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201 – Técnico de Enfermagem
Data e horário da prova:
Domingo, 17/02/2019, às 8 h.

Tipo “A”

INSTRUÇÕES




Você receberá do fiscal:
o um caderno de questões das provas objetiva e discursiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha,
com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta, e 1 (uma) questão discursiva;
o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva; e
o uma folha de texto definitivo da prova discursiva.
Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da
prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

A solidão aperta nosso coração.












Verifique se estão corretas a numeração das questões e a paginação do caderno de questões, bem como a codificação da folha
de respostas da prova objetiva e da folha de texto definitivo da prova discursiva.
Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer as provas objetiva e discursiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação
desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva e o preenchimento da folha de texto definitivo
da prova discursiva.
Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva, a folha de texto
definitivo da prova discursiva e o caderno de provas, bem como retirar-se da sala.
Somente será permitido levar o caderno de questões das provas objetiva e discursiva 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos após o início da prova.
Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva, devidamente assinada, e a folha de texto
definitivo da prova discursiva.
Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.
Não é permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico ou de comunicação.
Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas.
Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES.
Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.
Os 3 (três) últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, sendo liberados somente após a entrega do
material utilizado por eles, tendo seus nomes registrados em documento específico e nele posicionadas suas respectivas assinaturas.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA







Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva e na folha de texto definitivo da prova discursiva.
Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal.
Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa.
A folha de respostas da prova objetiva e a folha de texto definitivo da prova discursiva não podem ser dobradas, amassadas,
rasuradas ou manchadas e nem podem conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas
e o texto definitivo da prova discursiva para a folha de texto definitivo.
A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta
esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente.
Marque as respostas assim:

PROVA OBJETIVA

QUESTÃO 2 ________________________

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Questões de 1 a 20

No que se refere às regras de regência nominal e verbal, e
considerando-se a coesão e a coerência da informação, é
correto substituir

LÍNGUA PORTUGUESA
Questões de 1 a 6

(A)

Texto 1 para responder às questões de 1 a 3.

(B)

Casa de passagem estadual atende
imigrantes com cidadania
1

4

7

10

13

16

19

22

Em busca de melhoria de vida, o português Avelino
Guedes Santos desembarcou no Brasil em 2012. No
entanto, ao chegar a São Paulo, as coisas não saíram como
ele imaginava. Seus documentos foram extraviados e o tão
sonhado trabalho como eletricista, profissão que exercia em
Portugal, não apareceu. Seu Avelino foi, então, ao Distrito
Federal na tentativa de resolver o problema com os
documentos e alcançar seus objetivos, mas sua situação só
se agravava e ele não tinha como retornar ao seu país nem
tinha parentes no Brasil.
Após passar por vários estados, o português se
estabeleceu por dois anos na Paraíba, em uma comunidade
religiosa, e depois decidiu vir para Belém, onde encontrou a
Casa de Passagem Domingos Zaluth, que está vinculada à
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho,
Emprego e Renda (Seaster). “Passei por muitos estados
antes de chegar aqui, mas fui acolhido nessa casa muito
bem, não me falta nada. Tenho acesso a alimentação,
assistência, médico. Já passei por outros locais de
acolhimento que não tinham nada disso”, conta. Hoje, Seu
Avelino espera regressar a Portugal e conta com a ajuda da
Seaster para conseguir os documentos necessários.
GARRIDO, Silvio. Disponível em: <http://agenciapara.com.br/>.
Acesso em: 3 jul. 2018, com adaptações.

QUESTÃO 1 _______________________

(C)
(D)
(E)

“Em busca de melhoria” (linha 1) por Em busca por
melhoria.
“ao chegar a São Paulo” (linha 3) por Ao chegar em
São Paulo.
“na tentativa de resolver” (linha 7) por na tentativa
em resolver.
“passar por vários estados” (linha 11) por passar
sobre vários estados.
“vir para Belém” (linha 13) por vir em Belém.

QUESTÃO 3 ________________________
De acordo com as questões gramaticais referentes ao texto, o
uso do sinal indicativo de crase seria
(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

opcional no trecho “ao chegar a São Paulo” (linha 3)
caso o autor resolvesse empregar a construção cidade
de diante do termo “São Paulo”.
inviável caso o autor substituísse o trecho “profissão
que exercia em Portugal” (linhas 5 e 6) pela redação
profissão a qual se dedicava.
obrigatório se, no lugar da construção “decidiu vir
para Belém” (linha 13), o autor empregasse a redação
decidiu vir à Belém.
inviável no trecho “que está vinculada à Secretaria de
Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e
Renda (Seaster)” (linhas de 14 a 16) caso o vocábulo
“vinculada” fosse substituído pela construção
subordinada.
opcional caso o autor substituísse o vocábulo
sublinhado no trecho “Hoje, Seu Avelino espera
regressar a Portugal” (linhas 20 e 21) pela construção
a sua pátria.

Com base na leitura compreensiva do texto, é correto afirmar
que o português Avelino Guedes Santos
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Área livre

desembarcou no Brasil em 2012 com a intenção de
trabalhar como eletricista em Belém.
resolveu, no Distrito Federal, o problema com os
respectivos documentos, os quais foram extraviados
em São Paulo.
concretizou o próprio sonho apenas quando foi
acolhido pela Casa de Passagem Domingos Zaluth,
vinculada à Seaster.
registra, na fala dele, informações que justificam a
mensagem expressa pelo título.
decidiu, após ter sido acolhido pela Casa de
Passagem Domingos Zaluth, retornar a Portugal.
Área livre
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Texto 2 para responder à questão 4.

QUESTÃO 6 ________________________

Seaster atua na garantia de direitos da
população indígena
1

4

7

10
11

Um dos principais desafios a ser vencido, quando se
trata de garantir que as políticas sociais alcancem todos os
segmentos da população de um estado com dimensões
continentais, como o Pará, é respeitar a diversidade cultural
e étnica presente em cada região. E esse é um dos
compromissos assumidos pela Secretaria de Estado de
Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).
Nesse sentido, conhecer a realidade dos 144 municípios
paraenses é fundamental, pois permite que o trabalho
desenvolvido nas diversas localidades alcance os grupos
mais vulneráveis, como é o caso dos indígenas.
SANTOS, Alice. Disponível em: <http://www.seaster.pa.gov.br/>.
Acesso em: 3 jul. 2018, com adaptações.

Com base na análise do modo como estão organizadas as
orações do texto, é correto afirmar que o autor
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

relata acontecimentos que envolvem o serviço de
abordagem social.
apresenta uma sequência de episódios ocorridos
durante certo tempo e em determinado espaço.
expõe, sem emitir opinião a respeito delas,
informações acerca do serviço de abordagem social.
faz uma avaliação dos aspectos positivos e negativos
do serviço de abordagem social com a intenção de
convencer o leitor.
procura apenas registrar as principais características
que uma pessoa deve reunir para trabalhar no serviço
de abordagem social.
Área livre

QUESTÃO 4 _______________________
Considerando as palavras do texto, é correto afirmar que
exemplificam uma oxítona e uma paroxítona acentuadas
graficamente os vocábulos
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“população” e “políticas”.
“é” e “dimensões”.
“Pará” e “Assistência”.
“região” e “indígenas”.
“Pará” e “étnica”.

Texto 3 para responder às questões 5 e 6.
1

4

6

A abordagem social constitui-se em um processo de
trabalho planejado de aproximação, escuta qualificada e
construção de vínculo de confiança com pessoas e famílias
em situação de risco pessoal e social nos espaços públicos
para atender, acompanhar e mediar acesso à rede de
proteção social.
Disponível em: <http://www.mds.gov.br/>.
Acesso em: 5 jul. 2018, com adaptações.

QUESTÃO 5 _______________________
Em relação à classe e ao emprego de palavras no texto, na
oração “A abordagem social constitui-se em um processo de
trabalho planejado de aproximação” (linhas 1 e 2), os
vocábulos sublinhados classificam-se, respectivamente, em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

preposição, pronome, artigo, adjetivo e substantivo.
pronome, preposição, artigo, substantivo e adjetivo.
conjunção, preposição, numeral, substantivo e
pronome.
pronome, conjunção, artigo, adjetivo e adjetivo.
conjunção, conjunção, numeral, substantivo e
advérbio.
Área livre
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
Questões de 7 a 10

QUESTÃO 7 _______________________
Maria toma o remédio para a pressão a cada 8 horas, e o da
diabetes a cada 6 horas. Se ela ingerir ambos às 12 h de hoje,
quantas horas depois ela tomará os dois remédios juntos
novamente?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 11 _______________________
A Lei no 5.810/1994 do estado do Pará aplica-se aos
servidores civis
(A)

6
14
12
8
24

(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 8 _______________________
Considere as premissas a seguir.
1) Se o instrumento está afinado, eu toco bem.
2) Se o público aplaude, eu fico feliz.
3) Se eu toco bem, consigo dinheiro.
4) Se eu consigo dinheiro, me caso ou compro uma bicicleta.
Sabendo-se que eu não me casei e não fiquei feliz, assinale a
alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA AOS
SERVIDORES DA SEASTER
Questões de 11 a 14

(E)

QUESTÃO 12 _______________________
Acerca das normas gerais adotadas na realização de
concursos públicos, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

O público não aplaudiu.
O instrumento não estava afinado.
Eu não consegui dinheiro.
Eu não toquei bem.
Eu não comprei uma bicicleta.

da administração direta, das autarquias e das
fundações públicas.
das empresas públicas e das sociedades estatais.
das sociedades de economia mista.
dos bancos de desenvolvimento regionais e das
secretarias de desenvolvimento.
e aos militares da reserva.

(E)

Candidatos com até 75 anos de idade poderão
inscrever-se.
Os concursos terão a validade de até cinco anos.
Os requisitos previstos no edital serão comprovados
no ato da posse.
A participação de sindicatos ou conselhos de classe
na comissão organizadora é proibida.
A publicação de edital, na vigência do prazo de
validade de concurso anterior, para o mesmo cargo é
permitida, se ainda houver candidato aprovado e não
convocado para a investidura.

QUESTÃO 9 _______________________

QUESTÃO 13 _______________________

Para realizar uma tarefa, um computador trabalha 30 minutos
por dia durante 60 dias. Se ele trabalhasse na mesma tarefa
24 horas por dia, quantos dias ele levaria para completá-la?

O ato de investidura em cargo público ou função gratificada
é denominado

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2,25
1,25
1,50
0,75
2,50

QUESTÃO 10 ______________________
Um lojista aumentou o preço dos próprios produtos em 20% e,
em seguida, anunciou um desconto de 10%. Esse
procedimento é equivalente a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

aumentar 10% nos preços.
aumentar 15% nos preços.
diminuir 10% nos preços.
aumentar 8% nos preços.
diminuir 12% nos preços.

nomeação.
exercício.
aprovação.
promoção.
posse.

QUESTÃO 14 _______________________
De acordo com a legislação, quanto ao percentual de vagas
oferecidas em concurso público, que deve ser reservado aos
portadores de deficiência, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

15%
20%
10%
18%
5%
Área livre

Área livre
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ÉTICA E QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO
Questões de 15 a 17

NOÇÕES DE MICROINFORMÁTICA
Questões de 18 a 20

QUESTÃO 15 ______________________

QUESTÃO 18 _______________________

Assinale a alternativa que apresenta uma atitude de
benevolência empresarial.

Acerca dos procedimentos de segurança que devem ser
adotados ao utilizar-se um computador, assinale a alternativa
correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cessão de funcionários especializados para prestação
de serviços voluntários.
Preocupação com o meio ambiente e contribuição
para a sustentabilidade deste.
Preocupação com atitudes éticas e moralmente
corretas.
Difusão de crenças acerca do comportamento
eticamente correto ou incorreto.
Valorização da ambição profissional como forma de
crescimento da empresa.

QUESTÃO 16 ______________________

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Não é recomendável utilizar CD-ROM para gravar
cópias de arquivos.
Cópias de segurança de arquivos confiáveis devem
ser feitas, mas somente em servidores on-line.
Qualquer arquivo importante deve ser copiado, seja
ele confiável ou infectado.
Toda cópia de arquivo é confiável.
A manutenção de cópias de segurança redundantes
de arquivos importantes é recomendável.

Figura 1 para responder às questões 19 e 20.

Quanto ao termo utilizado para o nível de qualidade que
define a fronteira entre o que é aceitável ou inaceitável,
assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nível de controle
Limite de desempenho
Variável de referência
Padrão de qualidade
Fator de operação

QUESTÃO 17 ______________________

QUESTÃO 19 _______________________

Assinale alternativa que indica a característica de
personalidade definida pelo pragmatismo do indivíduo na
busca pelos próprios objetivos.

A figura mostra um arquivo selecionado por um usuário do
Windows 10, versão em português. Por engano, o usuário
apertou o comando Shift + Delete, no teclado. O que
aconteceu com o arquivo?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Autoestima
Maquiavelismo
Automonitoramento
Centro de controle
Proatividade
Área livre

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Foi excluído e pode ser recuperado da lixeira.
Foi excluído temporariamente da pasta, não podendo
ser recuperado da lixeira.
Foi excluído do computador, não podendo ser
recuperado da lixeira.
Foi excluído permanentemente da pasta, mas pode
ser recuperado da lixeira.
Nada ocorreu.

QUESTÃO 20 _______________________
Se o usuário copiar o arquivo apresentado na imagem e
colá-lo várias vezes na mesma pasta, qual será o nome dado
pelo Windows 10, versão em português, à primeira cópia?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Minhas senhas – Copia (1).txt
Copia - Minhas senhas.txt
Copia (1) - Minhas senhas.txt
Minhas senhas – Copia.txt
Copia - Minhas senhas (1).txt
Área livre
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 21 a 50

QUESTÃO 21 ______________________
De acordo com a Constituição da República Federativa do
Brasil, publicada em 1988, os Poderes da União,
independentes e harmônicos entre si, são o
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Legislativo, a Controladoria-Geral da União e o
Judiciário.
Ministério Público, o Executivo e o Conselho
Nacional de Justiça.
Executivo, o Judiciário e a Controladoria-Geral da
União.
Legislativo, o Ministério Público e a Advocacia-Geral
a União.

QUESTÃO 22 ______________________
Conforme a Lei no 10.471/2003, que institui o Estatuto do
Idoso, destinado a regular os direitos das pessoas segundo
um critério etário, é correto afirmar que a efetivação dos
diretos do idoso constitui obrigação
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apenas do Poder Judiciário.
apenas do Poder Executivo.
apenas do Poder Legislativo.
da família, da comunidade, da sociedade e do poder
público.
da escola, dos familiares e do Poder Judiciário.

QUESTÃO 23 ______________________
A Lei no 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha, cria
mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e
familiar contra a mulher, bem como estabelece medidas de
assistência e proteção às mulheres em situação de violência
doméstica e familiar. Para efeitos de proteção da lei, a
criação das condições necessárias para o efetivo exercício
dos direitos compete
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ao companheiro e à família.
à família e ao Poder Judiciário.
à família, à sociedade e ao poder público.
à sociedade e ao companheiro.
aos filhos e ao Estado.

QUESTÃO 24 ______________________
A Lei no 8.069/1990 dispõe acerca do Estatuto da Criança e
do Adolescente e quanto aos mecanismos de proteção
integral à criança e ao adolescente. Para efeito de proteção
dessa lei, considera-se adolescente a pessoas entre
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12 e 17 anos de idade.
11 e 18 anos de idade.
12 e 15 anos de idade.
10 e 18 anos de idade.
12 e 18 anos de idade.
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QUESTÃO 25 _______________________
Considere que um médico prescreveu 1.000 mL de solução
fisiológica para serem infundidos em cinco horas.
Com base nesse caso clínico, qual é o número de gotas por
minutos?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

56
67
45
66
50

QUESTÃO 26 _______________________
Quando dois medicamentos são administrados ao mesmo
tempo a um paciente, eles podem agir de forma independente
ou interagir entre si, com aumento ou diminuição de efeito
terapêutico ou tóxico de um ou de outro.
Esse evento é denominado
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

reações adversas.
biotransformação.
reações farmacocinéticas.
reações farmacodinâmicas.
interações medicamentosas.

QUESTÃO 27 _______________________
Medicação que somente pode ser administrada por via
intramuscular, diluída para 4 mL de água destilada, e que
deve ser administrada imediatamente após a reconstituição.
A definição apresentada refere-se à (ao)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

penicilina benzatínica.
mebendazol.
amoxicilina.
furosemida.
betametasona.

QUESTÃO 28 _______________________
Na coleta de sangue para exames laboratoriais, há
necessidade de jejum para se avaliarem algumas substâncias.
Na população pediátrica e de idosos, o tempo de jejum deve
guardar relação com os intervalos de alimentação. Devem ser
evitadas coletas de sangue após períodos muito prolongados
de jejum.
Acerca do exposto, assinale a alternativa que indica o
período de jejum habitual para a coleta de rotina de sangue
em um indivíduo sem indicação especial.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10 horas
14 horas
8 horas
12 horas
5 horas
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QUESTÃO 29 ______________________

QUESTÃO 33 _______________________

Para a coleta de material biológico, há necessidade da
realização de antissepsia no local da punção. Quanto a esse
assunto, assinale a alternativa correta.

Em relação aos cuidados com idosos em uso de sondas
nasoenterais, assinale a alternativa correta.
(A)

(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

Recomenda-se usar um algodão embebido com solução
de álcool etílico 30%, comercialmente preparado.
Deve-se limpar o local com um movimento circular
da periferia para o centro.
Deve-se permitir a secagem da área por cinco
minutos, para evitar a hemólise da amostra e a
sensação de ardência quando o braço do paciente for
puncionado.
Deve-se assoprar, abanar e colocar algodão no local
para ajudar a secar.
Não se deve tocar novamente na região após
a antissepsia.

QUESTÃO 30 ______________________
Assinale a alternativa que corresponde a contraindicação
para punção venosa com a finalidade de coleta de sangue.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Dor no membro.
Visualização difícil dos vasos.
Falta de vontade do paciente.
Presença de fístula arteriovenosa no membro a ser
puncionado.
Falta de vontade do profissional.

QUESTÃO 31 ______________________
Para a coleta de urina para urocultura em pacientes com
sonda vesical de demora, são necessários alguns cuidados. A
esse respeito, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Não há necessidade de se fazer antissepsia no
dispositivo da sonda com álcool 70%.
Antes de colher a urina, a sonda deve ser mantida
fechada por um período de uma hora a duas horas.
Deve-se realizar coleta de 5 mL a 10 mL de urina em
frasco de boca larga estéril de tampa vermelha, com
uso de agulha e seringa não estéreis.
Pode ser utilizada a urina contida na bolsa coletora.
Esse procedimento não é considerado estéril.

QUESTÃO 32 ______________________
Ao lidar com pacientes com vários tipos de doenças, o
profissional de saúde precisa se precaver para não contraí-las
ou transmiti-las. Que ação é fundamental para que esses fatos
não se tornem realidade?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Conhecer todas as doenças e as respectivas formas de
transmissão.
Usar máscara, gorro, óculos e capote em todos os
procedimentos que forem realizados.
Orientar os pacientes a não ficarem muito próximos.
Realizar a lavagem das mãos antes e após cada
procedimento.
Entregar aos acompanhantes as medicações a serem
administradas.
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(B)
(C)
(D)
(E)

Antes de administrar as refeições deve-se aspirar o
conteúdo do estômago com a seringa, para verificar
se o estômago está vazio
Não há grande necessidade de cuidados adequados
com a sonda, pois, pelo diâmetro não há risco de
obstrução
A dieta administrada pela sonda é a parenteral
Todos os idosos hospitalizados devem usar sonda
nasoenteral
A sonda nasogástrica somente pode ser passada em
pacientes idosos que estão internados exclusivamente
em hospitais

QUESTÃO 34 _______________________
A função principal do sangue é transportar oxigênio para os
tecidos periféricos, impedindo o metabolismo anaeróbio da
glicose. O sangue transporta esse gás principalmente ligado à
hemoglobina, constituinte primário das células sanguíneas
denominadas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

plaquetas.
monócitos.
eritrócitos.
leucócitos.
linfócitos.

QUESTÃO 35 _______________________
A função básica do coração é impulsionar o sangue aos
órgãos periféricos, de modo semelhante a uma bomba
hidráulica. O átrio e o ventrículo funcionam como uma
bomba em série, sendo que o átrio direito e o ventrículo
direito impulsionam o sangue para os pulmões, e o átrio
esquerdo e o ventrículo esquerdo, para os tecidos. Acerca
desse assunto, assinale a alternativa que indica a valva
cardíaca que permite a passagem do sangue do átrio direito
para o ventrículo direito.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Mitral
Tricúspide
Pulmonar
Aórtica
Cardíaca

QUESTÃO 36 _______________________
O procedimento de enfermagem relativo a descrever em
impresso adequado, listar e guardar todos os pertences do
paciente na ocasião da respectiva admissão refere-se à ação de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

extraviar.
abreviar.
adequar.
tamponar.
arrolar.
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QUESTÃO 37 ______________________

QUESTÃO 41 _______________________

Uma das tarefas do profissional de enfermagem consiste na
anotação de enfermagem do paciente, de todas as
observações e da assistência a ele prestada. A esse respeito,
assinale a alternativa que apresenta a característica da
anotação de enfermagem segundo a qual o registro deve
fornecer as informações reais e essenciais do paciente e dos
respectivos cuidados.

Os pacientes impossibilitados de alimentarem-se sozinhos
devem ser assistidos pela enfermagem, a qual deve
providenciar os cuidados necessários de acordo com o grau
de dependência existente. Quanto a esse tema, assinale a
alternativa que corresponde ao dispositivo indicado para
administração de dietas enterais.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Precisão
Concisão
Atualização
Confidencialidade
Eficácia

QUESTÃO 38 ______________________
O procedimento automatizado para a remoção de sujidade
por meio de lavadoras com ação física e química caracteriza
o processo de limpeza de artigos denominado limpeza
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

mecânica.
manual.
escrupulosa.
padronizada.
estrutural.

QUESTÃO 39 ______________________
O ato de remover a sujidade por meio de fricção e do uso de
água e sabão, ou de soluções detergentes, denomina-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 42 _______________________
A localização da sonda nasogástrica (SNG) no interior do
estômago deve ser certificada por meio de testes de aspiração
de suco gástrico e ausculta do ruído estomacal. Para
certificar-se de que a SNG está devidamente posicionada no
estômago, deve-se insuflar 10 mL de ar pela sonda e
posicionar o estetoscópio para ausculta na região abdominal
denominada
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

quadrante superior direito.
quadrante inferior esquerdo.
quadrante inferior direito.
quadrante superior esquerdo.
região infraumbilical.

QUESTÃO 43 _______________________
O trauma consiste em lesão de extensão, intensidade e
gravidade variáveis, que pode ser produzida por agentes
diversos (físicos, químicos ou elétricos), de forma acidental
ou intencional, capaz de produzir perturbações locais ou
sistêmicas. Assinale a alternativa que indica exemplo de
trauma menor.

descontaminação.
desinfecção.
limpeza.
esterilização.
fumegação.

QUESTÃO 40 ______________________
São indicados para a limpeza de qualquer material ou
instrumental médico-hospitalar que contenha matéria
orgânica. Dissolvem sangue, restos mucosos, fezes, vômito e
outros restos orgânicos. São desenvolvidos especificamente
para limpeza manual, automática, ultrassônica e para
lavadoras de endoscópios.
A descrição apresentada refere-se aos detergentes
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Traqueostomia
Cistostomia
Jejunostomia
Colostomia
Sonda de Sengstaken-Blakemore

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ejeção do veículo.
Trauma torácico com dor leve sem dispneia.
Queda de motocicleta em velocidade superior a
40 km/h.
Combinação de traumas ou queimaduras de segundo
ou terceiro graus.
Velocidade do veículo superior a 60 km/h.

QUESTÃO 44 _______________________
A avaliação primária do paciente com trauma maior deverá
ocorrer conforme o protocolo de atendimento inicial do
politraumatizado, recomendado pelo Advanced Trauma Life
Support (ATLS). O último passo do protocolo de
atendimento ao trauma consiste em

orgânicos.
desinfetantes.
biodegradáveis.
atóxicos.
enzimáticos.
Área livre
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

avaliação das vias aéreas.
avaliação da respiração.
avaliação das disfunções neurológicas.
exposição da vítima.
avaliação da circulação.
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QUESTÃO 45 ______________________

QUESTÃO 50 _______________________

Durante a avaliação de um paciente com trauma torácico, há
possibilidade de identificação de pneumotórax aberto. O
pneumotórax aberto exige um cuidado rápido de enfermagem
para estabilização do paciente. Esse cuidado consiste na
realização de

Representa um dos procedimentos mais importantes que
antecedem a atividade de vacinação. Quando tal procedimento é
rigorosamente obedecido, previne-se a contaminação no
manuseio, no preparo e na administração dos imunobiológicos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A informação mencionada corresponde à técnica de
enfermagem denominada

curativo de três pontos.
ventilações de resgate – 10 por minuto.
radiografia de tórax de emergência.
descompressão pleural.
compressões torácicas de emergência.

QUESTÃO 46 ______________________

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

checagem de registro.
higienização das mãos.
controle da temperatura.
calçamento das luvas.
diluição correta.

Em vítimas adultas de parada cardiorrespiratória (PCR), o
correto é que os socorristas apliquem compressões torácicas
a uma frequência de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Área livre

120 a 150 compressões por minuto.
80 a 100 compressões por minuto.
100 a 120 compressões por minuto.
110 a 140 compressões por minuto.
60 a 80 compressões por minuto.

QUESTÃO 47 ______________________
Quando o doente portador de tuberculose comparece à
consulta médica em uma unidade de saúde e faz o tratamento
diretamente observado (TDO) em outra unidade de saúde,
mais próxima em relação ao respectivo domicílio ou
trabalho, a modalidade de TDO é classificada como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

domiciliar.
em unidade de saúde.
operacional.
monitorizada.
compartilhada.

QUESTÃO 48 ______________________
Uma boa amostra de escarro é a que provém da árvore
brônquica, obtida após esforço de tosse, e não a que se obtém
da faringe ou por aspiração de secreções nasais, tampouco a
que contém somente saliva. Nesse caso, o volume ideal é de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5 mL a 10 mL.
2 mL a 4 mL.
35 mL a 50 mL.
15 mL a 20 mL.
10 mL a 15 mL.

QUESTÃO 49 ______________________
O Ministério da Saúde preconiza que as gestantes não devem
receber vacinas vivas, pois existe a possibilidade de passagem
dos antígenos vivos atenuados para o feto, causando alguma
alteração, como malformação, aborto ou trabalho de parto
prematuro. Com base no exposto, assinale a alternativa que
apresenta exemplo de vacina com antígenos vivos.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Pentavalente
Hepatite A
Hepatite B
Varicela
Vacina injetável contra poliomielite
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PROVA DISCURSIVA
Orientações para a elaboração do texto da prova discursiva.
 A prova é composta por 1 (uma) questão discursiva.
 A prova deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.
 A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada nem conter, em outro local que não o
apropriado, nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova.
 A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará anulação da
prova do candidato.
 A folha de texto definitivo é o único documento válido para a avaliação da prova discursiva.
 O texto definitivo da prova discursiva deverá ter início na linha identificada com o número 1 (um), na página inicial da(s) folha(s)
de texto definitivo da prova discursiva. A falta de observação dessa orientação acarretará a anulação da prova do candidato.
 O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da prova
discursiva.
 A resposta da questão deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas.

QUESTÃO DISCURSIVA
Leia, com atenção, os textos a seguir.
Texto 1
Minorias
O termo “minorias” é usado de forma genérica para fazer referência a grupos sociais específicos que são entendidos
como integrantes de uma menor parte da população, sendo diferenciados pelas próprias características étnicas, religiosas, pela cor
de pele, pelo país de origem, pela situação econômica, entre outros. As minorias estão geralmente associadas a condições sociais
mais frágeis. Um exemplo claro disso são os indígenas, que permanecem em situações de risco no confronto com grileiros,
madeireiros ilegais ou fazendeiros que desmatam florestas ilegalmente.
A precária representação institucional é o principal problema que afeta os grupos minoritários. O sistema representativo
instituído em nosso País favorece os grandes grupos, que se organizam para conseguir dar poder a um representante político que
atenda às respectivas necessidades imediatas. Diante desse sistema, as minorias acabam sendo representadas de forma secundária
ou de forma alguma. [...]
Diante de todo esse panorama, é de suma importância salientar que, no âmbito da democracia e do sistema
representativo, não é correto pensar que apenas os grupos majoritários devam ter as próprias vontades e necessidades atendidas.
Essa ideia de que a democracia configura-se como uma “tirania da maioria” deve ser prontamente corrigida. Uma sociedade, para
ser verdadeiramente democrática, deve amparar todos os cidadãos que fazem parte do meio social. Para tanto, é necessário que
ferramentas institucionais sejam criadas para que a representatividade seja garantida aos grupos minoritários, de modo que assim
consigam dar voz às respectivas necessidades.
BOBBIO, N.; MATEUCCI, N.; PASQUINO, G. Dicionário de política. 11. edição. (Trad. Carmen C. Varriale, Gaetano Lo Mônaco, João Ferreira, Luís
Guerreiro Pinto Cacais e Renzo Dini). Editora UnB, 1998. Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br>. Acesso em: 7 fev. 2019 (fragmento), com
adaptações.

Texto 2

Disponível em: <https://twitter.com/cnj_oficial/>. Acesso em: 7 fev. 2019.

Considerando que os textos apresentados têm caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e (ou) argumentativo a
respeito do seguinte tema:

A importância das instituições na garantia dos direitos das minorias.
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