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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta 

azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão 

do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM



Execução: Fundatec 
NÍVEL MÉDIO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 15 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 

                               

YouTube, o paraíso da publicidade infantil 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

 

 

 

Que o YouTube é uma plataforma digital gigantesca, todo mundo sabe. E também que já 

existem muitas pessoas que tiram seu provento do dinheiro gerado pelas visualizações e 

propagandas em seus canais na rede. Ainda assim, não pude negar minha surpresa ao descobrir 

que o maior faturamento entre os youtubers ficou com um garoto de 7 anos de idade, o 

americano Ryan. 

Dono do canal RyanToysReviews, ele e seus pais embolsaram US$ 22 milhões ao longo do 

último ano. O valor, que é e....orbitante em qualquer contexto, vem de seus incontáveis vídeos, 

nos quais o garoto e seus progenitores aparecem brincando com diversos brinquedos recém-

lançados e comentando suas qualidades e defeitos. Seu canal, que desde 2015 acumula 17 

milhões de inscritos e 26 bilhões (!) de visualizações, posta vídeos quase diariamente. Só na 

última semana foram sete. 

Ignorando fatores como o tempo gasto pelo pequeno para gravar esses vídeos num ritmo 

de conteúdo diário, é surpreendente pensar que ele arre....imentou a quantia milionária ao, 

basicamente, fazer propagandas para que crianças queiram comprar os mais variados 

brinquedos. E uma rápida pesquisa no YouTube mostra que seus pais não são os únicos a investir 

nesse filão. 

Não acredita? É só procurar por um termo como “toys” (brinquedos, em inglês) e ver que 

existem canais como “ToyPudding TV” (12 bilhões de visualizações); “Super Kids Toys” (291 

milhões); “Kids Diana Show” (4 bilhões) e CKN Toys (8 bilhões). 

Os formatos são dos mais variados: alguns utilizam crianças para brincar com os produtos 

enviados — ___ vezes com vídeos patrocinados —, outros apenas mostram os brinquedos para 

adultos. Há até a categoria de “unboxing”, dedicada apenas a mostrar a abertura da caixa do   

brinquedo. 

           Em comum a todos está a fetichização de uma mercadoria para uma parcela da 

população altamente suscetível ___ publicidade. Ainda que o Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (Idec) seja contrário à propaganda infantil, e haja uma legislação que coíba a prática 

no Brasil, o grande truque desses canais é que eles fogem ___ classificação tradicional de 

publicidade para crianças. 

Não são comerciais pagos pelas empresas de brinquedos nem têm mensagens e....plícitas 

convocando a compra do objeto x ou y. De certa maneira, funcionam quase como os desenhos 

animados dos anos 90 que buscavam vender video-games, jogos de cartas e outros tantos 

produtos. Que jovem daquela época não assistiu a Pokemon, Digimon ou algum programa 

similar? 

O precedente histórico não muda o fato de que esses canais glorificam e promovem 

insistentemente brinquedos para as crianças na plataforma. E isso sem qualquer verni.... artístico 

ou de entretenimento animado como os cartuns ou gibis. 

As crianças, que ficam hipnotizadas pelos vídeos — quem já viu uma assistindo a esses 

canais sabe do que estou falando —, saem quase sempre interessadas ou clamando pelos 

brinquedos apresentados. O panorama não deve mudar: a legislação de regulação infantil varia 

muito de país para país, e o YouTube, com seu alcance global, passa ao largo de controle nesse 

quesito, ao contrário de canais de televisão ou revistas. 

É de se imaginar que, no ano que vem, os pais de Ryan e de alguns outros astros mirins 

da rede tenham ainda mais ganhos para seu pé-de-meia generoso. Não faltará dinheiro para 

seus brinquedos. Cabe saber se teremos nós os meios necessários para presentear nossas 

crianças. 
Texto especialmente adaptado para esta prova. 

Daniel Salgado, Revista Época, 07/12/2018. Disponível em: https://epoca.globo.com 
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Execução: Fundatec 
NÍVEL MÉDIO 

 

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto no texto, analise as assertivas a seguir: 

 

I. O YouTube, hoje, é considerado meramente uma forma de exposição midiática usada como 

forma de obtenção de fama instantânea. 

II. O Canal do menino Ryan acumula bilhões de seguidores e gera muito lucro para as empresas de 

brinquedos. 

III. Os pais de Ryan não detêm o monopólio desse tipo de atividade que envolve a promoção de 

brinquedos através de canais da internet. 

 

Quais estão corretas? 

  

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 02 – No campo da divulgação de brinquedos através da internet, são várias as maneiras 

de se fazer propaganda, assinale a alternativa que NÃO apresenta uma dessas maneiras, de acordo 

com texto: 

 

A) Crianças e seus pais brincando com brinquedos recém-lançados. 

B) Crianças comentando suas opiniões acerca dos brinquedos novos. 

C) Crianças brincando com brinquedos que lhes foram enviados pelas empresas. 

D) Vídeos que simplesmente mostram o momento da abertura da caixa do brinquedo. 

E) Vídeos mostrando somente adultos brincando e testando os brinquedos que darão a seus filhos. 

 

 

QUESTÃO 04 – Considerando a grafia correta das palavras em Língua Portuguesa, assinale a 

alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas pontilhadas das linhas 7, 13, 29 e 

35. 

 

A) x – g – x – z. 

B) x – g – s – s. 

C) s – g – x – s. 

D) s – j – x – z. 

E) s – j – s – s. 

 

 

QUESTÃO 05 – Na linha 43, temos o vocábulo “pé-de-meia”, grafado com hífen. Assinale a 

alternativa na qual, segundo o Acordo Ortográfico vigente, o emprego do hífen está INCORRETO. 

 

A) Mais-que-perfeito. 

B) Fim-de-semana. 

C) Arco-da-velha. 

D) Ao deus-dará. 

E) À queima-roupa. 

 

 

 

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que 

preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 21, 25 e 27. 

 

A) as – a – a. 

B) as – à – a. 

C) as – à – à. 

D) às – à – à. 

E) às – à – a. 
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Execução: Fundatec 
NÍVEL MÉDIO 

 

QUESTÃO 06 – Na linha 25, tem-se a conjunção “Ainda que”, que expressa o sentido de 

_____________, podendo ser substituída por ____________, desde que _______ alterações nas 

formas verbais. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) condição – contanto que – se façam 

B) condição – contanto que – não se façam 

C) concessão – embora – não se façam 

D) concessão – embora – se façam 

E) concessão – mesmo que – se façam 

 

 

QUESTÃO 07 – Considerando o Acordo Ortográfico vigente e as regras de acentuação em Língua 

Portuguesa, analise as assertivas a seguir: 

 

I. Na linha 26, o vocábulo “coíba” forma um hiato com a vogal tônica “i”, portanto, deve ser 

acentuado. 

II. Na linha 29, a forma verbal “têm” é acentuada por tratar-se da forma plural do verbo, caso 

fosse empregada no singular, deveríamos suprimir o acento. 

III. Na linha 15, tem-se o adjetivo “rápida”. A formação do advérbio de modo, a partir desse 

adjetivo, exige que a forma resultante continue sendo acentuada. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 

 

 

QUESTÃO 08 – Analise as assertivas a seguir acerca do emprego dos sinais de pontuação e 

assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas: 

 

(  ) Na linha 04, o emprego da vírgula deve-se à ocorrência de um aposto explicativo. 

(  ) Na linha 07, as duas primeiras ocorrências de vírgula devem-se à separação de uma oração 

subordinada adjetiva explicativa. 

(  ) Na linha 18, o ponto e vírgula deveria ser substituído por vírgula por não estar separando 

expressões de estrutura análoga. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V. 

B) V – V – F. 

C) V – F – F. 

D) F – F – F. 

E) F – V – V. 

 

 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma oração subordinada substantiva 

objetiva direta. 

 

A) “Que o YouTube é uma plataforma digital gigantesca” (l.01). 

B) “que o maior faturamento entre os youtubers ficou com um garoto de 7 anos de idade” (l. 04). 

C) “que seus pais não são os únicos a investir nesse filão” (l. 15-16). 

D) “que eles fogem” (l. 27). 

E) “que, no ano que vem, os pais de Ryan e de alguns outros astros mirins da rede tenham ainda 

mais ganhos” (l. 42-43). 
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Execução: Fundatec 
NÍVEL MÉDIO 

 

QUESTÃO 10 – Considerando os processos de coesão, analise as assertivas a seguir: 

 

I. Na linha 09, o pronome possessivo “suas” refere-se às qualidades do menino Ryan como 

youtuber. 

II. Na linha 16, o pronome demonstrativo “nesse” retoma a ideia expressa anteriormente nas 

linhas 14-15: “fazer propagandas para que crianças queiram comprar os mais variados 

brinquedos”. 

III. Na linha 44, o pronome possessivo “seus” refere-se ao autor e aos seus leitores, com os quais 

dialoga diretamente. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 

 

 

QUESTÃO 11 – Na linha 43, a forma verbal “faltará” está conjugada no futuro do presente do 

indicativo, na terceira pessoa do singular. Caso mantivéssemos a mesma pessoa, mas alterássemos 

o tempo verbal para futuro do pretérito, a forma verbal resultante seria:  

 

A) Faltaria. 

B) Faltava. 

C) Faltou. 

D) Faltara. 

E) Falta. 

 

 

QUESTÃO 12 – Considerando o emprego das palavras em contexto, assinale a alternativa que NÃO 

poderia substituir a palavra “provento” (l. 02) sob pena de alterar severamente o sentido original do 

texto: 

 

A) Lucro. 

B) Rendimento. 

C) Salário. 

D) Êxito. 

E) Fruto. 

 

 

QUESTÃO 13 – Na linha 34, caso substituíssemos a palavra “canais” por sua forma singular, 

quantas outras alterações seriam necessárias a fim de que se mantivessem as corretas relações de 

concordância no período? 

 

A) 2. 

B) 3. 

C) 4. 

D) 5. 

E) 6. 
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Execução: Fundatec 
NÍVEL MÉDIO 

 

QUESTÃO 14 – Considerando os processos de formação de palavras, analise as assertivas a seguir: 

 

I. Na linha 04, a palavra “youtubers” é um empréstimo do inglês. 

II. Na linha 24, a palavra “fetichização” foi formada a partir do processo de hibridismo. 

III. Na linha 30, o substantivo “compra” foi formado por derivação regressiva a partir do verbo 

“comprar”. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 

 

 

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que NÃO contenha um dígrafo. 

 

A) Brinquedo. 

B) Criança. 

C) Trouxe. 

D) Moleque. 

E) Cachê. 

 

LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 16 – O serviço público centralizado no Executivo do Município de Seberi, de acordo com 

o Plano de Carreira do Servidor, é integrado pelos seguintes quadros:  
 

I. Dos cargos de provimento efetivo. 

II. Dos cargos em comissão e funções gratificadas. 

III. Dos cargos de agentes políticos. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 17 – No Município de Seberi, carreira trata-se do conjunto de cargos de provimento 

efetivo para os quais os servidores poderão ascender através das classes, mediante 
 

A) remoção. 

B) moção. 

C) readaptação. 

D) indicação. 

E) promoção.  
 

 

QUESTÃO 18 – A parte do Plano de Carreira do Servidor que trata do recrutamento para os cargos 

efetivos, do Município de Seberi, determina que o mesmo far-se-á para a classe inicial de cada 

categoria ______________, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos 

disciplinados no Regime Jurídico dos Servidores do Município. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima é. 
 

A) municipal 

B) estadual 

C) federal 

D) funcional 

E) estatutária  
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Execução: Fundatec 
NÍVEL MÉDIO 

 

QUESTÃO 19 – O Regime Jurídico Único, na parte em que trata da especificação do cargo público 

no Município de Seberi, determina que os cargos públicos do Município serão de provimento efetivo 

ou em: 
 

A) comissão. 

B) caráter conclusivo. 

C) contrato preliminar. 

D) contrato preventivo.  

E) contrato de emergência. 
 

 

QUESTÃO 20 – O Regime Jurídico Único, na parte em que trata das nomeações para cargos 

públicos no Município de Seberi, prevê que a mencionada nomeação será feita em: 
 

I. Comissão, quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, assim deva ser provido. 

II. Caráter efetivo, nos demais casos. 

III. Regime celetista, quando assim for necessário. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 21 – De acordo com o Regime Jurídico Único, para os servidores do Município, posse é a 

aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o 

compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura de termo pela autoridade competente e 

pelo: 
 

A) Compromissado. 

B) Agente federativo. 

C) Departamento de pessoal. 

D) Representante do Legislativo. 

E) Departamento financeiro municipal.  
 

 

QUESTÃO 22 – Jossemara é servidora do Município de Seberi há mais de 10 anos e, devido a um 

acidente, teve sua capacidade física limitada. O Regime Jurídico Único prevê a readaptação do 

servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido 

em sua capacidade física e mental, que será verificada por meio de: 
 

A) Inspeção médica. 

B) Procedimentos laborais. 

C) Sindicância das atividades. 

D) CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito. 

E) Informações passadas pelo chefe da repartição. 
 

 

QUESTÃO 23 – A readaptação de Jossemara será efetivada em cargo de igual padrão de 

vencimento ou 
 

A) superior. 

B) em cargo de comissão. 

C) em cargo de chefia. 

D) em cargo de suplência.  

E) inferior, porém ficará assegurado a Jossemara o vencimento correspondente ao cargo que 

ocupava. 
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Execução: Fundatec 
NÍVEL MÉDIO 

 

QUESTÃO 24 – Em relação à reversão, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) A reversão far-se-á a pedido ou de ofício, condicionada sempre à existência de vaga. 

B) Somente poderá ocorrer reversão para o cargo anteriormente ocupado ou, se transformado, no 

resultado da transformação. 

C) A reversão dará direito à contagem de tempo em que o servidor esteve aposentado, 

exclusivamente para a nova aposentadoria. 

D) Reversão é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada 

sua demissão por decisão judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. 

E) Em nenhum caso poderá efetuar-se a reversão sem que, mediante inspeção médica, fique 

provada a capacidade para o exercício do cargo. 
 

 

QUESTÃO 25 – Etevaldo foi nomeado e, antes de assinar a posse, acessou o Regime Jurídico Único 

dos Servidores para verificar se, além de seu vencimento básico, teria direito a mais alguma 

gratificação e/ou adicional. Lendo a referida lei, Etevaldo descobriu que poderá receber também: 
 

I. Adicional noturno. 

II. Adicionais por tempo de serviço. 

III. Adicional pelo exercício de atividades em condições penosas, insalubres e perigosas. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 26 – O Regime Jurídico Único, ao tratar da gratificação natalina, estabelece que a 

referida gratificação deverá corresponder a  ________ da remuneração a que o servidor fizer jus no 

mês de dezembro, por mês de exercício, no respectivo ano. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) um terço  

B) um doze avos 

C) cinco por cento 

D) cinquenta por cento 

E) setenta por cento 

 

 

QUESTÃO 27 – Em cumprimento às determinações previstas na Lei Orgânica, as emendas ao 

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com: 

 

A) As determinações judiciais. 

B) O Plano Plurianual. 

C) Os Projetos de Lei Estaduais. 

D) Os Projetos de Lei Nacionais. 

E) As promessas do Poder Executivo.  
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Execução: Fundatec 
NÍVEL MÉDIO 

 

QUESTÃO 28 – Conforme Lei Orgânica, a concessão ou a permissão de serviço público, no 

Município de Seberi, somente será efetivada com a autorização do(a) ____________ e mediante 

contrato, precedido de ________________, sob pena de nulidade. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, lacunas do trecho acima. 

 

A) Prefeito – nota fiscal 

B) Secretaria Municipal de Gestão – laudo técnico 

C) departamento financeiro – certificado digital 

D) chefe da repartição solicitante – necessidade comprovada 

E) Câmara Municipal – licitação  

 

 

QUESTÃO 29 – De acordo com a Lei Orgânica, a ordem social, no Município de Seberi, deve ter 

como base o primado do trabalho e, como objetivo, o bem-estar e a 

 

A) exportação de grãos. 

B) importação de bens e produtos. 

C) justiça social. 

D) inibição do êxodo rural.  

E) urbanização.  

 

 

QUESTÃO 30 – A Lei Orgânica, no capítulo em que trata do meio ambiente do Município de Seberi, 

viabilizará em curto prazo, através de convênios, o tratamento ou industrialização do: 

 

A) Minério. 

B) Lixo urbano. 

C) Amianto. 

D) Plástico e Aço. 

E) Detrito industrial.  
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 31 – Ao avaliar um paciente traumatizado, deve-se levar em consideração uma ordem 

de prioridades que identifica condições de risco de morte. Qual a ordem correta de avaliação? 
 

A) Vias aéreas e imobilização da coluna cervical; ventilação; circulação e controle de hemorragia; 

disfunção neurológica, estado neurológico; exposição/controle do ambiente. 

B) Avaliar a responsividade; via aérea; circulação; colocar colar cervical e maca rígida. 

C) Circulação; vias aéreas; ventilação; disfunção neurológica; exposição e controle do ambiente. 

D) Imobilização da cervical; avaliação das vias aéreas; circulação e maca rígida. 

E) Ventilação; circulação e controle de hemorragia; vias aéreas e imobilização da coluna cervical; 

disfunção neurológico, estado neurológico; exposição/controle do ambiente. 
 

 

QUESTÃO 32 – O abdome é um dos locais mais frequentemente acometidos em pacientes vítimas 

de trauma. Por sua grande área e principalmente por abrigar órgãos e estruturas vitais no seu 

interior. Assinale a alternativa que corresponde à associação correta entre a lesão óssea e a lesão de 

estruturas intra-abdominais. 
 

A) A fratura pélvica lesiona o pâncreas. 

B) A fratura do corpo vertebral lombar com desvio lesiona o intestino delgado transverso. 

C) Os arcos costais inferiores à esquerda lesiona o baço. 

D) A coluna torácica inferior lesiona o fígado. 

E) O processo transverso lombar lesiona o fígado. 
 

 

QUESTÃO 33 – Quatro elementos estruturais do sistema de serviços de saúde definem o potencial, 

enquanto dois aspectos do processo traduzem o potencial em uma atividade importante e são 

relevantes na atenção primária em saúde. Sendo assim, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 
 

Coluna 1 

1. Acessibilidade. 

2. Variedade de serviços. 

3. Definição da população eletiva. 

4. Continuidade. 
 

Coluna 2 

(  ) Inclui o quanto o serviço de atenção à saúde pode identificar a população pela qual assume 

responsabilidade.  

(  ) Consiste nos arranjos pelos quais a atenção é oferecida em uma sucessão ininterrupta de 

eventos. 

(  ) Envolve a localização do estabelecimento próximo da população a qual atende, os horários e 

dias em que está aberto para atender, o grau de tolerância para consultas não agendadas, entre 

outras. 

(  ) É o pacote de serviços disponíveis para a população. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 2 – 1 – 4 – 3. 

B) 4 – 3 – 2 – 1. 

C) 3 – 2 – 1 – 4. 

D) 2 – 1 – 3 – 4. 

E) 3 – 4 – 1 – 2. 
 

 

QUESTÃO 34 – No período perioperatório de um paciente, a enfermagem exerce um importante 

papel no preparo e cuidado. Assinale a alternativa que NÃO faz parte de atividades de enfermagem 

importantes no perioperatório. 
 

A) Identificar o paciente com no mínimo dois identificadores. 

B) Puncionar acesso venoso periférico.  

C) Administrar medicamentos pré-operatórios, se prescritos. 

D) Conferir o jejum do paciente. 

E) Calcular os efeitos da perda ou do ganho excessivo de líquidos. 
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A) Imprudência. 

B) Negligência. 

C) Imperícia. 

D) Abandono. 

E) Situação implícita.  
 

 

QUESTÃO 36 – Analise o ECG abaixo, que é de um paciente adulto: 
 

 
 

Qual alteração representa o traçado? 
 

A) Bradicardia sinusal. 

B) Parada sinusal. 

C) Infarto com inversão de onda T. 

D) Taquicardia sinusal. 

E) Flutter atrial. 
 

 

QUESTÃO 37 – As seis derivações precordiais, ou derivações torácicas, são ainda mais fáceis de 

compreender. Elas são dispostas no tórax em um plano____________. Os seis eletrodos positivos, 

que criam as derivações precordiais de V1 a V6. O V1 é colocado no ____________ espaço 

intercostal à ___________ do esterno. O V2 é colocado no quarto espaço intercostal à ___________ 

do esterno. O V3 é colocado entre o V2 e V4. E o V4 é colocado no quinto espaço intercostal, na 

linha mesoclavicular. O V5 é colocado entre o V4 e o V6. E o V6 é colocado no _________ espaço 

intercostal, na linha ________________.  
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima 
 

A) vertical – terceiro – direita – esquerda – quarto – hemiclavicular à esquerda 

B) horizontal – quarto – direita – esquerda – quinto – axilar média à esquerda 

C) vertical – segundo – esquerda – direita – quarto – hemiclavicular à direita 

D) vertical – quarto – direita – esquerda – quinto – axilar média à esquerda 

E) horizontal – quarto – direita – direita – quinto – hemiclavicular à esquerda 
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QUESTÃO 35 – Homem, 33 anos, traqueostomizado, em uso de respirador portátil para auxílio 

respiratório. É levado à Unidade de Pronto-Atendimento apresentando cianose de extremidades e 

perceptível dificuldade respiratória. A família informa que o aparelho está alarmando 

constantemente e que tentaram aspirar o familiar, mas não conseguiram. A técnica de enfermagem 

informa que no local só atendem crianças e orienta-os a se dirigirem ao próximo pronto-

atendimento, a 2 quilômetros do local. No caminho, o homem foi a óbito. Em relação às 

responsabilizações legais, o ato cometido pela técnica de enfermagem, classifica-se como: 
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QUESTÃO 38 – Entre as alterações circulatórias, está a Trombose Venosa Profunda (TVP), que 

necessita conhecimento para identificação precoce e prevenção das consequências. Analise as 

afirmativas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) A TVP consiste na formação de coágulos nas veias do sistema venoso profundo.  

(  ) A TVP nos membros ocorre somente nos membros inferiores. 

(  ) Os sintomas da TVP podem variar desde um leve desconforto e edema do local atingido, até 

complicações mais sérias, como a trombose da microcirculação com consequente redução de 

perfusão tecidual e embolia pulmonar. 

(  ) Pacientes de cirurgias longas necessitam ser avaliados em relação ao risco de apresentarem 

TVP, mas somente os que utilizam medicação anticoagulante irão utilizar medicação profilática 

para TVP. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V – F. 

B) V – V – V – V. 

C) F – V – V – F. 

D) F – F – V – F.  

E) V – F – V – V. 

 

 

QUESTÃO 39 – A verificação da pressão arterial necessita de cuidados antes e durante a 

verificação. Assinale a alternativa INCORRETA sobre as providências. 

 

A) Antes da verificação, o paciente que não realizou esforço físico ou fumou, necessita estar no 

mínimo 5 minutos sentado e calmo. 

B) Ao verificar a pressão arterial, coloque a braçadeira do efigmomanômetro ao redor do braço do 

paciente, ficando cerca de 5 a 8 cm acima da fossa cubital. 

C) O paciente deve ser colocado sentado, com as pernas descruzadas no chão e com as costas retas, 

apoiadas no encosto da cadeira. 

D) Para definir o local de ausculta, palpe a artéria braquial logo abaixo da fossa cubital e ponha o 

diafragma do estetoscópio no local que sentir pulsação. 

E) No momento da verificação, o braço do paciente necessita estar apoiado e relaxado. 

 

 

QUESTÃO 40 – Está prescrito o antibiótico Piperacilina + Tazobactam 1,5g para reconstituir em    

20 ml de água destilada e diluir em 100 ml de soro fisiológico 0,9%. O hospital dispõe frasco ampola 

de 4,5g. Qual o volume a ser aspirado da reconstituição? 

 

A) 1,50 ml. 

B) 6,66 ml. 

C) 7,00 ml. 

D) 6,70 ml. 

E) 8,58 ml. 

 

 


