
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Concurso Público Nº 001/2022 

Edital 051/2022 

PROVA OBJETIVA 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

 

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 40 questões. Leia 
cuidadosamente 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 
FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.  

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra corres-
pondente 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 final deste caderno.  

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

Nome do candidato: RG  

 

15-05-22 - Tarde 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o conto Furto de flor , de Carlos 
Drummond de Andrade, para responder às questões 
de 01 a 04.  

Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edi-
fício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e 
coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não 
estava feliz. O copo destina-se a beber, e flor não é 
para ser bebida.  

Passei-a para o vaso, e notei que ela me agrade-
cia, revelando melhor sua delicada composição. 
Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos 
bem. Sendo autor do furto, eu assumira a obrigação 
de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a f lor 
_____________. Temi por sua vida. Não adiantava 
restituí-la ao jardim. Nem apelar para o médico das 
flores. Eu a furtara, eu a via morrer.  

Já _____________,  e com a cor particular da 
morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim 
onde _____________. O porteiro estava atento e re-
preendeu-me: 

– Que ideia a sua, vir jogar l ixo de sua casa nes-
te jardim!  

(Fonte: Contos  plausíveis .  Rio de Janei ro,  José Olympio, 1985.)  

01. Com base nas informações extraídas do conto, é 
correto afirmar que 

(A) o porteiro nunca fez o seu trabalho correta-
mente e propiciou vários furtos de flores.  

(B) o tema principal tratado é a efemeridade da 
vida. 

(C) o narrador-personagem, i ludido por sua ga-
nância, não se arrependeu de ter furtado a 
flor.  

(D) o porteiro foi assertivo em notar o descaso 
das pessoas com a natureza, poluindo jardins 
alheios. 

02. Conforme a ortografia oficial, completam correta-
mente e na sequência as lacunas deixadas no tex-
to: 

(A) impalidecia... murcha... desabroxara.  
(B) empaliedecia... morcha... desabroxara.  
(C) impalidecia... mucha... desabrochara.  
(D) empalidecia... murcha... desabrochara.  

03. O acento gráfico na palavra destacada em “Nem 
apelar para o médico  das f lores” justif ica -se, pois 

(A) todas as palavras proparoxítonas são acen-
tuadas. 

(B) palavras paroxítonas terminadas em –o são 
acentuadas. 

(C) palavras oxítonas terminadas em –o são 
acentuadas. 

(D) deve-se empregar o acento diferencial no 
substantivo “médico” em comparação  com a 
forma verbal “eu medico”.  

04. Em “Não adiantava restituí -la...”  (l inhas 11-12), o 
pronome sublinhado tem como referente textual o 
substantivo 

(A) “água”.  
(B) “obrigação”.  
(C) “flor”.  
(D) “vida”.  

05. Das alternativas que se seguem, marque aquela 
que a oração sublinhada é coordenada sindética 
explicativa. 

(A) Pedro não só faltou ao trabalho, como não 
apresentou nenhuma justificativa .  

(B) Na manhã seguinte, procurei Henrique em 
seu escritório, porém não o encontrei .  

(C) Apesar de ter estudado muito , não obteve 
êxito na prova.  

(D) Choveu, porque as ruas estão molhadas .  

MATEMÁTICA 

06. Aplicado em regime de juros simples de 0,5% ao 
mês, um investidor acumulou ao término de 15 
meses um montante de R$ 3.489,45. Logo, o capi-
tal inicial aplicado por este investidor foi de  

(A) R$ 3.246,00.  
(B) R$ 3.108,00.  
(C) R$ 3.325,00. 
(D) R$ 2.956,00.  

07. Uma pizza foi dividida em 8 pedaços. O ângulo X, 
conforme a imagem a seguir, formado pelo corte 
em cada pedaço corresponde a  

 

(A) 45º. 
(B) 30º 
(C) 25º. 
(D) 20º. 

08. João e Pablo são artesãos experientes e conse-
guem produzir,  cada um, a cada cinco dias, 12 
peças de certo artesanato. Ricardo, que iniciou 
recentemente no ramo, produz apenas 6 peças do 
mesmo artesanato a cada quatro dias. Se João, 
Pablo e Ricardo trabalharem juntos e mantiverem 
seus respectivos ritmos de produção por 20 dias, 
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a média diária ao término do período de peças 
produzidas será de 

(A) 42. 
(B) 5,2. 
(C) 6,3. 
(D) 40. 

09. Uma imagem foi ampliada 15%. Entretanto, per-
cebendo que ainda não estava no tamanho dese-
jado, a imagem manipulada recebeu uma nova 
ampliação de 5%. Sabendo-se que as dimensões 
originais eram de 12 X 28 cm, determine o tama-
nho final da imagem ampliada.  

(A) 14,49 X 33,81 cm.  
(B) 15,59 X 34,90 cm.  
(C) 13,40 X 32,75 cm.  
(D) 12,67 X 31,62 cm.  

10. Sobre a equação 3x 2 –  27 = 0 foram realizadas as 
seguintes afirmações:  

I. Não existem raízes reais para a equação.  

II. Ambas raízes para equação são iguais a 0.  

III. As raízes da equação são iguais a -3 e 3. 

Está correto o que se afi rma apenas  em: 

(A) I e II.  
(B) I. 
(C) II. 
(D) III.  

CONHECIMENTOS SOBRE TARUMÃ 

Instrução: Analise a imagem a seguir referente ao 
projeto Tarumã 100 anos e, com base na história lo-
cal e conhecimentos a respeito do projeto, responda 
às questões 11 e 12.  

 

11. Ao lado da palavra “ANOS” aparecem duas datas 
(1927 e 2027) que marcam o início e fim do perío-
do. Assinale a alternativa que apresenta um fato 
importante, ocorrido em 1927, na história de Ta-
rumã. 

(A) Japolussi iniciou a construção da Vila Lex.  
(B) A Vila Lex foi elevada a Distrito.  
(C) Tarumã obteve sua emancipação.  
(D) A Usina Nova América começou a absorver a 

mão-de-obra de toda região.  

12. O projeto Tarumã 100 Anos tem como pretensão 
principal 

(A) tornar a cidade membro permanente da As-
sociação Brasileira de Municípios.  

(B) privatizar 80% dos serviços e empresas pú-
blicas municipais.  

(C) constituir-se a primeira cidade do país a er-
radicar o analfabetismo.  

(D) f igurar o município entre as 10 cidades mais 
desenvolvidas do país.  

13. O primeiro pleito municipal de Tarumã, após 
emancipação legal em 1990, teve três candidatos 
a prefeito. Marque a alternativa que apresenta o 
nome dos candidatos naquela ocasião:  

(A) Padre Raimundo Correia, Demerval Pingo e 
Oscar Gozzi.  

(B) Demerval Pingo, Wilson Paitl e Sebastião 
Carlos Aizo.  

(C) Valdemar Schwartz, Oscar Gozzi e Paschoal 
Moro. 

(D) Oscar Gozzi, Wilson Pait l e Padre Raimundo 
Correia.  

14. Um dos pontos turísticos rurais oficiais do municí-
pio de Tarumã, a Chácara Vista Bela é conhecida 
pela produção de 

(A) olericulturas, apenas.  
(B) derivados da mandioca como tapiocas, pães 

e bolos. 
(C) especificamente carne suína, salame, bacon 

e l inguiça. 
(D) cachaça artesanal "Fio de Ouro". 

15. A expressão “furiosa”, no contexto histórico da 
constituição do município de Tarumã, faz alusão à 
primeira 

(A) pousada. 
(B) padaria.  
(C) banda musical.  
(D) indústria local.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16. O Código de Deontologia de Enfermagem do Con-
selho Federal de Enfermagem (1976), o Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem (1993, re-
formulado em 2000 e 2007), as normas nacionais 
de pesquisa (Resolução do Conselho Nacional de 
Saúde –  CNS nº 196/1996), revisadas pela Reso-
lução nº 466/2012, e as normas internacionais so-
bre pesquisa envolvendo seres humanos, foram 
também consideradas para a formulação do novo 
Código de Ética dos Profissionais de Enferma-
gem. Neste contexto, assinale a alternativa que 
indica a Resolução e vigência corretas: 

(A) Resolução 560/2017, passou a vigorar em 
novembro de 2017.  
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(B) Resolução 311/2017, passou a vigorar em 
novembro de 2017.  

(C) Resolução 564/2017, passou a vigorar em ja-
neiro de 2018.  

(D) Resolução 564/2017, passou a vigorar em 
abril de 2018. 

17. “A Enfermagem é comprometida com a produção 
e gestão do cuidado prestado nos diferentes con-
textos socioambientais e culturais em resposta 
às necessidades da pessoa, família e coletivida-
de. 

O profissional de Enfermagem atua com autono-
mia e em consonância com os preceitos éticos e 
legais, técnico-científico e teórico-fi losófico; 
exerce suas atividades com competência para 
promoção do ser humano na sua integralidade, 
de acordo com os Princípios da Ética e da Bioé-
tica, e participa como integrante da equipe de 
Enfermagem e de saúde na defesa das Políticas 
Públicas...”.  

Com base neste trecho extraído do atual CEPE, 
assinale a alternativa correta: 

(A) O trecho está associado aos PRINCÍPIOS 
FUNDAMENTAIS do profissional.  

(B) O trecho está associado aos DIREITOS do 
profissional.  

(C) O trecho está associado aos DEVERES do 
profissional.  

(D) O trecho está associado aos REQUISITOS 
BÁSICOS do profissional.  

18. AZT, sexo feminino, 75 anos, orientada no tempo 
e espaço, acamada há seis meses devido a fratu-
ra de fêmur, foi levada a Unidade de Saúde devi-
do a seu estado de inapetência. O médico pres-
creve uma sonda nasogástrica. A enfermeira irá 
realizar o procedimento e pede para o AE prepa-
rar o material. Ao chegar à beira do leito e expli-
car o procedimento, a paciente relata que não 
quer passar a sonda. A enfermeira diz que não 
pode deixar de realizar a prescrição médica e que 
será melhor para a recuperação dela. Após inserir 
a sonda, sem a colaboração da paciente, houve a 
necessidade de contê-la para que não retirasse a 
sonda recém instalada em narina esquerda.  De 
acordo com o relato, é possível identif icar que a 
enfermeira executou uma ação que consta no CE-
PE. Qual das alternativas está correta? 

(A) A ação está prevista nos DIREITOS do pro-
fissional. 

(B) A ação está prevista nas PROIBIÇÕES ao 
profissional. 

(C) A ação está prevista nos DEVERES do pro-
fissional. 

(D) A ação está prevista nas ATRIBUIÇÕES do 
profissional.  

19. O Auxil iar de Enfermagem foi contratado em uma 
Unidade de Saúde e em seu terceiro mês de atua-
ção, foi colocado no posto de medicação. Rece-
beu uma paciente com prescrição para uma medi-
cação IV. Este profissional nunca realizou 
medicação por esta via, mas sentiu vergonha em 
informar isto a Enfermeira. Assim, acabou inje-
tando dipirona IV sem diluição. Quanto a isto, as-
sinale a correta. 

(A) O AE foi proat ivo mas infringiu um dos arti -
gos constantes nas Proibições do CEPE.  

(B) O AE foi omisso e realizou um procedimento 
que não lhe compete. 

(C) O AE foi proativo mas infringiu um dos arti -
gos constantes nos Deveres do CEPE.  

(D) O AE foi imprudente e imperito, infringindo 
um dos artigos constantes nas Proibições do 
CEPE. 

20. A Lei 7.498/86 “Dispõe sobre a regulamentação 
do exercício da enfermagem e dá outras provi-
dências”. Com base nesta Lei, é atribuição do Au-
xil iar de Enfermagem (AE), mediante supervisão 
do Enfermeiro:  

(A) Prestar cuidados de higiene e antissepsia de 
para drenagem vesical.  

(B) Prestar cuidados de higiene e conforto ao 
paciente. 

(C) Participar da programação da assistência de 
Enfermagem. 

(D) Participar da orientação e supervisão do tra-
balho de Enfermagem em grau auxil iar.  

21. “A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) estabe-
lece os pontos de atenção para o atendimento de 
pessoas com problemas mentais, incluindo os 
efeitos nocivos do uso de crack, álcool e outras 
drogas. A Rede integra o Sistema Único de Saúde 
(SUS)”. Quanto aos locais onde a RAPS está pre-
sente, todas as alternativas estão corretas, exce-
to:  

(A) Consultório de rua.  
(B) Unidade Básica de Saúde.  
(C) Corpo de Bombeiros.  
(D) SAMU. 

22. Considerando o calendário vacinal do estado de 
São Paulo, publicado em 2021, nos dois primeiros 
meses de vida, a criança recebe:  

(A) 05 doses de vacina (BCG, Hepatite B, DTP, 
Hib, VORH).  

(B) 06 doses de vacina (BCG, Hepatite B, VIP, 
Pentavalente, Rotavírus, Pnaumocócica Va-
lente).  

(C) 04 doses de vacina (BCG, Hepatite B, Hib,  
VORH). 
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(D) 06 doses de vacina (BCG, Hepatite B, VIP, 
Pentavalente, Rotavírus, Meningocócica Va-
lente).  

23. A vacina contra Tuberculose foi realizada pela 
primeira vez em uma criança recém-nascida, em 
1921. No Brasil, ela começou a ser uti l izada em 
1927, e desde então tem sido uma importante 
forma de proteção. Quanto a esta vacina assinale 
a correta. 

(A) BCG. É indicada, prioritariamente para pes-
soas até 15 anos de idade.  

(B) BCG. É indicada, prioritariamente para pes-
soas até 10 anos de idade.  

(C) dT. É indicada, prioritariamente para pessoas 
até 15 anos de idade. 

(D) dT. É indicada, prioritariamente para pessoas 
a partir de 15 anos de idade.  

24. A Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e 
Outras Drogas, sofreu al terações implementadas 
em 2019. “Pontos de Atenção Especializada, que 
integram a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) , 
e que se destinam a proporcionar atenção integral  
e continuada às pessoas com quadro de depen-
dência de substâncias psicoativas (relacionadas 
aos consumos de álcool, crack e outras drogas) 
(ABRASCO, 2019)”. A citação define:  

(A) PNAB. 
(B) CAPS AD IV.  
(C) APS.  
(D) RAPS. 

25. A Política Nacional de Humanização atua a partir  
de orientações clínicas, éticas e políticas, que se 
traduzem em determinados arranjos de trabalho. 
Assim, as Diretrizes que norteiam esta Política 
estão embasadas em conceitos capazes de aten-
der ao seu propósito central. Assinale a correta 
em relação a alguns dos conceitos aplicados nas 
diretrizes da PNH:  

(A) Acolhimento e Universalidade.  
(B) Acolhimento e Integralidade.  
(C) Acolhimento e Gestão Municipal.  
(D) Acolhimento e Ambiência.  

26. A formação do profissional para o exercício de 
suas funções com responsabil idade e com olhar 
humanizado, é essencial, assim, o governo criou 
um portal colaborativo para produção e difusão de 
informações capazes de abordar as vivências em 
seu ambiente de trabalho, em especial sob o as-
pecto do serviço de saúde humanizado, envolven-
do gestores e trabalhadores da saúde, pesquisa-
dores, estudantes e profissionais de diferentes 
áreas. Considerando o texto, assinale a alternati-
va correta. 

(A) Rede de Apoio Humanizado aos Servidores 
(RAHS). 

(B) Rede de Apoio ao SUS (RA-SUS). 
(C) Rede Humaniza-SUS. 
(D) Rede de Informação e Formação aos Servi-

dores (RIFS).  

27.  A PORTARIA Nº 2.983, DE 11 DE NOVEMBRO 
DE 2019 Institui  o Programa de Apoio à Informati-
zação e Qualif icação dos Dados da Atenção Pr i-
mária à Saúde - Informatiza APS, por meio da al-
teração das Portarias de Consolidação nº 
5/GM/MS e nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 
2017. Para que as unidades de saúde possam ser 
consideradas informatizadas, deverão apresentar:  

(A) Dados oriundos do Prontuário  Eletrônico in-
formatizado ao Ministério da Saúde.  

(B) Relatório de produtividade de atendimento e 
lançamento em sistema próprio estabelecido 
pelo município. 

(C) Dados provenientes dos prontuários da popu-
lação adscrita.  

(D) Relatório de produtividade de atendimento 
lançados na Secretaria Municipal da Saúde.   

28.  No âmbito do Programa Informatiza APS, compe-
te às Secretarias de Saúde dos Municípios:  

(A) Apoiar os municípios na melhoria do serviço 
de informatização no âmbito da Atenção Pri-
mária à Saúde.  

(B) Cooperar tecnicamente com o Ministério da 
Saúde e os municípios para qualif icação, 
controle, avaliação e auditoria do Programa 
Informatiza APS.  

(C) Monitorar a regularidade do envio e a quali -
dade dos dados da Atenção Primária à Saúde 
encaminhados ao Ministério da Saúde, com 
observância dos parâmetros mínimos do Pro-
grama Informatiza APS.  

(D) Fornecer modelos de editais, contratos e ou-
tros documentos para l icitação e contratação 
relativas à informatização.  

29. O acompanhamento e avaliação do crescimento 
da criança é realizado mês a mês nos primei ros 
meses de vida, sendo indispensável avaliar as 
medidas antropométricas. Na sala de pré consulta 
para puericultura, o AE deve realizar a coleta de 
dados, conhecendo a importância de cada um. 
Neste contexto, todas estão corretas, exceto:  

(A) É fundamental coletar medidas antropométri-
cas com metodologia padronizada.  

(B) Relacionar as medidas com sexo, raça, cor  
ou outra variável da criança.  

(C) A variação do peso, com relação à idade da 
criança, é rápida e reflete, quase que imedia-
tamente, qualquer al teração do estado de 
saúde. 
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(D) O perímetro craniano deve ser feito, priorita-
riamente, nas crianças de 0 a 24 meses.  

30.  Uma mulher chega na unidade, aparentemente, 
muito nervosa e agitada. O AE a acolhe e a leva a 
sala onde verificará sua PA e coletará informa-
ções básicas. Enquanto aguarda o tempo para ve-
rif icação da PA, conversa na tentativa de acalmá -
la. A mulher relata que o marido não aceita que 
ela trabalhe e por isto destruiu todas as provas de 
seus alunos, seus relatórios e diários. Estava 
apavorada, pois o prazo para entrega dos docu-
mentos à direção estava acabando.  Esta mulher, 
claramente, sofreu um tipo de violência pelo mari-
do. É essencial que todos os profissionais da sa-
úde estejam atentos a qualquer tipo de violência 
para agirem da melhor forma possível. Neste ca-
so, a mulher sofreu:  

(A) Violência psicológica.  
(B) Violência moral.  
(C) Violência sexual.  
(D) Violência patrimonial.  

31. O câncer do colo do útero, também chamado de 
câncer cervical, é causado pela infecção persis-
tente por alguns tipos do Papilomavírus Humano - 
HPV. A infecção genital  por esse vírus é muito 
frequente e na maioria das vezes não causa do-
ença. Em alguns casos, ocorrem alterações celu-
lares que podem evoluir para o câncer. Essas al-
terações são descobertas facilmente no exame 
preventivo e são curáveis na quase totalidade dos 
casos. Por isso, é importante a realização perió-
dica do exame preventivo (INCA, 2021). É muito 
importante que o Auxil iar de Enfermagem esteja 
preparado para incentivar as mulheres a mante-
rem seus exames preventivos em dia, para isto 
precisa de alguns conhecimentos básicos sobre o 
assunto. Sobre o exame preventivo do câncer de 
colo uterino, todas estão corretas, exceto:  

(A) A colpocitologia oncótica cervical, também 
conhecida como Papanicolau deve ser cole-
tado pelo médico ou enfermeiro, em mulheres 
com vida sexual ativa ou, na faixa etária de 
25 a 59 anos. 

(B) O esfregaço cervicovaginal deve ser realiza-
do pelo médico ou enfermeiro, em mulheres 
com vida sexual ativa ou, na faixa etária de 
25 a 59 anos. 

(C) A colpocitologia oncótica cervical, deve ser 
realizada pelo médico ou enfermeiro, em mu-
lheres com vida sexual ativa ou, na faixa etá-
ria de 25 a 59 anos, devendo ser anual e em 
caso de hereditariedade a coleta deve ser 
semestral.  

(D) O esfregaço cervicovaginal deve ser realiza-
do pelo médico ou enfermeiro, em mulheres 
com vida sexual ativa ou, na faixa etária de 

25 a 59 anos, a cada três anos após duas co-
letas anuais seguidas com resultados nor-
mais. 

32.  A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
do Homem tem como princípios a humanização e 
a qualidade, que implicam na promoção, reconhe-
cimento e respeito à ética e aos direi tos do ho-
mem, obedecendo às suas peculiaridades socio-
culturais (MS, 2008). Para cumprir esses 
princípios de humanização e da qualidade da 
atenção integral algumas ações devem ser adota-
das. Assinale a alternativa correta em relação a 
estas ações: 

(A) Capacitação técnica dos profissionais de sa-
úde para o atendimento do homem.  

(B) Indisponibil idade de insumos, equipamentos 
e materiais educativos.  

(C) Realizar estudos e pesquisas que contribuam 
para a melhoria das ações adotadas pelo 
PNIH. 

(D) Capacitação técnica do público masculino pa-
ra evitar a morbidade e mortalidade.  

33.  A ANVISA define que a desinfecção de artigos 
hospitalares por processo químico é feita por 
meio de imersão em soluções germicidas. Para 
garantir a eficácia da ação da solução química 
disponível, é necessário que: 

(A) O artigo seja lavado com peróxido de hidro-
gênio a 2,5%, pois a presença de matéria or-
gânica reduz ou inativa a ação do desinfetan-
te. 

(B) O artigo esteja seco, para não alterar a con-
centração da solução química. 

(C) O artigo esteja totalmente emerso da solu-
ção, sem a presença de bolhas de ar; que o 
tempo de exposição recomendado seja res-
peitado. 

(D) O artigo seja mantido tampado e o produto 
esteja dentro do prazo de validade.  

34. As técnicas de assepsia e antissepsia devem ser 
uti l izadas por todos os profissionais de saúde em 
todos os procedimentos, e são agrupadas sob a 
denominação de assepsia médica e cirúrgica. 
Quanto à definição dos termos, assinale a correta. 

(A) A assepsia consiste num conjunto de méto-
dos e processos de esteri l ização de determi-
nado artigo ou ambiente, com a finalidade de 
evitar a contaminação do mesmo por agentes 
infecciosos e patológicos.  

(B) A antissepsia consiste num conjunto de mé-
todos e processos de esteri l ização de deter-
minado artigo ou ambiente, com a finalidade 
de evitar a contaminação do mesmo por 
agentes infecciosos e patológicos.  



Cargo: Auxiliar de Enfermagem Fema – Edital Nº 051/2022 – Tarumã/SP  

 

- 7 - 

(C) A antissepsia é o processo que visa reduzir 
ou inibir o crescimento de microrganismos na 
pele ou nas mucosas.  

(D) A assepsia é o processo que visa reduzir ou 
inibir o crescimento de microrganismos na 
pele ou nas mucosas.  

35. Durante uma visita domicil iária para controle de 
sinais vitais de um paciente acamado e sendo 
alimentado por SNG, o familiar refere ter dúvidas 
quanto a administração do alimento, pois o paci-
ente sempre regurgita o alimento e aparenta ter 
dores abdominais. Quanto às orientações básicas, 
assinale a correta: 

(A) O alimento deve ser preparado a cada refei-
ção e estar morno. É importante aspirar a 
sonda para saber se não há resíduo no es-
tômago, manter o paciente sentado ou com a 
cabeceira bem elevada durante e após a in-
fusão, por mais 1 a 2 horas. Infundir o ali-
mento de modo lento. Estas medidas podem 
resolver o problema.  

(B) A fórmula deve ser estéri l . A sonda deve ser 
DobbHoff. O paciente deve ser submetido a 
raio-x para detectar localização. Estas con-
dutas resolverão o problema.  

(C) O alimento deve ser pasteurizado. A sonda 
deve ser Levine. O paciente deve ser subme-
tido a raio-x para detectar a localização. Es-
tas condutas resolverão o problema.  

(D) O alimento deve ser preparado a cada refei-
ção de modo estéri l. Não se deve aspirar a 
sonda para evitar traumas no estômago, 
manter a cabeceira em 30º com a cabeça la-
teralizada e direita. Infundir o alimento em no 
máximo 10 minutos. Estas medidas podem 
resolver o problema.  

36.  A COVID-19 é uma doença infecciosa causada 
pelo coronavírus SARS-CoV-2 e tem como princi-
pais sintomas febre, cansaço e tosse seca. Outros 
sintomas menos comuns e que podem afetar al-
guns pacientes são: perda de paladar ou olfato, 
congestão nasal, conjuntivite, dor  de garganta, 
dor de cabeça, dores nos músculos ou juntas, di-
ferentes tipos de erupção cutânea, náusea ou vô-
mito, diarreia, calafrios ou tonturas. A pandemia 
foi causada devido ao seu alto potencial de 
transmissão, pois trata-se de um vírus transmitido 
por: 

(A) Contato, mãos e espirro.  
(B) Omicron, Delta e Alfa.  
(C) Contato, gotículas e aerossóis.  
(D) Omicron, Sars-Cov e contato.  

37.  No cenário da pandemia COVID-19, a alteração 
do sinal vital  TC, é muito comum. Assim, analise a 
situação e assinale a alternativa correta: 

Paciente adulto, dá entrada na Unidade de 

Saúde relatando mal-estar geral, dor de cabe-

ça e muito frio. Na aferição dos sinais vitais 

destaca-se a TC de 39,5°C.  

A terminologia correta para esta temperatura é:  

(A) Hipotermia.  
(B) Hipertermia.  
(C) Hiperpirexia.  
(D) Pirexia.  

38. Medicações parenterais são altamente invasivas e 
podem provocar o óbito em poucos minutos. Com 
base na complexidade do procedimento, o Co-
fen/Coren, determinam que poderão administrar 
medicação por esta via, apenas :  

(A) Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra, Técnico  e 
Auxil iares de Enfermagem. 

(B) Enfermeiro e Enfermeiro Obstetra.  
(C) Técnico e Auxil iar de Enfermagem.  
(D) Apenas Enfermeiro Obstetra.  

39. Medicações como o Noripurum requer cuidados 
especiais de aplicação, os cuidados devem ser 
seguidos à risca, pois na administração IM pode 
ocorrer refluxo do líquido injetado, sua deposição 
sob a pele e formação de manchas escuras de 
longa permanência e di fíci l  remoção. Quanto a 
escolha do material e local para a administração 
desta medicação via IM, assinale a alternativa 
correta. 

(A) Agulha 13 mmx4,5 mm – região ventroglútea.  
(B) Agulha 40 mmx1,2 mm – região dorsoglutea.  
(C) Agulha 20 mmx0,55 mm –  região deltoidea.  
(D) Agulha 50 mmX0,80 mm – região ventroglú-

tea. 

40.  A Glicose é um medicamento destinado ao trata-
mento da hipoglicemia insulínica (hiperinsu linemia 
ou choque insulínico). De acordo com a Prescri-
ção Médica (PM) assinale a alternativa correta: 

PM: Glicose 12 g - EV. 
Disponibil idade na unidade: ampolas de Glicose a 

75%-10ml 

Qual volume preciso aspirar para obter 12  g? 

(A) 5 ml. 
(B) 16 ml. 
(C) 12 ml. 
(D) 7 ml. 

 



 

 

 


