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PROVA TÉCNICA
No que se refere à anatomia e à fisiologia humanas, julgue os itens
a seguir.
31

A aorta conduz o sangue desoxigenado do corpo ao coração.

32

A faringe tem funções tanto na respiração como na digestão.

33

O pâncreas faz parte do sistema endócrino.

Julgue os itens seguintes, relativos a assistência materno-infantil.
48

Aleitamento materno complementado é o termo utilizado
para definir a situação em que a criança recebe, além do leite
materno, água ou bebidas à base de água (água adocicada,
chás, infusões) e sucos de frutas.

49

O aleitamento materno é contraindicado em condições clínicas
maternas de tratamento quimioterápico ou radioterápico, de
infecção por HIV e de infecção pelo HTLV (vírus linfotrópico
humano de células-T).

50

O tétano neonatal pode ser prevenido com a aplicação,
na primeira semana de vida do neonato, da vacina contendo
o toxoide tetânico.

51

As vias aéreas de pacientes recém-nascidos considerados
graves submetidos a intubação orotraqueal em unidades de
assistência podem ser aspiradas pelo técnico de enfermagem,
salvo em casos de emergência.

Julgue os próximos itens, a respeito da histologia dos tecidos.
34

Os ossos do esqueleto contêm diversos tipos de tecidos,
além do tecido ósseo.

35

O sangue é classificado como tecido conjuntivo.

36

O tecido epitelial não apresenta terminações nervosas
ou vasos sanguíneos.

No que concerne a farmacologia, julgue os itens que se seguem.
37

Ocorre agonismo entre fármacos quando o efeito de um desses
fármacos é diminuído ou anulado na presença de outro.

Julgue os próximos itens, referentes à assistência de enfermagem
ao paciente cirúrgico.

38

Os fármacos atuam com especificidade, ou seja, atuam
unicamente sobre as células-alvo.

52

O banho com antisséptico está indicado a pacientes
que irão submeter-se a cirurgias de grande porte ou cirurgias
com implantes, devendo ser realizado três horas antes
do procedimento cirúrgico.

53

As fezes semipastosas são resíduos característicos comumente
observados na bolsa coletora de pacientes submetidos à
ileostomia.

54

No pós-operatório imediato, o curativo da incisão cirúrgica
deve ser mantido ocluído por vinte e quatro horas, podendo
a área permanecer exposta e ser lavada com água e sabão
após esse período se na incisão estiver incisão limpa e fechada.

55

A aferição da pressão arterial sistêmica em mulheres
submetidas a mastectomia bilateral com esvaziamento
ganglionar deverá ser executada em membros inferiores.

56

A inserção de cateter vesical em ambiente cirúrgico
é competência privativa do enfermeiro e do técnico
de enfermagem.

Com relação a microbiologia e parasitologia, julgue os itens
seguintes.
39

Determinadas bactérias presentes no intestino produzem
vitaminas essenciais não sintetizadas pelo corpo humano.

40

A malária é uma doença causada por vírus.

41

O que diferencia bactérias gram-positivas de bactérias
gram-negativas são variações da estrutura da parede celular.

Com base nas orientações nacionais para a segurança do paciente
em serviços de saúde e na norma brasileira para prevenção
e controle das infecções hospitalares, julgue os itens subsecutivos.
42

Enquanto se mantiver assistindo um mesmo paciente,
o profissional de saúde está dispensado de lavar as mãos.

43

A varredura seca interna às unidades de saúde só deve
ser realizada nas áreas de acesso público.

44

O uso de preparado alcoólico adequado para as mãos
pode substituir a higienização com água e sabonete
em situações em que as mãos não estejam visivelmente sujas.

45

Na prestação de cuidados a pacientes críticos, recomenda-se
a lavagem das mãos com antisséptico.

Julgue os itens subsequentes com base na Política Nacional
de Humanização (PNH) como referência da organização
do processo de trabalho em saúde.
46

A implantação de práticas integrativas e complementares é
um dos parâmetros de adesão à PNH na atenção especializada.

47

A garantia de visita aberta é parâmetro de adesão à PNH
na atenção hospitalar.

Em relação à assistência de enfermagem ao paciente com disfunção
endócrina, julgue os itens a seguir.
57

No caso de administração de dois tipos de insulina na
mesma seringa, pode-se associar a insulina intermediária
com a insulina rápida, e a insulina intermediária com análogo
de insulina ultrarrápida, para uso imediato após o preparo.

58

Para o controle glicêmico em portadores de diabetes melito
tipo 2, é recomendado que os pacientes sejam submetidos a
testes de glicemia capilar pós-prandiais trinta minutos após a
ingesta de alimentos no café da manhã, no almoço e no jantar.

59

Em se tratando de crianças e adolescentes com diabetes melito,
valores entre 60 mg/dL e 70 mg/dL obtidos em teste
de glicemia capilar indicam risco de hipoglicemia grave.

60

A ação da insulina de ação intermediária (NPH – neutral
protamina Hagedorn) inicia-se entre 0,5 h e 1 h após
a administração por via subcutânea, tem pico de ação entre
4 h e 10 h, e seu efeito dura entre 10 h e 18 h.
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No que se refere a procedimentos técnicos de enfermagem,
julgue os itens subsequentes.
61

A remoção do cateter periférico é indicada quando não
há medicamentos endovenosos prescritos e se esse cateter
não tiver sido utilizado nas últimas vinte e quatro horas.

62

A troca do equipo e do dispositivo complementar de
administração de hemocomponente e de nutrição parenteral
deve ocorrer a cada bolsa de infusão.

63

64

A coleta de urina de pacientes em uso de cateter urinário
em sistema de drenagem fechado ocorre por meio da aspiração
de urina com agulha pelo dispositivo de coleta posicionado
no tubo de drenagem.
A cobertura de um cateter periférico visa proteger o sítio
de punção e minimizar a possibilidade de infecção, devendo
a troca da cobertura ocorrer em intervalos preestabelecidos
de quarenta e oito horas.

A respeito da hipertensão arterial sistêmica, julgue os itens a seguir.
65

O uso de cocaína pode resultar em elevação abrupta da pressão
arterial do usuário.

66

Pacientes que apresentam urgência hipertensiva caracterizada
por pressão diastólica igual ou superior a 120 mmHg,
sem alteração clínica, têm maior risco de ter comprometimento
cardiovascular do que hipertensos que não a apresentam.

67

A gestante que apresenta pressão sistólica igual ou superior
a 140 mmHg e pressão diastólica igual ou superior a 90 mmHg
é considerada hipertensa.

Acerca de diabetes melito (DM), julgue os itens seguintes.
68

Os sinais precoces da hiperglicemia são sudorese, palpitação,
cefaleia, tremores e inquietação.

69

Suspeita-se de DM tipo 2 em caso de ocorrência
de complicações tardias como retinopatia, doença
arteriosclerótica, proteinúria, neuropatia periférica e infecções
recorrentes.

70

A glicemia capilar deve ser realizada pelo menos três vezes
ao dia em pacientes portadores de DM que fazem uso
de múltiplas doses de insulina.

No que se refere à atuação do técnico de enfermagem na assistência
a pacientes em urgência e emergência, julgue os itens subsequentes.
71

No transporte de paciente com drenagem pleural,
recomenda-se pinçar o dreno para evitar complicações
pulmonares.

72

Durante uma crise convulsiva, deve-se proteger o paciente,
mantê-lo em decúbito lateral, observar a duração e a
característica dos movimentos, a alteração da pupila,
a incontinência fecal ou vesical, o seu comportamento
e se há sonolência.

73

Em acidente com picada de cobra, deve-se aplicar, por via
intramuscular, soro antiofídico diluído em solução fisiológica,
após a realização de teste de sensibilidade cutânea.
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As ações para a implantação da humanização do cuidado com
o paciente incluem
74

assegurar a presença do acompanhante, da rede social do
paciente e de visita aberta, conforme a necessidade,
respeitando-se a dinâmica de cada unidade hospitalar.

75

definir o local para a sala de acolhimento e designar
o profissional responsável por esse atendimento.

76

adotar o modelo de gestão centralizada e hierarquizada
para garantir o controle dos protocolos de atendimento
sem a interferência dos familiares.

77

utilizar a avaliação de risco para priorizar o atendimento
da demanda nas unidades de urgência, de emergência,
nos prontos-socorros, nos prontos-atendimentos e nas unidades
de assistência pré-hospitalares.

No que se refere a assistência em terapia intensiva, julgue os
próximos itens.
78

Os principais riscos da cateterização uretral são o trauma
e a infecção.

79

A hipoventilação respiratória é um sinal característico do
paciente que apresenta cetoacidose diabética.

80

O dispositivo de contenção dos punhos ou tornozelos
do paciente deve ser amarrado nas laterais da cama.
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