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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de 
preenchimento do Cartão de Respostas. 

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não 
retornar, será eliminado. 

3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na sala 
até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair juntos 
do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas. 

4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas Objetivas) e 
NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos).  A imagem do seu Cartão de 
Respostas será disponibilizada na página do concurso em http://concursos.
biorio.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que contém 
50 (cinquenta) questões objetivas, está completo.

2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente uma 
correta.

3 - Confira se os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão 
de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, 
você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.

4 - Confira atentamente se o cargo e o número do caderno que estão no caderno 
de questões é o mesmo do que consta em seu cartão de respostas e na 
etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde foi designado para 
sentar. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de 
Sala ou ao Chefe de Local.

5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, 
dobrado nem manchado.

6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada 
mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital no selo que 
está no seu cartão de respostas.

8 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o conteúdo 
da prova.  Caso discorde de qualquer questão o candidato deverá entrar com 
recurso administrativo contra as questões na data prevista no cronograma.

AGENDA 

l 16/01 (tarde) e 17/01/2016 
(Manhã e Tarde), Provas Objetivas.

 
l 18/01/2016, Divulgação dos 

Exemplares dos Cadernos de 
Questões (Provas) das Provas 
Objetivas.

l 18/01/2016, Divulgação dos 
Gabaritos Preliminares das Provas 
Objetivas.

l 20/01/2016, Disponibilização das 
Imagens dos Cartões Respostas 
das Provas Objetivas.

l 21/01 e 22/01/2016, Interposição 
de Recursos contra as questões 
das Provas Objetivas.

l 29/01/2016, Divulgação dos 
Gabaritos Definitivos das Provas 
Objetivas.

l 02/02/2016, Relação Final de 
Notas das Provas Objetivas.

l 15/02/2016, Convocação para a 
Entrevista Técnica.

l 18/02 e/ou 19/02/2016, 
Entrevista Técnica.

l 22/02/2016, Resultado das 
Entrevistas Técnicas.

CADERNO: 1CÓDIGO: TES19

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

INFORMAÇÕES: 

l Tel: (21) 3525-2480 das 09 às 18h
l Internet: http://concursos.biorio.org.br 
l E-mail: mangaratiba2015@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

O suor e a lágrima          
                                (Carlos Heitor Cony)

Fazia calor no Rio, 40 graus e qualquer coisa, quase 41. No 
dia seguinte, os jornais diriam que fora o mais quente deste 
verão que inaugura o século e o milênio. Cheguei ao Santos 
Dumont, o voo estava atrasado, decidi engraxar os sapatos. 
Pelo menos aqui no Rio, são raros esses engraxates, só existem 
nos aeroportos e em poucos lugares avulsos.

Sentei-me naquela espécie de cadeira canônica, de coro de 
abadia pobre, que também pode parecer o trono de um rei 
desolado de um reino desolante. 

O engraxate era gordo e estava com calor — o que me pareceu 
óbvio. Elogiou meus sapatos, cromo italiano, fabricante ilustre, 
os Rosseti. Uso-o pouco, em parte para poupá-lo, em parte 
porque quando posso estou sempre de tênis.

Ofereceu-me o jornal que eu já havia lido e começou seu 
ofício. Meio careca, o suor encharcou-lhe a testa e a calva. 
Pegou aquele paninho que dá brilho final nos sapatos e com 
ele enxugou o próprio suor, que era abundante.

Com o mesmo pano, executou com maestria aqueles 
movimentos rápidos em torno da biqueira, mas a todo instante 
o usava para enxugar-se — caso contrário, o suor inundaria o 
meu cromo italiano.

E foi assim que a testa e a calva do valente filho do povo 
ficaram manchadas de graxa e o meu sapato adquiriu um 
brilho de espelho à custa do suor alheio. Nunca tive sapatos 
tão brilhantes, tão dignamente suados.

Na hora de pagar, alegando não ter nota menor, deixei-lhe um 
troco generoso. Ele me olhou espantado, retribuiu a gorjeta 
me desejando em dobro tudo o que eu viesse a precisar nos 
restos dos meus dias.

Saí daquela cadeira com um baita sentimento de culpa. Que 
diabo, meus sapatos não estavam tão sujos assim, por míseros 
tostões, fizera um filho do povo suar para ganhar seu pão. 
Olhei meus sapatos e tive vergonha daquele brilho humano, 
salgado como lágrima. 

(http://www.releituras.com/cony_menu.asp)

QUESTÃO 1
O texto de Carlos Heitor Cony é uma crônica, cuja criação foi 
motivada, principalmente, por

(A) uma experiência inusitada.
(B) um acontecimento incomum.
(C) um questionamento existencial.
(D) uma sensação de calor.
(E) um fato engraçado.

QUESTÃO 2
Os substantivos que intitulam a crônica – o suor e a lágrima – 
representam

(A) o esforço físico de todos os trabalhadores cariocas.
(B) a consequência do calor da cidade do Rio de Janeiro.
(C) o reconhecimento do cronista pelo trabalho do engraxate.
(D) a sensação térmica dos trabalhadores do aeroporto.
(E) a visão do engraxate em relação ao seu próprio trabalho.

QUESTÃO 3
Na frase “Meio careca, o suor encharcou-lhe a testa e a calva”, 
o pronome pessoal oblíquo destacado assume o valor de 
pronome:

(A) demonstrativo
(B) indefinido
(C) de tratamento
(D) possessivo
(E) interrogativo

QUESTÃO 4
Do trecho “Fazia calor no Rio, 40 graus e qualquer coisa, quase 
41”, podemos destacar as seguintes palavras invariáveis:

(A) qualquer/coisa
(B) qualquer/quase
(C) e/qualquer
(D) quase/coisa  
(E) quase/e

QUESTÃO 5
“Que diabo, meus sapatos não estavam tão sujos assim, por 
míseros tostões, fizera um filho do povo suar para ganhar seu 
pão.” Nesse trecho, ao usar a expressão “seu pão”, o autor fez 
uso da linguagem conotativa, através da seguinte figura de 
linguagem:

(A) metáfora
(B) comparação
(C) personificação
(D) sinestesia
(E) metonímia

QUESTÃO 6
“E foi assim que a testa e a calva do valente filho do povo 
ficaram manchadas de graxa e o meu sapato adquiriu um brilho 
de espelho à custa do suor alheio.” Nessa frase, as palavras 
sublinhadas apresentam, respectivamente, os seguintes 
significados:

(A) cabeça/distraído
(B) careca/de outrem
(C) calça/do outro
(D) cabeleira/intenso
(E) testa/próprio
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QUESTÃO 7
No período “O engraxate era gordo e estava com calor — o 
que me pareceu óbvio”, o termo destacado é, sintaticamente, 
classificado com:

(A) sujeito
(B) predicativo do sujeito
(C) objeto direto
(D) objeto indireto
(E) adjunto adnominal

QUESTÃO 8
A palavra assinalada na frase ”Saí daquela cadeira com um 
baita sentimento de culpa”, classifica-se, morfologicamente, 
como:

(A) adjetivo
(B) substantivo
(C) advérbio
(D) pronome
(E) conjunção

QUESTÃO 9
No período “Cheguei ao Santos Dumont, o voo estava atrasado, 
decidi engraxar os sapatos”, tem-se o seguinte complemento 
verbal:

(A) o voo
(B) atrasado
(C) ao Santos Dumont
(D) os sapatos
(E) decidi

QUESTÃO 10
Dos períodos abaixo, o único que não é composto é:

(A)  “Elogiou meus sapatos, cromo italiano, fabricante ilustre, 
os Rosseti.”

(B)  “Ofereceu-me o jornal que eu já havia lido e começou seu 
ofício”

(C)  “Na hora de pagar, alegando não ter nota menor, deixei-
lhe um troco generoso.”

(D)  “O engraxate era gordo e estava com calor — o que me 
pareceu óbvio.”

(E) e) “Olhei meus sapatos e tive vergonha daquele brilho 
humano, salgado como lágrima.”

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

QUESTÃO 11
Há um tempo atrás, a saúde era encarada apenas como a 
ausência de doenças, e o acesso ao sistema de saúde não 
era um direito de todos, somente os que contribuíam tinham 
direito. Havia grande insatisfação dos usuários (com a baixa 
qualidade do atendimento, exclusão, a desigualdade e outros 
fatores.) gerando um movimento que reivindicava um novo 
sistema, que fosse:

(A) Universal
(B) Excludente
(C) Centralizado
(D) Desigual
(E) Privado

QUESTÃO 12
O órgão ou instância colegiada de caráter permanente e 
deliberativo, em cada esfera de governo, que integra a estrutura 
básica da secretaria ou departamento de saúde dos estados 
e municípios, com composição, organização e competências 
fixadas em lei é:

(A) Comissão Intergestores Tripartite – CIT
(B) Comissão Intergestores Bipartite – CIB
(C) Conselho de Saúde
(D) Conselho de comunidades
(E) Comissão Intergestores Regional - CIR

QUESTÃO 13
O Sistema Único de Saúde – SUS, segue os mesmos princípios 
em todo território nacional. São princípios doutrinários do SUS:

(A) Universalidade, equidade e integralidade
(B) Centralização, igualdade e prevenção
(C) Gratuidade, assistência e reabilitação
(D) Descentralização, coordenação e inspeção
(E) Municipalização, fiscalização e territorialização

QUESTÃO 14
Cliente de 60 anos, portador de Hipertensão Arterial, deu entrada 
na unidade   básica de saúde – UBS -  com crise hipertensiva. 
Após insucesso para compensá-lo, foi encaminhado com guia 
de referência/contra referência a um hospital especializado 
para realizar exame de alta complexidade. Ao encaminhar o 
cliente, foi utilizado o seguinte princípio do Sistema Único de 
Saúde:

(A) Equidade
(B) Participação da comunidade
(C) Universalidade
(D) Integralidade
(E) Regionalização
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QUESTÃO 15
O Cartão Nacional de Saúde – Cartão SUS – deve identificar 
o cidadão, garantindo seu atendimento em todo território 
nacional. Ele foi enunciado por qual base legal do Sistema 
Único de Saúde:

(A) Lei Federal 8.080/90
(B) Norma Operacional Básica – NOB – SUS de 1996
(C) Lei Federal 8.142/90
(D) Norma Operacional de Assistência à saúde/SUS –NOAS– 

SUS 01/02
(E) Norma Operacional Básica – NOB – SUS de 1991

QUESTÃO 16
A Política Nacional de Atenção Básica – PNAB – determina como 
uma das especificidades para implementação da Estratégia de 
Agentes Comunitários de Saúde que cada Agente Comunitário 
de Saúde – ACS – deverá realizar suas ações em uma microárea 
cuja população não ultrapasse:

(A) 4000 pessoas
(B) 3000 pessoas
(C) 2000 pessoas
(D) 12 pessoas
(E) 750 pessoas

QUESTÃO 17
Segundo a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB – a 
equipe da saúde da família, deve ser composta por no mínimo:

(A) Enfermeiro, assistente social, e médico
(B) Agente comunitário de saúde, farmacêutico, médico e 

enfermeiro
(C) Agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem e 

técnico de radiologia
(D) Médico, enfermeiro, assistente social e psicólogo
(E) Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente 

comunitário de saúde

QUESTÃO 18
A lei 8.142/90, dispõe sobre:

(A) Os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela 
união, estados, e municípios em ações e serviços de saúde

(B) A participação da comunidade na gestão do SUS 
(C) Os critérios de rateio dos recursos de transferências para a 

saúde
(D) A organização do SUS 
(E) A revisão de diretrizes e normas da atenção básica

QUESTÃO 19
Para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 
formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, a 
conferência de saúde reunir-se-á:

(A) Mensalmente
(B) Anualmente
(C) A cada 4 anos
(D) A cada 3 anos
(E) A cada 2 anos

QUESTÃO 20
A base legal do SUS, coloca a organização de serviços com 
a estruturação de dois subsistemas: o público e o privado, 
sendo o último, em caráter de complementariedade ao SUS e 
mediante:

(A) Lei específica
(B) Delegação de competência
(C) Decreto do chefe do poder executivo
(D) Convênio ou contrato público
(E) Concessão e permissão de serviços públicos

LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO

QUESTÃO 21
O Município de Mangaratiba esta dividido administrativamente 
em Distritos. Quantos são os Distritos do Município de 
Mangaratiba?

(A) 08
(B) 07
(C) 06
(D) 02
(E) 10

QUESTÃO 22
A Lei orgânica do Município de Mangaratiba apresenta as 
competências do município. Qual das competências abaixo 
não é do município de Mangaratiba?

(A) legislar sobre assuntos de interesse local; 
(B) baixar normas gerais de licitação e contratação, em todas 

as modalidades, para as administrações públicas diretas, 
autárquicas e fundacionais, obedecido o disposto no art. 
37, XXI da Constituição Federal;

(C) instituir o quadro, os planos de carreira e regime jurídico 
único dos servidores públicos; 

(D) amparar, de modo especial, os idosos e os portadores de 
deficiência; 

(E) manter, com a cooperação técnica e financeira da União e 
do Estado, programa de educação pré-escolar e de ensino 
fundamental; 
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QUESTÃO 23
Analise e identifique as assertivas falsas e verdadeiras  acerca da 
competência do Município de instituir os seguintes impostos;

I) propriedade predial.
II) importação de produtos estrangeiros e produtos 

industrializados.
III) sobre a renda e proventos de qualquer natureza e 

propriedade territorial rural.
IV) territorial urbana.
V) vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto 

óleo diesel. 

A sequência correta, de cima para baixo, é:

(A) VVVFV
(B) FFVFV
(C) VFVFV
(D) VFFVV
(E) FFVVV

QUESTÃO 24
Quanto ao Cargo público, segundo o que define a Lei que 
institui o Regime Jurídico Único dos servidores públicos da 
Prefeitura de Mangaratiba, indique as afirmativas Verdadeiras 
e as Falsas.

I) Os Cargos de provimento efetivo, os contratados para 
projetos e os Cargos em Comissão e as funções de 
confiança.

II) poderemos ter os Cargos de provimento efetivo, os Cargos 
em Comissão e as funções de confiança.

III) Cargo Público é o conjunto de atribuições e 
responsabilidades previstas na estrutura organizacional 
que deve ser cometido a um funcionário, com 
denominações próprias, vencimentos pagos pelos cofres 
públicos, criado por Lei e acessíveis a todos os brasileiros.

IV) Os Cargos de provimento efetivo, os Cargos em Comissão, 
as funções de confiança e os servidores de empresas 
terceirizadas contratadas para prestar serviços para a 
Prefeitura de Mangaratiba.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

(A) VVFV
(B) FVVF
(C) FVFV
(D) VFFV
(E) FFVV

QUESTÃO 25
No desempenho de suas funções o servidor tem alguns 
deveres a serem atendidos. Informe nos itens abaixo quais o 
Verdadeiros e os Falsos quanto aos deveres dos servidores da 
prefeitura de Mangaratiba. 

I) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 
Guardar sigilo sobre assuntos da repartição.

II) Observar as normas legais e regulamentares; Representar 
contra a ilegalidade ou abuso de poder.

III) Manter conduta compatível com a moralidade 
administrativa; Zelar pela economia do material e pela 
conservação do patrimônio público.

IV) Ser assíduo e pontual ao serviço; Cumprir as ordens 
superiores exceto quando manifestadamente ilegais.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

(A) VFFV
(B) VFVF
(C) FFFF
(D) VVFF
(E) VVVV

HISTÓRIA ECONÔMICA E SOCIAL DE 
MANGARATIBA

QUESTÃO 26
Por meio da Lei Estadual de nº 2335/1929, em plena Crise de 
29, a vila de Mangaratiba é elevada a categoria de Cidade. Tal 
fato chegou como estimulo para que as autoridades locais 
assim como seus habitantes se vissem estimulados a combater 
a crise. Dentro dos itens abaixo identifique o totalmente 
correto quanto a alguns tipos de receita, a época, da Cidade 
de Mangaratiba.

(A) de descarga, de mercado, de aferição de pesos e medidas, 
de consumo de luz e da renda de cemitérios e renda e 
proventos de qualquer natureza

(B) imposto sobre serviços de qualquer natureza; , de licenças 
para veículos, para uso de moinhos, impostos de terrenos 
baldios

(C) imposto de aguardentes e álcool, do talho de gado, 
impostos prediais, taxas de circulação de tropas, de criação 
de animais

(D) de testadas (terras com frente para estradas), imposto 
sobre a propriedade predial e territorial urbana, de 
empachamento (uso de vias públicas), de consumo de 
água

(E) de ligação de água, taxa de expediente, propriedade de 
veículos automotores, taxa de sanitário comercial, de 
sanitário predial
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QUESTÃO 27
Qual foi o fator principal para alavancar o turismo na região 
de Mangaratiba no inicio do século XX e que leva a muitos a 
considerar o ano de 1911 como um marco histórico para o 
desenvolvimento do município?

(A) a grande produção de pescado
(B) a ampliação da represa de Ribeirão das Lajes 
(C) o trem
(D) o automóvel
(E) a industria de processamento da banana

QUESTÃO 28
A que é apontada como a Primeira Verdadeira Estrada 
Rodoviária do Brasil, que foi construída pelo engenheiro inglês 
Eduard Webb, por onde eram escoados anualmente por volta 
de 2 milhões de arrobas de café como é denominada hoje?

(A) Estrada Costa Verde
(B) Estrada Rio Santos
(C) Estrada Imperial
(D) Estrada Praia do Saco
(E) Estrada Mangaratiba

QUESTÃO 29
A viagem de trem pelo litoral de Mangaratiba era um total 
encantamento para os turistas o que levou a muitos deles 
adquirirem terrenos e construir na região. Por tudo isso 
naqueles tempos Ibicuí chegou a receber uma denominação 
especial. Qual foi essa denominação?

(A) A Capri Brasileira
(B) litoral do Cação
(C) Terra de Arabutã
(D) Aldeia de Todos os Santos
(E) litoral dos Tamoios

QUESTÃO 30
Os anos 70 podemos dizer que é o marco da fase atual de 
desenvolvimento da região. Depois da chegado do Trem e da 
inauguração da BR-101 muito empreendimentos para la  se 
direcionaram. Que grande empreendimento é inaugurado na 
região em 1975 e que vem mudar as características da mesma?

(A) A nova ordenação administrativa do Município
(B) Instalação de diversos condomínios de alto luxo
(C) O Arco Metropolitano
(D) Inauguração do Terminal de Escoamento de Minério de 

Ferro
(E) Inauguração do Club Mediterranee 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31
Em relação à compressão torácica externa pode-se afirmar 
que:

(A) O rodízio do compressor deve ser feito a cada 4 minutos
(B) A relação é de 30 compressões para 4 ventilações
(C) A frequência mínima é de 100 compressões por minuto
(D) O tempo máximo de pausa é de 20 segundos
(E) A profundidade mínima no adulto do tórax é de 7 cm

QUESTÃO 32
A manobra de desobstrução de vias aéreas em adultos 
conscientes e responsivos chama-se:

(A) Kristeller
(B) Valsalva
(C) (C) Leopoldo
(D) Kernig
(E) Heimlich

QUESTÃO 33
Durante as manobras de reanimação cardiopulmonar em 
adulto, sobre a ventilação pode-se afirmar que:

(A) Deve ser ofertado oxigênio a 21%
(B) Cada ventilação deve ter a duração de 1 segundo
(C) É indicada a hiperventilação
(D) Não é necessário a abertura de vias aéreas
(E) Nos casos de vias aérea avançada já instalada deve-se 

pausar as compressões para aplicar as ventilações

QUESTÃO 34
Dentre as manifestações clínicas que um paciente com 
Diabetes Mellitus pode apresentar, destacam-se:

(A) Perda de peso, fraqueza muscular e poliúria
(B) Síncope, febre e perda de peso
(C) Polidipsia, perda da memória e sonolência
(D) Palidez, taquicardia e sudorese
(E) Constipação, poliria e sudores

QUESTÃO 35
Dentro os fatores de risco para hipertensão arterial podemos 
citar, exceto:

(A) Raça negra e uso de anticoncepcional
(B) Fator genético e idade
(C) Sedentarismo e ingestão de álcool
(D) Ingestão de sal e fatores sócio-econômicos
(E) Cefaleia, tontura e sangramento nasal
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QUESTÃO 36
Considerando os distúrbios hematológicos, é função do 
sangue, exceto:

(A) Transporte de hormônios
(B) Transporte de oxigênio
(C) Manutenção do equilíbrio hídrico
(D) Manutenção da temperatura corporal
(E) Transporte de Glicose

QUESTÃO 37
Maria, 49 anos, foi diagnosticada pela equipe médica com 
distúrbio do pânico. Ela apresenta vários sintomas mas 
é necessária a conjugação de quatro sintomas para tal 
identificação, que podem ser:

(A) Síncope, tonteiras, dispneia e tremores
(B) Sudorese, podipsia, polifagia e palpitações
(C) Ondas de calor, torpor, tonteira e amnésia
(D) Hiperatividade, tonteira, dormência e desconforto torácico
(E) Agitação, hipervigilância, tremores e ondas de frio

QUESTÃO 38
João, 56 anos, é soropositivo há 10 anos. Mantem uma vida 
equilibrada e saudável atualmente apesar de no início do 
diagnóstico ter apresentado várias infecções oportunistas. 
Como exemplos de infecções oportunistas em pacientes com 
SIDA, podemos citar:

(A) Toxoplasmose e tuberculose
(B) Meningite viral e citomegalovírus
(C) Sarcoma de Kaposi e pericardite
(D) Esofagite por Candida e pielonefrite
(E) Tuberculose e leucemia

QUESTÃO 39
Como possíveis manifestações clínicas que os pacientes podem 
apresentar nos casos de intoxicação por cocaína:

(A) Apneia, miose e confusão
(B) Confusão, ataxia e incoordenação
(C) Letargia, hipoventilação e convulsões
(D) Alucinações, arritmia e convulsões
(E) Hipotensão, paranoia e letargia

QUESTÃO 40
O pulso do paciente, corresponde a contração e a expansão de 
uma artéria, pode ser aferido posicionando o dedo indicador 
sob a artéria e encontrar o número pulsação no adulto saudável 
de:

(A) 50 a 60 batimentos por minuto na artéria femoral
(B) 60 a 80 batimentos por minuto na artéria radial 
(C) 60 a 90 batimentos por minuto na artéria braquial
(D) 100 a 120 batimentos por minuto na artéria axilar
(E) 125 a 130 batimentos por minuto na artéria carótida

QUESTÃO 41
A introdução de grande quantidade de líquido no intestino 
através do reto é denominada:

(A) enteróclise
(B) gastróclise
(C) sims
(D) clister
(E) enema

QUESTÃO 42
Elevar a cabeceira da cama em um ângulo de 45º em relação 
ao nível normal do leito, facilita a respiração de clientes  com 
agravos cardíacos e pulmonares e, é  denominado posição de:

(A) Fowler
(B) semi- Fowler 
(C) Ventral
(D) Trendelemburg
(E) Fowler baixa

QUESTÃO 43
Para manter a permeabilidade da sonda gástrica, após 
administração de alimentação ou medicamentos em clientes 
adultos, é necessário a introdução de:

(A) água destilada
(B) soro fisiológico a 0,9%
(C) soro glicosado a 5%
(D) água filtrada
(E) solução bidestilada

QUESTÃO 44
O técnico de enfermagem , ao administrar uma medicação por 
via subcutânea (SC), utilizando agulha 13 x 4,5 mm , deverá 
posicionar a seringa em um ângulo de:

(A) 45º
(B) 30º
(C) 15º
(D) 10º
(E) 90º

QUESTÃO 45
Em determinadas situações, no cuidado à criança com Diabetes 
tipo I, será necessário misturar os dois tipos de insulina, a 
Regular e a NPH, numa mesma seringa. Como técnico de 
enfermagem, a seguinte recomendação deve ser seguida:

(A) utilize uma seringa de baixa dose (U-100) para medir doses 
pequenas

(B) Não injete ar no frasco que corresponde à dose necessária 
(C) sempre aspire primeiramente a insulina regular
(D) a aspiração da insulina NPH primeiro ajuda a evitar 

contaminação da regular
(E) injete ar primeiro no frasco de insulina NPH
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QUESTÃO 46
É comum a maioria das gestantes apresentarem edema, 
porém um sinal de alerta diferencial para o diagnóstico de 
Doenças hipertensivas específicas da gestação (DHEG), trata-
se do edema de: 

(A) face e de mãos 
(B) membros inferiores 
(C) abdominal 
(D) panturrilha 
(E) tornozelos e pés

QUESTÃO 47
Para um adolescente com meningite bacteriana, foi prescrito 
400.000 UI Penicilina Cristalina  por via intravenosa de seis 
em seis horas. A disponibilidade da medicação é em frasco de 
5.000.000 UI e 10ml de diluente para reconstituição e 50 ml 
de soro glicosado a 5% para diluição. Assim sendo, o volume 
do diluente, em ml, a ser utilizado para a reconstituição e a 
quantidade da medicação a ser aspirada do frasco, em ml, 
respectivamente, devem ser: 

(A) 10 / 0,8
(B) 08/ 0,6
(C) 10 /1,2 
(D) 05 /0,4
(E) 08 / 0,8

QUESTÃO 48
Segundo o Código de Ética do Profissional de Enfermagem, 
Resolução COFEN 311/2007, é descrito como PROIBIÇÃO: 

(A) Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga 
e sem certificar-se da possibilidade de riscos (Art. 30)

(B) Executar ou participar da assistência à saúde sem o 
consentimento da pessoa ou de seu representante legal, 
em iminente risco de morte (Art. 17)

(C) Executar prescrições de qualquer natureza, que 
comprometam a segurança da pessoa, exceto em iminente 
risco de morte (Art. 32)

(D) Delegar suas atividades privativas a outro membro da 
equipe de enfermagem ou de saúde, mesmo que seja 
enfermeiro (Art. 80)

(E) Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e 
terapêutica, onde não conste a assinatura e o número 
de registro do profissional, em situações de urgência e 
emergência (Art. 37)

QUESTÃO 49
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) descreve 
que:  “Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão 
proporcionar condições para a permanência em tempo integral 
de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de 
criança ou adolescente”, em:

(A) casos de crianças graves
(B) de preferência em instituições públicas
(C) setores clínicos ou intensivos 
(D) Casos de adolescentes até 21 anos
(E) exceto em unidades de emergência

QUESTÃO 50
Na etiologia do câncer cérvico-uterino ainda não é totalmente 
conhecida.Porém existem fatores de risco que estão 
relacionados, tais como: 

(A) existência de poucos parceiros sexuais
(B) início da atividade sexual em idade avançada
(C) carências de ferro e cálcio na dieta
(D) doenças sexualmente transmissíveis, como herpes vírus
(E) alto nível socioeconômico
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