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CARO CANDIDATO, LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 20 questões objetivas apresentadas nesta ordem: 05 questões de Língua 
Portuguesa, 05 questões de Noções de Informática e 10 questões de Conhecimentos Específicos.  

2. Cada questão contém 05 alternativas identificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E). Apenas uma delas responde 

corretamente à questão. 

3. Verifique atentamente se o CADERNO DE QUESTÕES CORRESPONDE À ÁREA DE SUA INSCRIÇÃO, se o mesmo 
contém a quantidade de questões mencionada e se estas estão na ordem descrita. Caso note algum problema com o 

CADERNO DE QUESTÕES ou se o mesmo apresentar algum defeito, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala, pois 
mediante autorização do Coordenador de Estabelecimento, o mesmo só poderá ser substituído até 30 minutos determinados 
para o início da realização das provas. A CONFERÊNCIA É DE RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. 

4. Verifique também se os seus dados estão registrados corretamente no CARTÃO RESPOSTA. Em caso de divergência, 
comunique imediatamente ao Fiscal de Sala. 

6. Depois de verificar os dados do CARTÃO RESPOSTA, assine-o no campo indicado, utilizando a mesma grafia do 

Documento Oficial de Identidade apresentado. 

7. NÃO DOBRE, NÃO AMASSE, NEM RASURE O CARTÃO RESPOSTA, POIS ELE É ÚNICO E NÃO SERÁ 
SUBSTITUÍDO, salvo se houver algum problema advindo da confecção do mesmo. 

8. Responda às questões utilizando caneta esferográfica não porosa, de tinta azul ou preta, fabricada em material 
transparente. 

9. No CARTÃO RESPOSTA, preencha todo o espaço compreendido no círculo que representa a alternativa escolhida como 

resposta à questão. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma esteja correta. Serão 
anuladas também as questões cujas marcações estejam em desacordo com o Edital 003/2018 – UNEMAT/COVEST. 

10. O tempo disponível para realização da prova é de 02 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para transcrição no 

CARTÃO RESPOSTA. 

11. Ao terminar a prova, chame o Fiscal de Sala e entregue o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO RESPOSTA. Esse 
último deve estar devidamente preenchido e assinado. 

12. O candidato poderá deixar o local da prova somente depois de transcorridos, no mínimo, 01 hora e 30 minutos do início 
da aplicação. 

13. O candidato que desejar levar o CADERNO DE QUESTÕES deverá aguardar os 15 minutos finais do tempo destinado à 

prova. 

14. Será ELIMINADO do Processo Seletivo o candidato que: 

a) prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata. 

b) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer participante ou pessoa envolvida no processo de aplicação das 
provas. 

c) perturbar de qualquer modo a ordem no local de aplicação de provas. 

d) for flagrado comunicando-se verbalmente, por escrito, ou por qualquer outra forma, com outro candidato ou pessoa 
durante a prova. 

e) permanecer na sala portando qualquer tipo de equipamento eletrônico e/ou de comunicação que emita sinal sonoro ou 

esteja fora da embalagem fornecida. 

f) for surpreendido utilizando e/ou tentando utilizar meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros. 

g) ausentar-se da Sala de Aplicação de provas carregando o CADERNO DE QUESTÕES antes do prazo estabelecido e/ou 

portando o CARTÃO RESPOSTA em qualquer momento. 

h) não permitir a coleta de impressão digital. 

i) não se atentar às exigências descritas no Edital 003/2018 UNEMAT/COVEST. 

j) não assinar o CARTÃO RESPOSTA. 

k) for um dos três últimos candidatos e se recusar a permanecer em sala até que o último termine a prova. 

l) não entregar o material da prova ao término do tempo destinado para sua realização. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01 

 

Disponível em: <http://www.paulista40graus.com/charge-do-dia-117/>. 
Acesso em: fev. 2017.  

A temática referente à expectativa de vida entre 

jovens é tratada no texto de Duke. A relação entre “ser” e 

“crescer” é estabelecida na fala de um dos personagens 

e refere-se à pergunta que geralmente se faz a qualquer 

criança: “O que você quer ser quando crescer?”. No 

caso, um garoto pergunta ao outro “O que você quer ser 

se crescer?”. 

Assinale a alternativa correta que, respectiva e 

adequadamente, indica o sentido das conjunções 

quando e se: 

(A) Causa – tempo. 

(B) Causa – condição. 

(C) Tempo – condição. 

(D) Tempo – causa. 

(E) Condição – tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 QUESTÃO 02 

Disponível em: 

https://www.humorpolitico.com.br/?s=couro#wdi1/15784693175696105
87_5832265376  Acesso em: ago. 2017 

Analise o texto acima e assinale a alternativa 
correta quanto ao seu gênero textual. 

(A) Tira. 

(B) História em Quadrinhos. 

(C) Gráfico. 

(D) Charge. 

(E) Propaganda. 

Texto para as questões 03, 04 e 05 

Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/cultura/megazine/contestador-armandinho-
ganha-fama-no-facebook-8027174>  Acesso em: fev. 2018. 

QUESTÃO 03 

No segundo quadro do texto, Armandinho 

interrompe a fala de Fê quando ela começava a definir 

“machismo” a ele: “Machismo” é a ilusão que muitas 

pessoas têm de que...”.  

Apesar da interrupção, as palavras sublinhadas 

são classificadas respectivamente como: 

(A) Substantivo – artigo definido – conjunção – 

conjunção. 

(B) Substantivo – preposição – pronome relativo – 

pronome relativo.  

(C) Substantivo – artigo definido – pronome relativo 

– conjunção. 

https://www.humorpolitico.com.br/?s=couro#wdi1/1578469317569610587_5832265376 15h50
https://www.humorpolitico.com.br/?s=couro#wdi1/1578469317569610587_5832265376 15h50
https://oglobo.globo.com/cultura/megazine/contestador-armandinho-ganha-fama-no-facebook-8027174
http://www.paulista40graus.com/charge-do-dia-117/
https://oglobo.globo.com/cultura/megazine/contestador-armandinho-ganha-fama-no-facebook-8027174
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(D) Adjetivo – artigo definido – pronome relativo – 

preposição. 

(E) Adjetivo – artigo indefinido –conjunção – 

pronome relativo. 

QUESTÃO 04 

A partir da leitura do texto, pode-se afirmar que: 

(A) Pessoas podem ter atitudes machistas, ainda 

que não conheçam a definição de “machismo”. 

(B) Crianças são extremamente puras, portanto, não 

têm atitudes machistas. 

(C) Apenas os homens têm atitudes machistas. 

(D) O machismo é algo que não existe. 

(E) É preciso saber o que é machismo para se ter 

uma atitude machista. 

QUESTÃO 05 

Em Pai, o que é “machismo”? e em Não se 

mete, Fê!, a vírgula foi usada para 

(A) marcar anteposição do predicativo.  

(B) separar elementos de uma enumeração.  

(C) separar o pleonasmo. 

(D) isolar o vocativo.  

(E) isolar expressões explicativas. 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 06 

Considere a situação em que um documento 

elaborado por um grupo de pessoas é composto por 

partes e o texto deve ser formatado, dado que há 

problemas com tamanho da fonte, espaçamento entre 

linhas, parágrafo, tipo de fonte, negrito, entre outros. É 

necessário formatar o documento de maneira uniforme. 

Ele encontra-se na área de trabalho do computador que 

possui Sistema Operacional MS Windows 7, salvo com o 

nome Relatório_Anual.DOCX, e foi produzido no MS 

Word 2013. O documento possui 200 páginas e foi 

solicitado que o mesmo seja padronizado com a seguinte 

formatação: 

 Página A4, orientação retrato, margens superior 3 

cm e Inferior 2 cm; esquerda 3 cm e direita 2 cm; 

 Fonte Times New Roman, cor preta, tamanho 12, 

entre linhas de 1,5 cm, alinhamento justificado, 

recuo do início do parágrafo de 1,5 cm; 

 Título centralizado, fonte Times New Roman, 

negrito, tamanho 14; 

 Subtítulo justificado, fonte Times New Roman, 

negrito, tamanho 12; 

 Citações diretas devem ser colocadas em 

destaque, sem aspas, com corpo de fonte 10 e 

margens recuadas em quatro centímetros à 

esquerda, com alinhamento justificado.  

 

O Profissional Técnico do Ensino Superior 

poderá: 

I. Selecionar parte do texto que esteja no formato 

correto, copiar o estilo de formato, utilizando o 

atalho (Ctrl+ Shift+ C) e aplicar ao texto que 

deverá receber o mesmo formato, selecionando 

o texto e utilizando o atalho (Ctrl+Shift+V).  

II. Selecionar o texto e defini-lo como padrão, ir em 

Design – Definir como padrão, clicando em:  

 

 

III. Utilizar Estilo de formato, definindo os Estilos: 

Título, Subtítulo, Normal e Citação conforme o 

formato solicitado e aplicar ao texto, conforme 

necessidade (Título, Subtítulo, texto normal e 

Citação). 

IV. Selecionar parte do texto que esteja no formato 

correto, copiar o estilo de formato e utilizar o 

pincel de formatação automática, utilizando o 

Pincel de Formatação, clicando em:    

  

Disponível em: <https://support.office.com/pt-br/off ice-training-center>. 

Acesso em: mai. 2018. 
Disponível em: <https://documentation.libreoff ice.org/pt-br/portugues/>. 

Acesso em: mai. 2018. 

Considerando a formatação especificada para o 

documento Relatório_Anual.DOCX, assinale a 

alternativa que apresenta as afirmações corretas. 

https://support.office.com/pt-br/office-training-center
https://documentation.libreoffice.org/pt-br/portugues/
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(A) I e II. 

(B) I e III. 

(C) I e IV. 

(D) II e IV. 

(E) III e IV. 

QUESTÃO 07 

Uma instituição de ensino superior usa o sistema 

operacional MS Windows e planeja substituí-lo por uma 

distribuição do sistema operacional Linux. Visando 

mitigar a resistência por parte dos usuários, inicialmente 

as estações serão instaladas em modo Dual Boot.  

BRASIL, Governo Federal. Manual de migração para 

Software Livre.  

Disponível em: http://w w w .softw arelivre.gov.br/plano_migracao.pdf  
Acesso em: mai, 2018.  

 

Sobre o que a utilização do modo Dual Boot 

permite ao usuário, assinale a alternativa correta. 

(A) Instalar e usar simultaneamente os dois sistemas 

operacionais no mesmo computador. 

(B) Executar aplicativos nativos do Windows no 

ambiente Linux. 

(C) Executar aplicativos nativos Linux no ambiente 

Windows. 

(D) Formatar uma das partições do disco rígido em 

formato compatível entre ambos os sistemas. 

(E) Selecionar o sistema operacional a ser iniciado 

quando o computador é ligado.

 

Texto para as questões 08 e 09 

As planilhas eletrônicas são muito utilizadas, pois 

otimizam os cálculos por meio de funções, 

automatizando os resultados. A Figura 1 representa o 

recorte de uma planilha de notas digitadas no LibreOffice 

Calc, em que cada aluno possui três notas (Nota 1, Nota 

2 e Nota 3) e deseja-se que a média aritmética dessas 

notas seja apresentadas na coluna E, e que a coluna F 

indique uma das situações: APROVADO ou 

REPROVADO. 

 

 

 

Figura 1 

 

 

QUESTÃO 08 

 

Considere calcular a média aritmética das notas 

dos discentes junto à coluna E, utilizando o LibreOffice 

Calc, e analise as afirmações a seguir. 

I. A média de José Carlos, na célula E2, pode ser 

obtida aplicando a função =SOMA(B2;D2)/3. 

II. A média de Bárbara Silva, na célula E3, pode 

ser obtida aplicando a função =MÉDIA(B3:D3). 

III. A média de João Paulo, na célula E4, pode ser 

obtida aplicando a função =MED(B4;D4). 

IV. A média de Miguel Oliveira, na célula E5, 

pode ser obtida aplicando a função 

=SOMA(B5:D5)/3. 

V. A média de Vitória Lima, na célula E6, pode 

ser obtida aplicando a função =MÉDIA(B6;D6). 

Disponível em: <https://support.office.com/pt-br/off ice-training-center>. 
Acesso em mai. 2018. 
Disponível em: <https://documentation.libreoff ice.org/pt-br/portugues/>. 

Acesso em mai. 2018. 

Partindo do exposto, assinale a alternativa em 

que as afirmações estão corretas. 

(A) I, V. 

(B) I, III. 

(C) III, IV. 

(D) II, IV. 

(E) II, III. 

 

https://documentation.libreoffice.org/pt-br/portugues/
https://support.office.com/pt-br/office-training-center
http://www.softwarelivre.gov.br/plano_migracao.pdf
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QUESTÃO 09 

A função de teste lógico do LibreOffice Calc pode 

ser usada para atribuir valor a uma célula de planilha 

eletrônica.  

Na Figura 1, as células F2, F3, F4, F5, F6 e F7 

referem-se à situação dos discentes e devem ser 

preenchidas, usando função de teste lógico, com 

valores: APROVADO, se a média for igual ou superior a 

7,00; REPROVADO, caso a média seja inferior a 7,00. 

Considere a sintaxe da função lógica, o resultado 

do cálculo das médias e analise as afirmações abaixo. 

 

I. A Situação do discente José Carlos, na célula 

F2, pode ser obtida aplicando a função 

=SOMA(E2>=7; "APROVADO":"REPROVADO"). 

II.  A Situação da discente Bárbara Silva, na célula 

F3, pode ser obtida aplicando a função 

=SE(E3<7;"REPROVADO";"APROVADO") e o 

resultado será APROVADO.  

III.  A Situação do discente João Paulo, na célula 

F4, pode ser obtida aplicando a função        

=SE(E4>=7; "APROVADO";"REPROVADO") e o 

resultado será APROVADO. 

IV. A Situação da discente Vitória Lima, na célula 

F6, pode ser obtida aplicando a função 

=SE(B6:D6>=7;"APROVADO";"REPROVADO") e 

o resultado será REPROVADO. 

V. A Situação do discente André Lopes, na célula 

F7, pode ser obtida aplicando a função 

=SE(F7>=7; "APROVADO";"REPROVADO"). 

Assinale a alternativa que apresenta as 

afirmações corretas. 

(A) I e II. 

(B) I e IV. 

(C) III e IV. 

(D) II e IV. 

(E) II e III. 

 

 

 

QUESTÃO 10 

Considere a imagem capturada da tela de 

interface do gerenciador de arquivos Windows Explorer 

exposta na Figura 1. 

 

Figura 1 
 

RATHBONE, Andy. Windows 7 para leigos. Alta Books Editora, 2010. 

 
 Analise as afirmações a seguir. 
 

I. Ao selecionar as pastas 2015 e 2016 e arrastá-

las para a pasta Relatórios anteriores, o 

Windows Explorer moverá as pastas 

selecionadas. 

II.  Ao selecionar as pastas 2015 e 2016 e arrastá-

las para a pasta Relatórios anteriores, o 

Windows Explorer copiará as pastas 

selecionadas. 

III.  Ao selecionar a pasta Relatórios e arrastá-la 

para a pasta Relatório 2017, na unidade (E:), o 

Windows Explorer moverá a pasta selecionada 

e suas subpastas. 

IV. Ao selecionar a pasta Relatórios e arrastá-la 

para a pasta Relatório 2017, na unidade (E:), 

mantendo a tecla Shift pressionada, o Windows 

Explorer moverá a pasta selecionada e suas 

subpastas. 

 



Processo Seletivo para preenchimento de vagas e cadastro de reserva para o cargo de Profissional 

Técnico do Ensino Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso – Edital 003/2018 – UNEMAT/COVEST Página 5 
 

Assinale a alternativa que contém as afirmações 

corretas. 

(A) I e II. 

(B) II e III. 

(C) I e III. 

(D) I e IV. 

(E) II e IV. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 11 

Lançada em 2003, a Política Nacional de 

Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios 

do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo 

mudanças nos modos de gerir e cuidar. Humanizar o 

SUS requer estratégias que são construídas entre os 

trabalhadores, usuários e gestores do serviço de saúde. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Politica Nacional de Humanização. 1ª 
edição. 1ª reimpressão, Brasília, p. XX, 2013. Disponível em: w w w . 
saude.gov.br/bvs/humanizacao Acesso em jan. 2018. 

Considerando a afirmação acima, assinale a 

alternativa que apresenta os princípios norteadores da 

PNH. 

(A) Acessibilidade; Vínculo. 

(B) Universalidade; Equidade; Integralidade. 

(C) Participação social; Continuidade do cuidado. 

(D) Protagonismo; Autonomia dos sujeitos e 

coletivos. 

(E) Regionalização; Responsabilização. 

 

QUESTÃO 12 

A Eletrocardiografia é a transmissão de impulsos 

cardíacos a uma representação gráfica, que registra a 

atividade elétrica do coração e identifica alterações. O 

Eletrocardiógrafo é um equipamento que necessita de 

manutenção e observações necessárias, que poderão 

ser realizadas também pelo técnico de enfermagem na 

unidade de saúde em que atua.  

Tendo em vista a afirmação acima, considere as 

assertivas: 

I. Utilização de produtos químicos com derivados 

de benzina para limpar os acessórios. 

II.  Lavagem dos eletrodos uma vez por semana, 

utilizando-se água e sabão neutro com uma 

escova. 

III.  Remoção das pilhas ou baterias, se o 

equipamento for ficar inativo por um período 

superior a 30 dias. 

IV. Utilização de abrasivos e produtos pontiagudos 

para limpeza contínua dos eletrodos 

escurecidos. 

V. Limpar os cabos com água e sabão neutro, 

quando necessário, tomando o cuidado de secar 

bem os conectores. 

BRASIL, Manual técnico: normatização das rotinas e procedimentos 

de enfermagem nas Unidades Básicas de Saúde / Secretaria da 
Saúde, Coordenação da Atenção Básica. Série Enfermagem, 2. ed. - 
São Paulo: SMS, p. 89, 2014.  

 

Considerando as afirmações acima, assinale a 

alternativa que apresenta aquelas cujos procedimentos 

para manutenção do Eletrocardiógrafo estão corretos. 

(A) I e IV. 

(B) II e V. 

(C) III e IV. 

(D) I e III. 

(E) II e III. 

 

QUESTÃO 13 

A sistematização da assistência individual, 

familiar ou coletiva deve prever um planejamento e a 

escolha de um método científico para desenvolvimento 

ou execução de um programa. Esta execução, por sua 

vez, perpassará uma ou várias etapas de trabalho.  

A execução do processo de Enfermagem 

deve ser registrada formalmente, envolvendo:  

I. As ações ou intervenções médicas realizadas 

face aos diagnósticos médicos identificados. 

II.  Os resultados alcançados como consequência 

das ações ou intervenções médicas e de 

enfermagem realizadas. 

III.  Um resumo dos dados coletados sobre a 

pessoa, família ou coletividade em um dado 

momento do processo de saúde e doença. 
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IV. Os diagnósticos de enfermagem acerca das 

respostas da pessoa, família ou coletividade em 

um dado momento do processo saúde e doença. 

V. As ações ou intervenções de enfermagem 

realizadas face aos diagnósticos de enfermagem 

identificados. 

BRASIL, Manual técnico: normatização das rotinas e procedimentos 

de enfermagem nas  Unidades Básicas de Saúde /Secretaria da 
Saúde, Coordenação da Atenção Básica. Série Enfermagem, 2. ed. - 
São Paulo: SMS, p. 28, 2014.  

Assinale a alternativa que expõe as ações que 

devem ser registradas formalmente no processo de 

Enfermagem. 

(A) I, II e III. 

(B) II, III e V. 

(C) III, IV e V. 

(D) I, IV e V. 

(E) I, II e IV. 

 

QUESTÃO 14 

Assinale a alternativa que apresenta uma prática 

de enfermagem adequada à promoção da Segurança do 

Paciente, conforme previsto pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA). 

(A) O paciente João Benedito está internado na 

enfermaria 201, leito 4. Ao chegar até a 

enfermaria, em que havia dois pacientes com o 

mesmo nome, a técnica de enfermagem o 

procura pelo seu primeiro nome e realiza o 

procedimento. 

(B) A paciente Maria estava aguardando a liberação 

da sua dieta. Para ter certeza se já estava 

liberada, devido à dúvida quanto à prescrição da 

nutricionista, a enfermeira entrou em contato 

com a nutricionista e foi informada de que era 

para manter a paciente em jejum. Maria foi 

avisada em seguida sobre a informação. 

(C) O técnico de enfermagem Pedro havia adiantado 

os cuidados dos pacientes que eram de sua 

responsabilidade e auxiliou o seu colega de 

trabalho Henrique que estava atrasado. Para 

ajudar, Pedro administrou as medicações já 

preparadas por Henrique. 

(D) Ao adentrar na enfermaria 205, observa-se a 

presença de um paciente idoso agitado e não 

colaborativo, apresentando risco de queda. Com 

o intuito de evitar acidentes, o técnico de 

enfermagem conversa com o acompanhante 

(filho) e pede para que ele segure a mão de seu 

pai sempre que estiver agitado. 

(E) Na clínica médica, a equipe de enfermagem tem 

usado a escala de Braden para identificar os 

pacientes com risco de queda e assim, instituir 

medidas preventivas para minimizar a ocorrência 

deste evento. 

QUESTÃO 15 

Dentre os mais penosos e perigosos 

procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, 

estão a movimentação e o transporte de pacientes. A 

implementação de treinamentos e educação permanente 

acerca da mecânica corporal deve ser inserida como 

pauta nas instituições e escolas de saúde, para a 

prevenção de lesões musculoesqueléticas. 

ALEXANDRE, N. M. C.; ROGANTE, M. M. Movimentação e 
transferência de pacientes: aspectos posturais e ergonômicos. Artigo 

original. Disponível em: 
w w w .ee.usp.br/reeusp/upload/html/510/body/v34n2a06.htm Acesso 
em: jan. 2018. 

Assinale a alternativa que contém o 

procedimento inadequado devido ao risco aumentado de 

lesões musculoesqueléticas, provenientes do mal uso da 

mecânica corporal pela equipe de enfermagem. 

(A) Avaliar as condições e preparo do cliente 

levando em consideração as condições físicas 

da pessoa que será movimentada, sua 

capacidade de colaborar, bem como a presença 

de dispositivos instalados. 

(B) Estimular o paciente a movimentar-se de uma 

forma independente, sempre que não existir 

contraindicações quanto a isso. 

(C) Realizar a manipulação de pacientes com a 

ajuda de, pelo menos, duas pessoas. 

(D) Trabalhar o mais próximo possível do corpo do 

cliente, que deverá ser erguido ou movido. 
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(E) Realizar a movimentação do paciente sem o uso 

de elementos auxiliares, pois isso pode levar à 

ocorrência de acidentes. 

QUESTÃO 16 

O código de ética da enfermagem, ainda em 

vigor, aprovado pela Resolução do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) nº 311/2007, estabelece normas 

e princípios, direitos e deveres pertinentes à conduta 

ética dos profissionais da enfermagem. Das relações 

com a pessoa, família e coletividade, este código de 

ética dispõe que é dever da equipe de enfermagem 

assegurar à pessoa, família e coletividade uma 

assistência de enfermagem livre de danos decorrentes 

de imperícia, negligência ou imprudência. 

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Código de ética dos 

profissionais de enfermagem. Resolução no 311/2007. Disponível em  
http://w w w .portalcofen.gov. Acesso em dez. 2017. 

 

Considerando o Código de Ética da Enfermagem 

do COFEN nº 311/2007, assinale a alternativa que 

apresenta a situação fictícia que exemplifica a ocorrência 

de imperícia desenvolvida pelo técnico de enfermagem: 

(A) O técnico de enfermagem está ocupado usando 

o celular e passa do horário para fazer o 

analgésico. Essa conduta ocasiona dano ao 

paciente, que reclama de dor intensa. 

(B) O técnico de enfermagem, ao avaliar a 

prescrição médica de uma sondagem 

nasoenteral de urgência, realiza o procedimento 

e introduz a sonda nasoenteral no pulmão. 

(C) O técnico de enfermagem, ao passar pelo 

corredor das enfermarias, é chamado por um 

dos pacientes para desconectar o equipo da sua 

torneirinha para ir para o banho. Devido à 

pressa, o técnico realiza o procedimento sem 

luva de procedimento e acaba se sujando com 

sangue. 

(D) O horário do plantão no ambulatório está se 

encerrando e o paciente acaba de chegar para 

um curativo extenso, de grau 2. O técnico de 

enfermagem não se nega a realizar, porém 

realiza o curativo de maneira desleixada, sem 

seguir a técnica apropriada. 

(E) Um técnico de enfermagem ao ver seu colega de 

trabalho atrasando a administração do 

antibiótico, pega a medicação preparada pelo 

colega e administra no paciente. 

QUESTÃO 17 

P.J.S., 65 anos, sexo masculino, natural da 

cidade de Margarida, segundo dia de internação, deu 

entrada na clínica cirúrgica após ser submetido a uma 

laparotomia exploratória e a uma apendicectomia. 

Apresenta-se sonolento, hipocomunicativo e hipocorado. 

Apresenta uma ferida cirúrgica fechada de 

aproximadamente 20 cm, com secreção 

serossanguinolenta em pouca quantidade na região 

abdominal, longitudinalmente e, na região de quadrante 

inferior esquerdo, uma ferida com a colocação de Dreno 

de Penrose, pouco secretiva, com coloração 

sanguinolenta e odor característico. 

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução no 501/2015. 
Regulamenta a competência da equipe de enfermagem no cuidado 

às feridas e dá outras providências. Disponível em http:// 
http://w w w .cofen.gov.br/w p-
content/uploads/2015/12/Pub.DOU_Res_501-15.pdf. Acesso: dez.  

2017. 

 

Considerando o caso hipotético e as 

competências técnicas da equipe de enfermagem 

previstas pela Resolução COFEN no 501/2015, assinale 

a alternativa correta. 

(A) O curativo em Dreno de Penrose deve ser feito 

privativamente pelo enfermeiro. 

(B) O curativo deve ser iniciado no Dreno de 

Penrose e finalizado na ferida pós laparotomia. 

(C) Feridas com presença de necrose devem ser 

desbridadas cirurgicamente pela equipe de 

enfermagem. 

(D) Tanto a ferida cirúrgica pós laparotomia quanto a 

ferida do Dreno de Penrose, são classificadas 

como feridas agudas. 

(E) O técnico de enfermagem pode realizar o 

curativo de feridas em estágio III e IV, desde que 

previamente avaliados pelo enfermeiro e 

delegada essa função ao técnico. 
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Texto para responder as questões 18 e 19 

 

Para receber sua alta hospitalar, a paciente 

A.M.P precisa receber por via endovenosa a última dose 

de 250 mg de ampicilina e terminar a infusão de Soro 

Fisiológico (SF) 0,9% que está recebendo. A 

acompanhante pergunta ao técnico de enfermagem 

quando a infusão do Soro Fisiológico irá terminar para 

que possam retornar ao seu domicílio. O técnico de 

enfermagem percebe que há ainda 300ml da solução e o 

gotejamento está a 45 gotas/minuto e que, na farmácia, 

há apenas frascos de 1,0 grama de ampicilina. 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO. Uso 

seguro de medicamentos: guia para preparo, administração e 
monitoramento. São Paulo: COREN-SP, 2017. 

QUESTÃO 18 

Considerando o exposto, assinale a alternativa 

que apresenta o tempo correto que a paciente deverá 

aguardar para que a hidratação com o SF 0,9% termine 

e ela possa retornar ao seu domicílio. 

(A) 2 horas e 12 minutos. 

(B) 6 horas e 6 minutos. 

(C) 6 horas e 39 minutos. 

(D) 2 horas e 2 minutos. 

(E) 6 horas e 66 minutos. 

QUESTÃO 19 

Considerando que a ampicilina será diluída em 

10 ml de água destilada, quanto(s) mililitro(s) (mL) 

deverá(ão) ser administrado(s) para atingir a dose 

prescrita? 

(A) 1,5 mL 

(B) 2,5 mL 

(C) 0,25 mL 

(D) 2,0 mL 

(E) 0,5 mL 

QUESTÃO 20 

Considerando a Resolução do Conselho Federal 

de Enfermagem 0450/2013, assinale a opção que dispõe 

sobre a atuação esperada para a equipe de enfermagem 

quanto à Sondagem Vesical (SV), conforme o “Parecer 

Normativo para Atuação da Equipe de Enfermagem em 

Sondagem Vesical”. 

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução no 0450/2013. 

Normatiza o procedimento de Sondagem Vesical no âmbito do 
Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. Disponível em  
http://www .cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-04502013-4_23266.html 
Acesso em: jan. 2018. 

(A) Dentre as suas funções, o técnico de 

enfermagem deve realizar a monitoração e 

registro das queixas do paciente, das condições 

do sistema de drenagem, do débito urinário e 

outras, sem a necessidade da supervisão do 

enfermeiro, por se tratar de procedimentos de 

baixa complexidade. 

(B) A Sondagem Vesical de alívio pode ser realizada 

pelo técnico de enfermagem, desde que o 

mesmo seja treinado e supervisionado pelo 

enfermeiro durante a sua prática. 

(C) Apenas a Sondagem Vesical de demora é 

considerada uma técnica estéril, devendo ser 

utilizado um sistema de drenagem urinária que 

possa garantir sua esterilidade. 

(D) A bolsa coletora deve ser mantida abaixo do 

nível de inserção do cateter, evitando refluxo 

intravesical de urina. 

(E) Para minimizar o risco de infecção do trato 

urinário, o sistema de drenagem da sondagem 

deve ser substituído apenas quando houver a 

desconexão da sonda. 

 

 


