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Caderno
de Prova
HM1

dezembro

9

16 de dezembro
das 9 às 12 h
3 h de duração*
25 questões

Técnico em Enfermagem

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

(10 questões)
Texto
Leia o texto abaixo, para responder às questões 4 e 5.

1. Veja a imagem abaixo:

“A loura madura, bonita e empetecada olhava com
encanto para as prateleiras ao seu redor. Era num sebo
– um charmoso sebo no Leblon. Ao lado, seu marido,
uma personalidade da TV, conversava com alguns
clientes. De repente, ouviu-se a voz da mulher: “Que
livraria mais engraçada! Só tem livro velho!”.
Ruy Castro: Perecível, mas indestrutível . Folha de São Paulo, 10 nov.
2012, p. A2.

Em relação a imagem, assinale a alternativa correta.
a. ( ) A expressão “para a pirataria” indica desejo.
b. ( ) A palavra apenas equivale a somente agora.
c. ( ) A expressão “mais danos do que você imagina”
implica ideia de proporção.
d. ( X ) Na ilustração, a bola reforça a ideia de produto
pirata que a mensagem aborda.
e. ( ) Com “dê cartão vermelho para a pirataria” é
solicitado ao consumidor que evite produtos
não originais.

3. Assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.

d.
2. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Em “do que você imagina” a palavra que tem
valor explicativo; equivale a porque.
b. ( ) O acento gráfico da palavra dê atende à
mesma regra gramatical do acento que existe
em você.
c. ( X ) As formas verbais Adquira e dê encontram-se
no imperativo afirmativo.
d. ( ) A forma verbal causam, que está no presente
do indicativo, no pretérito perfeito desse
modo ficaria causava.
e. ( ) O texto emprega a terceira pessoa do singular:
seu/você/Adquira/dê. Na segunda pessoa
do singular, no mesmo tempo e modo, essas
palavras ficariam, respectivamente: teu/tu/
Adquiriu/deu.

e.

) A loura detestava livros velhos, que achava
engraçados.
( ) A personalidade de TV falava aos clientes
sobre sua esposa.
( ) As formas verbais olhava e conversava indicam um fato que pode ter acontecido no
passado.
( ) A forma verbal ouviu indica um fato não concluído no passado.
( X ) O sebo apresentava valores diferentes para o
autor e para a loura.

4. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) O travessão isola uma explicação.
b. ( ) A primeira vírgula do texto separa um aposto.
c. ( ) A expressão “uma personalidade da TV” é
separada por vírgulas por ser um vocativo.
d. ( ) Os pontos de exclamação indicam a indignação da mulher, com o ambiente em que se
encontrava.
e. ( ) Os dois pontos poderiam ser substituídos por
um ponto e vírgula, sem prejuízo para a compreensão da frase em que se encontra.
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5. Assinale a alternativa correta quanto à regência.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Eu lhe amo.
Prefiro estudar a trabalhar.
Este é o livro que você falou?
Obedeço os códigos de trânsito.
Onde você quer chegar, de mãos abanando?

Temas Atuais

5 questões

6. De vez em quando volta à tona, no mundo político
argentino, a disputa pela posse das Malvinas, revivendo um conflito bélico que teve desastrosas consequências para o povo daquele país.
No conflito em questão, a Argentina enfrentou forças:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

inglesas.
francesas.
brasileiras.
espanholas.
norte americanas.

9. No ano de 2011 a população mundial atingiu um
número extremamente elevado, o que vai implicar
muitos problemas, da falta de água potável e alimentos ao aumento da poluição.
Assinale a alternativa que indica o número de habitantes atingido pelo planeta, em 2011.
a.
b.
c.
d.
e.

Examine a lista abaixo.
1. Remover a água acumulada em vasos de
plantas.
2. Deixar sempre destampada a caixa d´água da
casa ou edifício.
3. Remover do quintal utensílios que possam
acumular água, como pneus, garrafas pet e
latas.
4. Não remover o lixo do quintal, evitando que
o mosquito procure abrigo no interior das
residências.

Estes manifestantes, na sua maioria jovens, ficaram
conhecidos como:
( )
( )
( )
( )
(X)

Punkers.
Transviados.
Peles vermelhas.
Caras pintadas.
Indignados.

8. A morte de Mohamed Bouazizi, um jovem tunisiano que ateou fogo às suas próprias roupas, é apontada como estopim do(da):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Primeira Intifada.
Segunda Intifada.
Primavera Árabe.
Guerra do Iraque.
Batalha do Deserto.
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900 milhões
1,8 bilhões
3 bilhões
7 bilhões
15 bilhões

10. Todos os anos registram-se, em
todo o Brasil, milhares de casos de
dengue. Aproximando-se o verão,
todos os cuidados devem ser tomados para se evitar a proliferação do
mosquito que transmite a doença.

7. Centenas de manifestantes saíram às ruas protestando contra a recessão econômica, o desemprego
e outras mazelas por que passam as populações de
muitos países, principalmente da Europa.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Assinale a alternativa que indica as medidas corretas
que devemos tomar.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Somente as medidas 1 e 2.
Somente as medidas 1 e 3.
Somente as medidas 1 e 4.
Somente as medidas 2 e 4.
As medidas 1, 2, 3 e 4.
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Conhecimentos Específicos
11. De acordo com o Código de Ética dos
Profissionais da Enfermagem, é proibido:
a. ( X ) Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como de
urgência ou de emergência.
b. ( ) Executar ou participar da assistência à saúde
com representante legal do paciente, exceto
em benefício próprio.
c. ( ) Promover a eutanásia ou participar de prática destinada a antecipar a morte do cliente,
exceto em caso de desejo expresso deste.
d. ( ) Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso
em casos de violência contra o meio ambiente.
e. ( ) Não cooperar em prática destinada a interromper a gestação.

12. É considerado um direito do profissional de
enfermagem, em relação aos demais trabalhadores de
enfermagem, saúde e outros:
a. ( ) Não participar da prática multiprofissional e
interdisciplinar.
b. ( X ) recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, em caso de identificação
de erro ou ilegibilidade.
c. ( ) Discutir livremente com colegas no ambiente
de trabalho.
d. ( ) Pedir para que outros colegar realizem as
tarefas em seu nome.
e. ( ) Executar prescrição medicamentosa e terapêutica onde não conste a assinatura e o
número de registro do profissional, exceto em
situações de urgência e emergência.

(15 questões)

13. As penalidades a serem impostas pelos Conselhos
Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que
determina o artigo 18, da Lei no 5.905, de 12 de julho
de 1973, são as seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.

advertência verbal.
multa.
censura.
suspensão do exercício profissional.
cassação do direito ao exercício profissional.

Assinale a alternativa que indica todas as penalidades
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a penalidade 1.
São corretas apenas as penalidades 2 e 4.
São corretas apenas as penalidades 2, 3 e 4.
São corretas apenas as penalidades 3, 4 e 5.
São corretas as penalidades 1, 2, 3, 4 e 5.

14. No atendimento a vítimas de queimaduras, que
sinais são indicativos de lesão de vias aéreas superiores por inalação de fumaça e gases aquecidos?
1. Pelos faciais e nasais chamuscados
2. Queimaduras na face e parte superior do
tórax
3. Escarro purulento amarelo esverdeado
4. Respiração ruidosa (estridores)
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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15. Uma determinada solução endovenosa de 100 ml
precisa ser infundida em 45 minutos.
O número de gotas por minuto deverá ser de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

20 gotas.
30 gotas.
40 gotas.
45 gotas.
60 gotas.

16. Na sondagem gastrointestinal é realizada a comprovação do correto posicionamento da sonda.
Essa comprovação se dá por meio de quais testes?
a. ( ) Verificação de sinais: dar importância para
sinais como febre, coriza e dor no corpo.
b. ( X ) Teste de audição: colocar o diafragma do estetoscópio na altura do estômago do paciente
e injetar rapidamente 20 cc de ar pela sonda,
sendo que o correto é a audição do ruído
característico.
c. ( ) Teste do borbulhamento: colocar a extremidade da sonda em um copo com água, sendo
que, se ocorrer borbulha, é sinal de que a
sonda está no local correto.
d. ( ) Teste do pezinho: verificar a coloração do pé
do paciente, para ver se há sinais de cianose.
e. ( ) Aspiração do conteúdo: aspirar com a boca o
conteúdo gástrico.

18. O Diabetes Mellitus é uma doença comum e de
incidência crescente, que aumenta com a idade. Ele
apresenta alta morbi mortalidade, com perda importante na qualidade de vida. É uma das principais causas de mortalidade, insuficiência renal, amputação de
membros inferiores, cegueira e doença cardiovascular.
Os sintomas clássicos do diabetes são:
a. (
b. (

) poliúria; polifagia e pigarro.
) polidipsia; polifagia e ganho involuntário de
peso.
c. ( X ) poliúria; polidipsia; polifagia e perda involuntária de peso.
d. ( ) poliúria; polidipsia, pigarro e ganho involuntário de peso.
e. ( ) polifagia; ganho innvoluntário de peso e
polidipsia.

19. Relacione a coluna das vacinas com as doenças
que elas evitam:
Coluna 1 Vacina
1.
2.
3.
4.
5.

Coluna 2 Doença
(
(

17. São consideradas doenças preveníveis por
imunização:
a. ( X ) difteria, tétano, coqueluche, rubéola,
tuberculose.
b. ( ) osteoporose, tuberculose, difteria, tétano,
coqueluche.
c. ( ) rubéola, tuberculose, diabetes, varicela, gripe.
d. ( ) coqueluche, rubéola, tuberculose, esclerose
múltipla.
e. ( ) leishmaniose, coqueluche, rubéola, tuberculose, gripe.
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BCG
DTP + Hib – vacina tetravalente
VOP – vacina oral contra pólio
VORH – vacina oral de rotavírus humano
SRC – tríplice viral

(
(
(

) Poliomielite (paralisia infantil)
) Difteria, tétano, coqueluche, meningite e
outras infecções causadas pelo Haemophilus
influenzae tipo b
) Formas graves de tuberculose
) Sarampo, rubéola e caxumba
) Diarréia por Rotavírus

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

2–1–5–4–3
2–3–5–1–4
3–1–5–4–2
3–2–1–5–4
3–5–4–2–1
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20. Quando os níveis glicêmicos de um indivíduo
estão acima dos considerados “normais”, mas não
estão suficientemente elevados para caracterizarem
um diagnóstico de diabetes, os indívíduos são classificados como portadores de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

síndrome metabólica.
hipoglicemia residual.
hiperglicemia residual.
hipoglicemia intermediária.
hiperglicemia intermediária.

23. A baciloscopia direta do escarro é o método
principal no diagnóstico da tuberculose pulmonar,
por permitir a descoberta das fontes de infecção, ou
seja, os casos bacilíferos. Trata-se de método simples,
rápido, de baixo custo e seguro para elucidação diagnóstica da tuberculose, uma vez que permite a confirmação da presença do bacilo.
O exame de baciloscopia de escarro deve ser solicitado aos pacientes que apresentem:
1. tosse por três semanas ou mais (sintomático
respiratório)
2. suspeita clínica e/ou radiológica de TB pulmonar, independentemente do tempo de tosse.
3. suspeita clínica de TB em sítios extrapulmonares (materiais biológicos diversos).

21. A idade para as mulheres se submeterem ao
exame de Papanicolau, por meio do qual é feito o
diagnóstico de câncer de colo de útero foi ampliada,
passando de 25 a 59 anos para:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

25 anos a 70 anos.
25 anos a 64 anos.
21 anos a 60 anos.
20 anos a 65 anos.
18 anos a 64 anos.

22. A vacina contra a influenza sazonal, administrada
na campanha de 2012, é contraindicada nos seguintes
casos:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

Pessoas com baixo peso.
Pessoas com febre e vômito.
Pessoas negras e com histórico de hipertensão.
Pessoas com história de reação anafilática
prévia ou alergia severa relacionada a ovo
de galinha e seus derivados, assim como a
qualquer componente da vacina; Pessoas
que apresentaram reações anafiláticas graves
a doses anteriores também contraindicam
doses subsequentes.
e. ( ) Pessoas com história de reação anafilática
prévia ou alergia severa relacionada a frutos
do mar.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.

24. A notificação compulsória é um importante instrumento para a vigilância sanitária.
Assinale a alternativa que corresponde às doenças que
necessitam de notificação:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

varicela e gripe.
endocardite e difteria.
leptospirose e tétano.
varíola e blastomicose.
coqueluche e miocardite.
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25. Conforme o Currents, nas modificações constantes das Diretrizes 2005 da American Heart Association
(AHA) sobre Ressuscitação Cardiopulmonar, publicada
na edição de 13 de dezembro de 2005, foi determinada a relação Compressão Torácica/Ventilação para
os socorristas que atuam sozinhos.
Assinale a alternativa que indica a correta relação
Compressão Torácica/Ventilação para todas as vítimas
(exceto recém-nascidos).
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

30:2
15:2
5:2
5:1
3:1

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)
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