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CONCURSO PÚBLICO 

FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA 
DE ERECHIM/RS 

 
Técnico de Enfermagem 

 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Informática 
Legislação e Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
15 

Total de questões 45 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e EMPREGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à 
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no 
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro 
cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até quatro horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
de Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo 
início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido 
copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim 
de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

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             

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
  

Nos Estados Unidos, uma casa pode ser legalmente 
assombrada 

 
Existem dois tipos de pessoas: aquela que escuta 

um barulho estranho na cozinha e vai conferir o que é, e a 
que fica quietinha no seu canto e planeja um jeito de fugir. 
Essa pode ser a diferença entre sobreviver ou não em um 
filme de terror – mas também pode definir se você 
compraria ou não uma casa. 

Muita gente é fascinada por eventos macabros e 
considerados “sobrenaturais”. Tanto é que ___________ 
até mesmo agentes imobiliários especializados em vender 
casas mal-assombradas. Mas o que define se uma casa é 
ou não assombrada? Nos Estados Unidos, isso pode estar 
até na escritura. 

Dependendo dos eventos passados ocorridos na 
casa, ela pode ser considerada “estigmatizada”. Ou seja, 
mesmo que não tenha nada de errado fisicamente com a 
casa, os vendedores ou agentes imobiliários devem avisar 
que algumas coisas estranhas já aconteceram por ali, o 
que pode afastar os compradores – ou atraí-los. 

Nos Estados Unidos, os estados são mais 
autônomos para decidir as próprias leis. Na Califórnia, por 
exemplo, o vendedor é obrigado a informar de quaisquer 
mortes que tenham se passado na casa nos últimos três 
anos. Já em Massachusetts, quem vende só é obrigado a 
falar sobre o passado da casa se os compradores 
perguntarem. 

O fato de a casa ser estigmatizada influencia a 
decisão do consumidor e até o preço. Segundo uma 
enquete feita nos Estados Unidos, metade dos moradores 
não compraria uma casa se ela fosse conhecida por ser 
assombrada. Por lá, a preocupação é tanta que 
___________ até um site que mostra se alguém já morreu 
no terreno que você está querendo comprar – se estiver 
disposto a pagar 11 dólares pelo serviço, claro. 

https://super.abril.com.br... - adaptado. 
 

1) Considerando-se a concordância verbal, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) existe - existe 
b) existem - existe 
c) existe - existem 
d) existem - existem 
 

2) Conforme informações do texto, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Em estados americanos como a Califórnia, os 

vendedores são obrigados a informar os possíveis 
compradores sobre quaisquer mortes que tenham 
ocorrido na casa. 

(---) Considerar uma casa estigmatizada depende dos 
fenômenos que aconteceram nela.  

 
a) E - E. 
b) C - C. 
c) C - E. 
d) E - C. 
 

3) A palavra “autônomos” (quarto parágrafo) encontra um 
antônimo em: 
 
a) Comprometidos. 
b) Livres. 
c) Regulados. 
d) Dependentes. 
 

4) No trecho “quem vende só é obrigado a falar sobre o 
passado da casa se os compradores perguntarem.” 
(quarto parágrafo), a oração sublinhada indica: 
 
a) Condição. 
b) Causa. 
c) Explicação. 
d) Finalidade. 
 

5) Assinalar a alternativa em que o termo sublinhado é 
classificado como sujeito:  
 
a) Mas o que define se uma casa é ou não assombrada? 
b) Muita gente é fascinada por eventos macabros e 

considerados “sobrenaturais”. 
c) O fato de a casa ser estigmatizada influencia a decisão 

do consumidor e até o preço. 
d) Os estados são mais autônomos para decidir as 

próprias leis. 
 

6) Em conformidade com os processos de formação de 
palavras, analisar os itens abaixo: 
 
I. “Amanhecer” é formada por derivação regressiva. 
II. “Sexta-feira” é formada por composição por 

justaposição. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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7) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
______ um problema com o teu material, Vinícius. 
Sobre o que aconteceu ontem, eu ______ muito! 
 
a) Ouve - sinto 
b) Ouve - cinto 
c) Houve - cinto 
d) Houve - sinto 
 

8) Em relação à concordância verbal, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Pai e filho se estimam muito. 
b) Mais de mil pessoas aplaudiu o espetáculo. 
c) Algumas palavras gentis basta. 
d) Trinta quilômetros são muito. 
 

9) Quanto ao tempo verbal dos verbos sublinhados, 
assinalar a alternativa que apresenta um verbo no 
presente: 
 
a) Eu emprestei para ele. 
b) Ana e Clara comprariam uma casa. 
c) Passo sempre cinco meses na Europa. 
d) Sempre tive muita sorte. 
 

10) Considerando-se o uso dos porquês, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Tiago não sabe ________ foi tão mal nas provas. 
Se chegamos até aqui é ________ trabalhamos duro. 
 
a) por que - por que 
b) porque - por que 
c) porque - porque 
d) por que - porque 
   

MATEMÁTICA 
 
11) Considerando-se a equação abaixo, assinalar a 
alternativa que apresenta o valor do produto das raízes 
dessa equação: 
 

x² - 3x - 10 = 0 
 
a) -10 
b) 10 
c) -5 
d) 5 
 

 

12) Em uma prova de português e matemática, 
participaram 150 candidatos. Dos 150 candidatos, 85 
foram aprovados em português, 75 em matemática e 40 
em ambas as provas. O número de candidatos que não 
obteve aprovação em nenhuma das provas foi de:  
 
a) 120 
b) 80 
c) 40 
d) 30 
 

 

13) Um buffet de sorvete oferece 12 sabores distintos de 
sorvetes. De quantas maneiras distintas uma pessoa pode 
escolher 4 desses sabores?  
 
a) 495 
b) 500 
c) 550 
d) 600 
 

 

14) Certo paralelepípedo possui altura igual a 5cm e 
volume igual a 100cm³. Sendo assim, qual o valor da área 
da base desse paralelepípedo? 
 
a) 20cm² 
b) 20cm 
c) 10cm² 
d) 10cm 
 

 

15) Uma loja contrata vendedores com um salário fixo 
mais comissões de 3% sobre as vendas efetuadas. Se 
esse vendedor fechou uma venda de R$ 400,00, obterá 
uma comissão de: 
 
a) R$ 4,00 
b) R$ 8,00 
c) R$ 12,00 
d) R$ 18,00 
 

 

 

16) Uma caixa possui seis bolas azuis e três bolas 
brancas. A probabilidade de, em duas retiradas, sem 
reposição da primeira bola retirada, sair uma bola azul e 
depois uma bola branca é: 
 
a) 25% 
b) 37% 
c) 38% 
d) 41% 
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17) Em certa competição de dança, a banca de jurados é 
composta por cinco jurados que dão notas de 0 a 10 para 
os competidores. A nota final de um competidor é dada 
pela média aritmética das notas dos cinco juízes. 
Sabendo-se que o quadro abaixo apresenta as notas 
recebidas por certo competidor, pode-se afirmar que a sua 
nota final foi: 
 

Jurado Nota 
1 9,4 
2 8,9 
3 8,5 
4 9,1 
5 9,1 

 
a) 9,3 
b) 9,2 
c) 9,1 
d) 9 
 

 

18) Considerando-se uma aplicação de R$ 4.500,00, 
analisar as opções abaixo e assinalar a alternativa que 
apresenta a opção que terá maior rendimento e de quanto 
a mais: 
 

• 1ª opção: no sistema de juros simples, à taxa de 
4% ao mês, durante 2 meses. 

• 2ª opção: no sistema de juros compostos, à taxa 
de 3% ao mês, durante 2 meses. 
 

a) Na 1ª opção: R$ 85,95. 
b) Na 2ª opção: R$ 85,95. 
c) Na 1ª opção: R$ 345,00. 
d) Na 2ª opção: R$ 345,00. 
 

 

 

19) Pedro demora 16min para resolver 4 questões. 
Considerando-se o mesmo ritmo, ao todo, quanto tempo 
ele irá demorar para resolver 14 questões?  
 
a) 50min 
b) 56min 
c) 1h 
d) 1h4min 
 

 

 

20) Considerando-se a progressão aritmética 28, 25, 22, 
19,... Qual o valor do 20º termo dessa progressão? 
 
a) -3 
b) -20 
c) -23 
d) -29 
 
 
 
 

INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão. 
 

21) Em relação às funcionalidades do Excel 2010, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(1) 
 

  

(2) 
 

  

(3)  
  

(4)  
 
(---) Mesclar e Centralizar. 
(---) AutoSoma. 
(---) Formatar. 
(---) Classificar e Filtrar. 
 
a) 3 - 2 - 1 - 4. 
b) 2 - 4 - 1 - 3. 
c) 1 - 3 - 2 - 4. 
d) 4 - 3 - 2 - 1. 
 

22) Em relação às funções de data e hora do programa 
Excel 2010, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A função DATA é utilizada para converter uma data na 

forma de texto em um número de série. 
b) A função DIAS retorna o número de dias entre duas 

datas. 
c) A função DATADIF retorna o número de série de uma 

data específica. 
d) A função DATAM converte um número de série em um 

dia do mês. 
 

23) Em relação ao calendário do Outlook 2010, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
___________ é o componente calendário e agendamento 
do Outlook totalmente integrado com email, contatos e 
outros recursos. 
 
a) Agenda 
b) Cronograma 
c) Diário 
d) Calendário 
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24) De acordo com as características do sistema 
operacional Windows 10, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Não disponibiliza firewall, mas possui recursos de 

segurança integrados, incluindo proteção de internet 
para ajudar a proteger contra vírus, malware e 
ransomware. 

b) Seu uso é restrito a computador e tablet, de modo que 
não pode ser utilizado no telefone. 

c) Disponibiliza somente uma atualização de segurança 
por ano. 

d) Possibilita o gerenciamento do tempo de tela, limite de 
acesso a conteúdos e controle de compras online. 

 

25) De acordo com a Cartilha de Segurança para Internet, 
para permitir que você possa aplicar na internet cuidados 
similares aos que costuma tomar em seu dia a dia, é 
necessário que os serviços disponibilizados e as 
comunicações realizadas por esse meio garantam alguns 
requisitos básicos de segurança. Sobre esses requisitos, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Identificação. 
(2) Autenticação. 
(3) Autorização. 
(4) Integridade. 
(5) Confidencialidade. 
 
(---) Proteger uma informação contra acesso não 

autorizado. 
(---) Proteger a informação contra alteração não 

autorizada. 
(---) Determinar as ações que a entidade pode executar. 
(---) Verificar se a entidade é realmente quem ela diz ser. 
(---) Permitir que uma entidade se identifique, ou seja, diga 

quem ela é. 
 
a) 5 - 4 - 3 - 2 - 1. 
b) 4 - 5 - 3 - 1 - 2. 
c) 1 - 5 - 2 - 4 - 3. 
d) 3 - 2 - 1 - 5 - 4. 
 

26) De acordo com a Cartilha de Segurança para Internet, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A ______________, considerada como a ciência e a arte 
de escrever mensagens em forma cifrada ou em código, é 
um dos principais mecanismos de segurança que você 
pode usar para se proteger dos riscos associados ao uso 
da internet. 
 
a) política de segurança 
b) criptografia 
c) senha 
d) autenticação 
 

27) Sobre hardware e software, analisar a sentença 
abaixo: 
 
PowerPoint 2010 é um exemplo de hardware (1ª parte). 
Monitor é um exemplo de software (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

28) Com relação aos componentes do computador, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O microprocessador é um chip bastante complexo 

que possui capacidade de realizar instruções com os 
dados que recebe. 

(---) A cache L1 é a parcela da memória cache mais 
distante do núcleo da CPU. 

(---) Os clocks dos equipamentos digitais (como o 
processador) têm suas frequências medidas em Hz 
(Hertz). 

 
a) E - C - C. 
b) E - C - E. 
c) C - E - C. 
d) C - E - E. 
 

29) Assinalar a alternativa que apresenta dois hardware e 
um software, respectivamente: 
 
a) Processador, placa de vídeo, Windows 10. 
b) Windows 10, placa-mãe, Word 2010. 
c) Disco rígido, placa de vídeo, processador. 
d) Disco rígido, Word 2010, placa-mãe. 
 

30) Sobre as funcionalidades do navegador Mozilla 
Firefox, analisar os itens abaixo: 
 
I. Não é possível adicionar páginas aos favoritos. 
II. Permite copiar links ou os enviar por e-mail. 
III. Possibilita o bloqueio de rastreadores que seguem seu 

comportamento na web. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
31) São brasileiros naturalizados: 
 
a) Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda 

que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam 
a serviço de seu país. 

b) Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe 
brasileira, desde que sejam registrados em repartição 
brasileira competente ou venham a residir na República 
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, 
depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade 
brasileira. 

c) Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes 
na República Federativa do Brasil há mais de quinze 
anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que 
requeiram a nacionalidade brasileira. 

d) Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe 
brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da 
República Federativa do Brasil. 

 

32) Sobre a Lei Municipal nº 3.488/2002, são órgãos da 
administração da Fundação: 
 
I. O Presidente da Fundação. 
II. Direção Executiva. 
III. Direção Administrativa. 
IV. Conselho Deliberativo. 
V. Conselho Fiscal. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II, III, IV e V. 
d) Todos os itens. 
 

33) Em conformidade com a Lei Municipal n° 5.588/2014, 
analisar a sentença abaixo: 
 
Os ocupantes de cargo em comissão e empregados 
públicos com função gratificada não ficam dispensados do 
registro eletrônico do ponto e perceberão remuneração 
por serviço extraordinário (1ª parte). A carga horária 
normal fixada para os cargos em comissão é de no 
mínimo 200 horas mensais a serem cumpridas de acordo 
com escala de horários estabelecida pela Diretoria da 
Fundação (2ª parte). Quando o cargo em comissão for 
provido por servidor público cedido à Fundação Hospitalar 
Santa Terezinha de Erechim, com ônus para a origem, 
ser-lhe-á assegurada a percepção do valor do cargo em 
comissão, deduzidos os proventos de origem (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
 

34) Em conformidade com a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência tem 
direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a 
finalidade de: 
 
I. Proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 
II. Atendimento em todas as instituições e serviços de 

atendimento ao público. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

35) Conforme a Lei nº 8.080/1990 - SUS, são objetivos do 
Sistema Único de Saúde (SUS): 
 
I. A identificação e a divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde. 
II. A formulação de política de saúde destinada a 

promover, exclusivamente, o campo econômico.  
III. A assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

36) De acordo com a Portaria da Consolidação nº 4/2017, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Doença: enfermidade ou estado clínico, 

independentemente de origem ou fonte, que represente 
ou possa representar um dano significativo para os 
seres humanos. 

II. As autoridades de saúde são: o Ministério da Saúde e 
as Secretarias de Saúde dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, responsáveis pela vigilância em saúde em 
cada esfera de gestão do Sistema Único de Saúde. 

III. A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde 
pública de notificação compulsória pode ser realizada à 
autoridade de saúde por empresários da agropecuária 
que tenham conhecimento ou por estabelecimentos 
públicos relacionados ao manejo de animais.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
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37) De acordo com a Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da 
Penha, sobre a assistência à mulher em situação de 
violência doméstica e familiar, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) A assistência à mulher em situação de violência 

doméstica e familiar será prestada de forma articulada 
e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei 
Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de 
Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre 
outras normas e políticas públicas de proteção, mas 
nunca emergencialmente. 

b) O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da 
mulher em situação de violência doméstica e familiar no 
cadastro de programas assistenciais, somente do 
governo municipal, visando à descentralização das 
competências do poder público. 

c) A assistência à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar compreenderá o acesso aos 
benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e 
tecnológico, exceto os serviços de contracepção de 
emergência e a profilaxia das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs). 

d) Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, 
violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou 
patrimonial à mulher fica obrigado a ressarcir todos os 
danos causados, inclusive ressarcir o Sistema Único de 
Saúde (SUS), de acordo com a tabela SUS, os custos 
relativos aos serviços de saúde prestados para o total 
tratamento das vítimas em situação de violência 
doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim 
arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado 
responsável pelas unidades de saúde que prestarem o 
serviço. 

 

38) De acordo com a Portaria nº 2.616/1998, consideram-
se pacientes críticos, entre outros: 
 
I. Pacientes de berçário de alto risco. 
II. Pacientes gestantes. 
III. Pacientes de terapia intensiva (adulto, pediátrico e 

neonatal). 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

39) Em conformidade com a NR 32 - Segurança e Saúde 
no Trabalho em Serviços de Saúde, sobre EPI, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. Os Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, 

descartáveis ou não, deverão ser adquiridos pelos 
trabalhadores, ficando o empregador isento dessa 
responsabilidade. 

II. A higienização das vestimentas utilizadas nos centros 
cirúrgicos e obstétricos, serviços de tratamento 
intensivo, unidades de pacientes com doenças 
infectocontagiosas e quando houver contato direto da 
vestimenta com material orgânico deve ser de 
responsabilidade do empregador. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

40) As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) 
constituem as doenças infecciosas mais comuns nos 
Estados Unidos e são epidêmicas na maioria das partes 
do mundo. Conforme SMELTZER e BARE, sobre essas 
doenças, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA:  
 
(1) Sífilis.  
(2) Gonorreia. 
(3) Chlamydia trachomatis. 
 
(---) A manifestação clinica mais frequente é a epididimite. 

Os efeitos em longo prazo podem incluir a dor crônica, 
risco aumentado de prenhez ectópica, endometrite 
pós-parto e infertilidade. 

(---) É uma doença infecciosa aguda e crônica causada 
pelo espiroqueta Treponema pallidum. As lesões 
primária e secundária podem ser altamente 
infecciosas. 

(---) Doença causada por uma bactéria gram-negativa 
Neisseria gonorrhoeae. Pode ocorrer a infecção em 
neonatos, em consequência de contato durante o 
nascimento.  

 
a) 2 - 1 - 3.  
b) 3 - 2 - 1. 
c) 1 - 3 - 2.  
d) 3 - 1 - 2.  
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41) Em relação à movimentação e ao transporte do 
paciente hospitalizado, analisar os itens abaixo: 
 
I. Nunca deve ser utilizada a contenção química mediante 

a administração de medicamentos, pois não está 
previsto na legislação.  

II. Os pacientes inconscientes, confusos e agitados devem 
ser transportados com as grades elevadas. Em 
encaminhamento para exame ou cirurgia, anotar a hora 
da saída e o destino e, no retorno, a hora da chegada, 
o procedimento realizado e as intercorrências. 

III. Se o paciente não puder colaborar com a mudança de 
decúbito, então não deve ser realizada, pois poderá 
causar danos ergométricos ao profissional de 
enfermagem. Se for necessário, o paciente 
permanecerá na mesma posição por alguns dias. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

42) Em relação à via de administração de medicamentos, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Via sublingual. 
(2) Via sarenteral. 
(3) Via retal. 
 
(---) É a introdução de medicamento no organismo de 

forma intramuscular, subcutânea, intradérmica, 
endovenosa ou intra-arterial. 

(---) Consiste em colocar o medicamento debaixo da 
língua do paciente a fim de ser absorvido por sua 
mucosa bucal. 

(---) É a introdução de medicamento no reto através de 
supositórios e, quando for na forma líquida, através de 
clister. 

 
a) 3 - 1 - 2.  
b) 2 - 1 - 3.  
c) 2 - 3 - 1.  
d) 1 - 3 - 2. 
 

43) De acordo com SMELTZER e BARE, em relação às 
fases operatórias, analisar os itens abaixo: 
 
I. O período transoperatório inicia-se quando o paciente é 

admitido ou transferido para o Centro Cirúrgico e 
termina quando ele é admitido na sala de recuperação. 

II. A fase pré-operatória inicia-se com a tomada de 
decisão da intervenção cirúrgica e termina com a 
transferência do paciente para a mesa de operação. 

 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

44) A homeostasia é uma condição na qual o ambiente 
interno do corpo permanece estável, dentro de 
determinados limites. As interrupções na homeostasia - 
desequilíbrios homeostáticos - conduzem a distúrbios, 
doenças e, até mesmo, à morte. Considerando-se a 
ocorrência de desequilíbrios homeostáticos e sua 
identificação pelos profissionais de saúde, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Sintomas. 
(2) Sinais. 
(3) Diagnóstico. 
 
(---) São alterações subjetivas nas funções corporais, que 

não são aparentes para um observador. 
(---) Inclui a identificação de sinais e sintomas, anamnese, 

exame físico e, algumas vezes, exames laboratoriais. 
(---) São alterações objetivas que são observadas e 

mensuradas. 
 
a) 2 - 1 - 3. 
b) 1 - 3 - 2. 
c) 3 - 1 - 2. 
d) 2 - 3 - 1. 
 

45) O profissional de saúde é responsável pela redução 
do risco de disseminação das infecções entre os 
pacientes e demais membros da equipe. As organizações 
que prestam serviços de saúde concentram seus esforços 
de educação e treinamento na utilização das melhores 
defesas disponíveis contra as fontes de contágio. BOLICK 
destaca as recomendações propostas pelo Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC), pela American 
Hospital Association (AHA) e pela Occupational Safety 
and Health Administration (OSHA). Em relação a essas 
recomendações, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Todos os sangues e líquidos corporais devem ser 

considerados potencialmente contagiosos, 
independentemente do diagnóstico do paciente. 

(---) Sempre fazer uso das barreiras protetoras durante as 
interações rotineiras com o paciente. 

(---) Alguns microrganismos infecciosos são transmitidos 
por pessoas assintomáticas. 

(---) Vírus latentes ou cepas bacterianas resistentes aos 
antibióticos podem colonizar as superfícies corporais 
úmidas, sem causar quaisquer sintomas. Essas 
superfícies corporais colonizadas são uma fonte 
importante dos microrganismos e são transmitidos 
facilmente entre os pacientes pelas mãos do 
profissional de saúde. 

 
a) C - C - C - C. 
b) C - C - E - E. 
c) E - C - E - C. 
d) E - E - C - C. 
 


	Técnico de Enfermagem
	Técnico Enfermagem_M3

