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1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém
40 questões.
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correta. Preencha, no cartão-resposta, a letra correspondente à resposta julgada
correta.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro durante o seu
preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente;
se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. As provas terão a duração de , já incluídas nesse tempo a marcação doquatro horas
cartão-resposta e a coleta da impressão digital.

5. Você só poderá retirar-se do prédio após terem decorridas de prova. Oduas horas
caderno de questões só poderá ser levado depois de decorridas de prova.três horas

6. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no
recinto, sendo liberados somente após a entrega do material utilizado por eles, tendo
seus nomes registrados em Relatório de Sala e nele posicionadas suas respectivas
assinaturas.
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Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 03.

Texto 1
O fracasso das dietas
História dos métodos para emagrecer é cheia de ideias repe-
tidas, requentadas e de baixa eficácia, mostra britânica em
novo livro

REINALDO JOSÉ LOPES 
Não é muito animadora a mensagem do livro "A Tirania das
Dietas", da britânica Louise Foxcroft, historiadora da medici-
na, com doutorado pela Universidade de Cambridge. Em re-
sumo: faz séculos que as dietas são sempre as mesmas – e
faz séculos que não funcionam.

"É uma história de repetição e, em parte, de novidades cos-
méticas. As mesmas ideias são reempacotadas e requenta-
das", disse Foxcroft, em entrevista por telefone à Folha. "Um
exemplo são as dietas ricas em proteína e com poucos car-
boidratos."

Nessa seara, o atual astro é o médico francês Pierre Dukan,
que diz ter criado seu método ao recomendar a um paciente
que comesse tanta carne magra quanto desejasse e bebesse
bastante água. Antes de Dukan, no entanto, houve a "dieta re-
volucionária"  do  médico  americano  Robert  Atkins  (1930-
2003), cujo livro de 1972 virou best-seller. E, mais de um sé-
culo antes, o britânico William Banting (1797-1878), agente fu-
nerário (sim, não é piada), publicou sua versão desse tipo de
dieta em "Carta sobre a Corpulência, Dirigida ao Público", em
1863.

"Esse tipo de dieta evoluiu independentemente, várias vezes,
porque funciona no curto prazo", diz Foxcroft. "O problema é
evitar que a perda seja revertida."

Outras supostas ideias brilhantes que parecem ter acometido
o cérebro dos desesperados para perder peso ao longo dos
séculos: a indução do vômito; o uso de laxantes para, diga-
mos, "descomer" o alimento o mais rápido possível; e o uso
de massagens violentas e espartilhos que "espremessem a
gordura" para fora do sujeito. 

A pesquisa de Foxcroft mostra ainda que a associação entre o
desejo de emagrecer e a cultura das celebridades tampouco é
tão moderna quanto se costuma pensar. Os primeiros astros
obcecados com a magreza são, ao que tudo indica, do século
19:  o  poeta  britânico  Lorde  Byron (1788-1824),  para  quem
"uma mulher nunca devia ser vista comendo ou bebendo, a
menos que se tratasse de lagosta, salada e champanhe"; e
Sissi, imperatriz da Áustria (1837-1898). Com 1,70 m e 47 kg,
cintura  esmigalhada  por  espartilhos,  alimentava-se  basica-
mente de leite (viajava com sua própria vaca) e suco de laran-
ja, além de fazer ginástica o tempo todo.

FOLHA DE S. PAULO. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/131637-o-fracasso-das-die-
tas.shtml>. Acesso em: 11 nov. 2013. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A argumentação do texto está organizada para afirmar que
a preocupação humana com o corpo é 

(A) antiga e recorrente. 

(B) fundamental à saúde. 

(C) ideal e progressiva. 

(D) necessária à sociedade. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho, "É uma história de repetição e, em parte, de no-
vidades cosméticas. As mesmas ideias são reempacota-
das e requentadas", o núcleo do argumento é sintetizado
por meio de

(A) metonímia. 

(B) paranomásia. 

(C) sinédoque. 

(D) metáfora. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho “Outras supostas ideias brilhantes que parecem
ter  acometido  o  cérebro  dos  desesperados  para  perder
peso ao longo dos séculos: a indução do vômito; o uso de
laxantes para, digamos, ‘descomer’ o alimento o mais rápi-
do possível; e o uso de massagens violentas e espartilhos
que ‘espremessem a gordura’ para fora do sujeito”, há a
recorrência de uma estratégia discursiva para produzir um
determinado efeito no leitor. Que estratégia é essa e qual
efeito é produzido?

(A) Ironia e humor. 

(B) Aliteração e realce. 

(C) Retomada e surpresa. 

(D) Hipérbole e exaltação. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o Texto 2 abaixo.

Texto 2 

Disponível em:
<http://rumoao70.blogspot.com.br/2013/04/esforco.html>.  Acesso  em:  10
nov. 2013.

O Texto 2 dialoga com as ideias do Texto 1. O enunciado
que expressa essa intertextualidade é o seguinte:

(A) a angústia das pessoas com o ganho excessivo de
peso. 

(B) a preocupação das mulheres com o corpo de suas
amigas. 

(C) a previsibilidade das preocupações e das explicações. 

(D) a busca da solução ideal para problemas imaginários.

língua_portuguesa_médio
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Releia os Textos 1 e 2 e leia o Texto 3 para responder às
questões de 05 a 07.

Texto 3
Gordos do mal
Outra constante histórica, diz a pesquisadora, é o hábito de
desprezar as pessoas acima do peso. "Essa conexão entre
moralidade, dieta e peso vem desde os antigos gregos e ro-
manos, para os quais alguém fora de forma era um mal ci-
dadão", conta. "Em tempos de guerra e de escassez, é algo
que acaba voltando. O inimigo é pintado como um glutão,
preguiçoso e indulgente."

A trajetória dos medicamentos para emagrecer também não
anima. "Até hoje, nenhum demonstrou um perfil de seguran-
ça favorável em relação a efeitos colaterais, e seu sucesso
é no máximo modesto", critica. Para ela, a abordagem mais
sensata é a dos gregos, criadores do termo "dieta", encara-
da por eles como um controle gradual da alimentação, liga-
do a um programa de exercícios  e mudança de estilo de
vida. "É difícil, porque nosso ambiente alimentar está cada
vez mais contra nós, mas é o único caminho sensato", prega
Foxcroft.

FOLHA DE S. PAULO. Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/131637-o-fracasso-das-die-
tas.shtml>. Acesso em: 11 nov. 2013.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando a temática explorada, o termo “Outra”, em
“Outra constante histórica”, estabelece  

(A) o encadeamento lógico do texto, possibilitando a cons-
trução do sentido. 

(B) a ligação entre os textos 1, 2 e 3, garantindo a se-
quência das ideias. 

(C) o distanciamento entre personalidades apresentadas
nos textos 1, 2 e 3. 

(D) a aproximação entre o autor e os potenciais leitores
do texto.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, são traçados dois percursos históricos. Esses per-
cursos são:

(A) do imaginário social sobre o peso e das estratégias
contra o sobrepeso. 

(B) das condições alimentares e das consequências da
alimentação. 

(C) do ganho de peso e dos danos do peso ao organis-
mo.

(D) das lutas contra as doenças e da falta de recursos
para a saúde. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A principal estratégia argumentativa do texto é: 

(A) a busca de equilíbrio entre ideias com sentidos opos-
tas. 

(B) o emprego de termos técnicos próprios da classe re-
presentada. 

(C) a tentativa de induzir o leitor, por meio de linguagem
figurada. 

(D) o uso da voz de autoridade, por meio do discurso di-
reto. 

Releia os Textos 2 e 3 e leia o Texto 4 para responder às
questões de 08 a 10.

Texto 4

Disponível  em:  <http://monedanone.blogspot.com.br/2012/06/pesagem-
esmalte-lindo-que-foi-presente.html>. Acesso em: 10 nov. 2013.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tirinha é caracterizada  

(A) pela exposição de ideias. 

(B) pelo recurso da instrução. 

(C) pelo argumento do exemplo. 

(D) pela descrição de fatos. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recurso que produz o efeito de humor na tirinha é: 

(A) o compartilhamento de ideias. 

(B) o uso de palavras engraçadas. 

(C) a interpretação literal dos enunciados. 

(D) a concatenação dos recursos estilísticos. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Texto 4 retoma e corrobora as ideias dos gregos,  no
Texto 3, indicando a necessidade de  

(A) reeducação alimentar. 

(B) redistribuição de renda. 

(C) reestruturação da sociedade. 

(D) reelaboração cultural.

língua_portuguesa_médio
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Ministério  da Saúde,  por meio da  Portaria  GM/MS n.
1.498, de 19 de julho de 2013, realizou alterações no ca-
lendário nacional de vacinação, sendo indicadas vacinas
para adolescentes, adultos, idosos e gestantes, assim dis-
criminadas:

(A) adolescentes: contra hepatite B, se tiver deixado de
receber esquema na infância; febre amarela e tríplice
viral. 

(B) adultos:  contra  hepatite  B,  a partir  dos  49 anos,  e
contra febre amarela. 

(C) idosos: contra febre amarela e tríplice viral a cada 10
anos. 

(D) gestantes: contra hepatite B, se tiver deixado de rece-
ber esquema na infância, tríplice viral e meningo C. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os termos usados pelos profissionais de saúde devem ser
de conhecimento de todos, para permitir a correta comuni-
cação dos sinais que os usuários apresentam. São exem-
plos desses termos:

(A) a hematêmese, que indica sangramento oriundo dos
pulmões. 

(B) a disfagia, que descreve a dificuldade de se deglutir. 

(C) a epistaxe, que se refere à obstrução nasal. 

(D) a otorreia, que diz respeito à saída de líquido pelo na-
riz. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A realização de compressões torácicas no pré-hospitalar
em uma vítima de parada cardiorrespiratória pode ser res-
ponsável  pela  sua  recuperação.  Contudo,  é  necessário
que seja realizada de maneira correta, o que inclui:

(A) comprimir  na  frequência  de  aproximadamente  cem
compressões por minuto. 

(B) comprimir  com  profundidade  de  aproximadamente
três centímetros. 

(C) colocar a região hipotenar da mão sobre o apêndice
xifoide do esterno da vítima. 

(D) revezar  a  realização  com  outro  socorrista,  a  cada
dois minutos, para evitar fadiga. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre  os  cinco  momentos  propostos  pela  Organização
Mundial de Saúde para a higiene de mãos em estabeleci-
mentos de saúde, inclui-se a sua higienização antes

(A) de tocar o paciente. 

(B) da realização do controle de diurese e drenagens. 

(C) do contato com áreas próximas ao paciente. 

(D) da exposição a sangue e outros líquidos corpóreos. 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Administrar medicamentos é algo de grande responsabili-
dade na enfermagem e inclui a observação de sinais e sin-
tomas antes e após a administração. Os cuidados ao ad-
ministrar digitálicos incluem verificar

(A) a pressão arterial antes de administrar cada dose e,
caso a sistólica seja ≥150 mmHg e a diastólica ≤50
mmHg, a enfermeira e o médico devem ser comuni-
cados. 

(B) o pulso antes de administrar cada dose; caso esteja
menor ou igual a 60 batimentos/minuto, suspender a
administração e comunicar à enfermeira e ao médico.

(C) a presença de náuseas, vômitos, taquicardia e queixa
de pirose ou flatulência; nesse caso, comunicar à en-
fermeira e ao médico de imediato. 

(D) verificar se a frequência respiratória é <30 batimentos
/minuto e o pulso <70 batimentos/minuto; nesse caso,
comunicar à enfermeira e ao médico de imediato.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A prescrição de insulina em atendimentos na atenção bási-
ca exige que a equipe domine a técnica de preparação,
aplicação e armazenamento. Os cuidados sobre o assunto
incluem:

(A) as insulinas lacradas precisam ser mantidas refrigera-
das  entre 2  ºC e  8  ºC;  depois  de  aberto,  o frasco
pode ser mantido em temperatura ambiente para mi-
nimizar dor no local da injeção, entre 15 ºC e 30 ºC . 

(B) a insulina pode ser congelada se o uso for pequeno,
mas, após um mês do início do uso, ela perde sua
potência; por isso, é importante orientar que a pessoa
anote a data de abertura do frasco. 

(C) o transporte da insulina em bolsa comum é proibido;
em viagens de avião, o frasco deve ser despachado
com a bagagem, visto que a temperatura no compar-
timento de cargas ajuda congelar a insulina. 

(D) as seringas com agulhas acopladas, embora descar-
táveis,  podem  ser  reutilizadas  pela  pessoa,  desde
que a agulha e sua capa protetora estejam livres de
contaminação e a agulha seja higienizada com álcool.

conhecimentos_específicos_técnico_enfermagem



UFG/CS                                                                                  CONCURSO PÚBLICO                                                   PREF. MUNICIPAL DE GOIANÉSIA

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clí-
nica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sus-
tentados de pressão arterial - PA (PA ≥ 140 x 90mmHg). A
equipe de enfermagem deve saber que

(A) o diagnóstico da HAS consiste na média aritmética da
PA maior ou igual a 140/90mmHg, verificada em dois
dias diferentes com intervalo mínimo de dois dias en-
tre as medidas. 

(B) a primeira verificação deve ser realizada em ambos
os  braços e,  caso haja  diferença entre  os  valores,
deve ser considerada a medida de menor valor e o
braço em que essa medida foi obtida, como referên-
cia para as próximas medidas.

(C) a automedida da pressão arterial realizada por paci-
entes ou familiares, geralmente no domicílio, são ex-
cluídas como fonte de informação adicional, pois os
aparelhos carecem de calibragem e as pessoas pre-
cisam ser treinadas. 

(D) o adulto ≥ 18 anos de idade, que não tiver registro no
prontuário de ao menos uma verificação da PA nos
últimos dois anos, deverá tê-la verificada e registrada
quando comparecer à Unidade Básica de Saúde para
consulta, atividades educativas ou outra finalidade. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos últimos anos, o número de casos de dengue ainda é
alto, e a prova do laço é realizada nas unidades de saúde
em todos os casos suspeitos. Para realizá-la, o profissional
deve

(A) desenhar um quadrado de 4 cm de lado no antebraço
da pessoa e insuflar o manguito até o valor de 180
mmHg. 

(B) manter  o  manguito  insuflado  por  três  minutos  em
adultos e um minuto nas crianças, aguardando o apa-
recimento de petéquias ou equimoses. 

(C) insuflar o manguito até o valor médio da pressão arte-
rial e contar o número de petéquias presentes na face
medial do braço. 

(D) contar o número de petéquias no quadrado e, se hou-
ver 20 ou mais petéquias em adultos e 10 ou mais
em crianças, o resultado é positivo. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As  doenças  respiratórias  são  frequentes  nas  crianças,
causando tosse e/ou dificuldade para respirar. Um dos cui-
dados de enfermagem importantes nesses casos é o con-
trole da sua frequência respiratória. Para tanto, a Organi-
zação Mundial da Saúde considera normal que,

(A) de 0 a 2 meses de idade, a criança apresente até 80
movimentos respiratórios por minuto. 

(B) de 2 a 11 meses de idade, a criança apresente até 50
movimentos respiratórios por minuto. 

(C) de 12 meses a 5 anos de idade, a criança apresente
até 30 movimentos respiratórios por minuto. 

(D) de 6 a 8 anos de idade, a criança apresente até 20
movimentos respiratórios por minuto. 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O erro na diluição de medicamentos pode ser fatal para
uma criança. Para aplicar a dose de 100.000 UI de penici-
lina  procaína  via  intramuscular,  um  frasco  contendo
400.000  UI  será  diluído  com  02 mL de  água  destilada.
Nesse caso, devem ser administrados:

(A) 0,3 mL 

(B) 0,4 mL 

(C) 0,5 mL 

(D) 0,6 mL 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação ao teste do pezinho, indicado para a detecção
de fenilcetonúria,  hipotireoidismo congênito e hemoglobi-
nopatias  nos  bebês,  o  Programa  Nacional  de  Triagem
Neonatal estabelece que a coleta de material para o exa-
me deve ser realizada, preferencialmente,

(A) antes de 24 horas de vida. 

(B) a partir de 36 horas de vida. 

(C) antes de 48 horas de vida. 

(D) a partir de 72 horas de vida. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Ministério  da Saúde,  alguns cuidados
são necessários ao medir a pressão arterial de uma pes-
soa, incluindo-se o seguinte:

(A) inflar o manguito 60 mmHg acima do valor em que o
pulso braquial deixar de ser percebido. 

(B) checar se o indivíduo fumou ou ingeriu bebida com
cafeína há menos de 24 horas. 

(C) posicionar a pessoa sentada, com o braço apoiado e
à altura do precórdio. 

(D) usar  um  manguito  com  câmara  inflável  que  cubra
pelo menos metade da circunferência do braço. 

conhecimentos_específicos_técnico_enfermagem
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▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A lavagem gástrica é um procedimento de urgência, que
deve ser realizado pelas  equipes de atenção primária à
saúde  o  mais  precocemente  possível,  quando indicada,
nos casos de ingestão de substâncias tóxicas para dimi-
nuir  a exposição e absorção da substância nociva. Para
ajudar na realização desse procedimento, o técnico de en-
fermagem precisa saber que

(A) a lavagem gástrica deve ser realizada com sondagem
orogástrica, pois ela permite o uso de sondas mais
calibrosas. 

(B) o volume de líquido, que pode ser água ou soro fisio-
lógico, necessário para uma lavagem gástrica bem-
sucedida em adultos, é de seis a oito litros. 

(C) o volume a ser introduzido de cada vez deve ser de
1.000 mL, visto que volumes menores são insuficien-
tes para produzir o vômito. 

(D) a localização da sonda precisa confirmada por raio X
antes de iniciar o procedimento, pois a injeção de ar
pode empurrar a substância tóxica para o duodeno. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Além da hepatite B, que outros tipos de hepatite podem
ser transmitidos em acidentes ocupacionais com materiais
perfurocortantes sujos de sangue?

(A) Hepatite A e hepatite C. 

(B) Hepatite A e hepatite D.

(C) Hepatite C e hepatite D. 

(D) Hepatite C e hepatite E.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As vacinas que são preconizadas pelo Calendário Básico
de  Vacinação  da  Criança  encontram-se  disponíveis  nas
unidades básicas de saúde, e o técnico de enfermagem
precisa saber que

(A) a vacina BCG protege contra formas graves da tuber-
culose,  devendo  ser  administrada  em  dose  única
quando o bebê nasce. 

(B) a vacina tetravalente imuniza contra difteria, tétano,
coqueluche e meningite, sendo recomendado que a
primeira dose seja administrada com um mês de vida.

(C) a vacina que protege contra hepatite B deve ser ad-
ministrada  em  três  doses,  devendo  a  primeira ser
aplicada aos dois meses de vida. 

(D) a tríplice viral, que imuniza contra sarampo, caxumba
e rubéola, deve ser administrada em três doses, sen-
do a primeira administrada aos seis meses de vida. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  Decreto  do  Conselho  Federal  de  Enfermagem  n.
94.406, de 8 de junho de 1987, regulamenta a Lei do Exer-
cício da Enfermagem e estabelece que o técnico de enfer-
magem exerça as atividades auxiliares de nível médio téc-
nico, cabendo-lhe

(A) prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes
graves com risco de vida em unidades de tratamento
intensivo.

(B) realizar cuidados de enfermagem de maior complexi-
dade técnica e que exijam conhecimentos científicos
adequados e capacidade de tomar decisões imedia-
tas.

(C) assistir ao enfermeiro na prestação de cuidados dire-
tos de enfermagem a pacientes em estado grave. 

(D) prestar  assistência  de  enfermagem  à  gestante,  ao
parturiente, à puérpera e ao recém-nascido. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional de Atenção Básica determina as atri-
buições dos profissionais das equipes de atenção básica,
de acordo com as disposições legais que regulamentam o
exercício de cada profissão. O técnico de enfermagem tem
a seguinte atribuição:

(A) realizar consulta de enfermagem a pacientes com pa-
tologias conhecidas.

(B) realizar  ações de educação em saúde à população
adstrita, conforme planejamento da equipe. 

(C) realizar  consulta de enfermagem para avaliação do
crescimento e desenvolvimento normais. 

(D) solicitar exames complementares e prescrever medi-
cações previstas nos programas de saúde do Ministé-
rio da Saúde. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para atuar no processamento de produtos para saúde, o
técnico  de  enfermagem precisa  saber  distinguir  os  dife-
rentes tratamentos a que cada material deve ser submeti-
do. Dessa forma, ele deve ter ciência de que

(A) esterilização é o processo de destruição de todas as
formas de vida microbiana, mediante a aplicação de
agentes físicos e químicos. 

(B) desinfecção é o processo de remoção das sujidades
orgânicas  e  inorgânicas da  superfície  dos  produtos
para saúde,  visando reduzir  os micro-organismos e
resíduos. 

(C) pasteurização é o processo de limpeza por imersão
em água quente,  mais  comumente a setenta graus
por trinta minutos, mantendo a temperatura estável. 

(D) limpeza consiste no processo de eliminação de mi-
cro-organismos presentes nos produtos usados para
assistência à saúde por meio de produtos químicos
germicidas. 
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Ministério da Saúde, alguns sinais e sin-
tomas levantam a suspeita de diabetes e, embora possam
estar presentes no tipo 2, são mais agudos no tipo 1. São
eles:

(A) paresia, pirose, petéquias e polaciúria.

(B) pirexia, pseudociese, hipertensão arterial e edema fa-
cial. 

(C) piúria, xerostomia, sede intensa e ganho de peso. 

(D) poliúria,  polidipsia,  polifagia  e  perda inexplicada de
peso. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A linha do cuidado do acidente vascular cerebral (AVC),
instituída pelo Ministério da Saúde, propõe protocolos, es-
calas e orientações aos profissionais de saúde para o ade-
quado atendimento das vítimas, desde o nível pré-hospita-
lar até sua reabilitação. Quando os pacientes fazem uso
ambulatorial de anticoagulantes orais,

(A) são proibidos de receber medicação endovenosa; se
necessário, usar a via intramuscular.

(B) devem evitar medicações por conta própria, principal-
mente anti-inflamatórios, como Voltarem e Cataflan. 

(C) devem dar  preferência  a  medicamentos à base  de
ácido acetilsalicílico, em caso de dor ou febre. 

(D) são proibidos de usar sapatos fechados e com sola
escorregadia, para evitar machucados e quedas. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para orientar os pacientes sobre a coleta de material para
exames  laboratoriais,  o  técnico  de  enfermagem  precisa
saber que

(A) a coleta de sangue para qualquer exame deve ser
sempre precedida por jejum de pelo menos oito horas
de alimentos sólidos e líquidos. 

(B) as fezes devem ser sempre coletadas em recipiente
estéril, desprezando-se a porção inicial e colhendo a
porção intermediária.

(C) a coleta de urina para cultura deve ser realizada na
primeira  urina  da  manhã,  após  higiene íntima com
água e sabão, colhendo-se o jato intermediário. 

(D) a amostra para exame cultura do escarro deve ser
colhida pela manhã, antes da higiene oral e em reci-
piente limpo e seco.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio a
uma concentração de pressão superior à encontrada no ar
ambiente por diferentes sistemas. Cada um dos dispositi-
vos usados requer cuidados específicos, a saber:

(A) a cânula nasal tipo óculos exige que o fluxo de oxigê-
nio atinja no máximo seis litros por minuto, pois pro-
voca irritação das mucosas nasal e faríngea. 

(B) os cateteres nasais de plástico ou borracha são intro-
duzidos até a faringe e, por isso, permitem fluxos su-
periores a oito litros por minuto, sem causar irritação
da mucosa. 

(C) a máscara de Venturi permite a administração de oxi-
gênio umidificado a um fluxo superior a 15 litros por
minuto. 

(D) a administração de oxigênio por tenda facial, embora
mais cômoda para o paciente, proíbe fluxo superior a
oito litros por minuto em função da alta umidade.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São atribuições do técnico de enfermagem, estabelecidas
pelo Ministério da Saúde nos Cadernos da Atenção Bási-
ca, em relação à saúde da criança:

(A) aferir a pressão arterial das crianças usando mangui-
to de 12 cm, que tem comprimento proporcional à sua
largura. 

(B) aferir  os dados antropométricos de peso e altura e
avaliar o índice de massa corporal das crianças, iden-
tificando distúrbios no crescimento.

(C) monitorar, notificar e orientar escolares, pais e profes-
sores diante de efeitos vacinais adversos e a conduta
indicada em cada caso. 

(D) posicionar a criança corretamente para medir a pres-
são arterial, sendo os lactentes deitados em posição
supina e os pré-escolares, sentados. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sabendo do diagnóstico positivo de infecção pelo HIV, utili-
zando testes rápidos na puérpera, é importante que o pro-
fissional

(A) compartilhe essas informações com o parceiro e os
familiares da paciente, para evitar a disseminação da
doença. 

(B) enfatize o caráter facultativo do uso do preservativo
no ato sexual após o início da terapia medicamentosa
com antirretrovirais. 

(C) esclareça que a adesão à amamentação da criança é
fundamental para a transmissão dos anticorpos ma-
ternos anti-HIV para o bebê. 

(D) reforce a importância do acompanhamento do recém-
nascido em serviço de referência para crianças ex-
postas a esse vírus. 

conhecimentos_específicos_técnico_enfermagem



UFG/CS                                                                                  CONCURSO PÚBLICO                                                   PREF. MUNICIPAL DE GOIANÉSIA

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processamento de produtos para a saúde considera a
limpeza adequada como etapa fundamental, porque

(A) remove sujidades orgânicas e inorgânicas da superfí-
cie, articulações, lúmens e  elimina bactérias e vírus,
facilitando seu posterior processamento. 

(B) impede a formação do biofilme ou das camadas de
fungos e bactérias, quando feita em até quatro horas
após o uso. 

(C) facilita o processamento posterior, impedindo o acú-
mulo de resíduos resultante de sucessivas limpezas
ineficazes. 

(D) pode diminuir a carga microbiana em 52,99%, se for
usada  fricção  com  escovas  ou  jatos  de  água  sob
pressão. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O preparo  do  corpo após a morte inclui  procedimentos,
tais como:

(A) proceder a limpeza corporal e a retirada de sondas e
cateteres, exceto os drenos, que devem ser cortados
rentes à pele. 

(B) realizar a higiene corporal, oral, do couro cabeludo,
recolocar a prótese dentária, se for o caso, e amarrar
o pênis com atadura crepe.

(C) realizar o tamponamento dos orifícios corporais natu-
rais com chumaços de algodão em casos de encami-
nhamento para necropsia. 

(D) fechar os olhos, se estiverem abertos, colocando uma
gaze embebida em hipoclorito de sódio sobre as pál-
pebras para mantê-las fechadas. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para prevenir as úlceras por pressão, o Ministério da Saú-
de recomenda 

(A) deixar o paciente o maior tempo possível sentado em
cadeira,  sem alívio  de  pressão,  para redistribuir  as
zonas de pressão. 

(B) evitar o uso de travesseiros e coxins para auxiliar na
manutenção da posição, pois eles centralizam a pres-
são na superfície apoiada sobre eles.

(C) reposicionar o paciente colocando a cama em posi-
ção de Fowler, com a cabeceira elevada a mais de
45º. 

(D) elevar a cabeceira em ângulo de até 30º, caso o paci-
ente esteja sentado na cama, para evitar a centraliza-
ção e o aumento da pressão no sacro e no cóccix. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A drenagem torácica no pós-operatório é muito utilizada.
Cabe à enfermagem, nesse tipo de procedimento:

(A) manter o recipiente de drenagem abaixo da linha do
tórax e sempre em posição ereta, evitando refluxo do
produto drenado. 

(B) verificar  a presença de borbulhamento  no selo d'á-
gua, que indica que o sistema de drenagem está fun-
cionando adequadamente. 

(C) pinçar o dreno durante o transporte e caso haja des-
locamento da inserção do dreno para não haver en-
trada de ar na pleura.

(D) checar a perviabilidade do sistema por meio da colu-
na  líquida  no  frasco de drenagem,  que deve estar
sem movimentação. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A classificação de risco é uma estratégia que possibilita o
atendimento dos usuários de acordo com a gravidade do
quadro que apresentam e  não mais pela  ordem de sua
chegada ao serviço de saúde. O Ministério da Saúde reco-
menda que os protocolos utilizem pelo menos quatro cores
para essa classificação de risco, do menos grave ao mais
grave, sendo que

(A) a cor amarela classifica pacientes como de não ur-
gência,  devendo  ser  atendidos  no  ambulatório,  por
meio de agendamento em unidades de saúde.

(B) a cor verde é indicada para pacientes classificados
como urgência maior e que precisam de atendimento
médico em consultório em até 30 minutos.

(C) a  cor  vermelha  é  usada  para  classificar  pacientes
como emergência e que necessitam de atendimento
médico imediato. 

(D) a cor azul é destinada a pacientes que têm urgência
menor, devendo ser atendidos em consultório em até
60 minutos. 
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os usuários de sondas exigem alguns cuidados de enfer-
magem. Por isso, em usuários de 

(A) sondas gástricas, o decúbito deve ser maior que qua-
renta e cinco graus no momento de administrar a die-
ta, e a localização da sonda deve ser observada an-
tes de administrar líquidos. 

(B) sondas entéricas, a migração da sonda até o esfínc-
ter pilórico ocorre após duas horas de inserção, sen-
do desnecessário verificar o volume residual, já que
ela fica fora do estômago. 

(C) ostomias, há menor risco de refluxo da dieta e aspira-
ção, mas a pele deve ser mantida sempre limpa e
seca, ou devem ser utilizadas placas adesivas de hi-
drocoloide. 

(D) sondas vesicais de demora, a fixação adequada da
sonda deve ser na região suprapúbica para mulheres
e na face interna da coxa esquerda para os homens,
evitando desvios anatômicos. 
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