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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  

CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA – IFFAR 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

Instruções 

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

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

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

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

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

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

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 50 (cinquenta) questões; 

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

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

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

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

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

preenchimento da grade de respostas.  

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

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

Ata de Prova. 

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

Execução. 

 

Boa prova! 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

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

longo do texto estão citados nas questões.      
 

Nas viagens, a paisagem que mais nos espanta é a nossa 
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Descobri que viajar é trocar de espelho. Em casa, o espelho que nos reflete não mostra 

nossa mudança. Como todos os objetos da nossa rotina, o espelho da casa é um espelho 

domesticado. Sabemos o que vamos enxergar. Às vezes até achamos que controlamos este 

espelho como dominamos as mesas e as cadeiras, a posição do sofá, o canal do controle remoto, 

o dia de lavar os lençóis da cama. Mesmo quando notamos um quilo a mais ou um par de olhos 

mais fundos, aquele espelho é nosso e por ser nosso nos ameaça menos. Damos uma passadinha 

diante dele, às vezes involuntária, e ele nos conforta ao garantir que, sim, estamos lá. Sou eu 

que olho para mim. E aquela superfície lisa me garante que existo. 

Quando deixamos nosso mundo e partimos em direção a outros destinos, a primeira 

paisagem que nos espanta é nossa própria geografia. Ao bater a porta de casa em direção ao 

novo, a primeira imagem familiar que abandonamos é a de nós mesmos, e o primeiro estrangeiro 

que nos espanta é o que nos encara do espelho da estação rodoviária ou do aeroporto. Quem é 

esta pessoa que me olha? Com frequência, somos tentados a fazer a pergunta da poetisa Cecília 

Meireles: “Em que espelho ficou perdida a minha face?”. 

Toda viagem contém nossa esperança de sermos mais livres, mais felizes, mais 

aventureiros, mais relaxados, melhores. Em geral, deixamos um cotidiano que nos confina a uma 

vida que para muitos é menor e mais apertada do que nos sonhos. Ao botar o pé na estrada, 

temos a expectativa de embarcar numa outra forma de ser e de viver, em um outro eu que nos 

parece mais verdadeiro que aquele que acorda todo dia de manhã para seguir um roteiro 

previsível. Como se longe de casa tivéssemos uma espécie de autorização para finalmente 

sermos um tal de eu mesmo. 

Então, vem à tona a primeira surpresa. Aquele rosto que nos estranha no espelho do 

caminho é nosso. Ele nos perturba mais porque sabemos que é nosso, ainda que diferente pelo 

ângulo, pelo tamanho e pela luz desconhecida do objeto que nos reflete com outras verdades. E 

já ali, neste primeiro confronto, vemos algo que não sabíamos sobre nossa face, algo que o 

espelho domesticado não havia nos mostrado. Começamos ___ compreender ali o pior e o 

melhor das viagens: o risco. Talvez o que as pessoas que detestam sair de casa ou alterar ___ 

rotina mais temam é justamente o que podem ver de si mesmas num espelho que não é o seu. 

É só ao sair que descobrimos que não podemos sair. Podemos embarcar apenas em nosso 

próprio corpo. Às vezes aquelas malas todas, aqueles tantos sapatos e roupas, são apenas uma 

tentativa inconsciente e desesperada de evitar a descoberta de que somos nossa própria 

bagagem e viajamos apenas com tudo o que somos. Nem mais nem menos, nosso excesso de 

peso é nossa nudez. É preciso abrir a porta da rua para compreender que ela só abre para dentro 

e só leva para dentro. 

Viajar é uma escolha profunda, que não depende da distância nem do destino. Numa 

viagem, estamos sempre sozinhos, ainda que no meio de hordas de turistas. As paisagens 

externas iluminam nossa paisagem interior, para o bem e para o mal. Não visitamos Roma, Nova 

York ou Paris, as pirâmides do Egito, o deserto do Saara, as savanas africanas, o Rio de Janeiro, 

a Amazônia ou o outro lado da rua. O que fazemos é revisitar a nós mesmos no contato com 

diferentes culturas e percepções de mundo. A mudança de paisagem ilumina os cantos escuros 

dos precepícios e as profundezas dos lagos que nos habitam. Sempre esperamos que exista em 

nós um belvedere, é essa a nossa expectativa ao viajar. E nem sempre é um belvedere o que 

encontramos. Por isso, toda viagem é subjetiva e, possivelmente, quando detestamos um lugar 

ou um povo, é porque não gostamos do que vimos em nós. 

Toda viagem é sem volta e leva sempre ao mesmo lugar: a nós mesmos. Ao final de cada 

uma, o melhor que podemos esperar é termos nos tornado mais o que somos. 
  

(Disponível em: http://desacontecimentos.com/?p=326 - texto adaptado especialmente para esta prova.) 
 

QUESTÃO 01 – As linhas tracejadas do quarto parágrafo (l. 26 e 27) são, correta e 

respectivamente, substituídas por: 
 

A) a – à  

B) a – a  

C) à – à  

D) à – a  

E) há – a  

http://desacontecimentos.com/?p=326
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QUESTÃO 02 – Considere os seguintes sinônimos que poderiam ser usados no texto em 

substituição à forma verbal “confina” (l. 16), EXCETO: 

 

A) Restringe. 

B) Prende. 

C) Perverte. 

D) Encarcera. 

E) Limita. 

 

 

QUESTÃO 03 – Da oração “Podemos embarcar apenas em nosso próprio corpo” (l. 29-30), o 

conteúdo sublinhado constitui:  

 

A) Um adjunto adnominal. 

B) Um adjunto adverbial. 

C) Um complemento nominal. 

D) O objeto direto. 

E) O objeto indireto. 

 

 

QUESTÃO 04 – No período “Ao botar o pé na estrada, temos a expectativa de embarcar numa 

outra forma de ser e de viver, em um outro eu que nos parece mais verdadeiro que aquele que 

acorda todo dia de manhã para seguir um roteiro previsível”, retirado do texto, se a forma verbal 

“temos” fosse flexionada no singular, quantas outras palavras necessitariam ter a grafia modificada 

para garantir a correta concordância verbo-nominal? 

 

A) Uma. 

B) Duas. 

C) Três. 

D) Quatro. 

E) Cinco. 

 

 

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa cuja palavra extraída do texto esteja grafada 

INCORRETAMENTE. 

 

A) Paisagem. 

B) Expectativa. 

C) Previsível. 

D) Inconsciente. 

E) Precepícios. 

 

 

QUESTÃO 06 – Com base no que é exclusivamente explicitado pelo texto, é correto afirmar que: 

 

A) Quando partimos em direção ao nosso interior, a geografia interna é a primeira paisagem que nos 

espanta. 

B) A esperança de continuar vivendo da mesma forma cresce quando se bota o pé na estrada. 

C) O que as pessoas provavelmente detestam em sair de casa ou mudar os hábitos é a possibilidade 

de se verem menos. 

D) Mesmo que estejamos rodeados por um grupo de turistas, numa viagem estamos 

invariavelmente sós. 

E) Revisitamos a nós mesmos toda vez que nos deparamos com pessoas agradáveis e que tenham o 

mesmo ponto de vista que o nosso. 
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QUESTÃO 07 – O vocábulo “Então” (l. 22) é classificado como sendo um advérbio de: 

 

A) Modo. 

B) Dúvida. 

C) Intensidade. 

D) Lugar. 

E) Tempo. 

 

 

QUESTÃO 08 – Para continuar havendo a ideia de concessão na frase em que aparece, a expressão 

em destaque “ainda que” (l. 23) pode ser substituída pela conjunção ou locução conjuntiva: 

 

A) Uma vez que. 

B) Embora. 

C) Tal qual. 

D) A menos que. 

E) Logo. 

 

 

QUESTÃO 09 – O termo “embarcar” (l. 18 e 29) é decorrente do processo de formação de palavras 

denominado derivação: 

 

A) Prefixal. 

B) Sufixal. 

C) Parassintética. 

D) Imprópria. 

E) Regressiva. 

 

 

QUESTÃO 10 – Analise as seguintes afirmações sobre o uso dos dois pontos no texto: 

 

I. Na frase “Com frequência, somos tentados a fazer a pergunta da poeta Cecília Meireles: ‘Em que 

espelho ficou perdida a minha face?”, foram empregados para anunciar a fala de um 

personagem ficcional. 

II. No fragmento “Então, vem à tona a primeira surpresa. Aquele rosto que nos estranha no 

espelho do caminho é nosso”, o ponto poderia ser substituído por dois pontos para indicar 

supressão de palavras numa frase transcrita.    

III. No excerto “Começamos a compreender ali o pior e o melhor das viagens: o risco”, foram 

utilizados para indicar um esclarecimento, um resultado ou resumo do que se disse. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa que mostra uma palavra do texto em que NÃO há encontro 

consonantal. 

 

A) Espelho. 

B) Objetos. 

C) Perdida. 

D) Aventureiros. 

E) Primeira. 
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QUESTÃO 12 – Sobre a acentuação de algumas palavras localizadas no texto, analise as  seguintes 

assertivas e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.  
 

(  ) “lençóis” é acentuada por ser uma oxítona terminada com o ditongo aberto “óis”. 

(  ) “superfície” é acentuada por ser uma palavra proparoxítona. 

(  ) “tivéssemos” é acentuada por ser uma paroxítona terminada em “os”. 
 

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

A) F – V – V.  

B) V – F – V.  

C) F – V – F.  

D) V – F – F. 

E) V – V – F.  
 

 

QUESTÃO 13 – Quanto às ideias expostas estritamente pelo texto, analise as seguintes afirmações 

e a relação proposta entre elas. 
 

I. A nossa expectativa ao viajar tem a ver com o desejo de que exista em nós um calabouço.  
 

PORQUE 
 

II. Quando, numa viagem, não gostamos do que vimos nas outras pessoas, tendemos a detestar o 

lugar. 
  
A respeito das asserções, assinale a alternativa correta. 
 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

E) As asserções I e II são proposições falsas. 
 

 

QUESTÃO 14 – A oração “As paisagens externas iluminam nossa paisagem interior”, retirada do 

texto, está escrita na voz ativa. Assinale a alternativa que mostra a sua correta conversão para a 

voz passiva analítica. 
 

A) As paisagens externas são iluminadas por nossa paisagem interior. 

B) Iluminam-se as paisagens externas com nossa paisagem interior. 

C) Nossa paisagem interior ilumina as paisagens externas. 

D) As paisagem externas estão iluminando nossa paisagem interior. 

E) Nossa paisagem interior é iluminada pelas paisagens externas.  
 

 

QUESTÃO 15 – O pronome ele (l. 07 e 23) está retomando, respectivamente, os termos: 
 

A) espelho (l. 04) – rosto (l. 22) 

B) sofá (l. 04) – espelho (l. 22) 

C) par de olhos mais fundos (l. 05-06) – espelho (l. 22) 

D) espelho (l. 04) – caminho (l. 23)  

E) par de olhos mais fundos (l. 05-06) – rosto (l. 22) 
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 16 – O piso salarial previsto nos termos da Constituição Federal do Brasil para os 

trabalhadores rurais e urbanos deve ser proporcional à extensão e à: 
 

A) Carga-horária. 

B) Complexidade do trabalho. 

C) Qualificação profissional. 

D) Disponibilidade financeira da entidade. 

E) Pretensão salarial do cidadão.  
 

 

QUESTÃO 17 – A Constituição Federal do Brasil, ao tratar dos servidores públicos, determina que a 

fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório, de acordo 

com as previsões da referida lei, observará: 
 

I. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada 

carreira. 

II. Os requisitos para investidura. 

III. As peculiaridades dos cargos. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 18 – De acordo com os preceitos da Lei nº 8.112/1990, os registros referentes ao início, 

à suspensão, à interrupção e ao reinício do exercício dos servidores deverão ser marcados no: 
 

A) Assentamento individual do servidor. 

B) Prontuário do servidor. 

C) Arquivo pessoal da repartição. 

D) Currículo do efetivo. 

E) Histórico profissional.  
 

 

QUESTÃO 19 – Em relação aos preceitos da Lei nº 8.112/1990, o retorno de um servidor 

considerado em disponibilidade far-se-à somente mediante ____________________ obrigatório em 

um cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. 
 

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

A) ofício 

B) laudo 

C) contrato 

D) aproveitamento 

E) empossamento 
 

 

QUESTÃO 20 – Conforme prevê o Decreto nº 1.171/1994, entre os principais deveres do servidor, 

está o de respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer 

comprometimento indevido da estrutura em que se funda: 
 

A) A legalidade. 

B) A probidade. 

C) O bem comum. 

D) O poder estatal. 

E) A administração privada.  
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QUESTÃO 21 – Para os efeitos do Decreto nº 1.171/1994, é vedado ao servidor público exercer 

atividade _________________ ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. 

 

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

 

A) ética 

B) aética 

C) típica 

D) atípica 

E) excludente  

 

 

QUESTÃO 22 – De acordo com a Lei nº 8.429/1992, quando o ato de improbidade causar lesão ao 

patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável 

pelo inquérito, visando a indisponibilidade dos bens do indiciado, representar ao: 

 

A) Comarca Regional. 

B) Comarca Federal. 

C) Ministério Público. 

D) Judiciário. 

E) Supremo Federal.  

 

 

QUESTÃO 23 – A Lei nº 11.892/2008 determina que os institutos federais têm por finalidade e 

características realizar e estimular a ______________________, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico.  

 

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

 

A) transformação 

B) inovação 

C) criatividade 

D) proatividade 

E) pesquisa aplicada 

 

 

QUESTÃO 24 – A Lei nº 11.892/2008 determina que os Institutos Federais terão órgão executivo, 

que será composto por: 

 

A) Um conselho superior. 

B) Uma reitoria geral, somente. 

C) Um reitor e cinco pró-reitores. 

D) Uma diretoria administrativa e fiscal. 

E) Um diretor geral e secretarias administrativas. 

 

 
QUESTÃO 25 – De acordo com a Lei nº 9.394/1996, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 

normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua 

proposta 

 

A) de capitação de alunos. 

B) de capacitação profissional. 

C) pedagógica. 

D) continuada de inclusão. 

E) de custeio.  
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QUESTÃO 26 – Para garantir a qualidade em serviços de saúde visando à segurança do paciente, a 

ANVISA elaborou um guia de recomendações voltadas às medidas de Prevenção de Infecção 

Relacionada à Assistência à Saúde (2017). Conforme essas recomendações, analise as seguintes 

assertivas e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Para realizar a higiene das mãos, pode ser utilizado produto alcoólico rotineiramente ou água e 

sabonete líquido, caso as mãos estejam visivelmente sujas.  

(  ) Ao realizar uma punção venosa periférica, a escolha do cateter e sítio de inserção é de suma 

importância, pois quanto menor for o calibre do cateter, menor risco de flebite mecânica e 

menor obstrução do fluxo sanguíneo dentro do vaso.  

(  ) É recomendado para punção venosa periférica o dispositivo agulhado somente para coleta de 

amostra sanguínea e administração de medicamento em dose única, sem manter o dispositivo 

no sítio. 

(  ) Deve ser utilizada para a proteção do cateter venoso periférico cobertura não estéril, como fita 

microporosa ou esparadrapo. 

(  ) Utilizar solução de água destilada para flushing e lock dos cateteres venosos periféricos.  

 

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

 

A) V – V – F – V – F. 

B) V – V – V – F – F.  

C) F – F – V – V – V.  

D) F – V – F – F – F.  

E) V – F – V – V – V. 

 

 

QUESTÃO 27 – A aplicação de frio sobre a pele por meio de utilização de compressas, banhos e 

bolsa de gelo é uma prática do cotidiano da enfermagem. Essa terapêutica é indicada em diversas 

situações, EXCETO: 

 

A) Nos casos de febre. 

B) Em entorses e contusões, resultando em diminuição do processo inflamatório local. 

C) Na diminuição de pequenas hemorragias, proporcionando analgesia local. 

D) No processo de drenagem do exsudato e de cicatrização das feridas. 

E) Nos casos de fraturas não expostas, resultando em diminuição do processo inflamatório local.  

 

 

QUESTÃO 28 – Entende-se por terapia de nutrição enteral um conjunto de procedimentos 

terapêuticos empregados para manutenção ou recuperação do estado nutricional de um paciente. 

São complicações dessa terapia, EXCETO: 

 

A) Resíduo gástrico diminuído. 

B) Irritação gástrica. 

C) Otite média aguda. 

D) Esofagite. 

E) Pneumonia aspirativa. 
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QUESTÃO 29 – Referente às terminologias utilizadas na área da saúde, relacione a Coluna 1 à 

Coluna 2. 
 

Coluna 1 

1. Hiponatremia. 

2. Hipocalemia. 

3. Hipocalcemia. 

4. Hipernatremia. 

5. Hipercalemia. 
 

Coluna 2 

(  ) Baixa concentração de potássio no sangue. 

(  ) Baixa concentração de cálcio no sangue. 

(  ) Alta concentração de potássio no sangue. 

(  ) Baixa concentração de sódio no sangue. 

(  ) Alta concentração de sódio no sangue.  
 

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

A) 1 – 2 – 4 – 3 – 5. 

B) 2 – 3 – 5 – 1 – 4.  

C) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.  

D) 2 – 1 – 4 – 5 – 3.  

E) 3 – 2 – 5 – 1 – 4.  
 

 

QUESTÃO 30 – Consta na prescrição médica a seguinte solução: SG 5% 500ml + Nacl 20% 30ml + 

Vit C 10% 5ml, que deverá ser infundida em 12h. Quantas gotas por minuto aproximadamente 

deverá ser instalada essa solução? 
 

A) 45. 

B) 44. 

C) 16. 

D) 15. 

E) 14. 
 

 

QUESTÃO 31 – Foi prescrito 750 mg de uma determinada medicação, que está disponível somente 

em frasco de 1g. Para aplicar essa medicação, deve-se diluí-la em ________ de água destilada e 

aplicar ___________. 
 

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

A) 10ml – 7ml 

B) 20ml – 14ml 

C) 20ml – 7ml 

D) 15ml – 7,5ml 

E) 10ml – 7,5ml 
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QUESTÃO 32 – A aplicação de insulinas é uma prática comum no dia a dia do técnico de 

enfermagem. Referente aos aspectos importantes no preparo e na aplicação dessa medicação, 

assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Para homogeneizar corretamente as suspensões de insulinas, recomenda-se realizar movimentos 

suaves (interpalmar, circular ou pêndulo), pois a agitação provoca o aparecimento de bolhas de 

ar.  

B) A mistura de insulina intermediária com a ultrarrápida pode ser realizada, mas a solução deverá 

ser usada imediatamente após o preparo, para que não ocorra perda de estabilidade dos 

fármacos e, consequentemente alteração no efeito. 

C) Para aplicação, recomenda-se ângulo de 30º, quando o comprimento da agulha for 4 mm ou       

5 mm. Para agulhas com comprimento acima de 6 mm, o ângulo de aplicação deverá ser de 45º. 

D) O ângulo, no momento da aplicação da insulina, tem como objetivo evitar injeção intramuscular. 

E) A injeção de ar no frasco de insulina, na quantidade correspondente à dose a ser aspirada, evita a 

formação de vácuo dentro do frasco. 

 

 

QUESTÃO 33 – O banho é o principal recurso para manter a integridade da pele, que se constitui 

como barreira de proteção contra infecções e lesões. São banhos de imersão e aspersão, 

respectivamente: 

 

A) Leito e chuveiro. 

B) Chuveiro e banheira. 

C) Banheira e leito. 

D) Chuveiro e leito. 

E) Banheira e chuveiro. 

 

 

QUESTÃO 34 – Os registros de enfermagem são elementos imprescindíveis ao processo do cuidar e, 

quando redigidos de maneira que retratem a realidade a ser documentada, possibilitam a 

comunicação entre a equipe de saúde. São características desses registros, EXCETO.  

 

A) Estabelecer uma efetiva comunicação entre a equipe de enfermagem e demais profissionais 

envolvidos na assistência ao paciente. 

B) Subsidiar a avaliação da assistência prestada (comitê interno hospitalar). 

C) Ser um documento legal somente para a equipe médica e de enfermagem, referente à assistência 

prestada.  

D) Registrar por escrito em ordem cronológica da enfermidade de um paciente e dos cuidados 

oferecidos, desde o surgimento do problema até a alta, óbito e/ou transferência hospitalar. 

E) Conter um grande número de informações e poder constituir uma fonte alternativa de dados para 

ensino e pesquisa.  

 

 

QUESTÃO 35 – O procedimento de aspiração de secreção é utilizado para remover secreções do 

trato respiratório superior e/ou cavidade oral mediante sucção por um cateter. Referente ao 

procedimento de aspiração das vias aéreas superiores, qual a sequência correta que devemos 

seguir? 

 

A) Cavidade oral – cavidade nasal – traqueostomia. 

B) Cavidade nasal – cavidade oral – traqueostomia. 

C) Cavidade nasal – traqueostomia – cavidade oral.  

D) Traqueostomia – cavidade oral – cavidade nasal. 

E) Traqueostomia – cavidade nasal – cavidade oral. 
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QUESTÃO 36 – As precauções padrão são medidas adotadas de acordo com a norma 

regulamentadora de segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde (NR-32). Com 

base nessa NR, analise as seguintes assertivas: 

 

I. O uso de luvas de procedimento está indicado quando há possibilidade de contato com fluídos 

corpóreos, agentes biológicos, bem como na realização de procedimentos. 

II. Aventais de manga longa são utilizados somente em casos de isolamento por germes 

multirresistentes. 

III. O uso de luvas de procedimento dispensa a lavagem das mãos. 

IV. Não reencapar, dobrar ou quebrar as agulhas após a utilização, bem como não removê-las das 

seringas, desprezá-las na caixa de perfuro cortantes. 

V. É recomendado que todos os profissionais da área da saúde vacinem-se contra hepatite B e C, 

difteria e tétano. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas I e IV. 

D) Apenas IV e V. 

E) Apenas III, IV e V. 

 

 

QUESTÃO 37 – Na Diabetes Melitos, podem surgir complicações agudas e crônicas. São 

complicações agudas, EXCETO: 

 

A) Hipoglicemia. 

B) Cetoacidose diabética. 

C) Síndrome hiperosmolar hiperglicêmica. 

D) Hiperglicemia. 

E) Neuropatia diabética. 

 

 

QUESTÃO 38 – É uma condição degenerativa das artérias, caracterizada por espessamento e perda 

da elasticidade, calcificação das paredes das artérias (camadas média e íntima) e, 

consequentemente, estreitamento da luz do vaso arterial. Assinale a alternativa que corresponde ao 

conceito descrito. 

 

A) Arteriosclerose. 

B) Aterosclerose. 

C) Angina estável. 

D) Angina instável. 

E) Hipertensão arterial sistêmica. 

 

 

QUESTÃO 39 – A Síndrome de Abstinência Alcoólica (SAA) é um conjunto de sinais e sintomas que 

tem início nas primeiras horas após a parada do consumo de álcool. São algumas das medicações 

utilizadas na SAA, EXCETO: 

 

A) Diazepam. 

B) Lorazepam. 

C) Fenitoína. 

D) Tiamina. 

E) Carbamazepina. 
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QUESTÃO 40 – Conforme Código de Ética da Enfermagem, analise as assertivas abaixo e assinale V, 

se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) O profissional da enfermagem tem direito ao acesso às informações relacionadas à pessoa, 

família e coletividade, necessárias ao exercício profissional. 

(  ) Realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação 

vigente. 

(  ) Documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem, em consonância com sua 

competência legal. 

(  ) É vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição a distância, mesmo em 

casos de urgência e emergência. 

(  ) O profissional de enfermagem tem o direito de recusar-se a executar a prescrição médica na 

qual não constem assinatura e número de registro do profissional prescritor em qualquer 

circunstância.  

 

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

 

A) V – V – V – F – F. 

B) V – V – F – F – F.  

C) F – F – F – V – V.  

D) F – F – V – V – V.  

E) V – F – V – F – F.  

 

 

QUESTÃO 41 – O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e 

acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, cabendo-lhe, especialmente, 

EXCETO: 

 

A) Participar da programação da assistência de enfermagem. 

B) Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. 

C) Participar em projetos de construção ou reforma de unidades de internação. 

D) Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro. 

E) Participar da equipe de saúde. 

 

 

QUESTÃO 42 – A lesão por pressão é um problema de saúde que envolve a equipe multiprofissional, 

o não desenvolvimento desse tipo de lesão representa um desafio para a enfermagem. Portanto, 

ações preventivas tornam-se importantes para a garantia da segurança do paciente e um cuidado de 

qualidade. Algumas medidas podem ser utilizadas para diminuir esse problema, EXCETO: 

 

A) Hidratar a pele com cremes adequados. 

B) Mudar decúbito pelo menos a cada três horas se não houver contraindicações relacionadas com 

as condições gerais do paciente. 

C) Usar coxins para manter o posicionamento adequado do paciente. 

D) Utilizar um colchão especial que reduz a pressão, como colchão de ar. 

E) Evitar massagens nas regiões de proeminências ósseas se observar hiperemia, hematomas ou 

bolhas. 

 

 

QUESTÃO 43 – Chega à emergência um paciente em parada cardiorrespiratória (PCR), e 

imediatamente a equipe inicia as manobras de suporte básico de vida; na sequência, identifica-se, 

no traçado eletrocardiográfico, uma taquicardia ventricular sem pulso. Qual o tratamento dessa 

alteração realizado pelo suporte avançado de vida? 

 

A) Cardioversão. 

B) Marca-passo transcutâneo. 

C) Marca-passo provisório. 

D) Desfibrilação. 

E) Atropina endovenosa.  
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QUESTÃO 44 – Referente às vias de administração de medicamentos, na via intradérmica, a 

solução é introduzida na ________ e na via subcutânea, na camada da ________.  
 

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

A) hipoderme – derme 

B) derme – hipoderme 

C) epiderme – derme 

D) derme – epiderme 

E) hipoderme – epiderme 
 

 

QUESTÃO 45 – As reações alérgicas são respostas inadequadas do sistema imunológico a uma 

substância que normalmente é inofensiva. Essas reações são classificadas em benignas e graves. 

São reações alérgicas graves, EXCETO: 
 

A) Choque anafilático. 

B) Dermatite esfoliativa. 

C) Síndrome de Stevens-Johnson. 

D) Rash cutâneo. 

E) Discrasias sanguíneas. 
 

 

QUESTÃO 46 – Referente aos princípios fundamentais do Código de Ética da Enfermagem, assinale 

a alternativa INCORRETA. 
 

A) O profissional de enfermagem atua com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e 

legais, técnico-cientifico e teórico-filosófico. 

B) O profissional de enfermagem exerce suas atividades com competência para promoção do ser 

humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da Ética e Bioética. 

C) O profissional de enfermagem exerce atividades em locais de trabalho livre de riscos, danos, 

violência física e psicológica à saúde do trabalhador. 

D) O cuidado da enfermagem se fundamenta no conhecimento próprio da profissão e nas ciências 

humanas e sociais. 

E) Participa como integrante da equipe de enfermagem e de saúde na defesa das políticas públicas. 
 

 

QUESTÃO 47 – Qual posição é indicada para realização de exames de períneo e ginecológicos? 
 

A) Fowler. 

B) Trendelenburg. 

C) Sims. 

D) Litotômica. 

E) Supina. 
 

 

QUESTÃO 48 – Qual a idade recomendada pelo Ministério da Saúde para realização da vacina do 

HPV para os adolescentes do sexo masculino? 
 

A) De 11 a 14 anos. 

B) De 9 a 14 anos. 

C) De 14 a 18 anos. 

D) De 10 a 13 anos. 

E) De 9 a 18 anos. 
 

 

QUESTÃO 49 – Qual a medicação utilizada como antagonista dos opioides? 
 

A) Nandrolona. 

B) Flumazenil. 

C) Nalbufina. 

D) Naproxeno. 

E) Naloxona. 
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QUESTÃO 50 – O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é ocasionado pela interrupção do suprimento 

sanguíneo no tecido cerebral em decorrência de uma obstrução arterial. Trata-se de uma das 

alterações vasculares mais comuns e temidas por acarretar diversas sequelas, cognitivas e físicas. 

Sobre essa doença, é correto afirmar que: 

 

A) O principal exame para obter o diagnóstico é a realização de um eletroencefalograma. 

B) Para realizar a avaliação neurológica, é utilizada uma escala chamada de Braden. 

C) São alguns dos fatores de risco para o desenvolvimento do AVE: hipertensão arterial sistêmica 

com tratamento irregular, sedentarismo e tabagismo. 

D) Existe somente um tipo de AVE. 

E) O sintoma mais comum é a confusão mental precedida de crise convulsiva.  


