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Técnico de Enfermagem I 

 
• 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 
Português 
Matemática 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

10 
10 
05 
15 

Total de questões 40 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), 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 3 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. 

• 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  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

Teoria científica explica por que o tempo “voa” quando 
envelhecemos 

 
O tempo voa quando ficamos mais velhos. 

Provavelmente você já ouviu essa frase de algum familiar 
ou até você mesmo tenha sentido isso. Um pesquisador 
da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, _____ 
uma nova teoria sobre o assunto, que foi publicada no 
periódico científico European Review, em 18 de março. 
Adrian Bejan, professor de engenharia mecânica na 
universidade, atribui a sensação de que o ritmo da vida 
acelera à capacidade de captação e processamento de 
imagens pelo cérebro, que diminui com o envelhecimento. 

Com a idade, segundo Bejan – que é Ph.D. no 
MIT e pesquisa sobre temas como termodinâmica, física 
aplicada e vida e evolução –, o ser humano experimenta 
cada vez mais a sensação de ter menos poder de 
processamento cerebral, o que causa a sensação de que 
tudo ficou mais rápido, como em um vídeo gravado com a 
técnica chamada time-lapse, que comprime horas inteiras 
em poucos minutos. Para ele, a mente humana sente 
essa discrepância temporal ao perceber menos imagens, 
ou seja, “o presente é diferente do passado porque a 
visualização mental mudou”. 

Isso seria ocasionado por mudanças no corpo, 
especialmente em redes nervosas e neurais, que crescem 
e se tornam mais complexas, tornando mais longo o 
caminho para os sinais externos recebidos, fora a 
degradação de tais percursos que acontece com a idade. 
O pesquisador diz que seria esse o motivo de os olhos 
das crianças se movimentarem mais rapidamente do que 
os dos adultos. Como as pessoas mais velhas ______ 
menos imagens, a percepção de passagem de tempo é 
alterada. 

“As pessoas frequentemente se mostram 
admiradas com o quanto conseguem se lembrar de dias 
que parecem ter durado para sempre quando eram 
jovens”, disse Bejan, em comunicado. “Não é que essas 
experiências eram muito mais profundas ou significativas, 
é apenas porque elas estavam processando tudo em alta 
velocidade”. 

A teoria de Bejan não é uma resposta definitiva 
sobre o assunto para a comunidade científica, é claro. No 
entanto, ela está em linha com uma pesquisa divulgada 
pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, em 
1993. Ele analisa a capacidade de observação de 
imagens do mundo. Os olhos de um adulto médio fazem 
de três a cinco observações por segundo, com fixações de 
200 milissegundos a 300 milissegundos, enquanto as 
crianças observam mais com menor tempo de fixação. 

https://exame.abril.com.br/ciencia... - adaptado. 
 

1) Considerando-se a concordância, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) têm - vêm 
b) têm - veem 
c) tem - veem 
d) tem - vem 
 

2) De acordo com o texto, analisar os itens abaixo: 
 
I. As pessoas têm a sensação de que o tempo passa mais 

rápido quanto mais velhas elas ficam, pois, segundo 
Adrian Bejan, a capacidade de processamento cerebral 
de imagens diminui com o tempo.  

II. As pessoas conseguem se lembrar de dias que 
parecem ter durado para sempre quando eram jovens, 
porque essas experiências eram muito mais profundas 
e significativas. 

 
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. 
 

3) Segundo seu sentido no texto, a palavra “capacidade” 
(primeiro parágrafo) encontra um antônimo em: 
 
a) Veracidade. 
b) Inaptidão. 
c) Inteligência.  
d) Inutilidade. 
 

4) Tendo em vista algumas palavras do texto, assinalar a 
alternativa em que ambas as palavras são acentuadas por 
serem proparoxítonas: 
 
a) Mecânica - cérebro. 
b) Até - rápido. 
c) Científica - você. 
d) Física - está. 
 

5) O pronome relativo “que” sublinhado no trecho “Isso 
seria ocasionado por mudanças no corpo, especialmente 
em redes nervosas e neurais, que crescem e se tornam 
mais complexas, tornando mais longo o caminho para os 
sinais externos recebidos, fora a degradação de tais 
percursos que acontece com a idade.” (terceiro parágrafo) 
se refere a que termo anterior (antecedente)? 
 
a) Corpo.  
b) Redes.  
c) Degradação.  
d) Percursos. 
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6) Quanto ao uso da crase, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Vendemos comida à quilo. 
b) Estaremos em casa à partir de terça-feira.   
c) Ela queria comprar à vista.  
d) Ganhei um colar banhado à ouro. 
 

7) Assinalar a alternativa em que o termo sublinhado é o 
predicado: 
 
a) Quantos anos você tem? 
b) Todas as vezes que vou na sua casa não te encontro 

em casa. 
c) Normalmente preciso chegar cedo.  
d) Quem te disse isto? 
 

8) Quanto à concordância nominal, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Em anexo, seguem as cópias. 
b) Quero meia tonelada de areia.  
c) Vistos os resultados, convocou-se a diretoria. 
d) Ela mesmo fez o bolo de seu casamento.  
 

9) Assinalar a alternativa em que o verbo sublinhado está 
na voz passiva: 
 
a) O jogo foi transmitido ao vivo.  
b) Ele não alcança a gaveta ainda.   
c) Todo aluno deve respeitar seus professores.  
d) Conforme solicitado, seguem os documentos. 
 

10) Quanto ao uso dos porquês, marcar C para as 
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O contrato foi cancelado. Por que? 
(---) Por que ele não veio? 
 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

MATEMÁTICA 
 
11) Considerando-se dois setores (emergência e 
internação) em certo hospital, sabe-se que 7 Técnicos de 
Enfermagem estão alocados no setor de emergência, e 5 
Técnicos de Enfermagem, no setor de internação. 
Pretende-se escolher 4 Técnicos de Enfermagem, sendo 
2 do setor de emergência e 2 do setor de internação, para 
formar uma comissão. Ao todo, de quantos modos 
distintos pode-se formar essa comissão? 
 
a) 180 
b) 420 
c) 340 
d) 210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) Em certa turma de 39 alunos, sabendo-se que 15 
reprovaram em matemática, e 13 reprovaram em 
português, e que 20 alunos foram aprovados em ambas 
disciplinas, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) 10 alunos reprovaram em ambas as disciplinas 

(português e matemática). 
b) 6 alunos reprovaram somente em matemática. 
c) 5 alunos reprovaram somente em português. 
d) Dos 13 alunos reprovados em português, apenas 6 

reprovaram em matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13) Considerando-se a inequação abaixo, pode-se afirmar 
que o conjunto solução dessa inequação é igual a: 
 

2x + 4 < 5x - 2 
 
a) { }2x/xS −>ℜ∈=  
b) { }2x/xS −<ℜ∈=  
c) { }2x/xS >ℜ∈=  
d) { }2x/xS <ℜ∈=  
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14) Certo produto pode ser comprado à vista ou a prazo, e 
não são concedidos descontos. Para pagamento à vista o 
valor do produto é R$ 420,00. Já o pagamento a prazo 
pode ser feito em 3 vezes com parcelas de R$ 161,00 
cada uma. Considerando-se essas informações, qual a 
taxa de juros simples mensal incidente na compra desse 
produto na opção pelo pagamento parcelado? 
 
a) 11% 
b) 14% 
c) 5% 
d) 8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15) Em uma promoção de certa loja, cada calça está 
custando R$ 20,00, e cada camisa, R$ 14,00. Sabendo-se 
que uma pessoa gastou um total de R$ 308,00 em 
produtos dessa promoção e que ela comprou um total de 
19 peças, ao todo, quantas camisas essa pessoa 
comprou? 
 
a) 12 
b) 10 
c) 9 
d) 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16) Certo produto é vendido por R$ 120,00. Sabendo-se 
que a taxa de lucro sobre o preço de venda é de 25%, 
qual é o preço de custo desse produto? 
 
a) R$ 105,00 
b) R$ 90,00 
c) R$ 95,00 
d) R$ 100,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17) Um dado teve suas faces pintadas, sendo que três 
faces foram pintadas da cor verde, duas da cor vermelha, 
e uma da cor azul. Sendo assim, qual a probabilidade de, 
ao arremessar esse dado duas vezes, se obter a ordem 
azul e vermelho na face voltada para cima? 
 
a) Entre 8% e 9%. 
b) Entre 7% e 8%. 
c) Entre 6% e 7%. 
d) Entre 5% e 6%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18) Considerando-se os valores no quadro abaixo, 
assinalar a alternativa que apresenta a média aritmética, a 
moda e a mediana, respectivamente: 
 

9 15 23 13 17 
25 3 19 27 7 
21 11 17 5 28 

 
a) 16, 17 e 17. 
b) 16, 17 e 18. 
c) 17, 17 e 16. 
d) 17, 16 e 18.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19) Assinalar a alternativa que apresenta o valor de X 
para que o determinante da matriz abaixo seja igual a 186: 
 

















−
−

941
X72
853

 

 
a) -6 
b) 0 
c) 2 
d) 5 
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20) Considerando-se os pontos de A a F que formam a 
figura abaixo, sabe-se que a distância do ponto A até o 
ponto B é de 10cm, do ponto A até o ponto F é de 9cm, do 
ponto F até o ponto E é de 15cm, do ponto C até o ponto 
E é de 5cm, e do ponto D até o ponto E é de 4cm. Com 
base nessas informações, assinalar a alternativa que 
apresenta a distância do ponto A até o ponto D e a 
distância do ponto B até o ponto C, respectivamente: 
 

 
 
a) 7cm e 2cm. 
b) 7cm e 4cm. 
c) 8cm e 2cm. 
d) 8cm e 3cm. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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) Analisar os itens abaixo: 
 
I. CPU é uma sigla em inglês que significa Unidade 

Central de Processamento. É nela que estão instaladas 
as partes principais para o funcionamento do 
computador. 

II. Pendrive serve para digitar textos e executar 
comandos, como dar espaço entre uma palavra e outra 
ou entre uma linha e outra do texto, entre outros. 

 
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. 

22) Os softwares podem ser divididos em três grandes 
categorias: de sistema, aplicativo e de programação. 
Tendo em vista essa classificação, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Internet Explorer e Word são softwares de 

programação. 
(---) Windows é um software de sistema. 
(---) Paint, Calculadora e Excel são softwares de 

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

23) Ao fazer a transferência de um arquivo de um 
computador remoto para um computador local, qual 
procedimento é utilizado? 
 
a) Compactação. 
b) Criptografia. 
c) Upload. 
d) Download. 
 

24) Considerando-se o Word 2007, na guia “Revisão”, ao 
clicar no botão “Contar Palavras”, presente no grupo 
“Revisão de Texto”, apresentar-se-á EXCETO o número 
de: 
 
a) Páginas. 
b) Parágrafos. 
c) Acentos. 
d) Caracteres com e caracteres sem espaços. 
 

25) Considerando-se o Excel 2007, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. O botão “Visualização da Quebra de Página”, presente 

na guia “Exibição”, exibe no documento uma prévia dos 
lugares onde as páginas irão quebrar quando o 
documento for impresso. 

II. O botão “Quebrar Texto Automaticamente”, presente na 
guia “Início”, torna todo o conteúdo visível em uma 
célula, exibindo-o em várias linhas. 

 
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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LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

  
Conhecimentos Gerais 

  
26) “O verão com temperaturas acima da média e 
pancadas de chuva trouxe um alerta contra o mosquito da 
dengue: mais de 500 cidades correm risco de surto da 
doença, segundo dados do Ministério da Saúde.” 

https://g1.globo.com/... - adaptado. 
 
Sobre a dengue, é INCORRETO afirmar que: 
 
a) O transmissor (vetor) da dengue é o mosquito Aedes 

aegypti. 
b) A dengue, na maioria dos casos, tem cura espontânea 

depois de 10 dias. 
c) O vetor da dengue não precisa de água parada para se 

proliferar. 
d) Não há transmissão da mulher grávida para o feto, mas 

a infecção por dengue pode levar a mãe a abortar ou 
ter um parto prematuro, além da gestante estar mais 
exposta para desenvolver o quadro grave da doença, 
que pode levar à morte. 

  
Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
27) Em conformidade com a Constituição Federal, são 
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social: 
 
I. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em 

convenção ou acordo coletivo. 
II. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do 

salário, com a duração mínima de 180 dias. 
III. Remuneração do trabalho diurno superior à do noturno.  
IV. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime 

sua retenção dolosa. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e IV. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente os itens III e IV. 
 

28) Em conformidade com a Lei nº 8.069/1990 - ECA e 
considerando-se o que está disposto sobre o direito à vida 
e à saúde, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) A criança e o adolescente têm direito à proteção à 

vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 
sociais públicas que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 
dignas de existência. 

(---) O atendimento pré-natal deverá ser realizado por 
profissionais da saúde, excetuando-se os profissionais 
da atenção primária. 

(---) A criança e o adolescente com deficiência serão 
atendidos, sem discriminação ou segregação, em 
suas necessidades gerais de saúde e específicas de 
habilitação e reabilitação.  

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

29) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 - SUS, sobre o 
Sistema Único de Saúde (SUS), assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A iniciativa privada não poderá participar do SUS, 

mesmo quando em caráter complementar. 
b) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 

por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o 
SUS. 

c) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes 
e determinantes da saúde é um dos objetivos do SUS. 

d) A execução de ações de vigilância sanitária está 
incluída ainda no campo de atuação do SUS. 

 

30) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A ação municipal desenvolve-se em todo o seu 

território, privilegiando os distritos e os bairros, para 
assim reduzir as desigualdades regionais e sociais, 
promovendo o bem-estar de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 

b) É de competência do Município elaborar e executar o 
Plano Diretor como instrumento básico da política de 
desenvolvimento, de expansão urbana e de 
planificação do ambiente rural. 

c) Os próprios públicos municipais serão denominados 
pelos Vereadores, por meio de lei ordinária, ou pelo 
Prefeito, através de Decreto, sendo permitida a sua 
renomeação. 

d) É dever do Município outorgar isenções e anistias 
fiscais, assim como, permitir a remissão de dívidas sem 
interesse público justificado. 
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31) Segundo a Lei Complementar nº 265/2005 - Estatuto 
dos Funcionários Públicos do Município, reversão é o 
retorno à atividade do funcionário aposentado, quando 
insubsistentes as razões que determinaram a 
aposentadoria. Sobre a reversão, analisar os itens abaixo: 
 
I. Não poderá reverter à atividade o aposentado que 

contar com mais de 65 anos. 
II. Dependerá de prova da capacidade do aposentado, 

verificada em exame médico. 
III. Far-se-á, exclusivamente, em cargo de idêntica 

denominação a daquele ocupado por ocasião da 
aposentadoria. 

 
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. 
 

32) De acordo com a Portaria de Consolidação nº 4/2017, 
são algumas doenças ou agravos que têm periodicidade 
de notificação imediata: 
 
I. Doença febril hemorrágica emergente/reemergente, 

como, por exemplo, ebola.  
II. Coqueluche. 
III. Febre amarela. 
 
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. 
 

33) De acordo com a Portaria nº 2.616/1998, sobre 
infecções comunitárias, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) É aquela constatada ou em incubação no ato de 

admissão do paciente, desde que não relacionada 
com internação anterior no mesmo hospital. 

(---) É aquela adquirida após a admissão do paciente e 
que se manifeste durante a internação ou após a alta, 
quando puder ser relacionada com a internação ou 
procedimentos hospitalares. 

(---) A infecção em recém-nascido, cuja aquisição por via 
transplacentária é conhecida ou foi comprovada e que 
tornou-se evidente logo após o nascimento (exemplo: 
herpes simples, toxoplasmose, rubéola, 
citomegalovirose, sífilis e AIDS), também é um tipo de 
infecção comunitária. 

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

34) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão 
efetivadas, além de outros, por meio de: 
 
I. Unidades geriátricas de referência, com pessoal 

especializado nas áreas de geriatria e gerontologia 
social.  

II. Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, 
para redução das sequelas decorrentes do agravo da 
saúde. 

III. Atendimento geriátrico e gerontológico em 
ambulatórios. 

 
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. 
 

35) De acordo com a publicação do Ministério da Saúde, 
Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, toda pessoa 
tem direito: 
 
I. Ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados 

para garantia da promoção, prevenção, proteção, 
tratamento e recuperação da saúde. 

II. À informação sobre os serviços de saúde e as diversas 
formas de participação da comunidade. 

III. Ao atendimento humanizado, realizado por 
profissionais qualificados, em ambiente limpo, 
acolhedor e acessível a todas as pessoas. 

 
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. 
 

36) De acordo com SMELTZER e BARE, alguns distúrbios 
mamários podem ser do tipo estruturais, como fissuras, ou 
relacionados a infecção, como a mastite. Sobre isso, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Uma fissura mamária é uma lesão longitudinal que 

tende a se desencadear em mulheres, exclusivamente 
em fase final de aleitamento. 

(---) Se o mamilo está sensível/irritado com certa área 
desnuda e dolorosa, logo pode transformar-se em um 
sítio de infecção. O aleitamento pode continuar com 
um protetor de mamilo, se necessário. 

(---) A irritação do mamilo pode ser resultado de 
posicionamento impróprio (lactante segura a aréola 
em sua totalidade). 

(---) Mastite é um tipo de edema mamário, que resulta de 
uma proliferação parasitária e tissular que ocorre mais 
amiúde nas mulheres nutrizes, embora também possa 
ocorrer em mulheres fora da fase de aleitamento. 

 
a) C - E - E - C. 
b) E - C - E - E. 
c) C - C - C - E. 
d) C - E - C - E. 
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37) De acordo com SMELTZER e BARE, sobre a 
avaliação da estabilidade hemodinâmica do paciente pós-
cirúrgico, assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
A ingestão e a excreção, incluindo a _________ e o débito 
dos sistemas de drenagem da ferida operatória, são 
registradas separadamente e totalizadas para determinar 
o ________________. 
 
a) êmese - balanço hídrico 
b) diurese - débito cardíaco 
c) fístula - balanço hídrico 
d) fístula - débito cardíaco 
 

38) A punção venosa periférica tem como objetivo instalar 
cateter em trajeto venoso periférico para coleta de sangue 
venoso, infusão contínua de soluções, administração de 
medicamentos ou manutenção de uma via de acesso 
venosa. Conforme CARMAGNANI, sobre os métodos de 
punção venosa periférica, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) No método direto, a inserção do cateter deve ser feita 

diretamente sobre a veia a um ângulo de 30° a 45°, 
indicado para veias frágeis e/ou tortuosas. 

(---) Evitar puncionar veias esclerosadas ou membros 
paralisados, edemaciados ou com lesões. 

(---) Para manter o acesso venoso, não é apropriado nem 
recomendado o uso de dispositivo venoso flexível do 
tipo cateter sobre agulha. 

(---) São preferíveis veias calibrosas para a administração 
de fármacos irritantes ou muito viscosos, a fim de 
diminuir o traumatismo do vaso e facilitar o fluxo. 

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

39) A tricotomia cirúrgica é realizada em pacientes 
admitidos no centro cirúrgico que necessitam da retirada 
dos pelos para realização do procedimento cirúrgico. De 
acordo com CARMAGNANI, há alguns riscos assistenciais 
nesse procedimento. Assinalar a alternativa que descreve 
CORRETAMENTE alguns desses riscos: 
 
a) Queimadura térmica. 
b) Vômitos do paciente. 
c) Infecção e lesão de pele. 
d) Distensão abdominal. 
 

40) Para todo e qualquer exame, o procedimento deverá 
ser explicado e deve-se transmitir segurança e uma boa 
assistência ao paciente. Esse é o papel da equipe de 
enfermagem. Em relação às posições para exames, 
conforme LIMA, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Na posição horizontal (decúbito dorsal), o paciente fica 

deitado com o abdome sobre o leito ou mesa. Apoiar a 
axila do paciente com coxim para elevar o tórax. 

b) A posição de sims (decúbito lateral) é geralmente 
usada para exames vaginais, retais e lavagens 
intestinais.  

c) Na posição de litotomia, o paciente é colocado em pé, 
com o tronco e os braços ao longo do corpo, os pés 
ligeiramente afastados e o topo da cabeça paralelo ao 
teto. 

d) A posição de trendelemburg é usada para exame da 
coluna vertebral e da região cervical. 
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