
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 14/2021 

 

PROVA OBJETIVA 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 40 questões. Leia cuida-

dosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.  

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a FO-

LHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.  

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, co m caneta de tinta azul ou preta, a letra correspon-

dente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.  

A duração da prova é de 3 horas.  

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio depois de decorrida 1 

hora do início da prova.  

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no f inal deste caderno.  

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.  

Nome do candidato: RG  

 

01-08-2021 - Manhã 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o texto para responder às questões 

de números 01 a 07. 

A contribuição da cultura científ ica  

O estudo da condição humana não depende ape-

nas do ponto de vista das ciências humanas. Não 

depende apenas das reflexões filosóficas e das des-

crições literárias.  Depende também das ciências 

naturais renovadas e reunidas, que são: a cosmolo-

gia, as ciências da Terra e a Ecologia.  

O que essas ciências fazem é apresentar um tipo 

de conhecimento que organiza um sabe r anterior-

mente disperso e compartimentado. Ressuscitam o 

mundo, a Terra, a natureza –  noções que nunca dei-

xaram de provocar o questionamento e a reflexão na 

história de nossa cultura –  e, de uma nova maneira,  

despertam questões fundamentais:  o que é o mun do, 

o que é nossa Terra, de onde viemos? Elas nos per-

mitem inserir e situar  a condição humana no cosmo, 

na Terra, na vida.  

Estamos em um planeta minúsculo, satélite de 

um sol de subúrbio, astro pigmeu perdido entre mi-

lhares de estrelas da Via -Láctea, ela mesma galáxia 

periférica em um cosmo em expansão, privado de 

centro. Somos filhos marginais do cosmo, formados 

de partículas, átomos, moléculas do mundo físico. E 

estamos não apenas marginalizados, como também 

perdidos no cosmo, quase estrangeiros, justamen te 

porque nosso pensamento e nossa consciência p er-

mitem que consideremos isto. [...]  

(MORIN ,  Edgar.  A  cabeça bem -fe i ta .  B el trand B rasi l :  2010 .  p ág.  35)  

01. De acordo com o texto,  

 apesar de estarmos em um sistema solar central,  

vivemos em um planeta marginaliza do. 

 cabe apenas às ciências humanas o estudo da 

condição humana. 

 uma das questões fundamentais é sobre nossa 

existência no universo.  

 além das ciências humanas, as ciências naturais  

renovadas também são importantes para o estu-

do da condição humana. 

02. No contexto do terceiro parágrafo, a sentença “que 

consideremos isto” refere -se ao trecho:  

 “... que essas ciências fazem é apresentar um ti-

po de conhecimento que organiza um saber ante-

riormente disperso e compartimentado”.  

 “... noções que nunca deixaram de  provocar o 

questionamento e a reflexão na história de nos-

sa cultura” .  

 “... estamos não apenas marginalizados, como 

também perdidos no cosmo, quase estrangei-

ros...”  

 “... de uma nova maneira, despertam questões 

fundamentais: o que é o mundo, o que é nossa 

Terra, de onde viemos ?”  

03. No segundo parágrafo, o verbo “ressuscitar”,  em 

“Ressuscitam o mundo, a Terra,  a natureza...” vei-

cula sentido que equivale  a 

 restaurar,  fazer reviver.  

 restituir a vida.  

 escapar a perigo.  

 destituir  da lembrança.  

04. Assinale a alternativa  em que a expressão destaca-

da denota uma enumeração.  

 “... a Terra, a natureza –  noções que nunca dei-

xaram de provocar o questionamento e a reflexão 

na história de nossa cultura  –  e, de uma nova 

maneira...”  

 “Depende também das ciências naturais renova-

das e reunidas, que são: a cosmologia, as ciên-

cias da Terra e a Ecologia.”  

 “... e, de uma nova maneira, despertam questões 

fundamentais: o que é o mundo, o que é nossa 

Terra, de onde viemos ?”  

 “Estamos em um planeta minúsculo ,  satélite de 

um sol de subúrbio, astro pigmeu perdido entre 

milhares de estrelas da Via-Láctea...”  

05. No trecho –  “E estamos não apenas marginalizados, 

como também perdidos no cosmo, quase estrangei-

ros...”  (3º parágrafo)  –,  os termos destacados con-

têm, respectivamente, os  sentidos:  

 adição; adição; intensidade.  

 negação; adição; tempo.  

 negação; contrariedade; modo.  

 adição; modo; intensidade.  

06. Acerca do uso do travessão no 2º parágrafo  do 

texto, é correto af irmar que 

I. Introduz um discurso direto.  

II. Pode ser substituído sem p rejuízo do sentido 

por vírgulas.  

III. Intercala um trecho ao qual se quer dar ênfa-

se. 

 I,  II  e I II  estão corretos.  

 Apenas I e II  estão corretos.  

 Apenas II está correto.  

 Apenas II e  III  estão corretos.  

07. No trecho –  “Elas nos permitem inserir e situar a 

condição humana no cosmo, na Terra ,  na vida”  –  é  

correto afirmar,  sobre o pronome sublinhado , que 

 o tipo de colocação pronominal se denomina ên-

clise e justifica-se pelo verbo estar no futuro do 

presente.  
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 o tipo de colocação pronominal se denomina 

próclise e justifica-se pelo verbo estar no  futuro 

do presente.  

 o tipo de colocação pronominal se denomina 

próclise e justifica-se pelo fato do pronome ela 

atrair o pronome oblíquo. 

 o tipo de colocação pronominal se denomina 

mesóclise e justifica-se pelo verbo estar no futu-

ro do pretérito.  

08. Assinale a alternativa redigida em conformidade 

com a norma-padrão quanto às regras de regência e 

à ocorrência da crase.  

 Fake News apresentam à população uma versão 

deturpada dos eventos.  

 A população é chamada à tirar prova das infor-

mações apresentadas.  

 Cada dia mais têm chegado à mim reclamações 

sobre a atual situação do Brasil.   

 É inegável que às pessoas com as quais convi-

vemos influenciam nosso modo de pensar e agir .  

09. Assinale a alternativa em que o enunciado atende à 

norma-padrão de regência.  

 O meu pai sempre foi leal para com seus filhos.  

 Tanto drogas lícitas, quanto il ícitas são prejudi-

ciais para saúde.  

 Maria Helena sempre chorava, nisso era seme-

lhante com sua mãe.  

 Pedro era amante de navegações e nelas coloca-

va seu coração.  

10. A concordância está inteiramente c orreta na frase:  

 As alcateias é um grande problema no sul do pa-

ís.  

 Os Estados Unidos enviou uma grande tropa para 

a linha de fogo.  

 Mais de uma menina cumprimentaram -se no 

evento.  

 Fui eu que falou de você para ela.  

MATEMÁTICA 

11. Certo produto foi vendido à vista, com um desconto 

de 6,5%, por R$ 121,55. Determine o valor deste 

produto antes de receber o referido desconto.  

 R$ 130,00.  

 R$ 129,45.  

 R$ 132,50.  

 R$ 128,60.  

12. Em um hospital,  a razão entre o número de pacien-

tes masculinos e femininos internados era igual a 

3/5 e a diferença entre os números de pacientes 

masculinos e femininos era de 20. Supondo-se que 

ocorra a internação de mais dez pacientes do sexo 

masculino, a nova razão, na mesma ordem, será de  

 8/5. 

 7/5. 

 4/5. 

 5/8. 

13. Com base na figura a seguir,  determine a distância 

entre o ponto A e B.  

 

 8 cm. 

 12 cm. 

 16 cm. 

 4 cm. 

14. Júlia pretende investir um capital de R$  12.000,00 

em uma aplicação que remunera a juros simples pe-

lo período de um ano. Dado que o objetivo dela é de 

que esta aplicação tenha como retorno 1/8 do ca-

pital investido, a taxa de juros anual esperada por 

Júlia será (em %) de 

 12,50. 

 14,20. 

 16,40. 

 15,70. 

15. Considere os números 60, 45 e 27 e assinale a 

alternativa correta.  

 O M.M.C. é um número menor que 520.  

 O M.D.C. é 5.  

 O produto entre o M.D.C. e o M.M.C. é menor que 

1.600. 

 A razão entre o M.M.C. e o M.D.C. é 180.  

16. Um reservatório é completamente cheio de água por 

3 torneiras em 6 horas ininterruptas. Caso sejam 

utilizadas apenas duas torneiras,  o tempo necessá-

rio para completar esta tarefa será de  

 9 h.  

 8 h.  

 12 h.  

 7 h.  

17. Os irmãos Pedro e Bartolomeu possuíam respecti-

vamente R$ 15,00 e R$ 137,00. Bartolomeu deu 

certa quantidade a Pedro, mas, mesmo assim, ain-

da ficou com o triplo do valor do irmão. A quantida-

de que Bartolomeu deu a Pedro corresponde a  

 R$ 38,00. 

 R$ 114,00. 

 R$ 23,00. 

 R$ 27,00. 
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Instrução: Mariana começou a realizar algumas ati-

vidades físicas e registrar o tempo gasto nestas ati-

vidades ao longo de uma semana. Os dados resulta-

ram no gráfico a seguir. Analise-o para responder às 

questões de 18 a 20. 

 

18. Sobre os dados representados, é correto af irmar 

que 

 o tempo gasto, na Segunda-feira, foi igual a 40 

minutos.  

 Mariana dedicou, no Sábado, 1 hora e 24 minu-

tos às atividades físicas.  

 O tempo registrado para Terça-feira é a metade 

daquele de Sexta-feira.  

 O tempo registrado para Quarta -feira foi de 20 

minutos.  

19. Determine a média de tempo diária de atividade 

física realizada por Mariana.  

 46 minutos.  

 0,4 horas.  

 1,5 horas.  

 50 minutos.  

20. Sabendo-se que Mariana considerou como pontos o 

tempo gasto em atividades físicas e que atribuiu 

peso 2 para os dias que foram iguais ou superiores 

a 30 minutos, a média ponderada de pontos obti-

dos por Mariana foi de  (Observação: tempo em mi-

nutos) 

 60. 

 51,6. 

 55,7. 

 62,8. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. O Decreto N° 94.406/87, regulamenta a Lei N° 

7.498/86, sobre o exercício profissional da Enfer-

magem. Considerando essa afirmação, analise as 

alternativas:  

I. É considerado Técnico de Enfermagem o titu-

lar do diploma ou do certificado de técnico de 

Enfermagem, expedido de acordo com a legis-

lação e registrado no órgão competente.  

II. Cabe ao técnico de enfermagem atuar na pre-

venção e controle das doenças transmissíveis  

em geral e nos programas de vigilância epi-

demiológica.  

III. Incumbe ao técnico de enfermagem  atuar na 

prestação de cuidados diretos de Enfermagem 

a pacientes em estado grave.  

IV. Cabe ao técnico de enfermagem assistir  ao 

Enfermeiro, no planejamento, programação, 

orientação e supervisão das atividades de as-

sistência de Enfermagem.  

Após a análise sistemática dos itens, assinale a al-

ternativa correta:  

 Os itens I e II  estão corretos.  

 Apenas o item I está correto.  

 Os itens II  e IV estão corretos.  

 Apenas os itens I  e IV estão corretos.  

22. A RESOLUÇÃO COFEN Nº 564/2017 diz respeito ao 

CEPE reformulado com base em inúmeras conside-

rações. Sobre essa Resolução, assinale a alternati-

va correta.  

 Esta Resolução entrou em vigor no primeiro se-

mestre de 2018, revogando-se as disposições 

em contrário,  em especial a Resolução Cofen nº 

311/2007, de 08 de fevereiro de 2007.  

 Este Código aplica-se apenas às categorias de 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Auxilia-

res de Enfermagem.  

 A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, não foi  

considerada como referência  para esta Resolu-

ção.  

 Esta Resolução entrou em vigor no segundo se-

mestre de 2017, revogando-se as disposições 

em contrário,  em especial a Resolução Cofen nº 

311/2007, de 08 de fevereiro de 2007.  

23. Os procedimentos que envolvem o acesso arterial,  

seja para coleta de gasometria, seja para monitori-

zação de pressão arterial invasiva, estão ampara-

dos pelo sistema COFEN/COREN por meio de suas 

Resoluções. Desse modo, assinale a alternativa 

correta que corresponda à Resolução Específica pa-

ra estes procedimentos:  

 A RESOLUÇÃO COFEN Nº 390/2010 Normatiza a 

execução, pelo técnico de enfermagem, da pun-

ção arterial tanto para fins de gasometria como 

para monitorização de pressão arterial invasiva.  

 A RESOLUÇÃO COFEN Nº 390/2011 Normatiza a 

execução da punção arterial para fi ns de gaso-

metria, pelo técnico de enfermagem e para mo-

nitorização de pressão arterial invasiva pelo en-

fermeiro.  

 A RESOLUÇÃO COFEN Nº 390/2011 Normatiza a 

execução, pelo enfermeiro, da punção arterial 
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tanto para fins de gasometria como para monito-

rização de pressão arterial invasiva.  

 A RESOLUÇÃO COFEN Nº 390/2010 Normatiza a 

execução, pelo enfermeiro, da punção arterial 

tanto para fins de gasometria como para monito-

rização de pressão arterial invasiva.  

24. A UPA é porta de entrada para diversos tipos de 

atendimento, inclusive, para pacientes com trans-

tornos psiquiátricos. A agitação e agressividade 

são sintomas comumente encontrados nos casos de 

transtorno psiquiátrico em desequilíbrio. Neste ce-

nário deve-se efetuar ações capazes de contornar e 

controlar a situaç ão com segurança para o paciente 

e para a equipe de saúde. Sobre isto,  assinale a al-

ternativa correta.  

I. Assim que for identificada a presença de pa-

ciente em surto psiquiátrico deve -se acionar a 

RAPs, núcleo responsável por atendimento 

psiquiátrico.  

II. Deve-se separar o paciente de outras pessoas 

com objetivo de tranquilizar o ambiente, pois  

a ansiedade dos presentes dificulta a aborda-

gem. 

III. Informar claramente ao paciente sobre o que 

será feito para ajudá-lo a sair da crise.  

IV. Aplicar técnicas de contenção ao prime iro si-

nal de agressividade verbal a fim de garantir  a 

segurança da equipe e do próprio paciente.  

 Os itens I,  III  e IV estão corretos.  

 Apenas o item I está correto.  

 Os itens II  e III  estão corretos.  

 Os itens I,  II  e IV estão corretos.  

25. O calendário vacinal nacional divulgado pelo 

PNI/MS em 2020 sistematiza como as doses de ca-

da tipo de vacina devem ser administradas nas dife-

rentes faixas etárias.  Considerando este calendá-

rio,  assinale a correta.  

 VACINA CONTRA VARICELA: Profissionais de saú-

de que trabalham na área assistencial devem re-

ceber uma ou duas doses a depender do labora-

tório produtor.  

 VACINA CONTRA HIV: Profissionais de saúde e 

parteiras tradicionais, como dose complementar 

no esquema básico da dT e reforços a cada dez 

anos.  

 VACINA CONTRA HPV: Profissionais de saúde e 

parteiras tradicionais, como dose complementar 

no esquema básico da dT e reforços a cada dez 

anos.  

 VACINA CONTRA VARICELA: Profissionais de saú-

de que trabalham na área assistencial devem re-

ceber três doses.  

26. A Constituição Federal de 1988, sintetiza no art. 

227, a seguinte afirmação: “É dever da família,  da 

sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, [...],  além de colocá -los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminaç ão, explora-

ção, violência, crueldade e opressão”  (MS, 2010). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente é funda-

mental neste cenário e determina a classificação 

etária da infância e da adolescência. Quanto a esta 

classificação, assinale a alternativa correta.  

 A criança é a pessoa até 12 anos de idade e o 

adolescente entre 13 e 18 anos.  

 A criança é a pessoa até 11 anos de idade e o 

adolescente entre 12 e 18 anos.  

 A criança é a pessoa até 12 anos de idade e o 

adolescente entre 13 e 19 anos.  

 A criança é a pessoa até 9 anos de idade e o 

adolescente entre 10 e 19 anos.  

27. Uma criança do sexo feminino com 4 anos de idade, 

dá entrada na UPA 24H trazida por uma pessoa que 

se identif ica como vizinha da criança. A criança es-

tá suja, cabelos embaraçados com muitas lêndeas 

e piolhos, restos de fezes na calça, magreza extre-

ma, barriga volumosa. Chorosa, aparenta fraqueza 

e sonolência, mãos e pés frios. Este é um típico ca-

so de violência contra a criança.  

Agir  na vanguarda da saúde pública, pressupõe co-

nhecer os t ipos e natureza da violência, bem como 

as suas formas e manifestações, além das conse-

quências da exposição, para atuar no cuidado, em 

todas as dimensões, com fluxo ágil e competente, 

em cada nível da atenção e com trabalho em rede 

(MS, 2010).  

Com base nestas informações assinale a alternativa 

correta correspondente ao tipo de violência sofrida 

pela criança.  

 FÍSICA.  

 PSICOLÓGICA 

 NEGLIGÊNCIA 

 IMPRUDÊNCIA 

28. O cuidado prestado ao idoso é garantido legalmen-

te, sobretudo com a explicitação de tais direitos no 

Estatuto do Idoso. Assim, durante o atendimento a 

um idoso identifica-se por meio da verificação dos 

sinais vitais:  pressão arterial (160X100mmHg), 

temperatura (35°C), pulso (90 bpm) e respiração 

(19mrpm). O uso correto das terminologias para 

cada parâmetro vital deve ser:  

 Normotensão; Normotermia; Taquicardia e Nor-

morespiração.  

 Hipertensão; Hipotermia; Taquisfigmia e 

Eupneia.  

 Hipotensão; Pirexia; Bradisfigmia e Eupneia.  

 Pressão normal;  Temperatura limítrofe; Bradi-

cardia e Taquipneia.  

29. A segurança do paciente é amplamente debatid a 

em todos os níveis de atenção à saúde. Neste sen-
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tido, o Ministério da Saúde, embasado em publica-

ções definidas em conferências de saúde internaci-

onais apresenta alguns “ conceitos-chave da Classi-
ficação Internacional de Segurança do Paciente da 
Organização Mundial da Saúde”.  Quanto aos con-

ceitos-chave, todos estão corretos, exceto: 

 Segurança do paciente = Reduzir a um mínimo 

aceitável, o r isco de dano desnecessário associ-

ado ao cuidado de saúde.  

 Risco = Probabilidade de um incidente ocorrer.  

 Incidente sem lesão = Incidente que atingiu o 

paciente, mas não causou dano.  

 Evento Adverso = Evento ou circunstância que 

poderia ter resultado, ou resultou, em dano des-

necessário ao paciente.  

30. O Programa Nacional de Segurança do Paciente 

afirma: “Não se pode organizar os serviços de Saú-

de sem considerar que os profissionais vão errar.  

Errar é humano. Cabe ao sistema criar mecanismos 

para evitar que o erro atinja o paciente”. Deste mo-

do considera que é fundamental organizar os servi-

ços com base em fatores que podem estar diretos 

ou indiretamente ligados a riscos de incidentes ou 

incidentes propriamente ditos. Assinale a alternati-

va que descreve corretamente estes fatores:  

I. Humanos –  relacionados ao profissional.  

II. Sistêmico –  relacionados a equipe multipro-

fissional de saúde.  
III. Externos –  relacionados a fatores fora da go-

vernabilidade do gestor.  
IV. Relacionados ao paciente. Exemplo: sexo do 

paciente.  

 Todas as alternativas estão corretas.  
 Todas as alternativas estão incorretas.  
 Apenas as alternativas I e IV estão corretas.  
 Apenas as alternativas I e III  estão corretas.  

31. O procedimento operacional padronizado pelo 

Ministério da Saúde para o atendimento ao pacien-

te suspeito de COVID-19, orienta que médicos, en-

fermeiros e técnicos de enfermagem, adotem con-

dutas de forma rigorosa. Marque a alternativa que 

corresponde à conduta correta.  

 Atender em salas arejadas com janela aberta e 

porta fechada e com ar-condicionado ou ventila-

dor desligado.  

 Usar máscara N95/PFF2 para atendimento ao 

paciente com sintomas respiratórios.  

 Usar duas máscaras cirúrgicas, capote, gorro e 

luvas ao instalar nebulização.  

 Atender em salas bem arejadas com janelas e 

portas abertas, além de ar-condicionado ou ven-

tilador ligados.  

32. A verificação dos parâmetros vitais dos pacientes 

que recebem atendimento nas UPAs deve ser rigo-

rosamente realizada por profissionais qualificados. 

Neste aspecto, o técnico de Enfermagem recebe in-

formações e executa práticas em sua formação ca-

pazes de qualifica-lo para verificar todos os sinais 

vitais de modo eficiente e seguro . Quanto à execu-

ção técnica todas estão corretas, exceto: 

 A temperatura deve ser aferida com o uso de um 

termômetro certificado pelo INMETRO para ga-

rantir sua eficácia. No uso de termômetros infra-

vermelho a aferição deverá ser feita com aproxi-

mação ao centro da testa.  

 A pressão arterial deve ser verificada com o uso 

de manguito adequado ao tamanho do paciente.  

 O diafragma acoplado a campânula deve ser po-

sicionado sobre a artéria braquial na região da 

fossa cubital.  

 O polegar não pode ser utilizado para seg urar a 

campânula sobre a artéria por provocar interfe-

rência na ausculta dos batimentos.  

33. No preparo de medicações é necessário concentra-

ção, atenção e conhecimento para que suas habili-

dades técnicas sejam desempenhadas com segu-

rança. Para aspirar 1ml de dipirona 500 mg/ml e 

administrar EV em um paciente de 25 anos, serão 

necessários alguns insumos. Assinale a alternativa 

correta.  

 Ampola de dipirona (500 mg/ml –  2 ml);  agulha 

40x12; seringa de 20 ml;  2 ampolas de água pa-

ra injetáveis; Scalp 23G; garrote;  bolas de algo-

dão hidrofílico; álcool 70%; cuba ou bandeja; 

luvas de procedimento.  

 Ampola de dipirona (500  mg/ml –  1 ml);  agulha 

40x12; seringa de 20 ml;  2 ampolas de água pa-

ra injetáveis; Scalp 23G; garrote;  bolas de algo-

dão hidrofílico; álcool 70%; cuba ou bandeja; 

luvas de procedimento.  

 Ampola de dipirona (500  mg/ml –  2 ml);  agulha 

40x12; seringa de 10 ml;  2 ampolas de água pa-

ra injetáveis; Scalp 23G; garrote;  bolas de algo-

dão hidrofílico; álcool 70%; cuba ou bandeja; 

luvas de procedimento.  

 Ampola de dipirona (500 mg/ml –  2 ml);  agulha 

40x12; seringa de 20 ml;  2 ampolas de água pa-

ra injetáveis; Gelco 18G; garrote; bolas de algo-

dão hidrofílico; álcool 70%; cuba ou bandeja; 

luvas cirúrgicas.  

34. As vias de administração de medicamentos devem 

estar  devidamente indicadas na prescrição médica. 

Assinale a alternativa que apresenta 1 via parente-

ral e 1 via enteral:  

 Subcutânea e intradé rmica.  

 Subcutânea e intramuscular.  

 Intramuscular e retal.  

 Intravenosa e intradérmica.  

35. Foi prescrito 300 mg de determinado medicamento 

para ser administrado VO. No momento a farmácia 

disponibiliza esta medicação em comprimidos de 1  
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g sem sulco para corte. Será necessário macerar o 

comprimido inteiro e diluir em 10  ml de água para 

obter a dose necessária.  Com esta técnica, o  volu-

me a ser administrado é:  

 4 ml 

 3 ml 

 5 ml 

 2,5 ml  

36. Foi prescrito 500 mg de antibiótico para ser admi-

nistrado diluído em 100  ml de SF0,9% por via EV 

em 20 minutos. Para que este volume seja infundi-

do no tempo prescrito deverão correr:  

 120 gotas por minuto.  

 87 gotas por minuto.  

 100 gotas por minuto.  

 150 gotas por minuto.  

37. Foi prescrito 120 mg de determinada medicação 

EV, diluído em 100 ml de SF0,9% para ser infundi-

do em 45 minutos. Utilizando equipo microgotas, 

qual a alternativa correta. 

 100 microgotas por minuto.  

 162 microgotas por minuto.  

 145 microgotas por minuto.  

 132 microgotas por minuto.  

38. Para o enfrentamento de situações que exigem 

raciocínio rápido é fundamental ter clareza sobre 

concentrações entre soluto e solvente. Assim, indi-

que qual alternativa corresponde à concentração de 

glicose em 1 ampola de glicose a 50% -10 ml.  

 5 g. 

 50 g. 

 10 g. 

 25 g. 

39. Os gases medicinais são assim denominados por 

serem aplicados em algum processo que envolve 

desde a preparação de equipamentos e instrumen-

tos até a aplicação direta no ser humano. Os gases 

utilizados na área da saúde são instalados em tu-

bulações identificadas por cores. As tubulações 

mais comuns transportam: Oxigênio; Óxido Nitroso; 

Ar e Vácuo. Estes tubos devem ser identificados pe-

lo nome e pelas cores. Assinale a alternativa que 

corresponde à cor da tubulação de Oxigênio e Vá-

cuo. 

 Amarelo e Verde.  

 Verde e Branco.  

 Verde e Azul.  

 Azul e Amarelo.  

40. Pacientes acamados e em estado de inconsciência 

podem sofrer várias complicações, dentre elas po-

dem ser citadas as lesões por pressão. Para este 

tipo de quadro clínico, a mudança de decúbito é 

fundamental para prevenir o desenvolvimento des-

tas lesões. Caso o paciente fique mais que 20 ho-

ras na posição dorsal é inevitável que as lesões 

aconteçam em regiões específicas. Qual das alter-

nativas corresponde às regiões anatômicas corretas 

para esta posição? 

 Regiões occipital –  escapular –  sacral –  calcâ-

neos.  

 Regiões sacral –  joelhos –  calcâneo - trocanter.  

 Regiões occipital –  trocanteres –  calcâneos.  

 Regiões sacral –  trocanter posterior –  orelhas –  

joelhos.  

 



 

 

 


