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INSTRUÇÕES 

 
• Você está recebendo este caderno com 25 questões, a Folha de Respostas 

Personalizada e uma  Folha Intermediária de Respostas para conferência com o 
gabarito a ser publicado. 

 

• Com letra legível, preencha os espaços indicados na capa deste caderno, com seu 
nome e número de inscrição. 

 

• Leia cuidadosamente as questões e escolha, para cada uma, a resposta que você 
considera correta. 

 

• Marque, na Folha Intermediária de Respostas, a letra correspondente à alternativa 
que você escolheu. 

 

• Assine a Folha Definitiva de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. 
 

• Transcreva para essa Folha, também com caneta, todas as respostas anotadas na 
Folha Intermediária de Respostas. 

 

• Responda a todas as questões. 
 

• A duração da prova é de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos. 
 

• Ao terminar a prova, você entregará ao Fiscal a Folha Definitiva de Respostas e o 
caderno de questões. 

 

BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

1. Ao administrar um medicamento por via subcutânea, em 
adulto, a agulha 25X7 deverá ser introduzida a 

(A) 30º. 

(B) 45º. 

(C) 60º. 

(D) 90º. 

(E) 180º. 

____________________________________________________ 
 
2. Analise as afirmações abaixo sobre administração de 

medicamentos, considere V (Verdadeiro) ou F (Falso) e a  
seguir assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

 

(   ) A penicilina G Benzatina só pode ser administrada por 
via intramuscular. 

(   ) Pacientes em uso de ácido acetilsalicílico podem 
apresentar gastralgia. 

(   ) Os frascos de insulina não podem ser congelados. 

 
(A) F, F, F. 

(B) F, V, F. 

(C) V, V, F. 

(D) V, V, V. 

(E) F, F, V.  

____________________________________________________ 
 
3. Enquanto aguardava ser chamado para consulta, um 

paciente apresentou crise convulsiva, ainda na sala de 
espera. Frente a esta situação, o técnico de enfermagem 
deve proteger a cabeça da vítima e 

 
(A) colocá-la imediatamente sobre uma maca e sair à 

procura do médico.  

(B) proteger a língua, se ainda for possível. 

(C) aplicar imediatamente medicação anticonvulsivante.  

(D) imobilizar totalmente a vítima até a convulsão passar. 

(E) passar sonda nasogástrica. 

____________________________________________________ 
 
4. São métodos anticoncepcionais que também protegem 

contra doenças sexualmente transmissíveis,  
 

(A) a pílula anticoncepcional do dia seguinte e o dispositivo 
intrauterino - DIU. 

(B) o diafragma e o anticoncepcional injetável. 

(C) a camisinha masculina e a feminina. 

(D) a laqueadura e a vasectomia. 

(E) o método da tabelinha e a camisinha masculina. 

 
 

5. A aplicação de um curativo sobre a ferida tem como objetivo 
 

I. impedir a contaminação do ferimento; 

II. proteger o ferimento das lesões mecânicas; 

III. absorver a drenagem de secreções; 

IV. promover conforto psicológico do paciente.  

 
Está correto o apresentado em 
 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II, III e IV, apenas. 
(E) I, II, III e IV. 

____________________________________________________ 
 
6. Os serviços de atendimento pré-hospitalar móvel – SAMU 

devem contar com uma equipe de profissionais oriundos da 
saúde composta por  

 
(A) enfermeiros, fisioterapeutas e auxiliares de 

enfermagem. 

(B) médicos, técnicos de enfermagem e bombeiros.  

(C) médicos, enfermeiros e psicólogos . 

(D) enfermeiros, psicologos e técnicos de enfermagem. 

(E) médicos, enfermeiros, técnicos e/ou auxiliares de 
enfermagem. 

____________________________________________________ 
  
7. Existem situações em que se recomenda o adiamento da 

vacinação, exemplificadas por   

(A) desnutrição. 

(B) uso de antibióticos. 

(C) história de já ter tido a doença contra a qual será 
vacinado. 

(D) tratamento com imunodepressores ou com 
corticosteróides em dose alta. 

(E) tosse e coriza. 

____________________________________________________ 
 
8. Ao nascer, de preferência ainda na maternidade, a criança 

deve receber as vacinas 
 

(A) dupla infantil e febre amarela. 
(B) tetravalente e tríplice bacteriana.  
(C) BCG (id) e contra hepatite B. 
(D) tríplice bacteriana e BCG (id).  
(E) Sabin e tetravalente. 

____________________________________________________ 
 
9. A criança que recebe o esquema completo da vacina tríplice 

viral fica protegida contra  
 

(A) tétano, coqueluche e difteria. 

(B) rubéola, caxumba e sarampo. 

(C) tuberculose, varicela e febre amarela. 

(D) sarampo, coqueluche e tétano. 

(E) rubéola, varicela e difteria. 
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10. A orientação sobre a alimentação correta é fundamental 
para o controle da diabetes. A dieta do diabético deve ser 
rica em 

(A) fibras. 

(B) gorduras.  

(C) açúcares de cadeias simples.  

(D) hidratos de carbono. 

(E) sacarose.  

____________________________________________________ 
 
11. O momento em que a mãe comparece com a criança para 

ser vacinada constitui-se em uma boa oportunidade para 
avaliação do seu desenvolvimento. Espera-se que, por volta 
dos 5 meses, um bebê seja capaz de  

(A) engatinhar. 

(B) pegar objetos com os dedos indicador e polegar. 

(C) sentar sem apoio. 

(D) empregar uma palavra com sentido. 

(E) bater palminhas. 

____________________________________________________ 
 
12. Para o preparo das mamas para o aleitamento, durante o 

pré-natal, as gestantes devem ser orientadas a, entre outros 
itens, 

 
(A) evitar o uso de sutiã com alças largas durante a 

gravidez. 

(B) realizar banhos de sol nas mamas, por 15 minutos, pela 
manhã até dez horas ou após às 16, durante a 
gravidez. 

(C) higienizar, diariamente, os mamilos com algodão 
embebido em álcool. 

(D) realizar a ordenha do peito para retirar o colostro. 

(E) lavar os mamilos com água e sabão, 3 vezes ao dia. 

____________________________________________________ 
 
13. A atualização do esquema vacinal da gestante com a vacina 

dupla adulto tem como principal objetivo proteger o                
recém- nascido contra  

(A) a infecção hospitalar. 

(B) a meningite viral. 

(C) a icterícia. 

(D) o tétano neonatal. 

(E) a difteria. 

____________________________________________________ 
 
14. Ao retirar um lençol da calandra, uma funcionária                       

da lavanderia encostou o braço no equipamento                   
quente e queimou uma área de, aproximadamente, 5 cm. 
Nessa situação, o primeiro cuidado deve compreender 

(A) o resfriamento da área com solução fisiológica. 

(B) a aplicação de vaselina líquida. 

(C) o rompimento das bolhas assim que se formarem. 

(D) a aplicação de pomada com antibiótico. 

(E) a aplicação de pomada anestésica. 

 

15. P. A., 26 anos, sexo feminino, procurou o pronto-socorro 
após ter sido mordida no dedo polegar quando brincava 
com seu cachorro. Ao examinar o local, o técnico de 
enfermagem constatou que o ferimento tinha cerca de            
1,5 cm de extensão e estava sangrando. O cuidado 
imediato deve compreender 

 
(A) a aplicação de uma dose de soro antirrábico. 

(B) o curativo compressivo do dedo. 

(C) a aplicação de uma dose de vacina antirrábica. 

(D) a sutura do ferimento. 

(E) a lavagem do ferimento com água corrente abundante e 
sabão. 

____________________________________________________ 
 
16. A prescrição médica é: SG 5% - 600 ml, correr em 5 horas. 

Para cumprir esta prescrição, o gotejamento deverá ser de 
 
(A) 15 gotas/minuto. 

(B) 25 gotas/minuto. 

(C) 30 gotas/minuto. 

(D) 40 gotas/minuto. 

(E) 42 gotas/minuto. 

____________________________________________________ 
 
17. A destruição ou eliminação de todos os microrganismos na 

forma vegetativa ou esporulada é obtida por meio de 
 
(A) degermação. 

(B) antissepsia. 

(C) desinfecção. 

(D) esterilização. 

(E) limpeza. 

____________________________________________________ 
 
18. Pacientes diabéticos que fazem uso de hipoglicemiantes 

orais ou insulina podem apresentar hipoglicemia, que se 
manifesta, entre outros sinais e sintomas, por 

 
(A) rubor facial e hálito cetônico. 

(B) cansaço e hipertensão. 

(C) tremores e sudorese. 

(D) coma e hálito cetônico. 

(E) icterícia e cianose. 

____________________________________________________ 
 
19. Para manutenção de suas propriedades, a vacina 

antirrábica deve ser conservada em temperatura entre 
 

(A) - 8 ºC  e  -2 ºC. 

(B) - 2 ºC e + 2 ºC. 

(C)  0 ºC  e + 4 ºC. 

(D) + 2 ºC  e  + 8 ºC. 

(E) + 4 ºC  e  + 10 ºC. 
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20. São conhecidas como doenças sexualmente transmissíveis 
 

(A) a varicela, a gonorréia e a hepatite C. 

(B) a sífilis, o HIV-AIDS e o condiloma acuminado. 

(C) o herpes zoster, o sarampo e a hepatite B. 

(D) o HIV-AIDS, a gonorréia e a difteria. 

(E) o condiloma acuminado, o cancro mole e a rubéola. 

____________________________________________________ 
 
21. Para se obter o valor correto da pressão arterial de um 

indivíduo adulto, antes da aferição torna-se importante, 
entre outros cuidados 

 
I. explicar o procedimento ao paciente; 

II. certificar-se de que o paciente não está com a bexiga 
cheia; 

III. verificar se o paciente não fez uso do cigarro nos 
últimos 30 minutos; 

IV. certificar-se de que o paciente não praticou exercícios 
físicos há 60-90 minutos; 

V. observar se o paciente não está com as pernas 
cruzadas. 

 
Está correto o apresentado em 

 
(A) I e II, apenas. 

(B) II e IV, apenas. 

(C) I, III e V, apenas. 

(D) II, III, IV e V, apenas. 

(E) I, II, III, IV e V. 
____________________________________________________ 
 
22. O médico deve ser avisado e a digitoxina prescrita não deve 

ser administrada se o paciente apresentar pulso 

(A) igual ou menor de 60 batimentos por minuto. 

(B) igual a 80 batimentos por minuto. 

(C) entre 60 e 80 batimentos por minuto. 

(D) entre 80 e 120 batimentos por minuto. 

(E) maior que  120 batimentos por minuto. 
____________________________________________________ 
 
23. São exemplos de vacinas aplicadas por via intramuscular, 

as vacinas 

(A) contra o sarampo e a BCG. 

(B) tríplice viral e a contra hepatite B. 

(C) contra febre amarela e a Sabin. 

(D) contra raiva humana e a contra o sarampo. 

(E) tetravalente e a dupla adulto. 
____________________________________________________ 
 
24. Entre outros sinais, a desnutrição grave se caracteriza por 

(A) cabelo fraco, seco e descolorido. 

(B) olhos encovados. 

(C) manchas na pele. 

(D) dedos das mãos em forma de baquetas. 

(E) cianose. 

25. Para a maioria das mulheres, entre o terceiro e quinto dia 
após o parto, pode ocorrer o ingurgitamento mamário. Para 
evitá-lo,  

(A) a puérpera deve ingerir muito líquido. 

(B) a pega e a posição para amamentação devem estar 
adequadas. 

(C) a mama deve ser ordenhada com bomba a cada 2 
horas. 

(D) o bebê deve ser amamentado a cada 3 horas, 
rigorosamente. 

(E) a mulher deve tomar antibióticos. 

 

 

 

 


