DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE
SOLDADOS DO QUADRO DE PRAÇAS ESPECIALISTAS DA POLÍCIA MILITAR
DE MINAS GERAIS (QPE-PM) PARA O ANO DE 2017.

CFSd QPE/2017 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – PROVA TIPO “A”
(Edital nº 15/2016, de 09 de setembro de 2016).

Língua Portuguesa, Direitos Humanos e
Conhecimentos Específicos.
NOME: ____________________________________________________________________.
CPF: ______________________________ IDENTIDADE: ___________________________.
ESCOLA: ____________________________________________ SALA: _______________.
CIDADE PROVA: ___________________________________________ DATA: 22/01/2017.

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS:
1.
2.
3.

Prova sem consulta.
Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada
e valor total de 100 (cem) pontos.
4. Para cada questão existe somente uma resposta correta.
5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando
caneta (tinta azul ou preta).
6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões
rasuradas, em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o
candidato.
7. O tempo máximo permitido para a realização das provas de conhecimentos
(objetiva e dissertativa) será de 4 (quatro) horas, assim distribuídas: a) das
08h30min às 11h30min: resolução da prova objetiva e preenchimento da folha de
respostas; b) das 11h30min às 12h30min: confecção da redação e transcrição na
respectiva folha de resposta.
8. É proibido o porte e a posse, na sala de prova, de aparelhos e equipamentos
eletrônicos, telefones celulares, computadores, relógios de qualquer tipo, alarmes
de veículos e similares.
9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta
retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, depois de
transcorrido o tempo mínimo de 1h, e devidamente acompanhados por fiscal do
concurso.
10. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de redação e o caderno de provas,
devidamente preenchidos, conferidos e assinados.
_______________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
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LÍNGUA PORTUGUESA

PARA QUE A EXISTÊNCIA VALHA A PENA…

Não lembro em que momento percebi que viver deveria ser uma permanente
reinvenção de nós mesmos — para não morrermos soterrados na poeira da
banalidade, embora pareça que ainda estamos vivos.
Mas compreendi, num lampejo: então é isso, então é assim. Apesar dos medos,
convém não ser demais fútil nem demais acomodada. Algumas vezes é preciso pegar
o touro pelos chifres, mergulhar para depois ver o que acontece: porque a vida não tem
de ser sorvida como uma taça que se esvazia, mas como o jarro que se renova a cada
gole bebido.
Para reinventar-se é preciso pensar: isso aprendi muito cedo.
Apalpar, no nevoeiro de quem somos, algo que pareça uma essência: isso, mais ou
menos, sou eu. Isso é o que eu queria ser, acredito ser, quero me tornar ou já fui. Muita
inquietação por baixo das águas do cotidiano. Mais cômodo seria ficar com o
travesseiro sobre a cabeça e adotar o lema reconfortante: “Parar pra pensar, nem
pensar! ”
O problema é que quando menos se espera ele chega, o sorrateiro pensamento que
nos faz parar. Pode ser no meio do shopping, no trânsito, na frente da tevê ou do
computador. Simplesmente escovando os dentes. Ou na hora da droga, do sexo sem
afeto, do desafeto, do rancor, da lamúria, da hesitação e da resignação.
Sem ter programado, a gente para pra pensar.
Pode ser um susto: como espiar de um berçário confortável para um corredor com mil
possibilidades. Cada porta, uma escolha. Muitas vão se abrir para um nada ou para
algum absurdo. Outras, para um jardim de promessas. Alguma, para a noite além da
cerca. Hora de tirar os disfarces, aposentar as máscaras e reavaliar: reavaliar-se.
Pensar pede audácia, pois refletir é transgredir a ordem do superficial que nos
pressiona tanto.
Somos demasiado frívolos: buscamos o atordoamento das mil distrações, corremos de
um lado a outro achando que somos grandes cumpridores de tarefas. Quando o
primeiro dever seria de vez em quando parar e analisar: quem a gente é, o que
fazemos com a nossa vida, o tempo, os amores. E com as obrigações também, é claro,
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pois não temos sempre cinco anos de idade, quando a prioridade absoluta é dormir
abraçado no urso de pelúcia e prosseguir, no sono, o sonho que afinal nessa idade
ainda é a vida.
Mas pensar não é apenas a ameaça de enfrentar a alma no espelho: é sair para as
varandas de si mesmo e olhar em torno, e quem sabe finalmente respirar.
Compreender: somos inquilinos de algo bem maior do que o nosso pequeno segredo
individual. É o poderoso ciclo da existência. Nele todos os desastres e toda a beleza
têm significado como fases de um processo.
Se nos escondermos num canto escuro abafando nossos questionamentos, não
escutaremos o rumor do vento nas árvores do mundo. Nem compreenderemos que o
prato das inevitáveis perdas pode pesar menos do que o dos possíveis ganhos. Os
ganhos ou os danos dependem da perspectiva e possibilidades de quem vai tecendo a
sua história. O mundo em si não tem sentido sem o nosso olhar que lhe atribui
identidade, sem o nosso pensamento que lhe confere alguma ordem.
Viver, como talvez morrer, é recriar-se: a vida não está aí apenas para ser suportada
nem vivida, mas elaborada. Eventualmente reprogramada. Conscientemente
executada. Muitas vezes, ousada.
Parece fácil: “escrever a respeito das coisas é fácil”, já me disseram. Eu sei. Mas não é
preciso realizar nada de espetacular, nem desejar nada excepcional. Não é preciso
nem mesmo ser brilhante, importante, admirado.
Para viver de verdade, pensando e repensando a existência, para que ela valha a
pena, é preciso ser amado; e amar; e amar-se. Ter esperança; qualquer esperança.
Questionar o que nos é imposto, sem rebeldias insensatas, mas sem demasiada
sensatez. Saborear o bom, mas aqui e ali enfrentar o ruim. Suportar sem se submeter,
aceitar sem se humilhar, entregar-se sem renunciar a si mesmo e à possível dignidade.
Sonhar, porque se desistimos disso apaga-se a última claridade e nada mais valerá a
pena. Escapar, na liberdade do pensamento, desse espírito de manada que trabalha
obstinadamente para nos enquadrar, seja lá no que for.
E que o mínimo que a gente faça seja, a cada momento, o melhor que afinal se
conseguiu fazer.
LUFT, Lia. Disponível em http://www.viva50.com.br/para-que-a-existencia-valha-a-pena-texto-de-lya-luft/. Acesso em: 18 out.
2016.
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
1ª QUESTÃO – Lia Luft, a autora do texto, apresenta suas ideias de modo simples e
claro, assim, convida o leitor a:
A.( )
B.( )
C.( )
D.( )

Se conhecer melhor, e se preparar para posicionar de modo inteligente nas
questões cotidianas da vida.
Questionar tudo o que ouvimos, porque ninguém pode ser “vaquinha de
presépio”, é preciso repensar sempre.
Simplesmente não se importar com as opiniões alheias, pois elas não afetam
de fato.
Participar com ela de uma revolução, sair do “lugar comum”, pois não se pode
aceitar imposição alguma, sem antes levar em conta as convicções pessoais,
que por si só, já são plenas.

2ª QUESTÃO – Analise o trecho abaixo e marque a alternativa que o corrobora.
“Se nos escondermos num canto escuro abafando nossos questionamentos, não
escutaremos o rumor do vento nas árvores do mundo. Nem compreenderemos que o
prato das inevitáveis perdas pode pesar menos do que o dos possíveis ganhos. Os
ganhos ou os danos dependem da perspectiva e possibilidades de quem vai tecendo a
sua história.”
A.( )
B.( )
C.( )
D.( )

Se não conseguirmos expor aquilo que nos incomoda, não teremos nenhum
ganho.
Nossos sentimentos ficam tão escondidos que não conseguiremos falar sobre
eles com ninguém.
Em algumas situações perder acaba causando um mal menor.
As inevitáveis perdas são sempre mais dolorosas.

3ª QUESTÃO – O que sugere a autora para que a existência valha a pena?
A.(
B.(
C.(
D.(

)
)
)
)

Invenção.
Comedimento.
Transgressão.
Resignação.
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4ª QUESTÃO – Observe a charge abaixo. Na conversa entre os colegas de escritório,
a resposta da mulher: “Fora a angústia existencial, tudo ótimo! ”, faz um link com qual
fragmento do texto?

A. ( ) “Sem ter programado a gente para pra pensar.”
B. ( ) “Pensar pede audácia, pois refletir é transgredir a ordem do superficial que nos
pressiona tanto.”
C. ( ) “Hora de tirar os disfarces, aposentar as máscaras e reavaliar: reavaliar-se.”
D. ( ) “Viver, como talvez morrer, é recriar-se: a vida não está aí apenas para ser
suportada nem vivida, mas elaborada”.

5ª QUESTÃO – Analise o sentido contextual do termo sublinhado em: “Pensar pede
audácia, pois refletir é transgredir a ordem do superficial que nos pressiona tanto.”, e
marque a alternativa em que se enquadra:
A.(
B.(
C.(
D.(

)
)
)
)

Pertence à mesma classe de palavra de audacioso.
Tem como sinônimo intrepidez.
Apresenta como antônimo: robustez.
Pode ser substituído por eloquência sem prejudicar o sentido do período.
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GRAMÁTICA
6ª QUESTÃO – Analise as assertivas abaixo e a seguir, marque a alternativa
CORRETA.
“A linguagem é a faculdade que o homem tem de se exprimir e comunicar.”
“A linguagem gráfica é aquela expressa por meio de gráficos, gravações e
mapas.”
“A linguagem mímica é aquela expressa por meio de gestos.”
“A linguagem glótica é aquela expressa por meio da fala”.

I.
II.
III.
IV.
A.(
B.(
C.(
D.(

)
)
)
)

Apenas I, III e IV estão corretas.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas III e IV estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.

7ª QUESTÃO – Observe o fragmento sublinhado no período abaixo. De acordo com a
significação das palavras, em relação à semântica, marque a alternativa CORRETA.
“[...] para não morrermos soterrados na poeira da banalidade, embora pareça que
ainda estamos vivos”.
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Antonímia.
Denotação.
Conotação.
Paronímia.

8ª QUESTÃO – Observe o termo sublinhado no fragmento abaixo e marque a
alternativa que apresenta a palavra que o substitui, sem alteração de sentido.
“O problema é que quando menos se espera ele chega, o sorrateiro pensamento que
nos faz parar”.
A.(
B.(
C.(
D.(

)
)
)
)

Brejeiro.
Prazenteiro.
Triste.
Matreiro.
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9ª QUESTÃO – Complete as lacunas abaixo, com apenas um das palavras dos
parênteses e, ao final, responda o que se pede.
I.
II.

O professor não veio, _________ a reunião será cancelada. (por tanto /portanto)
Eu concordei com meu pai, afinal minhas ideias foram _________às dele. (ao
encontro / de encontro)
III. É melhor você tirar o carro daí, _________ ele vai ficar manchado. (senão / se
não).
IV. Aquela equação passou _________. (despercebida/ desapercebida)
Marque a alternativa CORRETA, na ordem de cima para baixo:
A.(
B.(
C.(
D.(

)
)
)
)

Por tanto, de encontro, se não, despercebida.
Portanto, ao encontro, senão, desapercebida.
Portanto, ao encontro, senão, despercebida.
Por tanto, de encontro, senão, despercebida.

10ª QUESTÃO – Dentre as alternativas abaixo há uma palavra que não é sinônimo do
termo sublinhado no fragmento: “Somos demasiado frívolos: buscamos o
atordoamento das mil distrações [...]”, identifique-a:
A.(
B.(
C.(
D.(

)
)
)
)

Mesquinho.
Inútil.
Superficial.
Fútil.

RASCUNHO

RASCUNHO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11ª QUESTÃO – A finalidade do EPI (Equipamento de Proteção Individual) é proteger
os profissionais de saúde contra os perigos químicos, físicos, biológicos e radiológicos
que possam existir. Entre os procedimentos descritos, marque a alternativa em que
NÃO é obrigatório o uso de EPI:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Sondagem vesical de alívio.
Aplicação de vacina contra a gripe.
Realização de curativos infectados.
Admissão de paciente portador de meningite.

12ª QUESTÃO – A Pneumonia Associada ao Ventilador (PAV) é definida como uma
pneumonia bacteriana que se desenvolve nos pacientes em ventilação mecânica
durante pelo menos 48 horas. Marque a alternativa que NÃO contribui para a
prevenção de PAV:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Cabeceira do leito elevada a 30º graus.
Higienização das mãos.
Aferição da temperatura axilar.
Drenagem do condensado do circuito respiratório.

13ª QUESTÃO – Inúmeros distúrbios podem se manifestar com sangramentos e
reconhecê-los é fundamental para os cuidados de enfermagem. Relacione a segunda
coluna de acordo com a primeira e, ao final, responda o que se pede.
(1) Hematoquezia
(2) Epistaxe
(3) Hematêmese
(4) Melena
(5) Hemoptise

(
(
(
(
(

) Perda de sangue enegrecido por via anal.
) Perda de sangue pelo nariz.
) Perda de sangue vivo por via anal.
) Perda de sangue pela boca proveniente da via aérea.
) Perda de sangue através do vômito.

Marque a alternativa que representa a sequência CORRETA de respostas na ordem
de cima para baixo:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

4-2-1-5-3
1-5-4-3-2
1-2-3-4-5
4-5-2-3-1
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14ª QUESTÃO – A instalação de dreno de tórax é comumente utilizada após cirurgia
torácica para reexpandir o pulmão envolvido e remover o excesso de ar, líquido e
sangue. Em relação aos cuidados de enfermagem com o paciente em uso de dreno de
tórax, marque a alternativa INCORRETA:
A. ( ) Anotar o volume e as características do líquido drenado nos impressos de
registro de enfermagem.
B. ( ) Verificar se todas as conexões do dreno estão hermeticamente fechadas e
firmemente presas.
C. ( ) Manter o frasco acima do nível do dreno, impedindo a drenagem rápida do
líquido pleural.
D. ( ) Manter o dreno fechado durante a troca do selo d’água ou para localizar a
origem de um extravasamento de ar.

15ª QUESTÃO – O serviço de saúde que realiza procedimento transfusional deve
manter, no prontuário do receptor, registros relativos à transfusão. Marque a alternativa
que NÃO indica um desses registros:
A. ( ) Data, horário de início e término da transfusão.
B. ( ) Identificação do doador da bolsa e sinais vitais no início e no término da
transfusão.
C. ( ) Origem e identificação das bolsas dos hemocomponentes transfundidos.
D. ( ) Registro de reações adversas e identificação do profissional que realizou a
transfusão.

26ª QUESTÃO – Foram prescritos 1500 mL de SF 0,9%, EV, para serem
administrados em bomba infusora em 8 horas. Qual deverá ser a vazão programada na
bomba infusora para o cumprimento da prescrição?
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

162 mL/h.
129 mL/h.
126 mL/h.
188 mL/h.
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17ª QUESTÃO – Considerando a necessidade frequente do profissional de
enfermagem em realizar cálculos para administração correta de medicamentos,
quantos gramas de glicose há em 30 mL de Soro Glicosado 5%?
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

3,5 g.
2,5 g.
1,5 g.
4,5 g.

18ª QUESTÃO – A conversão de unidades de medida é frequentemente necessária na
prática do profissional de enfermagem que administra medicamentos. Se 1000 mL de
Soro Fisiológico 0,9% são prescritos para serem administrados em 4 horas, qual deve
ser a vazão em gotas por minuto?
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

25 gotas/min.
62 gotas/min.
12 gotas/min.
45 gotas/min.

19ª QUESTÃO – Cabe ao técnico de enfermagem auxiliar o profissional que executa a
passagem de sonda nasoentérica bem como proceder aos cuidados para manutenção
da mesma. Em relação aos cuidados de enfermagem para com os pacientes em uso
de sonda nasoentérica, marque a alternativa INCORRETA:
A. ( ) A sonda deve ser lavada antes e após a administração de medicamentos.
B. ( ) O volume residual gástrico deve ser verificado antes de cada infusão de
nutrição enteral.
C. ( ) O posicionamento da sonda deve ser confirmado somente por ausculta
gástrica, imediatamente após a sua inserção, para o início da dieta.
D. ( ) Alimentos e medicamentos devem sempre ser administrados pela sonda com o
paciente na posição de Semi-Fowler ou Trendelenburg reversa.

20ª QUESTÃO – A insulina exógena é essencial no tratamento farmacológico do
Diabetes. Marque a alternativa que NÃO representa um cuidado no preparo e
administração da insulina:
A. ( ) Não aspirar em uma mesma seringa insulina de ação rápida e insulina de ação
intermediária.
B. ( ) Apenas a insulina regular pode ser administrada pela via intravenosa.
C. ( ) Não agitar o frasco de insulina para não causar bolhas e erros nas dosagens.
D. ( ) A injeção subcutânea consiste na colocação do medicamento no tecido
conjuntivo frouxo sob a derme.
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21ª QUESTÃO – Os resíduos de serviço de saúde são classificados conforme suas
características em grupos denominados A, B, C, D e E. São exemplos de resíduos de
serviços de saúde: bolsas de sangue pós-transfusão, seringas utilizadas para a
administração de quimioterápicos, fraldas descartáveis com fezes e urina, lâminas de
bisturi usadas e vidros de antibióticos. Classifique os resíduos listados na ordem acima,
de acordo com seus respectivos grupos, e marque a alternativa CORRETA:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

D - B - A - E - D.
A - B - D - E - B.
A - D - A - E - B.
B - A - B - E - D.

22ª QUESTÃO – A colostomia é uma abertura (estoma) na parede abdominal que
permite a drenagem dos conteúdos do cólon para fora do corpo, podendo ser
temporária ou permanente. Em relação aos cuidados de enfermagem ao paciente
portador de colostomia, marque a alternativa CORRETA:
A. ( ) Durante a higienização, a pele peri-estoma deve ser esfregada de maneira que
não fiquem resíduos de fezes e de protetor cutâneo.
B. ( ) O estoma deverá ser medido para determinar o tamanho correto da bolsa, a
abertura deverá ser aproximadamente 01 cm maior que o estoma de maneira a
evitar um processo isquêmico por compressão do estoma.
C. ( ) A pele peri-estoma deverá ser mantida úmida de forma a facilitar a aderência
da placa.
D. ( ) O dispositivo de drenagem deverá ser esvaziado quando estiver até 1/3 ou 1/4
cheio, de forma que o peso do seu conteúdo não faça com que a bolsa se
separe do disco adesivo.

23ª QUESTÃO – A eletrocardiografia é o registro dos impulsos elétricos durante o seu
percurso através do coração. Considerando que são utilizados eletrodos para a
realização deste registro, marque a alternativa INCORRETA:
A. ( ) Na ausência do membro superior direito, o eletrodo “braço direito” pode ser
posicionado no ombro direito desde que o eletrodo “braço esquerdo” esteja no
ombro esquerdo.
B. ( ) Devem-se evitar protuberâncias ósseas, articulações e pregas na pele onde o
eletrodo é posicionado.
C. ( ) O eletrodo V4 deve ser posicionado no quarto espaço intercostal na linha
hemiclavicular esquerda.
D. ( ) São utilizados 4 eletrodos periféricos e 6 eletrodos precordiais para o registro
de um eletrocardiograma de 12 derivações.
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24ª QUESTÃO – O Desfibrilador Externo Automático (DEA) é um aparelho eletrônico
capaz de analisar o ritmo cardíaco e identificá-lo como chocável ou não chocável.
Considerando a atuação do técnico de enfermagem imediatamente após a
desfibrilação com o DEA do paciente em parada cardiorrespiratória, marque a
alternativa CORRETA:
A. ( ) O acionamento do choque pelo DEA só pode ser feito pelo médico ou
enfermeiro, cabendo ao técnico de enfermagem apenas auxiliar o
procedimento.
B. ( ) Após administração do choque, deve-se palpar o pulso carotídeo para verificar
se o choque foi efetivo.
C. ( ) Deve-se realizar 2 minutos de compressão torácica antes da próxima análise
do ritmo.
D. ( ) Os eletrodos devem ser removidos para aplicação de gel antes do próximo
choque e, assim, evitar queimadura na pele.

25ª QUESTÃO – A adoção de precauções baseadas na transmissão visa conter a
disseminação de doenças infectocontagiosas. Considerando que as medidas de
precaução são adotadas de acordo com o modo de transmissão da doença, relacione a
segunda coluna de acordo com a primeira:
(1) Precauções contra a transmissão pelo ar
(2) Precauções contra a transmissão por gotículas
(3) Precauções contra a transmissão por contato

(
(
(
(
(
(

) Sarampo
) Conjuntivite viral
) Escabiose
) Caxumba
) Peste pneumônica
) Tuberculose

Marque a alternativa que contem a sequência CORRETA de respostas na ordem de cima
para baixo:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

1-3-3-2-2-1
3-1-3-1-2-2
2-3-1-3-1-2
1-2-3-3-2-1

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS

13

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CFSd QPE/2017 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM

26ª QUESTÃO – A maioria dos pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva
crônica (DPOC) faz uso de um complexo esquema medicamentoso que engloba muitas
vezes o uso do inalador dosimetrado (IDM). Entre as informações necessárias para a
utilização deste dispositivo é CORRETO afirmar que:
A. ( ) Remover a tampa e colocar o frasco do inalador em posição horizontal.
B. ( ) Começar a inspirar lentamente através da boca e pressionar o inalador duas
vezes.
C. ( ) Prender a respiração e contar até 10 lentamente, para permitir a melhor
absorção do medicamento.
D. ( ) Inclinar a cabeça para frente e expirar rapidamente, evitando o completo
esvaziamento do pulmão.

27ª QUESTÃO – Com a contínua evolução e a complexidade da área da saúde, os
profissionais de enfermagem precisam estar familiarizados com a terminologia
utilizada. Considerando os termos abaixo, relacione a segunda coluna de acordo com a
primeira:
(1) Apnéia
(2) Polidipsia
(3) Esteatorréia
(4) Polifagia
(5) Fecaloma
(6) Bexigoma
(7) Afagia

(
(
(
(
(
(
(

) Fezes com gordura.
) Ausência de respiração.
) Sede excessiva.
) Fezes endurecidas.
) Distensão da bexiga.
) Impossibilidade de deglutir.
) Fome excessiva.

Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de respostas na ordem de
cima para baixo:
A.(
B.(
C.(
D.(

)
)
)
)

5-3-2-7-4-6-1
3-1-2-5-6-7-4
3-7-4-5-6-1-2
5-1-2-3-6-4-7
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28ª QUESTÃO – Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é
responsabilidade do técnico de enfermagem assegurar ao cliente uma assistência de
enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
Complete as sentenças abaixo com uma das seguintes palavras: dolo, imperícia,
imprudência e negligência e, ao final, responda o que se pede.
1.

2.
3.

4.

Comete um ato de ____________________, o profissional de saúde que
administra um medicamento sem certificar-se da dose correta na prescrição
médica.
Comete um ato de ____________________, o profissional de saúde que deixar
uma agulha usada na cabeceira do paciente.
Comete um ato de ____________________, o profissional de saúde que utilizar o
reanimador manual (AMBU) incorretamente, por ausência de prática acerca das
técnicas de abertura das vias aéreas, durante a reanimação cardiopulmonar.
Comete um ato de ____________________, o profissional de saúde que
transgride um dever legal com propósito de causar dano ao paciente.

Marque a alternativa que representa a sequência CORRETA de respostas na ordem de
cima para baixo:
A.(
B.(
C.(
D.(

)
)
)
)

Dolo, imperícia, imprudência e negligência.
Imprudência, negligência, imperícia e dolo.
Imperícia, imprudência, dolo e negligência.
Negligência, imprudência, imperícia e dolo.

29ª QUESTÃO – O atendimento a vítimas de parada cardiorrespiratória exige do
profissional de enfermagem conhecimento e habilidades de suporte básico de vida.
Marque a alternativa CORRETA sobre a reanimação cardiopulmonar no adulto:
A.( )
B.( )
C.( )
D.( )

Durante a reanimação cardiopulmonar, deve-se realizar de 100 a 120
compressões torácicas por minuto.
A compressão deve ser em profundidade inferior a 5cm para evitar fratura de
costelas.
A relação de compressão torácica e ventilação pulmonar é de 15:2 até
estabelecer via aérea definitiva.
Apoiar sobre o tórax após cada compressão para evitar fadiga do socorrista.
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30ª QUESTÃO – A prevenção de úlcera por pressão representa um cuidado importante
de enfermagem e pode reduzir o tempo de internação, o custo e a morbimortalidade do
paciente. Marque a alternativa que NÃO contempla um cuidado de prevenção de
úlceras por pressão:
A.(
B.(
C.(
D.(

)
)
)
)

Nutrição adequada e hidratação oral frequente.
Manter o paciente sentado com cabeceira do leito a 90º graus.
Hidratar a pele seca com emolientes.
Mudança de decúbito de 2/2 horas e proteção das proeminências ósseas.

31ª QUESTÃO – Em 1968, Spaulding propôs uma classificação dos artigos utilizados
na assistência à saúde, de acordo com o risco potencial de transmissão de infecção.
Em relação aos cuidados para com estes artigos, marque a alternativa CORRETA:
A.( )
B.( )

C.( )

D.( )

Os produtos para saúde classificados como não críticos exigem como processo
mínimo a desinfecção de nível intermediário.
Os produtos para saúde críticos são utilizados em procedimentos invasivos
com penetração em pele e em mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais e
sistema vascular, excluindo-se os produtos que estejam conectados a esses
sistemas.
Os produtos para saúde semi-críticos utilizados na assistência ventilatória,
anestesia e inaloterapia devem ser submetidos à limpeza e, no mínimo, à
desinfecção de nível intermediário por produtos saneantes ou por processo
físico de termodesinfecção antes da utilização em outro paciente.
Os materiais não críticos, em caso de contaminação com matéria orgânica,
devem ser submetidos, no mínimo, à desinfecção de alto-nível e no caso de
ausência de matéria orgânica, a limpeza é suficiente.

32ª QUESTÃO – O período perioperatório é definido como o espaço de tempo que
compreende os períodos pré-operatório imediato, transoperatório, intraoperatório,
recuperação anestésica e pós-operatório imediato. Considerando os cuidados que
devem ser prestados no paciente nestes períodos, relacione a segunda coluna com a
primeira e, ao final responda o que se pede:
(1) Período pré-operatório ( ) Compreende o posicionamento cirúrgico e
imediato
administração de medicamentos endovenosos
durante anestesia.
(2) Período transoperatório ( ) Compreende os preparos específicos para a
cirurgia como jejum, higiene corporal, higiene oral e
esvaziamento vesical e intestinal.
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(3) Período intraoperatório

(4) Período pós-operatório

( ) Compreende a recepção do paciente, a verificação
do termo de autorização de cirurgia, presença do
prontuário, preparos realizados, existência de
exames, confirmação do jejum.
( ) Compreende os cuidados com a ferida operatória e
os drenos instalados no procedimento cirúrgico.

Marque a alternativa que representa a sequência CORRETA de respostas na ordem de
cima para baixo:
A.(
B.(
C.(
D.(

)
)
)
)

2-1-4-3
3-2-1-4
2-3-4-1
3-1-2-4

33ª QUESTÃO – A limpeza é etapa fundamental do reprocessamento dos produtos
para saúde. Marque a alternativa que NÃO contempla um dos objetivos do processo de
limpeza:
A.( )
B.( )
C.( )
D.( )

Remover sujidades orgânicas e inorgânicas das superfícies dos materiais, além
de reentrâncias, articulações e lumens.
Remover resíduos químicos e orgânicos.
Eliminar totalmente a população de microrganismos dos artigos.
Eliminar o biofilme.

34ª QUESTÃO – A hipovolemia consiste em redução do volume de líquido
intravascular devido a perdas hídricas externas ou internas. Marque a alternativa que
NÃO representa um cuidado a ser prestado ao paciente na ocorrência de hipovolemia:
A.( )
B.( )
C.( )
D.( )

Monitorar sinais vitais, incluindo avaliação da dor.
Manter o acesso venoso calibroso e administrar soluções cristalóides ou
colóides, conforme prescrição médica.
Mensurar o volume e verificar o aspecto do líquido drenado de cateteres e
sondas.
Manter o paciente em posição de proclive, caso não haja contraindicação.
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35ª QUESTÃO – A Nutrição Parenteral Total (NPT) é uma modalidade de nutrição
quando a nutrição oral ou enteral não é possível ou quando a absorção ou função do
trato gastrintestinal é insuficiente para manter as necessidades nutricionais do
paciente. Marque a alternativa que NÃO representa um cuidado de enfermagem com o
paciente em uso de NPT:
A.(
B.(
C.(
D.(

)
)
)
)

Monitorar o volume e aspecto da urina.
Manter acesso venoso periférico exclusivo.
Medir a glicemia capilar e ou glicosúria.
Aferir os sinais vitais, em especial a temperatura axilar.

36ª QUESTÃO – A higienização das mãos é reconhecida como uma medida primordial
no controle de infecções relacionadas à assistência à saúde, incluindo as infecções
decorrentes da transmissão cruzada de microrganismos multirresistentes. Marque a
alternativa que NÃO apresenta a indicação adequada de higienização das mãos:
A.( )
B.( )
C.( )
D.( )

As mãos devem ser higienizadas preferencialmente com preparação alcoólica
após exposição a potenciais patógenos formadores de esporos.
As mãos devem ser higienizadas com sabonete líquido e água quando
estiverem visivelmente sujas e após o uso do banheiro.
As mãos devem ser preferencialmente higienizadas com preparação alcóolica
após contato com equipamentos para saúde nas áreas próximas ao paciente.
Sabonete líquido e preparação alcóolica para higienização das mãos não
devem ser usados concomitantemente.

DIREITOS HUMANOS
37ª QUESTÃO – A Lei n. 9.807, de 13 de julho de 1999, tem como objetivo,
estabelecido no caput, do Art. 1o, a proteção de vítimas e testemunhas, que estejam
coagidas ou expostas a grave ameaça em razão de colaborarem com a investigação
ou processo criminal. Considerando o parágrafo 2º do Art. 1º, da mesma Lei, a
supervisão e a fiscalização dos convênios, acordos, ajustes e termos de parceria de
interesse da União ficarão a cargo:
A. ( ) Do órgão do Ministério da Justiça com atribuições para a execução da política
de direitos humanos.
B. ( ) Do órgão do Poder Judiciário com atribuições para a execução da política de
direitos humanos.
C. ( ) Do órgão do Ministério Público com atribuições para a execução da política de
direitos humanos.
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D. ( ) Do órgão do Ministério da Fazenda nacional com atribuições para a execução
da política de direitos humanos.

38ª QUESTÃO – Analisando a Lei n. 10.741, de 01 de outubro de 2003, que dispõe
sobre o Estatuto do Idoso, verifica-se que a garantia de prioridade compreende um rol
de aspectos a serem observados para com a pessoa idosa. Com base nessa
afirmativa, analise as assertivas abaixo:
I.

A garantia de prioridade compreende a obrigação da família, da comunidade, da
sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e
à convivência familiar e comunitária.
A garantia de prioridade compreende atendimento preferencial imediato e
individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à
população.
A garantia de prioridade compreende viabilização de formas alternativas de
participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações.

II.

III.

Marque a alternativa CORRETA:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
Todas as assertivas estão corretas.

39ª QUESTÃO – Em relação à Constituição Federal de 1988, NÃO se relaciona no rol
dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

A. ( ) A garantia do desenvolvimento nacional.
B. ( ) A construção de uma sociedade livre, justa e solidária.
C. ( ) A promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação.
D. ( ) A Garantia dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
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40ª QUESTÃO – De acordo com a Lei n. 10.741, de 01 de outubro de 2003 é
CORRETO afirmar que:

A. ( ) É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde, sendo facultativa a
cobrança de valores diferenciados em razão da idade e da projeção de
despesas decorrentes de seu tratamento de saúde.
B. ( ) Em relação à educação, cultura, esporte e lazer, todas as entidades de longa
permanência, ou casa-lar, são obrigadas a firmar contrato de prestação de
serviços com a pessoa idosa abrigada.
C. ( ) Os crimes definidos no Estatuto do Idoso são de ação penal pública
incondicionada, ressalvadas as hipóteses de aplicação dos Art. 181 e 182 do
Código Penal Brasileiro.
D. ( ) Ao idoso é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for
reputado mais favorável, desde que ele esteja no domínio de suas faculdades
mentais.

RASCUNHO

RASCUNHO
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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO
1. Leia o fragmento abaixo para desenvolver a proposta de redação.
“Não há como acreditar, que seja possível fazer a Polícia funcionar sem que haja
hierarquia e disciplina.
O profissional mais leigo há de perceber que não existe organização social sem
hierarquia e disciplina: o filho obedece ao pai; o caixa de banco obedece ao gerente,
que obedece ao diretor. Se invertermos o processo, ninguém se entenderá. Ao superior
se dá o grau da competência em decidir sobre determinado assunto e em determinado
momento; ao subordinado (sem demérito nenhum) o direito de cumprir a ordem. Todos
os profissionais em algum momento são superiores ou subordinados. O cargo superior
deve ser algo a almejar, e não a odiar.
A hierarquia e a disciplina não podem ser confundidas com punição e recompensa. São
princípios que possibilitam a ligação entre “mundos”, para que a Polícia continue viva e
atuante, sem discrepâncias nos relacionamentos, buscando valorizar o profissional de
polícia nas suas diversas............”
Disponível em: http://forumpotiguaranodesegurancapblica.blogspot.com.br/2010/02/importancia-da-hierarquia-eda.html. Acesso em 28 out. 2016.

2. Tendo em vista o fragmento apresentado e suas informações, produza um texto
dissertativo-argumentativo sobre o tema: “A hierarquia e subordinação militar fator
inibidor/facilitador da convivência social espontânea.”
3. Em sua dissertação procure ser claro, respeitando as regras gramaticais e
ordenando os pensamentos em uma sequência metódica e lógica.
4. Escreva em uma linguagem impessoal, defendendo sua ideia por meio de uma
análise com argumentos sólidos e consistentes.
5. DÊ UM TÍTULO À SUA DISSERTAÇÃO.
6. Desenvolva a sua dissertação no máximo em 30 (trinta) linhas e no mínimo em 120
(cento e vinte) palavras.
7. O valor da redação é de 100 (cem) pontos.
8. Use caneta esferográfica com tinta azul ou preta.
9. Escreva com letra cursiva ou de fôrma. Diferencie as letras MAIÚSCULAS das
MINÚSCULAS.
10. Será atribuída nota zero à redação:
a) cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido;
b) que fuja da tipologia, tema e proposta da redação;
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c) considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos,
espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos
alheios à língua portuguesa escrita ou em idioma diverso do Português;
d) cujo texto seja, no todo ou em parte, cópia, transcrição ou plágio de outro autor;
e) que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a
identificação do candidato.
RASCUNHO

RASCUNHO
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RASCUNHO

Corte aqui
------------------------------------------------------------------------------------------------RASCUNHO - GABARITO
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