 dias após). 

O anticorpo no organismo humano é 
nsável pela defesa contra os processos 

infecciosos. É reconhecido como Ig, que 
significa imunoglobulina. Atua como defesa 
intravascular combatem toxinas, entre outras. 
São imunoglobulinas orgânicas, EXCETO: 

medicamentos que promovem 
vasodilatação arterial e principalmente venosa, 

carga ventricular, 
trabalho cardíaco e o consumo de oxigênio. 
Não devem ser utilizados de rotina visto que 
não diminuem mortalidade e sim morbidade. 

os para alívio de dor isquêmica, 
congestão pulmonar e diminuição pressórica. 
Logo após o primeiro ECG, nos casos em que 
houver dor torácica isquêmica, deve ser 
administrado nitrato (dinitrato de isossorbida 5 
mg ou mononitrato de isossorbida 5 mg) por 


