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QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação 
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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QUESTÃO 04

L Í N G U A  P O R T U G U E S A QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

Dinheiro lidera os motivos de brigas entre casais no País

Quando o orçamento está curto, conversar com frequência 
sobre o assunto é uma boa saída para você sentir que está 

no controle da situação

Mesmo quando as finanças vão bem, dinheiro é o 
principal motivo de briga entre casais. Se as contas andam 
apertadas, então, o terreno é propício para que ambos 
descontem suas ansiedades um no outro. Mas, com um 
pouquinho de esforço, dá pra lidar com essa parte chata 
da vida a dois e barrar as brigas antes mesmo que elas 
comecem. Em primeiro lugar, é importante que o casal fale 
a mesma língua quando se trata de dinheiro (na próxima 
página, montamos um teste para vocês avaliarem se estão 
mesmo alinhados). Pesquisa mundial feita recentemente 
mostrou que 72% dos casais se preocupam com os gastos 
do parceiro. Se um se sacrifica para economizar, e o outro 
torra a grana, problemas à vista.

Quando o orçamento está curto, conversar com 
frequência sobre o assunto é uma boa saída para você sentir 
que está no controle da situação. Só fique esperto para 
bater este papo no momento certo. “Nunca tente conversar 
se você estiver muito estressado com suas contas”, sugere 
o consultor financeiro Jill Gianola. Em vez disso, procure 
uma hora em que os dois estejam calmos e sem distração.

É importante que o casal esteja alinhado nas decisões 
de com o quê gastar, como economizar e quanto investir. Se 
apenas um exerce controle sobre as finanças, o outro pode 
acabar se sentindo excluído e impotente. É bacana que 
vocês decidam juntos quem paga o quê – e como. A renda 
de vocês é unificada ou cada um tem sua conta separada no 
banco? Vocês consultam um ao outro antes de fazer uma 
aquisição que comprometa o orçamento da casa? Quem é 
o responsável pelas contas? Se vocês estão se entendendo 
do jeito que está, ótimo. Mas, de qualquer forma, a regra 
de ouro pra não rolar estresse é não esconder do parceiro 
nenhum tipo de gasto.

Brigas sobre dinheiro são um dos principais motivos 
que levam um casal ao divórcio. Se você e seu companheiro 
não conseguem falar sobre o assunto sem que isso vire um 
pé de guerra, e isso está colocando seu relacionamento em 
risco, pense em procurar ajuda. Um consultor financeiro 
pode dar dicas de como administrar as finanças, enquanto 
uma terapia de casal pode ajudar os dois a resolverem certas 
diferenças. O segredo é conversar, ter comprometimento 
e não culpar o outro por fatores que estão fora de seu 
controle. Pensamento positivo: se vocês souberem lidar 
com problemas financeiros, isso significa que terão jogo de 
cintura para enfrentar outras situações difíceis – e sairão 
dessa fortalecidos.

Texto adaptado – Fonte: http://www.meionorte.com/noticias/jor-
nais-e-revistas/dinheiro-lidera-os-motivos-de-brigas-entre-casais-no

-pais-86284.html

De acordo com o texto, é possível afirmar que 
(A) uma condição para não se dialogar em tempos de crise 

financeira	é	estar	estressado.	
(B)	 o	 dinheiro	 só	 não	 é	 o	 principal	 motivo	 de	 briga	 entre	

casais	quando	as	coisas	estão	financeiramente	bem.	
(C)	 quando	a	situação	financeira	está	comprometida	dentro	

de um lar, nem mesmo com esforço por parte de ambos, 
é	possível	contornar	as	brigas.

(D) mundialmente, somente metade da população de casais 
se preocupa com os gastos do cônjuge. 

(E)	 o	diálogo	frequente	não	é	um	bom	caminho	para	resolver	
a	situação	financeira	quando	a	grana	é	pouca.	

Assinale a alternativa em que o “se” destacado NÃO 
introduz uma oração adverbial. 

(A) “Se	 apenas	 um	 exerce	 controle	 sobre	 as	 finanças,	 o	
outro pode acabar se sentindo excluído e impotente.”

(B)	 “Em	 primeiro	 lugar,	 é	 importante	 que	 o	 casal	 fale	 a	
mesma língua quando se trata de dinheiro.”

(C) “Nunca tente conversar se você estiver muito estressado 
com suas contas.”

(D) “Se você e seu companheiro não conseguem falar sobre 
o	 assunto	 sem	 que	 isso	 vire	 um	 pé	 de	 guerra,	 e	 isso	
está colocando seu relacionamento em risco, pense em 
procurar ajuda...”

(E) “Pensamento positivo: se vocês souberem lidar com 
problemas	financeiros,	 isso	significa	que	 terão	 jogo	de	
cintura...”

Assinale a alternativa em que NÃO há dígrafo na 
palavra.

(A) Terreno. 
(B) Pouquinho.
(C) Estresse. 
(D) Cumprimento.
(E) Briga. 

Em “... com um pouquinho de esforço, dá pra lidar 
com essa parte chata da vida a dois e barrar as 
brigas antes mesmo que elas comecem.”, a palavra 
em destaque

(A) encontra-se grafada adequadamente de acordo com a 
norma padrão-culta da língua. 

(B)	 é	uma	conjunção	que	indica	finalidade.	
(C)	 é	a	forma	coloquial	da	preposição	“para”.
(D) poderia ser omitida na expressão sem que houvesse 

qualquer prejuízo no sentido. 
(E) encontra-se entre a contração da preposição + artigo 

(de+a) e o verbo. 
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(B) “Pesquisa mundial feita recentemente mostrou que 72% 
dos casais...” (sujeito).

(C) “Pesquisa mundial feita recentemente mostrou que 72% 
dos casais...” (verbo de ligação).

(D) “Pesquisa mundial feita recentemente mostrou que 
72%...” (verbo intransitivo).

(E) “Pesquisa mundial feita recentemente...” (locução 
verbal).

Quando calculamos 72% de uma quantidade de 300, 
qual é o valor encontrado?

(A) 124
(B) 178
(C) 196
(D) 210
(E) 216

Em um determinado sábado, dois filmes iam estrear 
no cinema. A sala que ia passar o filme X tem 
capacidade para 60 pessoas, e a sala que ia passar 
o filme Y tem capacidade para 150 pessoas. Neste 
sábado, compareceram para assistir a um dos filmes 
70 pessoas. Sendo assim, o que podemos com 
certeza afirmar?

(A)	 Todos	foram	assistir	ao	filme	Y.
(B)	 Pelo	menos	10	pessoas	assistiram	ao	filme	X.
(C)	 Pelo	menos	10	pessoas	assistiram	ao	filme	Y.
(D)	 Exatamente	10	pessoas	assistiram	ao	filme	Y.
(E)	 Metade	das	pessoas	assistiram	ao	filme	X.

Considere a sequência:

10; 13; 16; 19; 22;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?
(A) 25
(B) 26
(C) 27
(D) 28
(E) 29

Quatro quilos de açúcar serão divididos igualmente 
em cinco potes. Quanto de açúcar cada pode 
receberá?

(A) 0,6 kg
(B) 0,8 kg
(C) 0,9 kg
(D) 0,95 kg
(E) 1,1 kg

QUESTÃO 11

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa cuja grafia da palavra esteja 
adequada.

(A) Administrassão.
(B) Orssamento.
(C) Conpanheiro.
(D) Pesquiza.
(E) Ansiedade.

Em “O segredo é conversar, ter comprometimento e 
não culpar o outro por fatores que estão fora de seu 
controle.”, a vírgula foi empregada para 

(A) separar o aposto.
(B) marcar inversão do adjunto. 
(C) separar elementos de mesmo nível sintático.
(D) separar oração explicativa.
(E) dar ênfase à oração que a antecede.

Em “Em vez disso, procure uma hora...”,  o verbo em 
destaque  

(A) indica uma sugestão para uma possível ação.
(B) indica que uma ação foi concretizada. 
(C) indica a certeza de um fato prestes a acontecer. 
(D) está no futuro do presente do indicativo.
(E)	 não	indica	qualquer	ação,	pois	é	verbo	de	estado.		

Em “isso significa que terão jogo de cintura 
para enfrentar outras situações difíceis...”, 
morfologicamente, as palavras em destaque são, 
respectivamente, 

(A) pronome, substantivo
(B) conjunção, adjetivo. 
(C) numeral, substantivo.
(D) pronome, adjetivo.
(E) adjetivo, pronome. 

Em “‘Nunca tente conversar se você estiver muito 
estressado com suas contas’”, as aspas foram 
empregadas no texto

(A) para apresentar um pensamento do autor do texto. 
(B) para indicar uma ironia do autor do texto. 
(C)	 para	indicar	uma	ironia	do	consultor	financeiro.	
(D) para indicar uma citação. 
(E) para realçar uma informação considerada importante. 

“Pesquisa mundial feita recentemente mostrou que 
72% dos casais se preocupam com os gastos do 
parceiro.” 
Com relação ao excerto acima, verifique a função 
sintática da palavra ou expressão destacada e 
assinale a alternativa que apresenta a análise correta 
de acordo com a sugestão entre parênteses a seguir. 

(A) “Pesquisa mundial	 feita	 recentemente...”	 (núcleo	 do	
sujeito).

 

QUESTÃO 05

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C OQUESTÃO 06

QUESTÃO 10

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 08

QUESTÃO 07
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Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do Decreto nº 7. 661, de 28 de dezembro 
de 2011, a Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, 
_______________ e, extraordinariamente, sempre que 
convocada pelo Presidente da EBSERH, deliberando 
com a presença da maioria de seus membros.

(A) uma vez por mês
(B) duas vezes por mês
(C) uma vez por semana
(D) duas vezes por semana
(E) três vezes por mês

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas de acordo com o Regimento 
Interno Revisado da EBSERH. Compete ao Conselho 
de Administração opinar e submeter à aprovação do 
Ministro de Estado da Fazenda, por intermédio do 
Ministro de Estado da Educação: 

I. relatórios de administração e demonstrações 
contábeis anuais da Ebserh.

II. propostas de destinação de resultados e 
eventuais lucros.

III. propostas de criação de subsidiárias.

IV. propostas de dissolução, cisão, fusão ou 
incorporação que envolvam a Ebserh.

(A) Apenas II, III e IV. 
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I e IV.
(E) I, II, III e IV. 

QUESTÃO 19

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro 
de 2011,  a integralização do capital social da EBSERH 
será realizada com recursos oriundos de dotações 
consignadas no orçamento _______________, bem 
como pela incorporação de qualquer espécie de 
bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

(A) da União
(B) dos Estados
(C) dos Municípios
(D) dos Estados e Municípios
(E) do Distrito Federal

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro 
de 2011, o regime de pessoal permanente da EBSERH 
será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 
de 1943, e legislação complementar, condicionada a 
contratação à prévia aprovação em concurso público 
de provas ou de provas e títulos, observadas as 
normas específicas editadas ___________________.

(A) pela Diretoria Executiva
(B) pelo Conselho Fiscal
(C)	 pelo	Ministério	da	Saúde
(D) pelo Conselho Consultivo
(E) pelo Conselho de Administração

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro 
de 2011, o órgão de orientação superior da EBSERH 
é o Conselho de Administração, composto por 
nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado 
______________.

(A)	 da	Saúde
(B) da Educação
(C) do Esporte
(D) da Cultura
(E) do Trabalho e Emprego.

QUESTÃO 16

QUESTÃO 15

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 20

Um mercado vende duas marcas diferentes de leite e 
fez uma pesquisa para saber qual das duas marcas 
os consumidores preferiam comprar. Sabendo que 
todos os entrevistados optaram por pelo menos 
uma das duas marcas, que 70% dos entrevistados 
votaram na marca A e que 60% votaram na marca B. 
Então qual é a porcentagem de entrevistados que 
votaram nas duas marcas, A e B?

(A) 30%
(B) 25%
(C) 20%
(D) 19%
(E) 15%
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Nos termos da Lei nº 8.142/1990, preencha a lacuna 
e assinale a alternativa correta. A Conferência de 
Saúde reunir-se-á a cada _________________ com 
a representação dos vários segmentos sociais, 
para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo 
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta 
ou pelo Conselho de Saúde.

(A) trinta dias
(B) seis meses
(C) quatro anos
(D) um ano
(E) noventa dias

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 
de junho de 2011, a  cada _______, o Ministério da 
Saúde consolidará e publicará as atualizações 
da Relação Nacional de Ações e Serviços de 
Saúde - RENASES. 

(A) dois anos
(B) três meses
(C) seis meses
(D) um ano
(E) cinco anos 

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho 
Nacional da Saúde, as vagas de conselheiros dos 
Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas 
em _______ a entidades representativas dos 
trabalhadores da área de saúde. 

(A) 10%
(B) 25%
(C) 30%
(D) 45%
(E) 50%

QUESTÃO 23

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s) de acordo com a Constituição 
Federal. 

I.  A assistência à saúde não é livre à iniciativa 
privada. 

II. As instituições privadas não poderão 
participar de forma complementar do 
sistema único de saúde.

III. É vedada a destinação de recursos públicos 
para auxílios ou subvenções às instituições 
privadas com fins lucrativos.

IV. É absolutamente vedada a participação 
direta ou indireta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no 
País.

(A) Apenas I, II e IV.
(B) Apenas I, II e III.
(C) Apenas IV.
(D) Apenas III.
(E) I, II, III e IV.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas de acordo com a Lei Orgânica 
da Saúde - Lei nº 8.080/1990. A União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu 
âmbito administrativo, as seguintes atribuições:

I. promover a articulação da política e dos 
planos de saúde.

II. realizar pesquisas e estudos na área de 
saúde.

III. definir as instâncias e mecanismos de 
controle e fiscalização inerentes ao poder 
de polícia sanitária.

IV. fomentar, coordenar e executar programas 
e projetos estratégicos e de atendimento 
emergencial.

(A) Apenas I, II e IV.
(B) Apenas I, II e III.
(C) Apenas II e IV.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25

QUESTÃO 24

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S
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(C) 29 dias.
(D) 3 meses.
(E) 1 ano.

Em quantos ml deve ser reconstituído frasco-pó 
de Penicilina Cristalina 5.000.000UI para ter um 
volume final de 10ml?

(A) 2.
(B) 4.
(C) 8.
(D) 9.
(E) 10.

A punção intramuscular no centro do quadrante 
superior externo é realizada na região

(A)	 dorsoglútea.
(B)	 ventroglútea.
(C) vasto lateral da coxa.
(D) face anterior da coxa.
(E) deltoide.

Dentre as alternativas para punção subcutânea, a 
agulha mais adequada é

(A) 40 x 1,2mm.
(B) 25 x 0,8mm.
(C) 25 x 0,7mm.
(D) 13 x 0,45mm.
(E)	 Nesse	caso	não	é	utilizada	agulha.

Bradicardia significa
(A) redução da pressão arterial.
(B) aumento da pressão arterial.
(C) redução da frequência respiratória.
(D) aumento da frequência respiratória.
(E) redução da frequência cardíaca.

Considera-se como ausência de respiração
(A) apneia.
(B) cheyne stokes.
(C) dispneia.
(D) taquipneia.
(E) bradipneia.

Dentre os cuidados com a sonda vesical de demora, 
é recomendado

(A) esvaziar a bolsa quando a capacidade de 
preenchimento estiver sido completada.

(B) esvaziar a bolsa apenas de 6 em 6 horas.
(C) manter a bolsa coletora abaixo do nível do pulmão.
(D) manter a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga.
(E) manter a bolsa coletora abaixo do nível do coração.

De acordo com o Decreto - Lei n° 94.406/1987, ao 
auxiliar de enfermagem é VETADO 

(A) preparar o paciente para consultas, exames e 
tratamentos.

(B) realizar cuidados diretos de Enfermagem a pacientes 
graves com risco de vida.

(C) ministrar medicamentos por via oral e parenteral.
(D) fazer curativos.
(E) colher material para exames laboratoriais.

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem, é direito do profissional de 
enfermagem

(A)	 aprimorar	 seus	 conhecimentos	 técnicos,	 científicos	
e culturais que dão sustentação a sua prática 
profissional.	

(B) fundamentar suas relações no direito, na prudência, 
no respeito, na solidariedade e na diversidade de 
opinião e posição ideológica. 

(C) assegurar à pessoa, família e coletividade assistência 
de enfermagem livre de danos decorrentes de 
imperícia, negligência ou imprudência. 

(D)	 aprimorar	 os	 conhecimentos	 técnicos,	 científicos,	
éticos	e	culturais,	em	benefício	da	pessoa,	 família	e	
coletividade	e	do	desenvolvimento	da	profissão.	

(E) prestar serviços que por sua natureza competem a 
outro	profissional,	exceto	em	caso	de	emergência.	

Dentre as penalidades a serem impostas pelos 
Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, 
conforme o que determina o art. 18, da Lei n° 
5.905, de 12 de julho de 1973, consta a Censura, 
que corresponde à

(A) admoestação ao infrator, de forma reservada, que 
será registrada no prontuário do mesmo, na presença 
de duas testemunhas. 

(B)	 repreensão	que	será	divulgada	nas	publicações	oficiais	
dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e 
em jornais de grande circulação. 

(C) perda do direito ao exercício da enfermagem e será 
divulgada nas publicações dos Conselhos Federal 
e Regional de Enfermagem e em jornais de grande 
circulação. 

(D) obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes o valor 
da	anuidade	da	categoria	profissional	a	qual	pertence	
o infrator, em vigor no ato do pagamento. 

(E) uma forma de advertência verbal, que ocorre apenas 
entre o empregador e o empregado.

No caso de suspensão por infração ética, há 
proibição do exercício profissional da enfermagem 
por um período NÃO superior a

(A) 7 dias.
(B) 14 dias.

QUESTÃO 28

QUESTÃO 26

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 27

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

QUESTÃO 35

QUESTÃO 34

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33
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Dentre os procedimentos recomendados para a 
medida da pressão arterial, o preparo do paciente 
inclui

(A) explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em 
repouso por, pelo menos, 5 minutos em ambiente 
calmo.

(B) explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em 
repouso por, pelo menos, 10 minutos em ambiente 
calmo.

(C) explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em 
repouso por, pelo menos, 15 minutos em ambiente 
calmo.

(D) explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em 
repouso por, pelo menos, 20 minutos em ambiente 
calmo.

(E) explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em 
repouso por, pelo menos, 25 minutos em ambiente 
calmo.

O posicionamento do paciente para aferição da 
pressão arterial na posição sentada envolve

(A) pernas cruzadas.
(B)	 pés	suspensos	no	ar.
(C) braço na altura do coração.
(D) palma da mão voltada para baixo.
(E) cotovelo hiperestendido.

Dentre as alternativas a seguir, para a troca do 
curativo de acesso venoso periférico, a cobertura 
do sítio de inserção mais apropriada é

(A) micropore.
(B)	 fita	hipoalergênica.
(C) esparadrapo.
(D)	 membrana	transparente	semipermeável	estéril.
(E)	 gaze	não	estéril.

No tratamento de feridas, o gel de papaína 10% é 
indicado para

(A) granulação.
(B) tecido epitelizado.
(C)	 fibrina	branca.
(D) esfacelos.
(E) necrose.

Na reanimação cardiopulmonar, as compressões, 
por minuto, devem ser em uma frequência mínima 
de

(A) 60.
(B) 70.
(C) 80.
(D) 90.
(E) 100.

QUESTÃO 37

Paciente está com acesso venoso central, 
peritoneostomia com bordas epitelizadas e 
exsudação serosa, bem como com colostomia 
funcionante. A ordem mais adequada para troca 
desses curativos é

(A) peritoneostomia, colostomia, cateter venoso central.
(B) peritoneostomia, cateter venoso central, colostomia.
(C) cateter venoso central, peritoneostomia, colostomia.
(D) cateter venoso central, colostomia, peritoneostomia.
(E) colostomia, peritoneostomia, cateter venoso central.

Paciente deve receber 400mg de Ciprofloxacino; 
na instituição, há frasco de Ciprofloxacino 
0,2% com 100ml. Quantos frascos deverão ser 
administrados?

(A) 5.
(B) 4. 
(C) 3.
(D) 2.
(E) 1.

Paciente inconsciente está com sonda nasoenteral 
e deve receber Captopril 25mg, via gástrica. 
Na instituição, está disponível comprimido de 
Captopril 50mg. Qual é o modo mais apropriado 
para administrar essa medicação?

(A) Cortar o comprimido pela metade e oferecer para o 
paciente deglutir.

(B) Cortar o comprimido pela metade e colocar embaixo 
da língua do paciente.

(C)	 Diluir	 o	 comprimido	 em	 10ml	 de	 água	 filtrada	 e	
oferecer para o paciente deglutir.

(D)	 Diluir	 o	 comprimido	 em	 10ml	 de	 água	 filtrada	 e	
administrar 5ml via sonda nasoenteral.

(E)	 Diluir	 o	 comprimido	 em	 5ml	 de	 água	 filtrada	 e	
administrar 5ml via sonda nasoenteral.

O transporte de pacientes com doenças 
transmitidas por aerossóis deve ser limitado, mas, 
quando necessário,

(A)	 o	profissional	deve	utilizar	máscara	N95.
(B)	 o	profissional	deve	utilizar	máscara	cirúrgica.
(C)	 o	paciente	deve	utilizar	máscara	cirúrgica.
(D) o paciente deve utilizar máscara N95.
(E)	 não	é	preciso	utilizar	nenhuma	máscara	no	paciente	e	

nem	no	profissional.

Para prevenção de úlcera por pressão, pacientes 
restritos ao leito e dependentes da equipe de 
enfermagem para mobilização, a menos que haja 
contraindicação, devem ser mudados de decúbito 
a cada

(A) 10 horas.
(B) 8 horas.
(C) 6 horas.

QUESTÃO 45

QUESTÃO 36

QUESTÃO 44

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41
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(D) 4 horas.
(E) 2 horas.

Assinale a alternativa que apresenta 
recomendações específicas às precauções de 
contato.

(A) Use luvas e avental durante toda manipulação do 
paciente, de cateteres e sondas, do circuito e do 
equipamento ventilatório e de outras superfícies 
próximas ao leito. Coloque-os imediatamente antes do 
contato com o paciente ou as superfícies e retire-os 
logo após o uso, higienizando as mãos em seguida.

(B) Use luvas apenas quando houver risco de contato com 
sangue, secreções ou membranas mucosas. Calce-
as imediatamente antes do contato com o paciente e 
retire-as logo após o uso, higienizando as mãos em 
seguida. 

(C) Use óculos, máscara e/ou avental quando houver risco 
de contato de sangue ou secreções, para proteção 
da mucosa de olhos, boca, nariz, roupa e superfícies 
corporais. 

(D) Mantenha a porta do quarto sempre fechada e coloque 
a máscara antes de entrar no quarto. 

(E) Descarte, em recipientes apropriados, seringas e 
agulhas, sem desconectá-las ou reencapá-las. 

A higiene das mãos com preparação alcoólica é 
indicada 

(A) quando as mãos estiverem visivelmente sujas.
(B) quando as mãos não estiverem visivelmente sujas.
(C) quando as mãos estiverem manchadas de sangue.
(D) após uso do banheiro.
(E) quando a exposição a potenciais patógenos 

formadores de esporos for fortemente suspeita ou 
comprovada.

Sobre os tipos de invólucros e processos de 
esterilização compatíveis, é correto afirmar que

(A)	 tecido	de	algodão	é	compatível	com	óxido	de	etileno.
(B)	 papel	grau	cirúrgico	é	incompatível	com	calor	seco.
(C)	 papel	crepado	é	compatível	com	plasma	de	peróxido	

de hidrogênio.
(D)	 caixa	metálica	perfurada	é	incompatível	com	radiação	

ionizante.
(E)	 vidro	 refratário	 é	 compatível	 com	 vapor	 de	 baixa	

temperatura e formaldeído.

Paciente deve ser encaminhado ao Centro 
Cirúrgico. Dentre os cuidados de enfermagem, 
NÃO é recomendado no pré-operatório

(A) remover esmalte das unhas.
(B) manter jóias e adornos.
(C) realizar tricotomia de acordo com o tipo de cirurgia.
(D)	 vestir	o	paciente	com	roupa	do	Centro	Cirúrgico.
(E) utilizar maca de transporte.

QUESTÃO 46
Paciente na sala de recuperação pós-anestésica 
está com oximetria de pulso menor do que 92% e 
o enfermeiro solicitou ao técnico de enfermagem 
que instalasse cateter nasal de oxigênio tipo 
óculos 2l/minuto. Sobre os cuidados com este tipo 
de oxigenioterapia, é correto afirmar que

(A) o cateter deve ser introduzido 10cm em uma das 
narinas do paciente.

(B) deve-se medir o cateter da ponta do nariz ao lóbulo 
da	orelha	e,	após,	até	o	apêndice	xifoide	e	introduzir	o	
cateter	em	uma	das	narinas	até	a	medida	estimada.

(C)	 o	oxigênio	não	deve	ser	umidificado.
(D)	 o	oxigênio	deve	ser	umidificado	com	solução	salina.
(E)	 o	oxigênio	deve	ser	umidificado	com	água	destilada.

QUESTÃO 47

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50


