
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

 

 Verifique se este caderno contém trinta questões objetivas e observe se ele apresenta alguma imperfeição. 

Em caso de dúvida, comunique ao fiscal. 

 As questões desta prova apresentam quatro alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e 08, nesta 

sequência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às alternativas que você 

apontar como corretas. 

 O prazo determinado para resolução desta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for com-

pletado  o  processo  de  distribuição  dos  cadernos  de  questões,  incluído o tempo para o preenchimento do 

cartão de respostas. 

 Quando você terminar a prova, solicite ao fiscal que apanhe o material de prova na sua carteira e aguarde sua 

liberação pelo fiscal para sair do local de prova.  

Lembre-se de que você só pode deixar o local de prova após as 10h30min. 
 É de inteira responsabilidade do candidato a leitura, a interpretação e a conferência de todas as informações 

constantes no Caderno de Questões e no Cartão de Respostas. 

 É obrigatória a permanência dos três últimos candidatos da sala para a assinatura da ata de encerramento de 

aplicação da prova. 

INSTRUÇÕES SOBRE O CARTÃO DE RESPOSTAS 
 

 CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua inscrição: nome do candidato, número de 

inscrição, área. 

 ASSINE no local indicado. 

 PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição do cartão 

em caso de erro ou rasura. 

 Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, UM NA COLUNA DAS 

DEZENAS e outro na COLUNA DAS UNIDADES. 

 Como exemplo, se esta prova tivesse a questão 57 e se você encontrasse o nú-

mero 09 como resposta para ela, o cartão de respostas teria que ser preenchido 

da maneira indicada ao lado. 

 

Observação: você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 

ATENÇÃO!  Só a destaque depois de ter entregue o cartão de respostas ao fiscal. 

...................................................................................................................... destaque aqui ............................... 
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CONHECIMENTOS SOBRE O ECA 
 

01– Segundo Veronese (1996): A gama de direitos elenca-

dos basicamente no art. 227 da Constituição Federal, 
os quais constituem direitos fundamentais, de extrema 
relevância, não só pelo seu conteúdo como pela sua ti-
tularidade, devem, obrigatoriamente, ser garantidos 
pelo Estatuto, e uma forma de tornar concreta essa ga-
rantia deu-se, justamente, por meio do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, o qual tem a nobre e difícil 
tarefa de materializar o preceito constitucional. Sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale o que 

for correto. 
 

01) A Lei no 13.438, de 26 de abril de 2017, acrescen-

ta ao artigo 1o do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente a obrigatoriedade da aplicação em todas 
as crianças, nos seus primeiros 6 meses de vida, 
de protocolo que facilite a detecção de risco para o 
seu desenvolvimento psíquico. 

 

02) Lei no 13.509, de 22 de novembro de 2017, altera 

o Estatuto da Criança e do Adolescente para dis-
por sobre entrega voluntária. A gestante ou mãe 
que manifeste interesse em entregar seu filho pa-
ra adoção será encaminhada para o Conselho Tu-
telar. Este iniciará a busca pela família estendida 
que deverá ser aguardada pelo prazo mínimo de 
90 dias. 

 

04) O Estatuto da Criança e do Adolescente sofreu al-

terações pela Lei no 13.257/2016 no referente às 
assegurações do direito à vida e à saúde desde o 
planejamento reprodutivo, às gestantes, ao pré-
natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do 

SUS. 
 

08) Os estabelecimentos de atendimento à saúde, in-

clusive as unidades neonatais, de terapia intensiva 
e de cuidados intermediários, deverão proporcio-
nar condições para a permanência em tempo inte-
gral de um dos pais ou responsável, nos casos de 
internação de criança ou adolescente.  

 

 
                
 
 

 

02– Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, são 

crimes praticados contra a criança e o adolescente, por 

ação ou omissão: 
 

01) Armazenar fotografia ou vídeo que contenha cena 

de sexo explícito ou pornográfica envolvendo    
criança ou adolescente se a posse ou o armaze-
namento seja feita por agente público no exercício 
de suas funções e tiver a finalidade de comunicar 
às autoridades competentes a ocorrência das con-
dutas. 

 

02) Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judi-

ciária, membro do Conselho Tutelar ou represen-
tante do Ministério Público no exercício de função. 

 

04) Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a 

terceiro, mediante paga ou recompensa. 
 

08) Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de 

estabelecimento de atenção à saúde de gestante 
de manter registro das atividades desenvolvidas, 
na forma e prazo, bem como de fornecer à partu-
riente ou a seu responsável, por ocasião da alta 
médica, declaração de nascimento, onde constem 
as intercorrências do parto e do desenvolvimento 
do neonato. 

 

 
                
 
 

 

CONHECIMENTOS EM MATEMÁTICA 
 

03– Uma pesquisa sobre hábitos alimentares saudáveis foi 

realizada em um hospital com um grupo de 200 pesso-
as. Todos participaram da pesquisa respondendo e as-

sinalando apenas uma das quatro alternativas. 
 

I-    Você bebe pelo menos 2 litros de água por dia. 
II-   Você evita a utilização do sal nos alimentos. 
III-  Você evita alimentos gordurosos. 
IV- Você ingere frutas diariamente. 
 
O resultado foi o seguinte: 
 25% das pessoas responderam I. 
 70 pessoas responderam II. 
 26 pessoas responderam III. 
 Algumas pessoas responderam IV. 
 
A partir do que foi exposto, assinale o que for correto. 

 

01) 27% das pessoas responderam IV. 
 

02) 54 pessoas responderam IV. 
 

04) 70% das pessoas responderam I e II. 
 

08) Menos de 50% das pessoas responderam II e III. 
 

 
                
 
 

 

04– Se a, em centímetros, é a solução da equação        

3x +
4x

3
= 8125, b e c, em metros, são as soluções da 

equação x2  27x + 180 = 0. A partir do que foi expos-

to, assinale o que for correto. 
 

01) a + b + c é maior do que 45 metros. 
 

02) a < b + c. 
 

04) b e c são números inteiros. 
 

08) (b + c) – a = 825 centímetros. 

 
 
                
 
 

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES 

  



 
 

05– Com o objetivo de realizar uma ampliação nas instala-

ções de sua maternidade, um hospital realiza um em-
préstimo de R$ 50.000,00 a juros simples de 3% ao 
mês. Considerando que o empréstimo deverá ser pago 
integralmente daqui a três trimestres, assinale o que 

for correto. 
 

01) Os juros pagos no empréstimo foram de 

  R$ 4.500,00. 
 

02) O montante pago no empréstimo foi maior do que 

R$ 62.000,00. 
 

04) Os juros pagos no empréstimo foram de 

R$ 13.500,00. 
 

08) O montante pago no empréstimo foi de 

R$ 54.500,00. 
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CONHECIMENTOS EM PORTUGUÊS 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 06 A 10 
 

Dorme, menina, dorme 
 Está em curso uma crise global de sono, constatou 
um estudo da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, 
que usou um aplicativo de smartphone gratuito para investi-
gar como a humanidade tem dormido. A análise da amostra, 
composta de 5.450 usuários do mundo todo, revelou que o 
Brasil está em terceiro lugar no ranking dos países que me-
nos descansam. Só perdemos para os japoneses e os singa-
puranos. Os holandeses são os que aproveitam melhor o 
sono. “A sociedade nos pressiona a ficar acordados até tar-
de, mas nosso relógio biológico tenta nos fazer despertar 
cedo e, no meio disso, uma porção importante do repouso 
acaba sendo sacrificada”, diz o matemático Daniel Forger, 
coautor do trabalho, que estuda o ritmo circadiano, o relógio 
interno dos seres vivos. Cerca de 80% dos brasileiros, o 
equivalente a 166 milhões de pessoas, encontram dificulda-
des, segundo a Associação Brasileira do Sono. Às vezes, a 
queixa é transitória. 
 Mas pelo menos 20% da nossa população sofre de 
insônia crônica, na proporção de duas mulheres para cada 

homem. As noites maldormidas cobram seu preço. A alter-
nância dos ciclos vigília/sono é um dos mecanismos básicos 
para regular o funcionamento do organismo. O déficit de 
sono desacerta o relógio interno, altera a liberação de hor-
mônios, derruba a resistência a doenças, prejudica a regene-
ração dos tecidos, acelera o envelhecimento e interfere até 
no peso ao reduzir a síntese de leptina (que traz saciedade) 
e aumentar os níveis de grelina (que estimula a fome). Sem 
contar os prejuízos imediatos, como sonolência diurna, fadi-
ga, irritabilidade, queda da concentração e dos reflexos. 
“Nenhum castigo é pior do que passar uma noite sem dor-
mir”, diz um ditado judaico. Mas há meios de contornar o 
problema. Vários estudos recentes explicam as razões da 
insônia e os mecanismos do descanso noturno. Outros de-
molem mitos ou apontam saídas simples e práticas para 
dormir em paz. 

 

Adaptado de: Revista Claudia, ref. Abril/2018,  

páginas 114/5, Seção Saúde, Editora Abril. 
 

 

06– Com relação ao conteúdo do texto, assinale o que for 

correto. 
 

01) Como há um conflito entre a pressão que sofre-

mos para nos manter acordados até tarde e o re-
lógio biológico que nos condiciona a levantar cedo, 
inexistem soluções simples e práticas para contor-
nar essa situação, conforme apontam estudos efe-
tuados recentemente. 

 

02) Como o próprio título do texto sugere, no Brasil, a 

população que sofre de insônia crônica é na sua 
maioria composta por mulheres, pois representam 
o dobro da população masculina contemplada no 
estudo. 

 

04) A Associação Brasileira do Sono constatou que no 

Brasil apenas 20% da população total não apre-
senta dificuldades para dormir, ou seja, o equiva-
lente a 41,5 milhões de brasileiros, levando-se em 

conta o número apresentado no texto. 
 

08) Segundo pesquisa efetuada através de um aplica-

tivo de smartphone, a Holanda está em primeiro 
lugar na classificação, pois é o país cuja população 
dorme melhor e o Brasil está em antepenúltimo 
lugar no que se refere ao tema em estudo realiza-
do pela Universidade de Michigan. 

 

 

                
 
 

 

  



 
 

07– No texto estão presentes quatro adjetivos que indicam 

a nacionalidade das pessoas, ou seja, informando a sua 
origem: “japoneses”, “singapuranos”, “holandeses”, 
“brasileiros”. Assinale o que for correto quanto ao país 
e seu respectivo adjetivo pátrio. 

 

01) Finlândia – finês 
 

02) Grécia – guianês 
 

04) Portugal – lusitano 
 

08) Suíça – helvécio 
 

 
                
 
 

 

08– Na frase “As noites maldormidas cobram seu preço.” 

(2o período do 2o parágrafo), o verbo “cobrar” foi em-

pregado na 3a pessoa do plural para concordar com o 

sujeito “as noites maldormidas”. Assinale o que for cor-
reto no que se refere à concordância verbal nos perío-
dos abaixo. 

 

01) O número de horas de descanso varia conforme a 

idade e a tendência genética. 
 

02) O controle de peso, assim como a atividade física, 

colabora para tratar as dificuldades para dormir. 
 

04) Executivos americanos tem adotado como estra-

tégia a divisão das oito horas de sono em blocos 
de vinte minutos ao longo do dia para melhorar a 

produtividade. 
 

08) No país, apenas um terço dos adolescentes dorme 

o necessário nessa faixa etária, de oito a dez ho-
ras por noite. 

 

 
                
 
 

 

09– O último período do 1o parágrafo é iniciado pela locu-

ção adverbial de tempo “às vezes” que recebe o acento 
indicativo de crase, pois “às” representa a fusão da 
preposição “a” com o artigo definido “as”. Assinale o 
que for correto quanto ao emprego da crase, conforme 
variante culta da língua portuguesa. 

 

01) A queixa de insônia é muito comum entre as mu-

lheres devido à ansiedade perante as preocupa-
ções do dia a dia. 

 

02) A melatonina, produzida naturalmente à noite, si-

naliza ao sistema nervoso que está chegando a 
hora de dormir e dispara os mecanismos fisiológi-
cos que levam ao sono. 

 

04) Especialistas sugerem que se reduza o brilho dos 

aparelhos celulares à partir do momento que anoi-
tece, pois a luz emitida por eles sugere que ainda 

é dia. 
 

08) Acordar, dar uma boa espreguiçada e se expor à 

luz solar pela manhã, pode ser eficaz para ajustar 
os “ponteiros internos” do nosso organismo. 
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10– Assinale o que for correto quanto aos elementos que 

estruturam o texto. 
 

01) O termo “circadiano” (presente no antepenúltimo 

período do 1o parágrafo) provém do latim circa = 

cerca de + diem = dia, que significa “cerca de um 
dia”. 

 

02) Na frase “Mas há meios de contornar o problema.” 

(antepenúltimo período do 2o parágrafo), se con-

jugássemos o verbo “haver” no futuro, mudaría-
mos para “haverá”. 

 

04) O título do texto é formado pelo verbo “dormir” no 

imperativo e o substantivo “menina” que está 

exercendo a função sintática de vocativo. 
 

08) Se o adjetivo composto “maldormidas” (2o período 

do 2o parágrafo), fosse substituído pelo seu antô-

nimo, a palavra seria grafada com hífen: bem-
dormidas. 

 

 
                
 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11– Sobre cuidados de enfermagem no manuseio do cate-

ter vesical de demora, assinale o que for correto. 
 

01) Manter sempre a bolsa coletora acima do nível da 

bexiga. 
 

02) Para exame de urina, coletar pequena amostra 

por meio de aspiração de urina com agulha estéril, 
após desinfecção do dispositivo de coleta. 

 

04) Esvaziar a bolsa coletora regularmente, utilizando 

recipiente coletor individual e evitar contato do 

tubo de drenagem com o recipiente coletor. 
 

08) Não desconectar o cateter ou tubo de drenagem, 

exceto se a irrigação for necessária. 
 

 
                
 
   

 

12– Em relação às vias de administração de medicamentos, 

assinale o que for correto. 
 

01) Via tópica é usada para administrar medicamentos 

através da pele ou de uma mucosa. 
 

02) Via intramuscular possibilita a injeção de medica-

mentos diretamente em vários grupamentos mus-
culares em profundidades teciduais variáveis. 

 

04) As vias bucal, sublingual e translingual é quando 

os medicamentos são administrados por via bucal, 

ou seja, na bolsa entre as bochechas e os dentes. 
 

08) Via intravenosa possibilita a injeção de medica-

mentos diretamente em vários grupamentos mus-
culares em profundidades teciduais variáveis. 
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13– Quanto à possibilidade da aplicação de instrumentos de 

algumas escalas por profissionais de Enfermagem de 
nível médio, assinale o que for correto. 

 

01) O Instrumento de Avaliação da Pessoa Idosa  

(AMPI) pode ser aplicado por auxiliares e técnicos 
de enfermagem devidamente capacitados e sob 
supervisão do enfermeiro, até o fechamento da 
pontuação. 

 

02) A avaliação de risco para lesão por pressão por 

meio da Escala de Braden compete aos enfermei-
ros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

 

04) No âmbito da equipe de enfermagem, enfermei-

ros, técnicos e auxiliares de enfermagem podem 

aplicar a Escala de Coma de Glasgow. 
 

08) A aplicação da Escala de dor NIPS poderá ser rea-

lizada por enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem devidamente capacitados. 

 

 
                
 
 

 

14– Sobre a administração de medicamentos na via subcu-

tânea, assinale o que for correto. 
 

01) Na utilização da via subcutânea, a solução é intro-

duzida na hipoderme, ou seja, na camada subcu-
tânea da pele, sendo apropriada para administrar 
soluções não irritantes que necessitam ser absor-
vidas lentamente, assegurando uma ação contí-
nua. 

 

02) O volume máximo aplicado na via subcutânea é de 

1,5 ml. 
 

04) Na via subcutânea, o medicamento é injetado 

dentro do espaço epidural, fora ou acima da dura-

mater. 
 

08) Alguns locais são mais utilizados para aplicação de 

solução por via subcutânea que são as regiões do 
deltoide no terço proximal; face superior externa 
do braço; face anterior e externa da coxa e a face 
anterior do antebraço. 

 

 
                
 
 

 

15– Assinale o que for correto. 

 

01) Competência para passagem de sonda nasogástri-

ca/orogástrica poderá ser delegada ao técnico de 
enfermagem após avaliação do enfermeiro quanto 
ao nível de complexidade do paciente e procedi-
mento. 

 

02) Sobre a realização de curativos, compete ao técni-

co e auxiliar de enfermagem a realização do cura-
tivo, utilizando-se das coberturas/correlatos pres-
critos pelo enfermeiro, sob sua supervisão e orien-
tação. 

 

04) Sobre a realização de curativos, compete somente 

ao enfermeiro capacitado a realização do curativo, 
não devendo ser atribuída essa função ao técnico 

de enfermagem. 
 

08) A passagem de sonda nasoenteral/oroenteral po-

derá ser realizada pelo técnico de enfermagem. 
 

 
                
 
 

 

16– Sobre algumas terminologias utilizadas, assinale o que 

for correto. 
 

01) Hipertermia significa diminuição anormal da tem-

peratura corporal. 
 

02) Midríase significa diminuição no diâmetro da pupi-

la. 
 

04) Bradicardia significa pulsação lenta do coração 

(abaixo de 60bpm). 
 

08) Hipoglicemia significa diminuição do nível normal 

de glicose do sangue. 
 

 
                
 
 

 

17– Assinale o que for correto. 

 

01) Choque Cardiogênico: incapacidade do coração de 

bombear sangue para o resto do corpo, caracteri-
zando uma situação de hipoperfusão tecidual. 

 

02) Choque Neurogênico: caracteriza-se pela diminui-

ção do volume sanguíneo. Possui as seguintes 
causas: hemorragias internas e externas, queima-
duras e peritonites, vômitos e diarreia. 

 

04) Choque Séptico: resulta da incapacidade de o or-

ganismo realizar as necessidades metabólicas e 
hemodinâmicas, decorrente da presença de bacté-

rias, vírus ou fungos na corrente sanguínea. 
 

08) Choque Hipovolêmico: é um distúrbio agudo da 

circulação, caracterizado pela queda do volume 
circulante efetivo. 

 

 
                
 
  

 

18– Ao realizar o banho no leito, necessita-se alguns cuida-

dos especiais. Identifique esses cuidados e assinale o 
que for correto. 

 

01) Higiene das mãos. 
 

02) Água em temperatura corporal. 
 

04) Utilizar luvas estéreis. 
 

08) Privacidade do paciente. 
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19– De acordo com as Diretrizes de Práticas em Enferma-

gem Cirúrgica e Processamento de Produtos da Saúde 
7a edição, ano 2017, assinale o que for correto sobre 
algumas atribuições do técnico de enfermagem no cen-
tro cirúrgico. 

 

01) Estar ciente das cirurgias marcadas para serem 

realizadas na sala operatória pela qual é respon-
sável. 

 

02) Dar prioridade aos procedimentos de maior com-

plexidade, conforme orientação do enfermeiro. 
 

04) Verificar a limpeza das paredes e do piso da sala 

operatória. 
 

08) Realizar a colocação adequada da placa de retorno 

do bisturi elétrico de acordo com a orientação do 
enfermeiro, sempre que a utilização desse equi-
pamento for necessária durante a cirurgia. 

 

 
                
 
 

 

20– Cuidados de enfermagem são fundamentais ao iniciar 

ou durante uma transfusão. Sobre o assunto, assinale 
o que for correto. 

 

01) Nenhuma transfusão deve exceder o período de 

infusão de 4 horas. Quando este período for ultra-
passado, a transfusão deve ser interrompida e a 
unidade descartada. 

 

02) Certificar-se de que a bolsa em questão destina-se 

realmente ao paciente e que todas as informações 
estão em conformidade. 

 

04) É terminantemente proibida a adição de quaisquer 

substâncias ou medicamentos ao concentrado de 
hemácias (CH) ou outro hemocomponente, ou sua 
infusão concomitante pela mesma linha que a do 

sangue. 
 

08) Verificar os dados vitais do paciente,  antes de ini-

ciar o processo de transfusão. Se estes foram ve-
rificados há mais de 30 minutos, verificar nova-
mente e registrar no prontuário. 

 

 
                
 
 

 

21– A anotação de enfermagem tem por finalidade registrar 

informações sobre a assistência prestada a fim de co-
municá-las aos membros da equipe de saúde. Sobre o 
assunto, assinale o que for correto. 

 

01) Na anotação, os dados são brutos, isto é, deve-se 

informar o que foi realizado ou observado, de 
forma objetiva, clara, sem analisar os dados, fazer 
interpretações ou julgamentos de valor. 

 

02) Todos os membros da equipe de enfermagem po-

dem fazer anotações de enfermagem. 
 

04) A anotação deve ser registrada no momento em 

que ocorreu o fato e é pontual. 
 

08) Na anotação de enfermagem, os dados são anali-

sados, ou seja, o técnico de enfermagem procede 
à entrevista e ao exame físico com o paciente; fa-
tos relevantes que ocorreram no período; resulta-
dos de exames laboratoriais e outros dados. 

 

 
                
 
  

 

22– A lesão de pele em pacientes internados é um grave 

problema de saúde e os cuidados preventivos são fun-
damentais. Sobre o assunto, assinale o que for correto. 

 

01) Sempre que possível, evitar posicionar o indivíduo 

numa superfície corporal que esteja ruborizada. 
 

02) Sempre que possível, incentivar a mudança de de-

cúbito em pacientes hígidos e em pacientes aca-
mados sem restrição, realizar a mudança de de-
cúbito. 

 

04) Massagear e esfregar vigorosamente principal-

mente a pele e proeminências ósseas ou áreas 

avermelhadas. 
 

08) Manter a pele limpa e seca. 
 

 
                
 
 

 

23– Sobre algumas das manifestações clínicas da bactere-

mia, assinale o que for correto. 
 

01) Temperatura elevada e calafrios. 
 

02) Ulceração e rigidez do membro. 
 

04) Mal estar e cefaleia. 
 

08) Náuseas e vômitos. 
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24– A respeito de medidas de prevenção de infecção da 

corrente sanguínea, a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, por meio da série Medidas de Prevenção de 
Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, publicou 
algumas recomendações. Sobre o assunto, assinale o 
que for correto. 

 

01) Para atender à necessidade da terapia intravenosa 

devem ser selecionados cateteres de maior calibre 
e comprimento de cânula. É recomendada a utili-
zação do mesmo cateter periférico a cada tentati-
va de punção no mesmo paciente. 

 

02) Para pacientes pediátricos, a opção indicada para 

canulação periférica deve ser o vaso com maior 
probabilidade de duração de toda a terapia pres-
crita, considerando as veias da mão, do antebraço 
e braço. Para crianças menores de 03 anos, tam-
bém podem ser consideradas as veias da cabeça. 
Caso a criança não caminhe, podem-se considerar 
as veias do pé. 

 

04) Na canulação periférica, é recomendado evitar re-

gião de flexão, membros comprometidos por le-
sões como feridas abertas, infecções nas extremi-
dades, veias já comprometidas, áreas com infiltra-
ção e/ou extravasamento prévios ou áreas com 

outros procedimentos planejados. 
 

08) Em adultos, as veias de escolha para canulação 

periférica são as das superfícies dorsal e ventral 
dos antebraços. As veias de membros inferiores 
não devem ser utilizadas a menos que seja abso-
lutamente necessário, em virtude do risco de em-
bolias e tromboflebites. 

 

 
                
 
 

 

25– De acordo com os Princípios Fundamentais do Código 

de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale o 

que for correto. 
 

01) O profissional de enfermagem atua na promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, 
com autonomia e em desacordo com os preceitos 
éticos e legais. 

 

02) O profissional de enfermagem exerce suas ativi-

dades com competência para a promoção do ser 
humano na sua integralidade, de acordo com os 
princípios da ética e da bioética. 

 

04) A enfermagem é uma profissão comprometida 

com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, fa-

mília e coletividade. 
 

08) O profissional de enfermagem respeita a vida, a 

dignidade e os direitos humanos, somente no nas-
cimento. 
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26– Sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enferma-

gem, assinale o que for correto. 
 

01) É permitido ao profissional de enfermagem assinar 

as ações que não tenha executado, bem como 
permitir que suas ações sejam assinadas por outro 
profissional. 

 

02) É dever do profissional de enfermagem disponibili-

zar seus serviços profissionais à comunidade em 
casos de emergência, epidemia e catástrofe, plei-
teando vantagens pessoais. 

 

04) É direito do profissional de enfermagem poder re-

cusar-se a executar prescrição medicamentosa e 
terapêutica em caso de identificação de erro ou 

ilegibilidade. 
 

08) Constitui responsabilidade e dever do profissional 

de enfermagem manter segredo sobre fato sigilo-
so de que tenha conhecimento em razão de sua 
atividade profissional, exceto casos previstos em 
lei, ordem judicial, ou com o consentimento es-
crito da pessoa envolvida ou de seu representante 
legal. 

 

 
                
 
 

 

27– Sobre a febre amarela, assinale o que for correto. 

 

01) De acordo com o Ministério da Saúde, a febre 

amarela é uma doença infecciosa febril aguda 
transmitida por vetores artrópodes e causada por 
um vírus do gênero Flavivirus, família Flaviviridae. 

 

02) O esquema vacinal consiste em três doses a partir 

dos 09 meses de idade. 
 

04) O período médio de incubação (tempo entre a in-

fecção pela picada do mosquito e o aparecimento 
de quadro clínico) varia entre 03 e 06 meses, po-

dendo ser de até 02 anos. 
 

08) O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos 

transmissores infectados e não há transmissão di-
reta de pessoa a pessoa. 
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28– Sobre a higienização das mãos, assinale o que for 

correto. 
 

01) Dentre as recomendações relativas à higienização 

das mãos, consta que, ao iniciar a técnica, é per-
mitido manter acessórios (anéis, pulseiras, reló-
gio), uma vez que sob esses objetos não se acu-
mulam microrganismos. 

 

02) Com o intuito de estimular a higienização das 

mãos e não criar obstáculos para a execução do 
procedimento, recomenda-se que o sabonete lí-
quido seja agradável ao uso, suave, de fácil en-
xágue, não resseque a pele e possua fragrância 
leve ou ausente. 

 

04) O termo higienização das mãos engloba a higiene 

simples, a higiene antisséptica e a antissepsia ci-

rúrgica ou preparo pré-operatório das mãos. 
 

08) O uso coletivo de toalhas de tecido é sempre indi-

cado, bem como é recomendado usar água muito 
quente ou muito fria na higienização das mãos. 

 

 
                
 
 

 

29– De acordo com os procedimentos de enfermagem rela-

cionados aos sinais vitais, assinale o que for correto. 
 

01) Pode-se obter a temperatura corpórea superfici-

al/periférica através das axilas, da cavidade oral 
ou timpânica. A via oral está contraindicada em 
pessoas que realizaram cirurgias na região ou que 
apresentam dificuldades para respirar. 

 

02) O pico máximo de pressão no momento de uma 

ejeção é chamado de pressão diastólica. Quando 
os ventrículos relaxam, o sangue que permanece 
nas artérias exerce uma pressão mínima, chama-
da de sistólica. 

 

04) A obtenção da frequência cardíaca dá-se através 

da palpação dos pulsos centrais (carotídeo e fe-
moral) e dos pulsos periféricos (radial, ulnar, po-

plíteo, tibial posterior). 
 

08) A frequência respiratória pode ser contada visual-

mente, pela palpação, colocando-se a mão sobre o 

tórax do paciente, todavia, não pode ser verificada 
com a ausculta dos movimentos respiratórios no 
pulmão com o auxílio de um estetoscópio. 
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30– De acordo com o que preconiza a lei do exercício pro-

fissional da enfermagem, assinale o que for correto. 
 

01) Ao técnico de enfermagem incumbem cuidados de 

enfermagem de maior complexidade técnica e que 
exijam conhecimentos científicos adequados e ca-
pacidade de tomar decisões imediatas. 

 

02) Cabe ao técnico de enfermagem assistir ao enfer-

meiro no planejamento, programação, orientação 
e supervisão das atividades de assistência de en-
fermagem. 

 

04) O exercício da atividade de enfermagem, observa-

das as disposições legais, e respeitados os graus 
de habilitação, é privativo de enfermeiro, técnico 
de enfermagem, auxiliar de enfermagem e partei-
ro e será permitido ao profissional que não seja 
inscrito no Conselho Regional de Enfermagem da 

respectiva região. 
 

08) O técnico de enfermagem exerce as atividades 

auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à 
equipe de enfermagem. 
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