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De 10% a 15% dos que sofrem de depressão 

tentam acabar com a vida 

 

De fato, entre todos os fatores de risco, o maior 

previsor de suicídio é a ocorrência de doenças 

mentais. Segundo a OMS, 90% das pessoas que se 

suicidam apresentavam algum desequilíbrio, como 

depressão, transtorno bipolar, dependência de 

substâncias e esquizofrenia – e 10% a 15% dos que 

sofrem de depressão tentam acabar com a vida. 

Ainda assim, a OMS defende que 90% dos 

suicídios poderiam ser evitados. O desafio é cuidar 

das doenças mentais como cuidamos das outras 

doenças. Cerca de 60% das pessoas que se suicidam 

nunca se consultaram com um psicólogo ou 

psiquiatra. Imagine que estranho seria, por exemplo, 

se seis entre dez pessoas que quebram uma perna 

simplesmente não fossem a um ortopedista. Doença 

mental é apenas mais uma doença – e uma que pode 

causar o suicídio. Parece óbvio que o assunto deve ser 

visto como um problema de saúde pública. 

“O primeiro passo para a prevenção é falar 

sobre o suicídio. Ele deveria ser tratado como a aids 

e o câncer de mama, cujas campanhas de prevenção 

foram fundamentais para diminuir a incidência das 

doenças”, diz a psicóloga e coordenadora do Instituto 

Vita Alere, que faz prevenção ao suicídio, Karen 

Scavacini. Essa é também a visão da OMS. Em 2013, 

seus membros se comprometeram a desenvolver 

estratégias para reduzir a incidência de casos em 10% 

até 2020. 

O Japão é um exemplo de sucesso – e que tem 

índices historicamente altos. Até o fim dos anos 1990, 

o suicídio era considerado tabu. Não se deveria 

discuti-lo publicamente. Até que, em 1998, a 

incidência de casos cresceu mais de 8 mil em um ano 

e beirou as 33 mil mortes. A partir desse pico, filhos 

de vítimas foram à imprensa pedir atenção para o 

assunto, e o governo decidiu desenvolver medidas de 

saúde pública no país, que avaliavam fatores 

psicológicos, culturais e econômicos. Deu certo. 

 

 

 

 

 

Apesar de ainda ser alto, o número de japoneses 

que se suicidam ao ano caiu gradativamente, e em 

2012 ficou abaixo dos 30 mil pela primeira vez em 14 

anos. 

 
 

MITOS & VERDADES 

QUEM AMEAÇA 

SE MATAR NÃO 

SE MATA, SÓ 

QUER CHAMAR 

A ATENÇÃO. 

X 

A maioria das pessoas 

que se mata dá sinais: 

muda de 

comportamento e fala a 

respeito a amigos ou 

profissionais de saúde. 

Leve-as a sério. 

FALAR DE 

SUICÍDIO 

INCENTIVA A 

PESSOA A 

TIRAR A 

PRÓPRIA VIDA. 

X 

Não. Conversar 

abertamente sobre 

suicídio ajuda a preveni-

lo, porque alivia a 

angústia e o desespero. 

QUEM QUER SE 

MATAR VAI SE 

MATAR. 

X 

Ao contrário. Pessoas 

costumam ser 

ambivalentes sobre viver 

ou morrer. Muitos 

tomam veneno 

impulsivamente, mas 

logo depois se 

arrependem. Daí a 

importância do apoio 

emocional. 

QUEM 

SOBREVIVE A 

UMA 

TENTATIVA DE 

SUICÍDIO ESTÁ 

FORA DE 

PERIGO. 

X 

Um dos períodos mais 

críticos é quando a 

pessoa está melhorando 

da crise que motivou a 

tentativa, ou quando 

ainda está no hospital. 

SÓ PESSOAS 

COM DOENÇAS 

MENTAIS SE 

MATAM. 
X 

Não. A maior parte das 

pessoas que sofrem de 

depressão, ansiedade ou 

esquizofrenia não sente 

vontade de acabar com 

a própria vida – e nem 

todos que se suicidam 

têm doenças mentais. 
Disponível em: https://super.abril.com.br/sociedade/sim-o-

melhor-e-falar-sobre-suicidio/ Acessado em: 24 de set. de 2018 

(com adaptações). 
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Questão 01 

O termo destacado está corretamente classificado 

somente no item: 

 

a) “Conversar abertamente sobre suicídio ajuda a 

preveni-LO.” (objeto direto). 

b) “A maioria das pessoas que se mata dá SINAIS.” 

(objeto indireto). 

c) “[...] nem todos que se suicidam têm DOENÇAS 

mentais.” (núcleo do predicado). 

d) “Muitos tomam VENENO impulsivamente, mas 

logo depois se arrependem.” (aposto). 

 
Questão 02 

Assinale a alternativa em que a palavra entre 

parênteses substitui a palavra destacada sem prejuízo 

para a correção gramatical nem para o sentido do 

texto. 

 

a) “Até o fim dos anos 1990, o suicídio era 

considerado TABU (insolúvel).” 

b) “Muitos tomam veneno IMPULSIVAMENTE 

(compulsivamente), mas logo depois se arrependem.” 

c) “O DESAFIO (meta) é cuidar das doenças mentais 

como cuidamos das outras doenças.” 

d) “Parece ÓBVIO (evidente) que o assunto deve ser 

visto como um problema de saúde pública.” 

 
Questão 03 

Acerca dos seus propósitos, gerais ou específicos, 

somente é CORRETO afirmar que o texto: 

 

a) Defende a tese de que a maior parte das pessoas 

que sofrem de problemas mentais têm tendências 

suicidas. 

b) Apresenta o caso japonês de redução das 

ocorrências de suicídio como exemplo de abordagem 

desse tipo de problema. 

c) Reforça o mito, já bastante disseminado, de que 

falar sobre suicídio incita as pessoas a cometer esse 

tipo de ação. 

d) Narra casos de famílias destruídas pelo suicídio e 

descreve as ações implementadas pelo poder público 

para minimizar essas ocorrências. 

 
Questão 04 

Conforme as ideias apresentadas no texto, é 

CORRETO afirmar que: 

 

a) A angústia e o desespero gerados pelas conversas 

sobre suicídio podem desencadear na pessoa a 

vontade de se matar. 

b) O suicídio tem como principal causa a combinação 

de bebidas alcoólicas com remédios para tratamento 

de doenças mentais. 

c) A mudança de comportamento de uma pessoa pode 

ser um importante indício de que ela poderá se 

suicidar. 

d) Pessoas com problemas mentais têm maiores 

propensões a se matar, pois a maior parte dessas 

pessoas tem tendências suicidas. 
 

Questão 05 

Ainda sobre seus objetivos, gerais ou específicos, 

somente é correto afirmar que o texto: 

a) Nega a ideia de que as pessoas que podem cometer 

suicídio apresentam sinais identificáveis pelos que 

participam de seu convívio social. 

b) Endossa a opinião de que discutir o tema do 

suicídio é salutar, pois reduz os sentimentos que 

afligem o indivíduo potencialmente suicida. 

c) Confirma o pensamento popular de que pessoas 

potencialmente suicidas desejam atenção e não 

oferecem riscos a si mesmas. 

d) Contradiz o fato de que, mesmo em países 

desenvolvidos, como o Japão, os casos de suicídio são 

bastante frequentes. 

 
Questão 06 

A respeito do trecho: “Segundo a OMS, 90% das 

pessoas que se suicidam apresentavam algum 

desequilíbrio, como depressão, transtorno bipolar, 

dependência de substâncias e esquizofrenia – e 10% 

a 15% dos que sofrem de depressão tentam acabar 

com a vida”, e das regras de concordância verbal, é 

CORRETO afirmar que: 

 

a) Se a forma verbal “apresentavam” for substituída 

pela forma “apresentava”, haverá prejuízo para a 

correção gramatical do período. 

b) A forma verbal “sofrem” poderia ser substituída 

por “sofre”, sem prejuízo para a correção gramatical 

ou para os sentidos do período. 

c) Se a forma verbal “tentam” for substituída pela 

forma “tenta”, não haverá prejuízo para a correção 

gramatical do período. 

d) A forma verbal “suicidam” poderia ser substituída 

por “suicida”, sem prejuízo para a correção 

gramatical ou para os sentidos do período. 
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Questão 07 

Assinale a alternativa em que as alterações feitas no 

período mantêm a correção gramatical e o sentido 

original do texto. 

 

a) Apesar de ainda ser alto, o número de japoneses 

que se suicidam ao ano caiu gradativamente. / O 

número de japoneses que se suicidam ao ano caiu 

gradativamente, apesar de ainda ser alto. 

b) “O desafio é cuidar das doenças mentais como 

cuidamos das outras doenças.” / O desafio é cuidar 

das outras doenças como cuidamos das doenças 

mentais. 

c) “Doença mental é apenas mais uma doença – e uma 

que pode causar o suicídio.” / Doença mental é mais 

uma doença – e uma que apenas pode causar o 

suicídio. 

d) “Até o fim dos anos 1990, o suicídio era 

considerado tabu.” / No fim dos anos 1990, até o 

suicídio era considerado tabu. 

 
Questão 08 

O sinal indicativo de crase está CORRETAMENTE 

empregado somente no item: 

 

a) Uma pessoa fragilizada por uma depressão ou 

outro problema psíquico dificilmente estará disposta 

a encarar uma mudança inesperada. 

b) À mudança de comportamento é o momento em 

que a gente se aproxima da pessoa para saber o que 

está acontecendo. 

c) O maior coeficiente de suicídio se dá por transtorno 

de humor associado à utilização de substâncias 

psicoativas. 

d) Por isso, é preciso ficar atento quando à pessoa 

demonstra zero interesse na vida ou nos outros. 

 
Questão 09 

Os sinais de pontuação estão CORRETAMENTE 

empregados somente no item: 

 

a) Outra medida, é retirar acesso de ferramentas 

potencialmente destrutivas dentro de casa – como 

arma, remédios e substâncias tóxicas – para evitar o 

uso delas em um impulso. 

b) A mudança de comportamento é o momento em 

que a gente se aproxima da pessoa para saber o que 

está acontecendo, porque quem sabe dividindo ela vai 

entender, que é só uma fase. 

c) A simulação de melhora é comum em diversos 

casos de suicídio; então, se uma pessoa que 

normalmente é deprimida parecer subitamente alegre, 

é importante acompanhá-la para garantir que ela não 

tentará o suicídio. 

d) O adolescente apresenta, outros sintomas, ele vai 

se trancar no quarto, não vai falar com ninguém; isso 

vai ser entendido como fenômeno da adolescência 

normal, já que ele não consegue expressar seu 

sofrimento de uma forma clara. 

 
Questão 10 

A substituição da expressão destacada pela expressão 

posta entre parênteses mantém a correção gramatical 

do período e os sentidos originais do texto somente 

no item: 

 

a) “APESAR DE AINDA SER alto, o número de 

japoneses que se suicidam ao ano caiu 

gradativamente, [...]” (Ainda que seja). 

b) “A PARTIR DESSE pico, filhos de vítimas foram 

à imprensa pedir atenção para o assunto [...]” (A 

despeito desse). 

c) “DE FATO, entre todos os fatores de risco, o maior 

previsor de suicídio é a ocorrência de doenças 

mentais.” (É fato). 

d) “PARECE ÓBVIO QUE o assunto deve ser visto 

como um problema de saúde pública.” (É latente 

que). 

 

Questão 11 

No que se refere à improbidade administrativa e às 

disposições da Lei, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Quando o ato de improbidade causar lesão ao 

patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, 

caberá a autoridade administrativa responsável pelo 

inquérito representar ao Ministério Público, para a 

indisponibilidade dos bens do indiciado. 

b) A posse e o exercício de agente público ficam 

condicionados à apresentação de declaração dos bens 

e valores que compõem o seu patrimônio privado, a 

fim de ser arquivada no serviço de pessoal 

competente. 

c) A declaração de bens será anualmente atualizada e 

na data em que o agente público deixar o exercício do 

mandato, cargo, emprego ou função. 

d) Todas estão corretas. 

 
Questão 12 

Acerca da Improbidade Administrativa, marque a 

alternativa CORRETA:  
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a) Constitui ato de improbidade administrativa que 

importa enriquecimento ilícito receber, para si ou 

para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou 

qualquer outra vantagem econômica, direta ou 

indireta, a título de comissão, percentagem, 

gratificação ou presente de quem tenha interesse, 

direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado 

por ação ou omissão decorrente das atribuições do 

agente público. 

b) Constitui ato de improbidade administrativa que 

importa enriquecimento ilícito perceber vantagem 

econômica, direta ou indireta, para facilitar a 

alienação, permuta ou locação de bem público ou o 

fornecimento de serviço por ente estatal por preço 

inferior ao valor de mercado. 

c) Constitui ato de improbidade administrativa que 

causa prejuízo ao erário permitir ou facilitar a 

aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por 

preço superior ao de mercado. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

Questão 13 

Conforme o que dispõe a Constituição Federal no 

Capítulo VII “Da Administração Pública” o concurso 

público terá validade: 

 

a) De até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 

período. 

b) De até um ano, prorrogável uma vez, por igual 

período. 

c) De até dois anos, improrrogáveis. 

d) De até um ano, improrrogáveis. 

Questão 14 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, 

versa sobre os Princípios Básicos da Administração 

Pública. Em relação ao tema, analise os itens a seguir: 

I. Segundo Hely Lopes Meirelles, o princípio da 

legalidade compreende a obrigação de cumprir com 

os preceitos da Lei e do Direito (Lei 9.784/99), ou 

seja, além da Lei, deve o administrador cumprir 

também com os princípios de direito. 

II. Cumprir a lei na frieza de seu texto não basta. A 

administração deve ser orientada pelos princípios de 

Direito e Moral, para que, ao legal, se junte o honesto 

e o conveniente. Esse é o fundamento do Princípio da 

Moralidade. 

III. O Princípio da Publicidade proíbe qualquer 

forma de promoção pessoal de agentes e autoridades 

em cima de feitos, obras ou serviços públicos. Não 

pode o nome da autoridade ser vinculado ao da 

Administração Pública como responsável pelos feitos 

e obras públicas. 

IV. O Princípio da Eficiência exige que a 

Administração atue com presteza, perfeição e sempre 

tenha por objetivo o atingimento de resultados 

práticos (busca pelo interesse público). Também 

chamado de princípio da boa-administração. Aqui, a 

Administração não deve se contentar em exercer seus 

atos dentro da legalidade, mas buscando resultados 

positivos para o serviço público. 

Analisados os itens expostos, é CORRETO afirmar 

que: 

a) Apenas o item I está incorreto.   

b) Apenas o item II está incorreto. 

c) Apenas o item III está incorreto.  

d) Apenas o item IV está incorreto. 
 

Questão 15 

Acerca dos Poderes Administrativos assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

a) O Poder Vinculado é o poder que a Administração 

tem de praticar atos administrativos com 

discricionariedade, usando da conveniência e 

oportunidade. 

b) O Poder Hierárquico é aquele através do qual a lei 

permite à Administração Pública aplicar penalidades 

às infrações funcionais de seus servidores e demais 

pessoas. 

c) O Poder Discricionário concede à Administração 

o poder de praticar atos administrativos, valorando a 

oportunidade e conveniência do ato discricionário, 

estabelecendo dentro dos limites legais, seu conteúdo. 

d) O Poder Regulamentar é a faculdade que dispõe a 

Administração de condicionar e restringir o uso e 

gozo de bens, atividades e direitos individuais em 

benefício da coletividade.  

 

Questão 16 

Um redator digitou em certo dia, as 40 primeiras 

páginas de um livro. A partir desse dia, ele digitou a 

cada dia tantas páginas quanto havia digitado no dia 

anterior mais 10 páginas. Se o redator trabalhou 5 

dias, então ele digitou: 

a) 200. 

b) 250. 

c) 300. 

d) 350. 
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Questão 17 

Uma mãe tem 42 anos e seus filhos 9, 10 e 11 anos. 

Daqui a 11 anos, a soma das idades dos três filhos 

menos a idade da mãe será de: 

a) 13 anos. 

b) 12 anos. 

c) 11 anos. 

d) 10 anos. 

10 anos 

 

Questão 18 

Uma cozinheira começou a fazer o jantar às 16h e 

30min. Logo esse tempo em horas é: 

a) 16,3 horas. 

b) 16,5 horas. 

c) 16,7 horas. 

d) 16,6 horas. 

 

Questão 19 

O correio eletrônico (e-mail) é o serviço básico de 

comunicação na rede. Ele é muito rápido, envia e 

recebe mensagens em questão de minutos. Enviar 

dados via correio eletrônico é muito fácil. Tudo o que 

você precisa é ter acesso a rede, dispor de um 

programa de correio eletrônico e conhecer o endereço 

da pessoa com quem deseja se comunicar. NÃO é um 

programa de correio eletrônico: 

a) Netscape Navigator. 

b) Outlook Web App. 

c) Entourage 2008 Web Services Edition. 

d) Outlook 2011 para Mac. 
 

Questão 20 

No Word 2013, se um documento estiver aberto e for 

pressionada a tecla F1, abrirá a janela: 

 

a) Substituir.   b) Ajuda.   

c) Localizar.    d) Navegação.  

 

 

 

 

 

 

 

Questão 21 

Infarto Agudo do Miocárdio – IAM, popularmente 

conhecido como ataque cardíaco, é um processo de 

morte do tecido (necrose) de parte do músculo 

cardíaco por falta de oxigênio, devido à obstrução da 

artéria coronária. A obstrução ocorre em geral, pela 

formação de um coágulo sobre uma área previamente 

comprometida por aterosclerose (placa de gordura), 

causando estreitamentos dos vasos sanguíneos do 

coração. Marque o item CORRETO sobre o IAM e a 

atuação do profissional de enfermagem: 

 

a) As manifestações típicas começam por dor súbita, 

geralmente na parte inferior da região esternal e 

abdome inferior. É uma dor constante e constritiva, 

porém, vai diminuindo à media em que o paciente 

procura repouso. 

b) Alguns dos cuidados de enfermagem consiste em 

fazer exercícios passivos dos membros superiores do 

paciente, estimular respiração profunda e mudar de 

decúbito a cada 2 horas. 

c) A deambulação deve ser estimulada, desde que 

não haja contraindicações e o paciente não deve ser 

exposto a extremos de frios e calor. 

d) A punção venosa deve ser feita em um vaso o 

menos calibroso possível. 

 

Questão 22 

Os registros efetuados pela equipe de enfermagem 

(enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem) têm a 

finalidade essencial de fornecer informações sobre a 

assistência prestada, assegurar a comunicação entre 

os membros da equipe de saúde e garantir a 

continuidade das informações, condição 

indispensável para a compreensão do paciente de 

modo global. Essas informações se juntam a outras e 

fazem parte do prontuário do paciente.  NÃO é parte 

integrante do prontuário: 

 

a) Exames clínicos. 

b) Fichas de ocorrência e de prescrição terapêutica. 

c) Relatórios de anestesia e de cirurgia. 

d) Comprovantes de pagamentos de exames. 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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Questão 23 

Falando de sinais vitais e, mais precisamente de 

respiração, marque o item INCORRETO: 

 

a) APNÉIA – Cessação Intermitente da respiração. 

b) BRADPNÉIA – Respiração lenta, porém normal. 

c) TAQUIPNÉIA – Respiração rápida, regular. 

d) DISPNÉIA – Respiração difícil que exige esforço 

aumentado e uso de músculos acessórios. 

 

Questão 24 

Curativo é o tratamento utilizado para promover a 

cicatrização de ferida, proporcionando um meio 

adequado para este processo. Sua escolha dependerá 

do tipo e condições clínicas da ferida. Marque o item 

CORRETO sobre esse procedimento: 

 

a) Ao se limpar a ferida, não deve ser usado algodão 

limpo ou alguma gaze desfiada. 

b) O curativo ideal não deve permitir o contato da 

ferida com oxigênio através de permeabilidade 

gasosa. 

c) O curativo deve fazer com que a ferida permaneça 

sempre numa temperatura mais baixa que o corpo, em 

torno de 34°C. 

d) As soluções usadas na realização do curativo 

devem estar sempre frias. 

 

Questão 25 

A cirurgia é um procedimento traumático que 

provoca o rompimento da barreira de defesa da pele, 

tornando-se, assim, porta de entrada de 

microrganismos. Os cuidados prestados a esses 

pacientes dependem do tipo de cirurgia e ferida. 

Sobre o processo de cicatrização da ferida cirúrgica, 

marque o item INCORRETO: 

 

a) Procedimentos de tratamento da ferida cirúrgica 

são padronizados, independentemente do tipo de 

lesão ou cirurgia. 

b) Em pacientes obesos, o suprimento sanguíneo 

menos abundante dos tecidos adiposos impede o 

envio de nutrientes e elementos celulares necessários 

à cicatrização normal. 

c) Quanto à época, a ferida pode ser recente, quando 

sua ocorrência se deu a poucos dias, ou antiga, caso 

de feridas antigas e de difícil cicatrização. 

d) Os pacientes imunossuprimidos têm a mesma 

eficiência de cicatrização dos pacientes com 

imunidade normal. 

Questão 26 

Em relação ao Sigilo Profissional no Código de Ética 

da Enfermagem, analise os itens abaixo: 

 

I. É responsabilidade e dever do profissional de 

enfermagem abster-se de revelar informações 

confidenciais de que tenha conhecimento em razão de 

seu exercício profissional a pessoas ou entidades que 

não estejam obrigadas ao sigilo. 

II. É responsabilidade e dever do profissional de 

enfermagem manter segredo sobre fato sigiloso de 

que tenha conhecimento em razão de sua atividade 

profissional, exceto casos previstos em lei, ordem 

judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa 

envolvida ou de seu representante legal. 

III. É responsabilidade do profissional de 

enfermagem orientar, na condição de enfermeiro, a 

equipe sob sua responsabilidade, sobre o dever do 

sigilo profissional. 

IV. É proibido ao profissional de enfermagem 

divulgar ou fazer referência a casos, situações ou 

fatos de forma que os envolvidos possam ser 

identificados. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas o item I está incorreto. 

c) Apenas o item II está incorreto. 

d) Apenas o item IV está incorreto. 

 

Questão 27 

Sobre a atuação do profissional de enfermagem nas 

situações de urgência e emergência, marque o item 

INCORRETO: 

 

a) Acesso irrestrito; o número excessivo de 

pacientes; a extrema diversidade na gravidade no 

quadro inicial; a escassez de recursos, a sobrecarga da 

equipe de enfermagem; o número insuficiente de 

profissionais na área de saúde; o predomínio de 

jovens profissionais; a fadiga; a supervisão 

inadequada; a descontinuidade do cuidado e a falta de 

valorização dos profissionais envolvidos. Esse é o 

ambiente que espera o técnico em enfermagem. 

b) O tipo de trabalho desenvolvido pela equipe de 

enfermagem no Atendimento Pré-Hospitalar é uma 

prática nova para os padrões da enfermagem 

tradicional. No Brasil a atividade do enfermeiro no 

pré-hospitalar, na assistência direta, vem 

desenvolvendo-se a partir da década de 90. 
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c) O Suporte Avançado à Vida - SAV, tem como 

características manobras invasivas, de maior 

complexidade e, por este motivo, esse atendimento é 

realizado exclusivamente por enfermeiro. 

d) Assim, a atuação da enfermagem está justamente 

relacionada à assistência direta ao paciente grave sob 

risco de morte. 

 

Questão 28 

No Brasil, as queimaduras representam um agravo 

significativo à saúde pública. Algumas pesquisas 

apontam que, entre os casos de queimaduras 

notificados no País, a maior parte ocorre nas 

residências das vítimas e quase a metade das 

ocorrências envolve a participação de crianças. Em 

relação ao tratamento de pacientes com queimaduras, 

analise os itens abaixo: 

 

I. A primeira providência a ser tomada é isolar a 

vítima do agente causador do acidente e em seguida 

lavar com água corrente limpa a área queimada.  

II. Se a roupa estiver grudada na área queimada, tenha 

muito cuidado. Lavar a região até que o tecido possa 

ser retirado delicadamente, sem aumentar a lesão. Se 

continuar aderido à pele, recorte-o ao redor do 

ferimento.  

III. Colocar gelo, sabão ou qualquer produto químico 

que possa remover o tecido sobre a região lesada. 

IV. Proteger o local e se surgirem bolhas, as estoure 

com cuidado. 

V. Para diminuir o inchaço, manter a região mais 

elevada que o resto do corpo. 

 

Dos itens acima, quantos podemos considerar 

CORRETOS: 

a) 2.  b)3.  c) 4.  d) 5. 

 

Questão 29 

A farmacologia é a área da Farmácia que estuda como 

as substâncias químicas interagem com os sistemas 

biológicos. Sobre a farmacologia aplicada à 

enfermagem, marque o item CORRETO: 

 

a) A absorção de medicamentos administrados por 

via oral começa na boca e no estômago, mas ocorre 

principalmente no intestino delgado. 

b) A via sublingual é apropriada para a administração 

de medicamentos com substâncias irritantes, por não 

passar pelo metabolismo da mucosa gástrica. 

c) Na via de administração retal, os medicamentos 

passam por biotransformação no fígado e são 

absorvidos por via intestinal e não atinge diretamente 

a circulação sistêmica. 

d) São vias parenterais que podem ser utilizadas pelo 

técnico para administração de medicamentos: 

intratecal, intraperitoneal, intraóssea e endotraqueal. 

 

Questão 30 

A escala de coma de Glasgow é um método para 

definir o estado neurológico de pacientes com uma 

lesão cerebral aguda analisando seu nível de 

consciência. Esse importante recurso foi atualizado 

em abril de 2018 e é muito utilizado por profissionais 

de saúde logo após o trauma, auxiliando no 

prognóstico da vítima e na prevenção de eventuais 

sequelas. Em relação aos fatores que são utilizados 

para dar efeito prático a escala, estão, EXCETO: 

 

a) Abertura ocular. 

b) Resposta verbal. 

c) Melhor resposta motora. 

d) Respiração. 

 

Questão 31 

Sobre imunização, marque o item CORRETO: 

 

a) Logo ao nascer, a criança não deve tomar nenhuma 

vacina, sob o risco de contrair alguma infecção 

hospitalar. Deve-se aplicar logo após a alta. 

b) A vacina HPV é totalmente contraindicada em 

pacientes imunossuprimidos. 

c) As vacinas pneumocócica e meningocócica ainda 

não estão sendo ofertadas no serviço público e as 

mães que querem que os filhos tomem devem 

procurar clínicas particulares. 

d) A vacina tríplice viral pode ser administrada em 

adultos. 

 

Questão 32 

A febre amarela ocorre nas Américas do Sul e 

Central, além de em alguns países da África e é 

transmitida por mosquitos em áreas urbanas ou 

silvestres. Apresentam contraindicações para 

receberem a vacina contra a febre amarela, EXCETO: 

 

a) Crianças abaixo de 1 ano de idade. 

b) Indivíduos infectados pelo HIV, sintomáticos e 

com imunossupressão grave comprovada por exame 

de laboratório. 

 

https://www.iespe.com.br/blog/como-evoluir-na-carreira-de-profissional-da-saude/
https://www.iespe.com.br/blog/como-evoluir-na-carreira-de-profissional-da-saude/
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c) Pacientes com câncer. 

d) Pacientes submetidos a transplante de órgãos. 

 

Questão 33 

Em relação ao Programa Nacional de Imunização, 

temos que a vacina que deve ser administrada à 

criança logo após ao nascimento é: 

 

a) Influenza, no primeiro dia de vida. 

b) Hepatite B, no primeiro dia de vida. 

c) Dengue, no primeiro dia de vida. 

d) Febre amarela, no primeiro dia de vida. 

 

Questão 34 

Roberto foi surpreendido com uma cena de acidente 

de trânsito a caminho de casa, com vítimas. Ele, 

técnico em enfermagem, tem conhecimentos sobre as 

principais intercorrências e assistência de 

enfermagem em urgências e emergências. Marque o 

item CORRETO levando em consideração esses 

conhecimentos de Enfermagem: 

 

a) Caso houvesse um paciente em parada 

cardiorespiratória, Roberto deveria iniciar as 

manobras de ressuscitação, lembrando sempre que 

para cada cinquenta compressões torácicas devem ser 

feitas duas insuflações. 

b) Se Roberto percebesse no paciente essas 

características: extremidades cianóticas, sudoreico, 

taquicárdico, pele fria, pegajosa e referindo sede, ele 

prontamente poderia suspeitar que esse paciente 

estava em choque. 

c) A vítima com fraturas expostas em membros 

inferiores deveria ser removida o mais rápido possível 

para um local estável e confortável, visto a gravidade 

do seu quadro. Roberto deveria tentar reposicionar os 

ossos expostos para evitar infecções. 

d) No caso da vítima com queimaduras, Roberto 

deveria tirar toda a roupa aderida à pele queimada, 

para facilitar a limpeza do local queimado e evitar 

desidratação e infecções. 

 

Questão 35 

É um cateter de triplo lúmen com dois balonetes: um 

que é insuflado no lúmen do estômago, fazendo 

pressão sobre a cárdia e o outro insuflado no lúmen 

do esôfago, pressionando, diretamente, as varizes. O 

terceiro lúmen é utilizado para irrigar e drenar o 

estômago. É um dispositivo utilizado em pacientes 

com quadro de hemorragia digestiva, a fim de 

minimizar sangramentos, acerca do qual a 

enfermagem deve manter constante observação. 

Falamos de: 

 

a) Balão de Guedell. 

b) Cânula de Foley. 

c) Balão de Leopold-Zweifel. 

d) Balão de Sengstaken-Blakemore. 

 

Questão 36 

Diabetes Mellitus é uma doença caracterizada pela 

elevação da glicose no sangue (hiperglicemia). Pode 

ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do 

hormônio insulina, que é produzido no pâncreas, 

pelas chamadas células beta. A função principal da 

insulina é promover a entrada de glicose para as 

células do organismo de forma que ela possa ser 

aproveitada para as diversas atividades celulares. A 

falta da insulina ou um defeito na sua ação resulta, 

portanto em acúmulo de glicose no sangue, o que 

chamamos de hiperglicemia. Sobre o tratamento, 

marque o item CORRETO: 

 

a)  O tratamento da diabetes é sempre feito com o uso 

de medicamentos, seja por via oral, no caso dos 

hipoglicemiantes utilizados na diabetes tipo 1 como 

injetáveis, como o caso da insulinoterapia no diabetes 

tipo 2. 

b) Os pacientes em insulinoterapia devem ser 

orientados a jamais colocar em uma mesma seringa 

dois tipos de insulina, devendo cada uma ser aplicada 

em seringas diferentes. 

c) O paciente que faz insulinoterapia deverá ser 

orientado quanto ao rodízio de aplicações. 

d)  A insulina é uma medicação de uso estrito 

subcutâneo, em qualquer ambiente, seja domiciliar ou 

hospitalar. 

 

Questão 37 

Os antipiréticos são fármacos que tem como função 

precípua tratar de: 

 

a) Cefaleia. 

b) Quadro febril. 

c) Alergia. 

d) Hipotensão. 

 

 

 

 



                                                                              PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA  – SP        
 

9 
 
____________________________________________________________________________________ 

Instituto CONSULPAM Consultoria Público-Privada 

Tel: (85) 3224-9369/3239-4402 – Av. Evilásio Almeida Miranda, 280 – Edson Queiroz 

CEP: 60.834-486 – Fortaleza-CE. CNPJ: 08.381.236/0001-27 

 

 

Questão 38 

Sobre alta hospitalar e a atuação do enfermeiro nesse 

processo é CORRETO dizer que: 

 

a) No momento da alta hospitalar é muito importante 

que o enfermeiro avalie a disposição do usuário, além 

de identificar o interesse do mesmo a seguir a 

terapêutica para seu autocuidado. 

b) Procurar identificar as redes de apoio do usuário, 

que servem como auxilio na terapêutica, assim como 

identificar nesta rede de apoio o interesse em ajudá-

lo é um diferencial do enfermeiro. 

c) Desse modo, o papel do enfermeiro no processo de 

alta é de extrema importância, para que assim possa 

proporcionar assistência desde a internação, 

educando tanto o usuário como a suas redes de apoio.  

d) Cabe ao enfermeiro impedir a saída de pacientes 

que ainda não tenham tido alta médica, pois aqui no 

Brasil não existe a alta a pedido. 

 

Questão 39 

O titular de certificado de Enfermeiro Prático ou 

Prático de Enfermagem, expedido até 1964 pelo 

Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e 

Farmácia, do Ministério da Saúde, ou por órgão 

congênere da Secretaria de Saúde nas Unidades da 

Federação, nos termos do Decreto-lei nº 23.774, de 

22 de janeiro de 1934, do Decreto-lei nº 8.778, de 22 

de janeiro de 1946, e da Lei nº 3.640, de 10 de outubro 

de 1959 é considerado pela Lei 7.498/86 como: 

 

a) Auxiliar de Enfermagem. 

b) Enfermeiro. 

c) Técnico em Enfermagem. 

d) Enfermeiro Prático. 

 

 

Questão 40 

Sobre o exercício das atividades de Técnico em 

Enfermagem: ...exerce atividade de nível médio, 

envolvendo orientação e acompanhamento do 

trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e 

participação no planejamento da assistência de 

Enfermagem, cabendo-lhe especialmente, EXCETO: 

 

a) Participar da Equipe de Saúde. 

b) Participar da orientação e supervisão do trabalho 

de Enfermagem em grau auxiliar. 

 

c) Coordenar a programação da assistência de 

Enfermagem. 

d) Executar ações assistenciais de Enfermagem, 

exceto as privativas do Enfermeiro, observado o 

disposto no Parágrafo único do Art. 11 desta Lei. 

 

 


