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PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2019 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM –  
DIARISTA E PLANTONISTA 

 
 
 
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 
I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) 

questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 15 (quinze) questões, 
Raciocínio Lógico 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 15 (quinze) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 

erro, notifique o fiscal. 
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 

o exemplo no próprio cartão de respostas. 
VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de 

nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada 
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações 
registradas no caderno não serão levadas em consideração. 

X.  Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
o cartão de respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 
 

Boa Prova! 

 
 
 

 
GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO 
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pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6OGE2MTo0MGUy:RnJpLCAxMyBEZWMgMjAxOSAxMTozNjozNiAtMDMwMA==

 

RASCUNHO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6OGE2MTo0MGUy:RnJpLCAxMyBEZWMgMjAxOSAxMTozNjozNiAtMDMwMA==

 

 IBFC_06 1 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 Leia o texto abaixo para responder as questões 

1 a 5. 
 
Hino da Independência do Brasil 
 
Já podeis, da Pátria filhos, 
Ver contente a mãe gentil; 
Já raiou a liberdade 
No horizonte do Brasil. 
 
Brava gente brasileira! 
Longe vá... temor servil: 
Ou ficar a pátria livre 
Ou morrer pelo Brasil. 
 
Os grilhões que nos forjava 
Da perfídia astuto ardil... 
Houve mão mais poderosa: 
Zombou deles o Brasil. 
 
Não temais ímpias falanges, 
Que apresentam face hostil; 
Vossos peitos, vossos braços 
São muralhas do Brasil. [...] Evaristo Ferreira da Veiga 
 
1) De acordo com o texto, analise as afirmativas e 

assinale a alternativa correta. 
 

I. O texto é um hino de exaltação ao povo 
brasileiro e comemora um momento 
marcante para a história do país. Marca o 
fim de um tempo de servidão à coroa 
portuguesa. 

 
II. “Os grilhões que nos forjava / Da perfídia 

astuto ardil...” As palavras destacadas 
significam respectivamente: algemas, 
lealdade, penhor. 

 
III. “Vossos peitos, vossos braços / São 

muralhas do Brasil.” O termo destacado 
carrega o sentido de que os brasileiros são 
capazes de proteger e guardar o país. 

 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

 
2) Observe: “Já podeis, da Pátria filhos,/Ver 

contente a mãe gentil;”. Assinale a alternativa 
que apresenta a correta classificação sintática 
da expressão destacada. 
a) Substantivo. 
b) Sujeito Composto. 
c) Sujeito Simples. 
d) Vocativo. 

3) Analise os versos a seguir: “Já raiou a 
liberdade / No horizonte do Brasil” e assinale a 
alternativa correta. 
a) O núcleo do sujeito determinado simples é a 

palavra liberdade.  
b) O verbo “raiou” é transitivo indireto e “a 

liberdade” é o objeto indireto. 
c) “No horizonte do Brasil” é um adjunto 

adnominal. 
d) O complemento nominal do verbo “raiou” é “a 

liberdade”. 
 
4) Observe os versos a seguir: “Ou ficar a pátria 

livre /Ou morrer pelo Brasil.” Quanto à relação 
e expressão das conjunções destacadas, 
assinale a alternativa correta. 
a) Oposição. 
b) Alternância. 
c) Explicação. 
d) Consequência. 

 
5) As palavras: ímpias e perfídia, utilizadas no 

texto, são acentuadas de acordo com a mesma 
regra. Nesse sentido, assinale a alternativa que 
preencha correta e respectivamente as lacunas 
de acordo com a norma brasileira utilizada. 

 
 “Estas palavras podem ser _____ ou _____ e 
são terminadas em _____ ou ______; assim, devem 
ser acentuadas.” 
 

a) proparoxítonas / oxítonas / vogal / semivogal 
b) oxítona / paroxítona / ditongo decrescente / 

semivogal 
c) paroxítona / proparoxítona / ditongo crescente / 

hiato 
d) proparoxítonas / oxítona / ditongo crescente / 

hiato 
 
6) Assinale a alternativa em que há apenas uma 

palavra grafada incorretamente. 
a) realizar, concretisar, pesquisar, comercialisar 
b) humanizar, analizar, deslizar, suavizar 
c) problematizar, hospitalisar, canalizar, amenisar 
d) contabilisar, visualisar, paralisar, avisar 

 
7) Observe o enunciado abaixo. 
 

“Vou-me embora pra Pasárgada,  
lá sou amigo do Rei”.  

(M.Bandeira) 
 
 Quanto à regra de colocação pronominal 

utilizada, assinale a alternativa correta. 
a) Ênclise: em orações iniciadas com verbos no 

presente ou pretérito afirmativo, o pronome 
oblíquo deve ser usado posposto ao verbo. 

b) Próclise: em orações iniciadas com verbos no 
presente ou pretérito afirmativo, o pronome 
oblíquo deve ser usado posposto ao verbo. 

c) Mesóclise: em orações iniciadas com verbos no 
presente ou pretérito afirmativo, o pronome 
oblíquo deve ser usado posposto ao verbo. 

d) Próclise: em orações iniciadas com verbos no 
imperativo afirmativo, o pronome oblíquo deve 
ser usado posposto ao verbo. 
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8) Considere as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiros (V) ou Falso (F). 
(  ) Crase é a fusão de duas vogais idênticas 

(preposição+conjunção) e é representada pelo 
sinal grave. 

(  ) É obrigatório o uso do sinal indicativo de crase 
antes de verbos no infinitivo. Ex. “A loja será 
inaugurada à partir das 10h da manhã.” 

(  ) Se não forem antecedidas pelas preposições: 
desde, para, até, entre, após, o sinal 
indicativo de crase, em expressões que 
indicam horas, será obrigatório. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V 
b) F, V, F 
c) V, V, F 
d) F, F, V 

 
9) Quanto ao uso da vírgula, Assinale a 

alternativa incorreta. 
a) Sobe para 50 o número de mortos por 

passagem do furacão nas Bahamas. Milhares 
de pessoas ainda estão desaparecidas e o 
número de vítimas do Dorian pode aumentar 
consideravelmente, diz comissário da polícia. 

b) O número de mortos nas Bahamas, pela 
passagem do furacão Dorian, subiu para 50. 42 
deles nas Ilhas Ábaco e oito em Grand Bahama, 
segundo informações divulgadas pelo comissário 
da polícia Anthony Ferguson, nesta terça-feira. 

c) Ferguson acrescentou que ainda há milhares de 
desaparecidos e que, com isso, o número de vítimas 
pode aumentar consideravelmente. A imprensa local 
estima que pode haver mais de 3 mil mortos. 

d) O comissário, disse que tanto em Nova 
Providência, onde está localizada a capital 
Nassau, quanto nas Ilhas Ábaco e Grand 
Bahama não há capacidade suficiente para 
depositar os corpos, que permanecem em bolsas 
de plástico e em contêineres refrigerados.  

 
10) Quanto às regras de Regência Nominal e 

Verbal, assinale a alternativa correta. 
a) As moças foram a pé ao cinema para assistir o 

novo lançamento de sucesso. 
b) Obedecer as normas de trânsito evita 

problemas futuros. 
c) Embora houvesse clima adverso à situação, a 

vítima entregou a carta à polícia. 
d) Esta sala é acessível à cadeirantes e pessoas 

com mobilidade reduzida.  
11) Analise o enunciado abaixo e assinale a 

alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 

 Dona Lúcia e seus dois netinhos _____ para 
passear, naquela tarde ensolarada de sábado. _____ 
ao parque e lá _____ muitas outras crianças. A vovó 
quis participar das brincadeiras, mas ficou _____ 
atrapalhada porque a meninada corria rápido demais. 

a) sairão / Forão / haviam / meia 
b) saíram / Foram / havia / meio 
c) saíram / Forão / havia / meio 
d) saírão / Foram / haviam / meia  

 Leia o texto abaixo para responder as questões 
12 a 15. 

 
Hino de Pernambuco 
Oscar Brandão da Rocha (1908) 
 
Coração do Brasil, em teu seio 
corre o sangue de heróis - rubro veio 
que há de sempre o valor traduzir. 
És a fonte da vida e da história 
desse povo coberto de glória, 
o primeiro, talvez, no porvir. 
 
Salve, ó terra dos altos coqueiros, 
de belezas soberbo estendal, 
nova Roma de bravos guerreiros, 
Pernambuco imortal! Imortal! 
 
Esses montes e vales e rios, 
proclamando o valor de teus brios, 
reproduzem batalhas cruéis. 
No presente és a guarda avançada, 
sentinela indormida e sagrada 
que defende da pátria os lauréis.[...]. 
 
12) De acordo com o texto, assinale a alternativa 

correta. 
a) O texto exalta as belezas da terra, as 

conquistas históricas e as batalhas de um povo 
guerreiro.  

b) O texto é uma dissertação sobre Pernambuco. O 
autor narra e descreve como é a terra e seu povo. 

c) O texto foi escrito em prosa e apresenta 
parágrafos, estrofes e estribilhos que são 
divididos em pequenos blocos de frases. 

d) A primeira estrofe apresenta ideias divergentes 
da segunda como se comprova em: “corre o 
sangue de heróis” (1ª estrofe) e “no presente és 
a guarda avançada” (2ª estrofe). 

 
13) “És a fonte da vida e da história / desse povo 

coberto de glória”. Assinale a alternativa que 
apresenta, correta e respectivamente, a 
classificação gramatical dos termos destacados. 
a) conjunção, preposição, pronome. 
b) verbo, conjunção, preposição+pronome. 
c) interjeição, conjunção, preposição+artigo. 
d) advérbio, preposição, conjunção. 

 
14) “Salve, ó terra dos altos coqueiros,/de belezas 

soberbo estendal”. Acerca da classificação da 
expressão destacada, assinale a alternativa 
correta. 
a) Complemento Nominal. 
b) Aposto. 
c) Sujeito. 
d) Vocativo. 

 
15) “Esses montes e vales e rios,/ proclamando o 

valor de teus brios,/ reproduzem batalhas 
cruéis.” De acordo com as regras de sintaxe, 
assinale a alternativa que apresenta a correta 
classificação da oração em destaque. 
a) Oração Subordinada Sindética Aditiva. 
b) Oração Coordenada Substantiva Adverbial. 
c) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa. 
d) Oração Coordenada Adversativa Consecutiva. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
16) A Comissão de Seguridade Social e Família da 

Câmara dos Deputados aprovou alterações no 
Código Penal no que se refere à prevenção, 
combate e punição dos casos de violência 
contra a mulher. De acordo com o texto 
aprovado “a ação penal de crime de violência 
contra a mulher é ação pública incondicionada 
– ou seja, pode ser promovida pelo Ministério 
Público sem que haja manifestação de vontade 
da vítima” 

(Fonte: Camara Legislativa) 
 

 Assinale a alternativa correta que expressa a 
frase lógica correspondente à alteração do 
Código Penal proposta no enunciado. 

 
a) Se a mulher vítima de agressão não quiser 

prestar queixa então o Ministério Público 
poderá fazê-lo 

b) Ou a mulher vítima de agressão presta queixa 
ou o Ministério Público promoverá a ação 

c) A ação penal contra o agressor poderá ser 
promovida pelo Ministério Público se e somente 
se a vítima manifestar essa vontade 

d) A mulher vítima de agressão deve manifestar 
vontade pela ação penal de crime de violência 
e o Ministério Público deve promover a ação 

 
17) Leia o excerto abaixo retirado do Código de 

Trânsito Brasileiro.  
 
  Art. 306 - Conduzir veículo automotor com 

capacidade psicomotora alterada em razão da 
influência de álcool ou de outra substância 
psicoativa que determine dependência. 

  Penas - detenção, de seis meses a três anos, 
multa e suspensão ou proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor. 

 
 Quanto a possivel conclusão, assinale a 

alternativa correta. 
a) Se um motorista teve a habilitação suspensa é 

porque conduziu veículo automotor com 
capacidade psicomotora alterada 

b) Se um motorista recebeu multa de trânsito é 
porque feriu o Artigo 306 do Código de Trânsito 
Brasileiro 

c) Se um motorista não teve a habilitação para 
dirigir veículo automotor cassada é porque não 
feriu o artigo 306 do Código de Trânsito 
Brasileiro 

d) Se um motorista não dirigiu com a capacidade 
psicomotora alterada então ele não feriu o 
Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro 

18) Leia o excerto abaixo publicado na Revista 
Super Interessante e assinale a alternativa que 
expressa corretamente a informação contida 
no texto.   

 
 “Não só o tomate é fruta, como a berinjela, a 
abobrinha, o pepino, o pimentão e outros alimentos que 
nós chamamos de legumes também são. Fruta é o 
ovário amadurecido de uma planta, onde ficam as 
sementes. A confusão acontece porque nós somos 
acostumados a chamar as frutas salgadas de legumes.”  
 

a) As frutas são doces ou os legumes são salgados  
b) Os legumes são salgados e as frutas são doces 
c) O tomate é uma fruta e o pepino também 
d) Ou o tomate é fruta ou o tomate não é salgado 

 
19) Considere a frase abaixo e assinale a 

alternativa que expressa corretamente sua 
negação lógica. 

  
“Eu estou feliz e eu não passei no concurso.” 

 
a) Eu não estou feliz e passei no concurso 
b) Eu não estou feliz ou passei no concurso 
c) Eu não estou feliz porque eu não passei no 

concurso 
d) Eu não estou feliz e não passei no concurso 

 
20) Considere o trecho abaixo retirado do samba 

Benjamin da Velha Guarda da Portela. 
 
 “Benjamin brigou com Guiomar para ela o 
samba abandonar. Ela chorou e depois lhe falou 
assim: 
- Se você gosta de mim então cai no samba 

Benjamin.” 
 
 Assinale a alternativa que expressa 

corretamente a negação lógica da frase de 
Guiomar. 

 
a) Você gosta de mim e não cai no samba 

Benjamin 
b) Você não gosta de mim ou não cai no samba 

Benjamin  
c) Ou você não gosta de mim ou você cai no 

samba Benjamin 
d) Você não gosta de mim então você não cai no 

samba Benjamin 
 
21) Considere a afirmação “amo ou odeio”. Quanto 

a possível negação, assinale a alternativa 
correta. 
 
a) não amo ou não odeio 
b) amo ou não odeio 
c) não amo ou odeio 
d) não amo e não odeio 
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22) Considere o trecho abaixo retirado do conto “A 
Cartomante” de Machado de Assis. 

 
 “A cartomante fê-lo sentar diante da mesa, e 
sentou-se do lado oposto, com as costas para a janela, 
de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no 
rosto de Camilo. Abriu uma gaveta e tirou um baralho 
de cartas compridas e enxovalhadas. Enquanto as 
baralhava, rapidamente, olhava para ele, não de rosto, 
mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de quarenta 
anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos 
sonsos e agudos. Voltou três cartas sobre a mesa, e 
disse-lhe: 
 - Vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O 
senhor tem um grande susto... 
 Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. 
 - E quer saber, continuou ela, se lhe acontecerá 
alguma cousa ou não... 
 - A mim e a ela, explicou vivamente ele.” 

(Machado de Assis, A Cartomante, Publicado originalmente em  
28 de novembro de 1884 - Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro.) 

 
 Observe o número de cartas viradas pela 

Cigana nesse trecho, e que o baralho tem 36 
cartas. Sobre o número de possíveis 
sequências de cartas obtidas (considere que a 
ordem de retirada não importa, então avalie o 
número de combinações), que, portanto, 
poderiam corresponder à quantidade de 
possíveis previsões da Cigana à Camilo e 
assinale a alternativa correta. 
a) 243 
b) 7140 
c) 2350 
d) 42840 

 
23) Uma pessoa transforma um mapa no diagrama 

abaixo para poder listar todos os caminhos que 
pode seguir da esquina A até a esquina I. A 
regra que impõe é que pode apenas ir de uma 
esquina a outra andando para cima ou para a 
direita na figura. Por exemplo, o caminho 
ABEHI é um dos possíveis. 

 

 Assinale a alternativa que contém o número 
correto de caminhos possíveis entre A e I. 
 
a) 10 
b)   9 
c)   6 
d)   5 

24) Considere os conjuntos A, B e C abaixo. 
 
A={a, b, c, d} 
B={s, y, b, k, w, c} 
C={r, s, a, t, q, b} 
 
 Dentre as alternativas de representação gráfica 

destes conjuntos, assinale aquela correta que 
pode corresponder aos conjuntos acima. 

 
a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
 
25) Uma pessoa usa como recurso para gerar 

senhas seguras o embaralhamento aleatório 
das letras de uma palavra (ou seja, um 
anagrama). Considere a palavra SELADO. 
Sobre o número de possíveis senhas 
resultantes, excluindo-se a palavra original, 
assinale a alternativa correta. 
a) 719 
b) 360 
c) 459 
d) 948 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

26) Há um Código de Ética que norteia as 
atividades do profissional de enfermagem. 
Quanto às proibições do exercício profissional 
de enfermagem, assinale a alternativa correta. 
a) Realizar e participar de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, respeitando a legislação 
vigente 

b) Utilizar o poder que lhe confere a posição ou 
cargo, para impor ou induzir ordens, opiniões, 
ideologias políticas ou qualquer tipo de 
conceito ou preconceito que atentem contra a 
dignidade da pessoa humana, bem como 
dificultar o exercício profissional 

c) Ter acesso às informações relacionadas à 
pessoa, família e coletividade, necessárias ao 
exercício profissional 

d) Exercer a enfermagem com liberdade, segurança 
técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser 
tratado sem discriminação de qualquer natureza, 
segundo os princípios e pressupostos legais, 
éticos e dos direitos humanos 

 
27) A Lei nº 7498/1986 dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da Enfermagem e 
dá outras providências. Em seu conteúdo, são 
descritas as atividades que o técnico de 
enfermagem pode desenvolver. Destas 
atividades, assinale a alternativa incorreta. 
a) Participar da programação da assistência de 

enfermagem 
b) Participar da orientação e supervisão do 

trabalho de enfermagem em grau auxiliar 
c) Participar da equipe de saúde 
d) Consulta de enfermagem 

 
28) De acordo com a Constituição Federal de 1988 

– Seção II, ao sistema de saúde compete 
algumas atribuições. Sobre as atribuições, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Ordenar a formação de recursos humanos na 

área de saúde. 
(  ) Não colaborar na proteção do meio ambiente, 

nele compreendido o do trabalho. 
(  ) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido 

o controle de seu teor nutricional, bem como 
bebidas e águas para consumo humano. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, V 
b) V, F, F 
c) V, F, V 
d) F, V, F  

29) De acordo com a Lei nº 8080/1990, o Sistema Único 
de Saúde (SUS) obedece a alguns princípios. 
Assinale a alternativa incorreta que apresenta 
apenas os princípios do Sistema Único de Saúde. 
a) Proibida a participação da comunidade 
b) Igualdade da assistência à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie 
c) Direito à informação, às pessoas assistidas, 

sobre sua saúde 
d) Preservação da autonomia das pessoas na 

defesa de sua integridade física e moral 

30) De acordo com a Lei nº 8142/ 1990, o SUS de 
que trata a Lei nº 8080/1990, contará, com o 
Conselho Nacional de Saúde, que terão 
representantes do(a): _____ e do(a) _____. 

 
 Assinale a alternativa que completa correta e 

respectivamente as lacunas. 
a) Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS) / Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde 

b) Conferência de Saúde / Município 
c) Conselho de Saúde / Estado 
d) Assistência Social / Educação 

 
31) De acordo com a Política Nacional da Atenção 

Básica, Portaria nº 2436/2017, cada Agente 
Comunitário de Saúde deve realizar as ações 
previstas nas regulamentações vigentes e 
nesta Portaria e ter uma microárea sob sua 
responsabilidade, cuja população não 
ultrapasse _____ pessoas. 

 
 Assinale a alternativa que preencha 

corretamente a lacuna. 
a) 350 
b) 550 
c) 750 
d) 950 

 
32) A pressão ou tensão arterial é função do 

produto: débito cardíaco x resistência vascular 
periférica, ou seja, pressão arterial reflete a 
pressão que o sangue exerce contra a parede 
dos vasos, quando é lançado na corrente 
sanguínea, pelo ventrículo esquerdo, sendo 
essa pressão dependente de cinco fatores 
principais. Diante disso, assinale a alternativa 
correta que expressa um dos fatores 
principais. 
a) Diabetes Melito 
b) Artrite 
c) Hiperplasia Prostática Benigna 
d) Resistência Vascular Periférica 

 
33) A aferição da Pressão Arterial (PA) é muito 

importante para poder avaliar o estado geral de 
um indivíduo. Em relação a esta aferição em 
um braço, assinale a alternativa incorreta.  
a) Coloca-se o estetoscópio no espaço 

antecubital 
b) O esfigmomanômetro precisa estar na parte 

superior do braço com a borda inferior a 2,5 cm 
acima do espaço antecubital, conseguindo 
desta forma, a compressão da artéria aorta 

c) Os sons ouvidos são chamados de sons de 
Korotkoff 

d) Como último procedimento deve-se registrar os 
valores e, caso haja alterações significativas, 
comunicar o médico responsável, pois tal 
procedimento permite que o profissional 
detecte precocemente complicações, além de 
fornecer subsídios pra prescrições médicas e 
de enfermagem 
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34) A administração de medicamentos é o 
processo de preparo e introdução de 
medicamentos no organismo humano, visando 
obter efeitos terapêuticos. Diante disso, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

 
(  ) A administração venosa ou intravenosa é 

efetuada introduzindo-se o medicamento 
diretamente por uma veia, na corrente 
sanguínea. 

(  ) A administração intramuscular é a 
administração do medicamento na massa 
muscular. 

(  ) A administração via intradérmica é a 
administração de medicamentos debaixo da 
pele, no tecido subcutâneo. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) F, F, V 
b) V, F, F 
c) V, V, V 
d) V, V, F 

 
35) Os dados antropométricos são importantes no 

acompanhamento do desenvolvimento do 
cliente em todas as etapas do ciclo vital. As 
medidas antropométricas são: _____, _____, 
_____, _____ e _____. 

 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
 
a) peso/ altura/ perímetro cefálico/ perímetro 

torácico/ perímetro abdominal 
 
b) temperatura/ pressão arterial/ frequência 

cardíaca/ frequência respiratória/ dor 
 
c) peso/ altura/ frequência cardíaca/ frequência 

respiratória/ pressão arterial 
 
d) perímetro cefálico/ perímetro torácico/ 

perímetro abdominal/ temperatura/ dor 
 
36) Considerando o potencial de contaminação, 

todos os materiais e equipamentos 
hospitalares requerem uma divisão clássica. 
Spaulding (1968), citado em Rutala (1992), 
classificou-os como: _____, _____ e _____.  

 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
 
a) artigos permantes/ artigos provisórios/ artigos 

descartáveis 
 
b) artigos críticos/ artigos semi-críticos/ artigos 

não-críticos 
 
c) artigos cirúrgicos/ artigos clínicos/ artigos 

ambulatoriais 
 
d) artigos femininos/ artigos masculinos/ artigos 

pediátricos 

37) A Rede de Frio é um sistema amplo, inclui uma estrutura 
técnico-administrativa orientada pelo Programa 
Nacional de Imunização, por meio de normatização, 
planejamento, avaliação e financiamento que visa à 
manutenção adequada da Cadeia de Frio. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta. 
a) Todas as vacinas podem ser congeladas. Isso é 

uma forma de poder conservá-las por mais tempo 
b) A Cadeia de Frio é o processo logístico da rede 

de frio para conservação dos imubiológicos 
apenas para o momento de armazenamento 

c) A Cadeia de Frio é o processo logístico da rede 
de frio para conservação dos imunobiológicos, 
desde o laboratório produtor até o usuário, 
incluindo as etapas de recebimento, 
armazenamento, distribuição e transporte, de 
forma oportuna e eficiente, assegurando a 
preservação de suas características originais 

d) Todas as vacinas não precisam estarem 
armazenadas com controle de temperatura, o 
importante é estarem apenas em temperaturas 
menores que a temperatura ambiental 

 
38) A função do sistema imune é proteger o 

hospedeiro contra as infecções microbianas. 
Sendo assim, analise as afirmativas abaixo e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A defesa contra micróbios é mediada pelos 

mecanismos efetores da imunidade inata e 
adquirida. 

(  ) O sistema imune responde de modo distinto e 
especializado aos diferentes tipos de micróbios 
para combater mais efetivamente esses 
agentes infecciosos. 

(  ) A sobrevivência e a patogenicidade de uns 
micróbios em um hospedeiro são criticamente 
influenciados pela capacidade dos micróbios 
de evadirem-se ou resistirem aos mecanismos 
efetores da imunidade. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, V 
b) V, F, F 
c) V, V, V 
d) F, F, F  

39) O volume e a duração dos lóquios (secreção 
vaginal pós parto) correlacionam-se com a 
cicatrização e a regeneração do endométrio. Os 
lóquios podem ser denominados: _____, _____ e 
_____. Assinale a alternativa que preencha 
correta e respectivamente as lacunas. 
a) lóquio rubro / lóquio seroso / lóquio branco 
b) lóquio excessivo / lóquio mediano / lóquio escasso 
c) lóquio urgente / lóquio eletivo / lóquio demorado 
d) lóquio rubro / lóquio mediano / lóquio urgente 

 
40) O hipotireoidismo resulta de níveis subótimos de 

hormônios tireóideos, enquanto que o 
hipertireodismo resulta de um débito excessivo 
de hormônios tireóideos. Quanto aos hormônios 
tireóideos, assinale a alternativa correta. 
a) Insulina e glucagon 
b) Vasopressina e ocitocina 
c) Triiodotironina e tiroxina 
d) Progesterona e estrógeno 


