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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

6 de outubro

9 às 12h

30 questões

3h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 

M5 Técnico em Enfermagem



.
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Língua Portuguesa 5 questões

Texto 1

É sabido que o oeste catarinense e o sudoeste do 
Paraná começaram a ser ocupados, no início do século 
XIX, através da pecuária, em suas regiões de campo, 
pela criação extensiva em grandes propriedades. O 
resultante desse processo foi a rarefação da população 
em grandes espaços. Somente a partir de meados do 
século passado é que as áreas de florestas, que antes 
tinham permanecido praticamente intactas, passaram 
a ser ocupadas através do excedente populacional 
dos campos de criação de gado ou dos imigrantes 
provindos de outras partes do território nacional. Esse 
processo acabou constituindo a população cabocla 
com uma cultura e um modus vivendi próprios, e com 
a qual os imigrantes rio-grandenses iriam se defrontar.

As migrações visavam a ocupar o “espaço vazio” do 
oeste catarinense, dentro do projeto capitalista do 
governo, já que essa região era vista como perigosa e 
inóspita, um verdadeiro deserto a ser povoado para 
nele se produzir. As companhias colonizadoras, então, 
começaram a fazer investimentos e vender as glebas 
das áreas de florestas.

Nesse ínterim, entre os descendentes de imigrantes 
italianos do Rio Grande do Sul (Serra Gaúcha e regiões 
circunvizinhas), estava ocorrendo um fato conjuntural 
que veio ao encontro do interesse pela colonização 
do oeste catarinense. A estrutura fundiária das regiões 
de imigração rio-grandenses era baseada em peque-
nos lotes de terra. Essas pequenas propriedades não 
podiam mais ser desmembradas porque tornar-se-

-iam inviáveis economicamente. Daí o deserdamento 
sistemático e necessário, forçando os colonos e seus 
descendentes a novas migrações para novas colônias, 
onde se reproduziu o modelo fundiário anterior.

ZAMBIASI, José Luiz. Lembranças de velhos. Chapecó: Universitária 
Grifos, 2000, p. 28-29. [Fragmento adaptado].

1. Sobre o texto 1, é correto o que se afirma em:

a. Check-square Os imigrantes originários do Rio Grande do Sul 
se defrontaram com a cultura cabocla no oeste 
de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná.

b. SQUARE Os imigrantes italianos pioneiros no oeste de 
Santa Catarina e sudoeste do Paraná ocuparam 
inicialmente as áreas de pastagem, próprias 
para a criação de gado.

c. SQUARE O confronto cultural entre migrantes caboclos e 
migrantes italianos no oeste de Santa Catarina 
tem relação com a disputa de terras na região.

d. SQUARE As companhias colonizadoras, ao perceber que 
havia excedentes populacionais na Serra Gaú-
cha, apropriaram-se ilegalmente de novas gle-
bas de terra no oeste catarinense e ganharam 
muito dinheiro.

e. SQUARE Inicialmente, o “espaço vazio” no oeste catari-
nense e sudoeste do Paraná era considerado 
inóspito e perigoso, razão pela qual as compa-
nhias colonizadoras não tinham interesse em 
nele investir.

2. Assinale a alternativa correta em relação ao texto 1.

a. SQUARE Os investimentos feitos por companhias de 
colonização, com fins capitalistas, impediram 
a ocupação de áreas desabitadas no oeste de 
Santa Catarina e no sudoeste do Paraná.

b. SQUARE Somente no início do século XIX, as áreas de 
florestas no oeste catarinense e sudoeste do 
Paraná foram ocupadas pelos excedentes 
populacionais provenientes da Serra Gaúcha.

c. SQUARE A transformação dos pequenos lotes em deser-
tos sistemáticos é um modelo fundiário que foi 
reproduzido nas novas terras pelos colonos e 
seus descendentes.

d. Check-square Os lotes na região de colonização italiana no 
Rio Grande do Sul, por serem minifúndios, não 
se sustentariam economicamente caso viessem 
a ser fatiadas em áreas menores.

e. SQUARE Os descendentes de imigrantes italianos do Rio 
Grande do Sul (Serra Gaúcha e regiões circun-
vizinhas) criaram um fato conjectural que veio 
de encontro aos interesses pela colonização do 
oeste catarinense.
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3. Relativamente ao texto 1, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE Em “Esse processo acabou constituindo a 
população cabocla com uma cultura e um 
modus vivendi próprios […]”, o termo destacado 
se refere à ocupação de áreas de florestas por 
afrodescendentes em meados do século XX.

b. SQUARE Em “As migrações visavam a ocupar o “espaço 
vazio” do oeste catarinense, dentro do projeto 
capitalista do governo, já que essa região era 
vista como perigosa e inóspita […]”, o termo 
destacado serve para expressar uma relação de 
finalidade.

c. SQUARE Em “Daí o deserdamento sistemático e neces-
sário, forçando os colonos e seus descendentes 
a novas migrações para novas colônias […]”, 
o termo destacado pode ser substituído por 

“Ainda que”.
d. Check-square Em “O resultante desse processo foi a rarefação 

da população em grandes espaços”, o termo 
destacado se refere ao modo como se deu a 
ocupação territorial no oeste de Santa Catarina 
e sudoeste do Paraná no início do século XIX.

e. SQUARE Em “É sabido que o oeste catarinense e o 
sudoeste do Paraná começaram a ser ocupados, 
no início do século XIX, através da pecuária 
[…]”, o termo destacado pode ser substituído 
por “onde”.

4. Assinale a frase correta quanto à acentuação grá-
fica e à indicação de crase.

a. SQUARE Os críticos não deram a mínima importância 
aquela obra recem-lançada.

b. Check-square A tendência universalizante do Romantismo 
contrapõe-se, sem dúvida, à tendência indivi-
dualista e egocêntrica já observada.

c. SQUARE De norte à sul, em frente as bancas dos jornais, 
pessoas paravam para inteirar-se da horrível 
derrota atribuida ao mau desempenho da 
equipe de vôlei.

d. SQUARE Deram-me um sôco na boca do estômago e, 
depois de atirarem farinha a boca, me embria-
garam com eter.

e. SQUARE Essa explicação é idêntica a anterior à 
essa que eu inclui no relatório enviado a 
superintendência.

5. Assinale a frase correta quanto às normas da lín-
gua escrita padrão.

a. SQUARE Assim que você voltares do trabalho, passa no 
mercado e traze trezentas gramas de queijo.

b. SQUARE Quando tu chegar a portaria da loja dirija-se 
ao recepcionista que tiver portando o craxá do 
frigorífico.

c. SQUARE Hoje se iniciou, depois de seis meses de espera, 
as obras de alargamento das ruas dos bairros 
Gabiroba, Canastra e Quero-quero.

d. SQUARE Quando o espetáculo de fogos de artifícios 
acabam, apaga-se, uma a uma, discretamente, 
todas a luzes da torre da igreja.

e. Check-square No pampa, onde vive o homem da campanha, 
o cavalo, além de ser muito usado como meio 
de transporte, também é útil como instru-
mento de trabalho.

Aspectos do Município 5 questões

6. O município de Fraiburgo pertence à região turís-
tica do Vale do Contestado e é filiado à:

a. SQUARE Rota Internacional da Amizade.
b. SQUARE Rota da Amizade Interestadual.
c. SQUARE Rota Latina Convention e Bureau.
d. Check-square Rota da Amizade Convention e Visitors Bureau.
e. SQUARE Rota Interestadual da Amizade e Visitors Bureau.

7. A taxa de escolarização de 6 a 14 anos no municí-
pio de Fraiburgo corresponde a:

a. SQUARE 58,1%.
b. SQUARE 68,1%.
c. SQUARE 89,1%.
d. SQUARE 91,8%.
e. Check-square 98,1%.
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12. Analise a frase abaixo, de acordo com a Lei Com-
plementar no 109, de 3 de março de 2010 do Municí-
pio de Fraiburgo (SC).

O serviço noturno, prestado em horário compreendido 
entre as     horas de um dia e     horas do dia 
seguinte, terá o valor hora acrescido de     , com-
putando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE 21 • 6 • 10%
b. SQUARE 22 • 4 • 15%
c. Check-square 22 • 5 • 20%
d. SQUARE 23 • 6 • 30%
e. SQUARE 23 • 6 • 40%

13. Assinale a alternativa correta de acordo com a 
Lei Complementar no 109, de 3 de março de 2010 do 
Município de Fraiburgo (SC).

a. SQUARE A jornada de trabalho de 8 horas diárias deverá 
ser cumprida em 3 períodos.

b. Check-square O servidor perderá a remuneração do dia 
e dos repousos quando faltar ao serviço, 
injustificadamente.

c. SQUARE O estabelecimento de jornada de trabalho em 
turno único de 6 horas implicará redução pro-
porcional da remuneração e gerará direitos ao 
servidor.

d. SQUARE O ocupante de cargo em comissão é submetido 
ao regime de parcial dedicação ao serviço, não 
podendo ser convocado sempre que houver 
interesse da administração.

e. SQUARE A carga horária não poderá ser superior a 
48 horas semanais, nem inferior a 18 horas 
semanais.

8. No município de Fraiburgo a porcentagem de 
domicílios com esgotamento sanitário adequado 
corresponde a:

a. SQUARE 60%.
b. Check-square 70%.
c. SQUARE 78%.
d. SQUARE 80%.
e. SQUARE 90%.

9. O cultivo de maçãs no município de Fraiburgo 
corresponde a qual porcentagem da produção 
brasileira?

a. Check-square 26%
b. SQUARE 29%
c. SQUARE 36%
d. SQUARE 40%
e. SQUARE 51%

10. Um dos símbolos do município de Fraiburgo é 
a Bandeira do Contestado, com 98,5 cm de altura e 
44 cm de largura.

Assinale a alternativa que apresenta o significado da 
cor amarela nesta bandeira.

a. SQUARE Governo municipal
b. SQUARE Campos e colheitas
c. Check-square Indústrias do município
d. SQUARE Extrativismo vegetal
e. SQUARE Religiosidade

Legislação Municipal 5 questões

11. De acordo com a Lei Complementar no 109, de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), as 
faltas abonadas limitar-se-ão a:

a. Check-square 10 por ano.
b. SQUARE 15 por ano.
c. SQUARE 20 por ano.
d. SQUARE 25 por ano.
e. SQUARE 30 por ano.
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Conhecimentos Específicos 15 questões

16. A qualidade da assistência à saúde depende 
muito do trabalho da Enfermagem, que representa 
mais de 50% de uma equipe de saúde. Portanto, os 
Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem 
devem ter em mente essa responsabilidade.

Assinale a alternativa correta acerca do exercício pro-
fissional do técnico de enfermagem (TE).

a. SQUARE Realiza orientação e supervisão do trabalho de 
Enfermagem.

b. Check-square Executa diversas tarefas de Enfermagem como 
a administração de sangue, plasma, medicação, 
controle de sinais vitais, prestação de cuidados 
de conforto, movimentação ativa e passiva e 
realização de higiene pessoal.

c. SQUARE Realiza curativos complexos e tratamento em 
situações de emergência.

d. SQUARE Não está habilitado a prestar cuidados pós-
-morte, como enfaixamentos e tamponamen-
tos, utilizando algodão, gaze ou outros mate-
riais, para evitar a eliminação de secreções e 
melhorar a aparência do cadáver.

e. SQUARE Realiza cuidados de Enfermagem de maior 
complexidade técnica e que exijam conhe-
cimentos de base científica e capacidade de 
tomar decisões imediatas.

17. Você é técnico de enfermagem de uma unidade é 
precisará aplicar Dexametasona 5 mg no paciente que 
está sob seus cuidados. Na unidade, tem apenas dexa-
metasona 4 mg/ml (2,5 ml por ampola).

Quantos ml você precisará aplicar no paciente?

a. Check-square 1,25 ml
b. SQUARE 1,5 ml
c. SQUARE 2,0 ml
d. SQUARE 2,5 ml
e. SQUARE 4,5 ml

14. De acordo com a Lei Complementar no 109, de 3 de 
março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), o servi-
dor habilitado em concurso público e empossado em 
cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no 
serviço público ao completar quanto tempo de efetivo 
exercício e após ser aprovado em estágio probatório?

a. SQUARE 18 meses
b. SQUARE 30 meses
c. SQUARE 1 ano
d. SQUARE 2 anos
e. Check-square 3 anos

15. De acordo com a Lei Complementar no 109, de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), 
a Remoção é:

a. SQUARE o retorno à atividade de servidor aposentado 
por invalidez, resultante do cancelamento do 
benefício previdenciário.

b. SQUARE a investidura do servidor em cargo de atribuições 
e responsabilidades compatíveis com a limitação 
que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental, verificada em perícia médica oficial.

c. SQUARE ato de chamamento do candidato aprovado 
em concurso público para apresentação de 
documentos exigidos em Lei e no edital.

d. Check-square o deslocamento do servidor, a pedido ou de 
ofício, para exercício das funções em diversos 
locais no âmbito municipal.

e. SQUARE a investidura do servidor estável no cargo 
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante 
de sua transformação ou aglutinação, quando 
invalidada a sua exoneração por decisão admi-
nistrativa ou judicial.
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20. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, acerca dos con-
ceitos envolvidos no processamento de produtos para 
saúde.

Coluna 1 Processamento de Produtos

1. Desinfecção de alto nível
2. Lavadora ultrassônica
3. Limpeza
4. Processamento de produto para saúde

Coluna 2 Conceitos

( ) Equipamento automatizado de limpeza que 
utiliza o princípio da cavitação, em que ondas 
de energia acústica propagadas em solução 
aquosa rompem os elos que fixam a partícula 
de sujidade à superfície do produto.

( ) Processo físico ou químico que destrói a maio-
ria dos microrganismos de artigos semicríticos, 
inclusive microbactérias e fungos, exceto um 
número elevado de esporos bacterianos.

( ) Conjunto de ações relacionadas à pré-lim-
peza, recepção, limpeza, secagem, avaliação 
da integridade e da funcionalidade, preparo, 
desinfecção ou esterilização, armazenamento 
e distribuição para as unidades consumidoras.

( ) Remoção de sujidades orgânicas e inorgâni-
cas, redução da carga microbiana presente 
nos produtos para saúde, utilizando água, 
detergentes, produtos e acessórios de lim-
peza, por meio de ação mecânica (manual 
ou automatizada), atuando em superfícies 
internas (lúmen) e externas, de forma a tornar 
o produto seguro para manuseio e preparado 
para desinfecção ou esterilização.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 2 • 3 • 4
b. SQUARE 1 • 3 • 4 • 2
c. Check-square 2 • 1 • 4 • 3
d. SQUARE 2 • 3 • 1 • 4
e. SQUARE 4 • 3 • 2 • 1

18. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, considerando 
os princípios e diretrizes do SUS.

Coluna 1 Princípios e diretrizes

1. Universalização
2. Equidade
3. Integralidade

Coluna 2 Descrição

( ) Esse princípio considera as pessoas como 
um todo, atendendo a todas as suas 
necessidades.

( ) A saúde é um direito de cidadania de todas 
as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse 
direito, sendo que o acesso às ações e aos 
serviços deve ser garantido a todas as pes-
soas, independentemente de sexo, raça, 
ocupação, ou outras características sociais ou 
pessoais.

( ) Significa tratar desigualmente os desiguais, 
investindo mais onde a carência é maior.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 2 • 3
b. SQUARE 1 • 3 • 2
c. SQUARE 2 • 1 • 3
d. Check-square 3 • 1 • 2
e. SQUARE 3 • 2 • 1

19. Foi prescrito para um paciente 1000 mL de soro 
fisiológico 0,9% para ser administrado em 12 horas.

O volume de gotas por minuto será de:

a. SQUARE 2,7 gotas por minuto.
b. SQUARE 10 gotas por minuto.
c. SQUARE 12 gotas por minuto.
d. SQUARE 14,7 gotas por minuto.
e. Check-square 27,7 gotas por minuto.
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23. Segundo estimativas da Organização Mundial de 
Saúde, mais de um milhão de pessoas adquirem uma 
Infecção Sexualmente Transmissível (IST) diariamente.

Neste contexto, assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A transmissão de uma IST não pode acontecer 
da mãe para a criança durante a gestação, o 
parto ou a amamentação, sendo apenas sua 
transmissão feita pelo ato sexual.

b. SQUARE As circunstâncias em que não há risco de o HIV 
ser transmitido são: relações sexuais heterosse-
xuais ou homossexuais, com penetração e sem 
proteção, com pessoas que têm o vírus, picadas 
acidentais com agulhas contaminadas, compar-
tilhamento de agulhas e seringas contaminadas.

c. SQUARE Situações em que há o risco de transmissão 
do HIV: contato da pele íntegra com esperma, 
secreções vaginais, sangue, suor, lágrima ou 
urina, beijo na boca, abraço, compartilhamento 
de talheres, pratos ou copos, picadas de inseto.

d. Check-square Os preservativos masculinos ou femininos 
devem ser oferecidos às pessoas sexualmente 
ativas como um método eficaz para a redução 
do risco de transmissão do HIV e de outros 
agentes sexualmente transmissíveis, além de 
evitar gravidez.

e. SQUARE Notificação compulsória é a comunicação 
obrigatória à autoridade de saúde, e deverá ser 
realizada apenas pelos médicos responsáveis 
pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou 
privados, sobre a ocorrência de suspeita ou 
confirmação de doença, agravo ou evento de 
saúde pública.

21. Assinale a alternativa correta acerca das vias de 
administração de medicamentos.

a. SQUARE Diante da necessidade de se realizar aplicação 
de medicação intramuscular em idoso, o mús-
culo de primeira escolha deverá ser a região do 
vasto lateral da coxa.

b. Check-square Dentre as vias de administração possíveis, a 
endovenosa é umas das mais indicadas em 
situações de urgência uma vez que permite a 
administração de grandes volumes, além de 
tolerar uso de soluções hipo e hipertônicas.

c. SQUARE Dentre as opções de aplicação intramuscular 
em crianças, sobretudo abaixo de 10 anos, a 
região do deltoide é a melhor opção, conside-
rando o tamanho do músculo e o fácil acesso.

d. SQUARE A via intradérmica é indicada para aplicação de 
insulina e pode comportar volumes de até 2 ml, 
além de soluções cristalinas e isotônicas.

e. SQUARE A hipodermóclise consiste na administração de 
grande quantidade de fluidos diretamente no 
músculo, de forma contínua e intermitente.

22. Sinais Vitais são o conjunto de fenômenos objeti-
vos e subjetivos indicadores das condições de saúde 
de uma pessoa.

Acerca da verificação dos sinais vitais, é correto afirmar:

a. SQUARE A dor não é considerada um sinal vital e deve 
ser avaliada apenas em situações específicas.

b. SQUARE A verificação do pulso periférico pode ser rea-
lizada utilizando o dedo indicador e polegar, 
sendo que os locais de mais fácil verificação são 
os tibial posterior e pedioso.

c. SQUARE As medidas de registro da pressão arterial, 
pulso e frequência respiratória devem ser res-
pectivamente: mmH2O, mrpm e bpm.

d. SQUARE A verificação de pulso e respiração em crianças 
de até 2 anos deve ser realizada em 15 segun-
dos e o resultado multiplicado por 4 para agili-
zar o procedimento.

e. Check-square Para a medida correta da pressão arterial, o 
braço deve ficar no nível do coração, a palma 
da mão voltada para cima e as roupas não 
devem garrotear o membro.
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25. Assinale a alternativa correta acerca do atendi-
mento de uma criança vítima de queimadura.

a. SQUARE As bolhas formadas devem ser estouradas de 
modo a favorecer a cicatrização.

b. Check-square Em um atendimento inicial orienta-se colocar 
a parte queimada debaixo da água corrente 
fria, com jato suave, por, aproximadamente, dez 
minutos.

c. SQUARE É recomendada a utilização de creme dental e 
pastas caseiras em um primeiro atendimento 
pelos pais pois minimiza a ardência e reduz o 
risco de infecção.

d. SQUARE É indicado tentar retirar os tecidos aderidos à 
pele para minimizar a dor.

e. SQUARE As queimaduras de segundo grau são as menos 
graves e atingem as camadas superficiais da 
pele. Apresentam vermelhidão, inchaço e dor 
local suportável, sem a formação de bolhas.

26. Diabetes Mellitus (DM) é uma doença caracte-
rizada pela elevação da glicose no sangue e pode 
ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do 
hormônio insulina.

Acerca da DM e insulinoterapia, é correto afirmar:

a. SQUARE A aplicação da insulina deverá ser realizada 
apenas no abdome, distante da região umbilical.

b. SQUARE É indicado massagear o local após a aplicação 
da insulina como forma de aumentar o tempo 
de absorção da mesma.

c. Check-square Dentre as recomendações à pessoa com a DM, 
destaca-se uma alimentação adequada, ativi-
dade física regular; evitar o fumo e o excesso de 
álcool, bem como estabelecer metas de con-
trole de peso.

d. SQUARE A DM tipo 2 geralmente acomete jovens e o 
seu tratamento é realizado basicamente com 
aplicação de insulina subcutânea.

e. SQUARE A insulina humana deverá ser armazenada 
sempre na porta da geladeira para garantir a 
estabilidade da mesma.

24. A educação em saúde é essencial e necessária no 
processo de cuidado e exige do profissional conheci-
mento e preparo para alcançar os objetivos.

Assim, entende-se por educação em saúde como 
sendo:

1. Uma combinação de ações e experiências de 
aprendizado planejado com o intuito de habili-
tar as pessoas a obterem controle sobre fatores 
determinantes e comportamentos de saúde.

2. Educação que se relaciona à promoção da 
saúde, pois estimula os indivíduos a assumir um 
maior controle sobre a sua qualidade de vida, 
por meio de atitudes e críticas as quais se rela-
cionam ao processo individual e coletivo.

3. É a educação voltada a capacitar os profissio-
nais da saúde.

4. Uma proposta de aprendizagem no trabalho, 
onde o aprender e o ensinar se incorporam 
ao cotidiano das organizações.

5. A continuidade da formação inicial visando o 
aperfeiçoamento profissional.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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27. Durante o atendimento de suporte básico de vida 
em situações de parada cardiorrespiratória, a sequên-
cia do atendimento deve ser:

a. Check-square Iniciar com compressões torácicas, seguidas de 
abertura das vias aéreas e finalizar com aplica-
ção de ventilações eficazes.

b. SQUARE Iniciar com abertura das vias aéreas, seguindo 
com compressões torácicas e finalizando com 
aplicação de ventilações eficazes.

c. SQUARE Iniciar com aplicação de ventilações eficazes, 
seguindo com abertura das vias aéreas, e finali-
zando com compressões torácicas.

d. SQUARE Iniciar com compressões torácicas, seguidas 
de desfibrilação e aplicação de ventilações 
eficazes.

e. SQUARE Iniciar com desfibrilação, seguida de compres-
sões torácicas e finalizando com ventilações 
eficazes.

28. A imunização dos profissionais da área de saúde 
e dos profissionais que prestam serviços em ambiente 
hospitalar tem por objetivo a proteção do trabalhador 
contra doenças às quais esses indivíduos estão mais 
expostos em decorrência de sua área de atuação.

Assinale a alternativa correta acerca dessa temática.

a. SQUARE A vacina da hepatite B é recomendada para 
todos os profissionais da saúde anualmente, 
com reforços em campanhas de vacinação.

b. SQUARE A vacina da hepatite B é recomendada apenas 
para profissionais da saúde que atuam com 
manipulação de hemoderivados.

c. SQUARE A vacina da hepatite B é recomendada para 
todos os profissionais da saúde, sendo reali-
zada em 2 doses com intervalo de 30 dias entre 
uma dose e outra.

d. SQUARE A vacina da hepatite B é recomendada para 
todos os profissionais da saúde, sendo reali-
zada em dose única antes de iniciar as ativida-
des laborais.

e. Check-square A vacina da hepatite B é recomendada para 
todos os profissionais da saúde sendo realizada 
em 3 doses: 4 semanas de intervalo entre a 1a e 
2a doses e 5 meses de intervalo entre a 2a e a 3a 
doses.

29. A utilização criteriosa e cautelosa dos medica-
mentos, sua correta utilização - dose, tipo e interva-
los - e a orientação adequada das pessoas idosas e 
seus familiares são alguns dos elementos essenciais 
na manutenção da qualidade de vida do idoso, e 
nesse sentido, o técnico de enfermagem tem papel 
fundamental.

Assinale a alternativa correta sobre o uso de medica-
mentos em idosos.

a. SQUARE A coadministração de um agente farmacológico 
costuma não interferir no perfil farmacocinético 
do outro e alterar a absorção. Assim, pode-se 
orientar que o idoso use todos de uma só vez.

b. SQUARE Os idosos podem ser orientados a repartir os 
medicamentos, mesmo na ausência de sulco 
indicativo no comprimido, desde que as partes 
divididas fiquem iguais.

c. Check-square A tarefa dos profissionais que assistem ao idoso 
é aprender a lidar com as limitações decorrentes 
da senescência, educar e orientar os cuidadores 
para o estabelecimento de uma parceria, adotar 
esquemas terapêuticos simples (o mais frequen-
temente possível) e, finalmente, maximizar a 
eficiência terapêutica do medicamento, minimi-
zando o surgimento de eventos adversos.

d. SQUARE Na orientação ao idoso, é importante ressaltar 
os cuidados com os medicamentos, reforçando 
a atenção à validade dos mesmos, uma vez que 
eles só podem ser consumidos em até 15 dias 
após a data de vencimento.

e. SQUARE Diante de efeitos indesejáveis nas medicações, 
o técnico de enfermagem poderá suspender, 
diminuir ou aumentar a dose do que já foi pres-
crito pelo médico.
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30. A realização de curativos simples é uma das atri-
buições do técnico de enfermagem.

Acerca desse procedimento, é correto afirmar:

a. SQUARE Em feridas consideradas limpas, a ordem de 
limpeza é sempre de fora para dentro.

b. SQUARE Diante da necessidade de realizar-se mais de 
um curativo em um mesmo paciente, deve-

-se iniciar da ferida mais contaminada para a 
menos contaminada.

c. SQUARE As feridas devem sempre ser mantidas secas, 
pois o meio úmido favorece a proliferação bac-
teriana, sendo indicado secar bem com gaze a 
ferida antes de finalizar o curativo.

d. Check-square Em se tratando de feridas com drenagem apa-
rente, a zona de maior contaminação de uma 
ferida está na parte inferior. Nesses casos, os 
curativos devem ser realizados atentando à 
ação da gravidade.

e. SQUARE Na ausência de pacotes de curativos com pin-
ças específicas no serviço de saúde, o procedi-
mento poderá ser realizado com gazes, desde 
que o profissional utilize luva de procedimento 
para sua proteção.
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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