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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

PATO BRAGADO/PR 
 

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 
Português 
Matemática/Raciocínio Lógico 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

05 
05 
05 
30 

Total de questões 45 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e FUNÇÃO), 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. 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 três 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 e assinatura do 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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PORTUGUÊS 
 

Resgatado, lobo-guará vem se recuperando de machucados 
e lesões de pele 

 

 Um lobo-guará foi encontrado debilitado, com pouco 
peso, machucado em sua pata dianteira e com sarna. Desde 
seu resgate, o lobo ________ sendo alimentado, medicado e 
está em observação no Parque Ecológico. 
 “O objetivo é a soltura, ao seu habitat natural, assim 
que estiver recuperado”, explicou o Biólogo e Diretor do 
Parque Ecológico de São Carlos (SP). 
 Por isso, a recomendação do Diretor do Parque é para 
que animais domésticos não sejam levados ao Cerrado.  
“A predação de animais silvestres por domésticos é 
frequente”, contou Fernando Magnani. 
 O contato com animais domésticos apresenta 
diferentes riscos aos animais silvestres. Dentre os riscos está 
a transmissão de doenças, como a sarna. “A transmissão 
cruzada de doenças entre animais domésticos e selvagens 
geralmente prejudica os selvagens. Animais domésticos já 
possuem certa __________ a doenças graves, como a 
cinomose”, complementou o Diretor do Parque Ecológico. 
  A simples presença de animais domésticos em um 
ambiente natural pode ocasionar conflitos. “Os animais 
silvestres passam a buscar outros espaços sem a presença 
dos domésticos, ficando vulneráveis à captura, ao 
atropelamento ou à separação de filhotes de suas mães”, 
relatou o Diretor do Parque Ecológico.  

Fonte: Correio do Povo - adaptado. 
 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 

a) veem | rezistência 
b) vem | resistência 
c) veem | resistência 
d) vem | rezistência 
 

2) Em conformidade com o texto, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 

a) O lobo-guará, encontrado debilitado e com pouco peso, 
permanecerá, mesmo após a sua recuperação, recluso no 
Parque Ecológico. 

b) O contato com animais silvestres apresenta riscos aos 
animais domésticos. 

c) Os animais silvestres podem transmitir aos animais 
domésticos, entre várias doenças, a sarna. 

d) A presença de animais domésticos em um ambiente 
natural pode causar conflitos, já que os animais silvestres 
passam a procurar por outros locais sem a presença dos 
domésticos. 

 

3) No trecho “Um lobo-guará foi encontrado debilitado, com 
pouco peso, machucado em sua pata dianteira e com 
sarna.”, o termo sublinhado pode ser substituído, sem 
alteração no sentido, por: 
 
a) Manso. 
b) Fortalecido. 
c) Ferido. 
d) Saudável. 
 

4) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Se você não está doente, faltou à aula ________? 
 
a) por quê  
b) porque 
c) porquê 
d) por que 
 

5) Em relação à flexão de número dos substantivos, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O plural de “cidadão” é “cidadãos”. 
(---) O plural de “têxtil” é “têxteis”. 
 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) E - E.  
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
6) Para embrulhar uma caixa para presente, é necessário 
que o papel de presente tenha formato retangular e possua 
uma área de 4.200cm². Sendo assim, assinalar a alternativa 
que apresenta as dimensões que satisfazem essa área: 
 
a) 70cm x 80cm 
b) 70cm x 60cm 
c) 60cm x 50cm 
d) 80cm x 90cm 
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7) Considerando-se a equação de 2º grau abaixo, assinalar a 
alternativa que apresenta o valor da soma das raízes dessa 
equação: 
 

x² - 2x - 15 = 0 
 
a) 2 
b) 3 

c) 4 

d) 5 
 
 
 

8) Bruna paga um aluguel mensal de R$ 1.200,00. Sabendo-
se que esse valor foi reajustado e passou a ser R$ 1.680,00, 
assinalar a alternativa que indica a porcentagem 
correspondente a esse aumento: 
 
a) 40% 
b) 42% 
c) 44% 
d) 46% 
 

 

 

9) Certo produto, com preço de R$ 290,00, foi vendido com 
24% de desconto. Sendo assim, qual o valor pelo qual esse 
produto foi vendido? 
 
a) R$ 210,40 
b) R$ 215,40 
c) R$ 220,40 
d) R$ 225,40 
 

 

 

10) João comprou 2kg de carne e decidiu dividir igualmente 
essa quantia em 8 potes diferentes. Sendo assim, qual a 
quantidade de carne que deve ter em cada pote? 
 
a) 25dg 
b) 25g 
c) 250g 
d) 250dg 
  
  

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11) Uma cliente que se recusa a ser atendida por uma 
funcionária negra. Um homem negro que entra em uma loja 
e é seguido pelo segurança. Um goleiro que é chamado de 
“macaco” pela torcida adversária ou uma menina que tem o 
cabelo afro chamado de “cabelo ruim”. Situações como 
essas são vividas diariamente por muitos afrodescendentes 
no Brasil. (Fonte: Vestibular Uol - adaptado.) 
 
Considerando-se a temática da notícia, a prática do racismo: 
 
I. Constitui crime inafiançável e imprescritível.  
II. Está sujeita à pena de detenção.  
 
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. 
 

12) As concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera 
atingiram um novo recorde no ano passado - disse a 
Organização Meteorológica Mundial (OMM). (Fonte: UOL - 
adaptado.)  
 
Considerando-se o assunto da notícia, assinalar a alternativa 
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
Caso o ritmo atual de aumento das concentrações de gases 
de efeito estufa se mantenha, o aumento da temperatura no 
final deste século vai superar, de longe, a meta estabelecida, 
em virtude do Acordo de ________, de limitar o aquecimento 
global a +1,5°C, ou a +2°C acima dos níveis pré-industriais. 
 
a) Paris 
b) Genebra 
c) Tóquio 
d) Bangkok 
 

13) Assinalar a alternativa que apresenta um exemplo de 
software e dois exemplos de hardware, respectivamente: 
 
a) Antivírus, monitor e mouse. 
b) Spyware, Windows 10 e Word 2010. 
c) Webcam, processador e firmware. 
d) Teclado, spyware e mouse. 
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14) Em relação às funções de data do programa Excel 2010, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(_) A função DATADIF retorna o número de série de uma 

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

dia do mês. 
 
a) C - E. 
b) E - E. 
c) E - C. 
d) C - C. 
 

15) Sobre dispositivos periféricos que possibilitam a função 
de entrada de dados, analisar os itens abaixo: 
 
I. Monitor com tela sensível ao toque. 
II. Projetor multimídia. 
III. Caixa de som. 
 
Está CORRETO: 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II.  
c) Somente o item III. 
d) Nenhum dos itens. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
16) Considerando-se a Constituição Federal, analisar a 
sentença abaixo: 
 
O povo exerce seu poder por meio de representantes eleitos 
ou diretamente, nos termos desta Constituição (1ª parte). O 
único poder da União é o Legislativo (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. 
 

17) Considerando-se a Constituição Federal, analisar a 
sentença abaixo: 
 
A seguridade social compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social (1ª parte). Compete ao 
Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade 
social, com base na universalidade da cobertura e do 
atendimento (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. 
 

18) De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, são Portas de 
Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de 
Atenção à Saúde as ações e os serviços de: 
 
a) Atenção primária, de urgência e emergência e de atenção 

psicossocial. 
b) Urgência e emergência, atenção psicossocial e os serviços 

especiais de acesso aberto. 
c) Atenção primária e de atenção ambulatorial especializada 

e hospitalar. 
d) Atenção primária e os serviços especiais de acesso aberto. 
 

19) De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A(o) ___________ compreende a seleção e a padronização 
de medicamentos indicados para atendimento de doenças 
ou de agravos no âmbito do SUS. 
 
a) Formulário Terapêutico Nacional 
b) RENAME 
c) Articulação Interfederativa 
d) RENASES 
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20) Considerando-se a Lei nº 8.080/1990, sobre as ações que 
estão incluídas no campo de atuação do SUS, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas 

para consumo humano. 
II. A participação no controle e na fiscalização da produção, 

transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 
psicoativos, tóxicos e radioativos. 

III. A ordenação da formação de recursos humanos na área 
de saúde. 

 
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. 
 

21) Em conformidade com a Lei nº 8.069/1990 - ECA, sobre 
o direito à vida e à saúde, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de 

tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra 
criança ou adolescente serão obrigatoriamente 
comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva 
localidade, com prejuízo de outras providências legais.   

b) As gestantes ou mães que manifestem interesse em 
entregar seus filhos para a adoção serão 
obrigatoriamente encaminhadas, com constrangimento, à 
Justiça da Infância e da Juventude.   

c) O Sistema Único de Saúde promoverá programas de 
assistência médica e odontológica para a prevenção das 
enfermidades que ordinariamente afetam a população 
infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, 
educadores e alunos.  

d) É facultativa a vacinação das crianças nos casos 
recomendados pelas autoridades sanitárias. 

 

22) Em conformidade com a Lei nº 10.741/2003 - Estatuto 
do Idoso, analisar a sentença abaixo:  
 
A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer 
será proporcionada mediante descontos de, no máximo, 50% 
nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e 
de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos 
locais (1ª parte). Os meios de comunicação manterão os 
mesmos espaços e horários normais aos idosos, com 
finalidade informativa, educativa, artística e cultural, exceto 
sobre o processo de envelhecimento (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. 
 

23) De acordo com a Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da 
Penha, são consideradas formas de violência contra a 
mulher: 
 
a) Somente a violência física ou sexual. 
b) As violências psicológica, sexual, patrimonial, moral e 

física. 
c) A violência moral, entendida como qualquer conduta que 

cause dano emocional e diminuição da autoestima 
mediante ameaça ou constrangimento. 

d) A disseminação de valores éticos de irrestrito respeito à 
dignidade da pessoa humana, com a perspectiva de 
gênero e de raça ou etnia. 

 

24) De acordo com a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá 
nenhuma espécie de discriminação.  

b) É dever de todos comunicar à autoridade competente 
qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da 
pessoa com deficiência.  

c) A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de 
benefícios decorrentes de ação afirmativa.  

d) A deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa, 
inclusive para exercer direitos sexuais e reprodutivos.  

 

25) De acordo com a Lei Orgânica Municipal, analisar a 
sentença abaixo: 
 
As instituições privadas não poderão participar de forma 
complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), apenas 
mediante contrato de direito público ou convênio (1ª parte). 
O SUS, no âmbito do Município, será financiado com recursos 
do orçamento do Município, do Estado, da União e da 
seguridade social, além de outras fontes (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. 
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26) Segundo a Lei Orgânica Municipal, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) O Prefeito municipal poderá utilizar consultas populares, 

na forma da lei, para decidir sobre assuntos de interesse 
específico do Município, de bairro ou de distrito, cujas 
medidas deverão ser tomadas diretamente pela 
Administração Municipal. 

(_) É vedada a realização de consulta popular nos quatro 
meses que antecedem as eleições para qualquer nível do 
Governo. 

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

27) De acordo com a Portaria nº 2.616/1998, é CORRETO 
afirmar que são considerados pacientes críticos: 
 
a) Somente os pacientes de terapia intensiva pediátricos e 

neonatais. 
b) Somente os pacientes de terapia intensiva adultos, 

pediátricos e neonatais. 
c) Pacientes queimados. 
d) Todos os bebês que ficam em berçários e os internados na 

UTI neonatal. 
 

28) Considerando-se a Portaria nº 2.616/1998, sobre as 
infecções hospitalares e comunitárias, analisar a sentença 
abaixo: 
 
A infecção em recém-nascido, cuja aquisição por via 
transplacentária é conhecida ou foi comprovada e que se 
tornou evidente logo após o nascimento, é considerada 
infecção hospitalar (1ª parte). As infecções no recém-nascido 
são comunitárias, com exceção das transmitidas de forma 
transplacentária e aquelas associadas à bolsa rota superior a 
24 horas (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. 
 

29) Em conformidade com a Portaria de consolidação 
nº 4/2017, sobre a notificação compulsória, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. É facultativa para os médicos. 
II. Será realizada diante da suspeita ou da confirmação de 

doença ou agravo.  
 
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. 
 

30) De acordo com Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, “Negar assistência de enfermagem em 
qualquer situação que se caracterize como urgência ou 
emergência” é considerado um(a): 
 
a) Direito. 
b) Dever. 
c) Responsabilidade. 
d) Proibição. 
 

31) Conforme disposto na NR 32 - Segurança e Saúde no 
Trabalho em Serviços de Saúde, analisar a sentença abaixo: 
 
O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos 
(1ª parte). Os trabalhadores com feridas ou lesões nos 
membros superiores só podem iniciar suas atividades após 
avaliação médica obrigatória, com emissão de documento 
de liberação para o trabalho (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. 
 

32) Em conformidade com o Ministério da Saúde, toda 
criança tem direito a: 
 
I. Ter acesso a serviços de saúde de qualidade. 
II. Ter acesso à escola pública e gratuita perto do lugar onde 

mora. 
III. Receber gratuitamente as vacinas indicadas no calendário 

básico de vacinação. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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33) De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 49 - 
Envelhecimento e saúde da pessoa idosa, o “Acolhimento” é 
um modo de operar os processos de trabalho em saúde, de 
forma a dar atenção a todos que procuram os serviços de 
saúde. Considerando-se alguns aspectos importantes para 
um bom acolhimento da pessoa idosa, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Chamar a pessoa idosa carinhosamente por “vozinho” ou 

“vozinha” demonstra carinho e boa recepção. 
b) Utilizar uma linguagem clara, evitando-se a adoção de 

termos técnicos que podem não ser compreendidos. 
c) A deficiência auditiva gera no idoso um dos mais 

incapacitantes distúrbios de comunicação, impedindo-o 
de desempenhar plenamente seu papel na sociedade; por 
isso, durante o atendimento, deve-se sempre utilizar um 
tom de voz bem alto. 

d) O profissional de saúde deve identificar as 
particularidades do idoso na Atenção Básica, para logo 
encaminhá-lo ao atendimento hospitalar, onde terá 
melhor atendimento, em decorrência das diversas 
comorbidades que o avanço da idade acarreta. 

 

34) De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 36 - 
Diabetes Mellitus (DM), sobre a DM do tipo 1, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. A diabetes do tipo 1 acomete principalmente crianças e 

adolescentes. São dependentes de insulina, pois o seu 
corpo não produz esse hormônio. 

II. Geralmente ocorre em adultos com longa história de 
excesso de peso e com história familiar dessa doença.  

 
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) Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 33 - Saúde da 
Criança: Crescimento e Desenvolvimento, em relação à 
alimentação da criança de 6 meses a 2 anos, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) A partir dos oito meses de idade, alguns alimentos da 

família já podem ser oferecidos à criança (arroz, feijão, 
carne cozida, legumes) se estiverem amassados ou 
desfiados, desde que não tenham sido preparados com 
excesso de temperos (condimentos). 

(_) No caso de crianças não amamentadas, a introdução de 
alimentos além da alimentação láctea só ocorrerá após 
os 12 meses. 

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

36) Segundo LIMA et al., em relação aos materiais 
usualmente utilizados para arrumação da cama hospitalar, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Dois lençóis, um lençol móvel, um impermeável, um 

cobertor, uma colcha, um edredom, duas fronhas e uma 
almofada. 

b) Um lençol, um lençol móvel, uma colcha, uma fronha, um 
cobertor. 

c) Um lençol, uma fronha, um cobertor, um impermeável. 
d) Dois lençóis, um lençol móvel, uma colcha, uma fronha, 

um cobertor e um impermeável. 
 

37) Com relação às prioridades no atendimento de urgência 
e emergência, assinalar a alternativa que preenche a lacuna 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
A primeira prioridade no tratamento de qualquer paciente 
com uma condição de emergência é o(a) ___________. 
 
a) verificação do estado de consciência 
b) reposição hídrica 
c) estabelecimento da via aérea 
d) controle de hemorragias internas 
 

38) De acordo com CARMAGNANI, em relação à verificação 
de frequência respiratória, analisar os itens abaixo: 
 
I. Se as respirações forem superficiais e de difícil detecção, 

observe o apêndice xifoide, local em que a respiração é 
mais aparente. 

II. Em bebês ou crianças, deve-se avaliar a respiração sem 
que estejam chorando, pois isso pode alterar a condição 
respiratória. 

 
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. 
 

39) Em relação ao preparo de crianças para procedimentos, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Falar somente o necessário, sem muitos detalhes, com 

relação ao procedimento que será realizado. 
b) Usar termos concretos e não abstratos, bem como 

recursos visuais para descrever o procedimento. 
c) Informar aos pais o seu papel de apoio durante o 

procedimento, orientando que sua presença não é 
permitida, por exemplo, no exame de ultrassom. 

d) Por ser criança, não há necessidade de esclarecer as 
palavras desconhecidas. 
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40) Conforme KAWAMOTO, a via usada para administração 
de medicamento entre a epiderme e a derme, que está 
indicada para aplicar vacina BCG, testes diagnósticos (PPD 
ou Mantoux) e testes alérgicos, é: 
 
a) Intramuscular. 
b) Intradérmica. 
c) Oral. 
d) Intravenosa. 
 

41) De acordo com LIMA, em relação à mudança de decúbito 
do paciente acamado, analisar os itens abaixo: 
 
I. O profissional de enfermagem deve virar o paciente em 

decúbito lateral com auxílio do lençol móvel. 
II. Deixar o paciente em posição confortável e o ambiente 

em ordem. Registrar no prontuário. 
 
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. 
 

42) De acordo com TORTORA, durante a fase final da 
gravidez e os primeiros dias após o nascimento, as glândulas 
mamárias secretam um líquido turvo chamado: 
 
a) Ocitocina. 
b) Genótipo. 
c) Colostro. 
d) Ducto. 
 

43) Em conformidade com a SMELTZER e BARE, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Uma deiscência é a separação parcial ou total das bordas de 
uma ferida (1ª parte). A evisceração é o método de 
cicatrização pelo qual as bordas não são aproximadas 
cirurgicamente e a continuidade da pele é restaurada pelo 
processo conhecido como granulação (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. 
 

44) De acordo com BOLICK, para prevenir infecções no 
ambiente, as superfícies ambientais e os equipamentos 
devem ser limpos com desinfetante nas seguintes condições: 
 
I. Após um procedimento (imediatamente ou assim que 

possível). 
II. Após qualquer derramamento de sangue ou líquido 

corporal. 
III. Ao final de um turno de trabalho. 
 
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. 
 

45) Considerando-se as categorias para esterilização, 
desinfecção e limpeza, numerar a 2ª coluna de acordo com a 
1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Itens críticos. 
(2) Itens semicríticos. 
(3) Itens não críticos. 
 
(---) Utensílios para alimentação e roupas de cama. 
(---) Anéis de ajuste diafragmático e cânulas endotraqueais. 
(---) Instrumentos cirúrgicos e cateteres vesicais. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
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