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PROVA ESCRITA OBJETIVA
CADERNO DE QUESTÕES
NÚMERO DE QUESTÕES: 30

Seleção Pública - 2019

Prefeitura Municipal de Granja - CE

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Leia atentamente as instruções abaixo, e aguarde autorização para abertura
deste caderno de questões.
1. Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja
algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído
apenas nesse intervalo de tempo.
2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta
esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO
DO CANDIDATO.
3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua
resposta. Se você assinalar mais de uma opção por questão, esta será anulada.
4. Se você deixar todos os campos em branco do cartão resposta em branco, sua prova objetiva
será anulada. PINTE A BOLINHA POR COMPLETO.
5. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser
substituído.
6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras
A, B, C e D. Você deve, portanto, assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação
em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
7. O tempo disponível para esta prova é de três horas.
8. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as
marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
9. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM
FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a
LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto,
o candidato será eliminado.
10. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida 1 hora do início da
aplicação das provas.
11. Você será excluído do exame caso:
a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem
como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer
espécie.
b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE
QUESTÕES e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA.
c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA.
d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, deixe o local de prova sem
acompanhar o fiscal à coordenação.

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA – CEARÁ

PROVA DE CONHECIMENTOS
GERAIS

mecânica com o auxílio de uma turbina a vapor, e,
posteriormente, eletricidade, por meio de um gerador.

Quase todas as fontes de energia – hidráulica,

A conversão direta da energia solar em energia

biomassa, eólica, combustíveis fósseis e energia dos

elétrica ocorre pelos efeitos da radiação (calor e luz)

oceanos – são formas indiretas de energia solar. Além

sobre determinados materiais, particularmente os

disso, a radiação solar pode ser utilizada diretamente

semicondutores. Entre esses, destacam-se os efeitos

como fonte de energia térmica, para aquecimento de

termoelétrico e fotovoltaico. O primeiro caracteriza-

fluidos e ambientes e para geração de potência

se pelo surgimento de uma diferença de potencial,

mecânica ou elétrica. Pode ainda ser convertida

provocada pela junção de dois metais, em condições

diretamente em energia elétrica, por meio de efeitos

específicas. No segundo, os fótons contidos na luz

sobre determinados materiais, entre os quais se

solar são convertidos em energia elétrica, por meio do

destacam o termoelétrico e o fotovoltaico.

uso de células solares.

O aproveitamento da iluminação natural e do

Entre os vários processos de aproveitamento da

calor para aquecimento de ambientes, denominado

energia solar, os mais usados atualmente são o

aquecimento solar passivo, decorre da penetração ou

aquecimento de água e a geração fotovoltaica de

absorção

energia elétrica. No Brasil, o primeiro é mais

da

reduzindo-se,

radiação
com

solar

isso,

as

nas

edificações,

necessidades

de

encontrado nas regiões Sul e Sudeste, devido a

iluminação e aquecimento. Assim, um melhor

características climáticas, e o segundo, nas regiões

aproveitamento da radiação solar pode ser feito com

Norte e Nordeste, em comunidades isoladas da rede

o auxílio de técnicas mais sofisticadas de arquitetura

de energia elétrica.

e construção.
O aproveitamento térmico para aquecimento de

(Texto disponível em:

fluidos é feito com o uso de coletores ou

<http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/03-

concentradores solares. Os coletores solares são mais

Energia_Solar(3).pdf> Acessado em: 07 de dez. de

usados em aplicações residenciais e comerciais

2018).

(hotéis, restaurantes, clubes, hospitais etc.) para o
aquecimento de água (higiene pessoal e lavagem de
utensílios e ambientes). Os concentradores solares
destinam-se a aplicações que requerem temperaturas
mais elevadas, como a secagem de grãos e a produção
de vapor. Neste último caso, pode-se gerar energia

Questão 01
Conforme as ideias apresentadas no texto, é correto
afirmar que a radiação solar:
a)Pode ser aproveitada para diversos fins, inclusive
para a geração de energia elétrica.
b)Tem aumentado seus índices de concentração em
razão do aquecimento global.
c) Representa um risco à estabilidade da produção
energética de base petrolífera.
d) Prejudica a saúde daqueles que a ela se submetem,
causando câncer de pele.
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Questão 02
Acerca dos propósitos, gerais ou específicos, é
CORRETO afirmar que o texto:
a) Incentiva o consumo consciente de eletricidade em
razão da escassez de recursos naturais.
b) Indica as melhores técnicas para a produção de
energia elétrica a partir da radiação solar.
c) Discorre acerca do aproveitamento, direto ou
indireto, da radiação proveniente do sol.
d) Avalia o mercado de produção energética de base
fotovoltaica e critica sua expansão.
Questão 03
Conforme o texto, aquecimento de água e geração
fotovoltaica de energia elétrica são processos de
aproveitamento da energia solar a respeito dos quais
é CORRETO afirmar que:
a) Têm distribuição equânime em todo o território
brasileiro.
b) As diferenças climáticas regionais influenciam sua
distribuição.
c) A região sul privilegia a conversão da energia solar
em eletricidade.
d) Ainda há muitos empecilhos naturais para a
produção de energia limpa.
Questão 04
A propósito dos aspectos fonético-fonológicos da
palavra “aquecimento” é CORRETO afirmar somente
que:
a) Possui somente quatro fonemas oclusivos.
b) Possui apenas quatro vogais e uma semivogal
c) Possui dez fonemas, cinco vogais e cinco
consoantes.
d) Possui dois dígrafos, um consonantal e um
vocálico.
Questão 05
A palavra se destacada está corretamente classificada
no item:
a) “Entre esses, destacam-SE os efeitos termoelétrico
e fotovoltaico.” (partícula expletiva)
b) “[...] reduzindo-SE, com isso, as necessidades de
iluminação e aquecimento.” (conjunção integrante)
c) “[...] pode-SE gerar energia mecânica com o
auxílio de uma turbina a vapor [...]” (pronome
reflexivo)

d) “O primeiro caracteriza-SE pelo surgimento de
uma diferença de potencial [...]” (pronome
apassivador).
Questão 06
A função sintática do termo destacado está
corretamente indicada no item:
a) “Os CONCENTRADORES solares destinam-se a
aplicações que requerem temperaturas mais elevadas
[...]” (adjunto adnominal)
b) “[...] um MELHOR aproveitamento da radiação
solar pode ser feito com o auxílio de técnicas mais
sofisticadas [...].” (adjunto adverbial)
c) “No segundo, os fótons contidos na luz SOLAR
são convertidos em energia elétrica [...]”. (adjunto
adnominal)
d) “Os coletores solares são mais usados em
aplicações RESIDENCIAIS e comerciais [...]”.
(adjunto adverbial)
Questão 07
As regras de concordância verbal e nominal estão
respeitadas somente no item:
a) Como energia solar se descreve a energia obtida do
sol, chegando à superfície da Terra como ondas
eletromagnéticas (fótons), seja de maneira direta ou
difusas.
b) No sol, é a fusão atômica a responsável pela
liberação dessa energia – um gigantesco processo
termonuclear que converte cerca de 650 milhões de
toneladas de hidrogênio em hélio a cada segundo.
c) Na Terra, a energia solar é a origem do ciclo da
água, do vento e da fotossíntese do reino vegetal, do
qual depende o reino animal através das cadeias
alimentar.
d) No que tange à geração de energia elétrica, ao
construirmos usinas hidroelétrica e eólicas, estamos
utilizando o sol indiretamente como fonte renovável.
Questão 08
O sinal indicativo de crase está corretamente
empregado somente no item:
a) A maior parte do território brasileiro está
localizada relativamente próxima à linha do Equador,
de forma que não se observam grandes variações na
duração solar do dia.
b) Contudo, à maioria da população brasileira e das
atividades socioeconômicas do País se concentra em
regiões mais distantes do Equador.
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c) Em Porto Alegre, capital brasileira mais meridional
(cerca de 30º S), a duração solar do dia varia de 10
horas e 13 minutos à 13 horas e 47 minutos,
aproximadamente, entre 21 de junho e 22 de
dezembro, respectivamente.
d) Desse modo, para maximizar o aproveitamento da
radiação solar, pode se ajustar à posição do coletor ou
painel solar de acordo com a latitude local e o período
do ano em que se requer mais energia.
Questão 09
Uma escola tem 600 alunos, sendo que desses alunos
40% são homens. Sabe-se que 20% das mulheres
usam óculos, logo a quantidade de mulheres que não
usam óculos é de:
a)
b)
c)
d)

286.
284.
288.
282.

Questão 10
Um carro de corrida demorou 2 horas e 25 minutos e
45 segundos para terminar um circuito, logo esse
tempo em segundos é:
a)
b)
c)
d)

Questão 11
Sendo o número

3

, leia as afirmações e marque o item

4

correto.
I. Esse número pertence ao conjunto dos números
naturais.
II. Esse número pertence ao conjunto dos números
racionais.
III. Esse número pertence ao conjunto dos números
inteiros.
a)
b)
c)
d)

Apenas a I é verdadeira.
Apenas a II é verdadeira.
Apenas a III é verdadeira.
Apenas a I e II são verdadeiras.

Questão 12
A figura a seguir representa a união de um retângulo,
um semicírculo e um triângulo retângulo.
Dados: AB = 70 cm, AE = 50 cm, ED = 40 cm, BC =
80 cm e  = 3,14.
Qual o valor da área dessa figura?

8 765.
8 655.
8 700.
8 745.

a) 4.004 cm2.
b) 4.216 cm2.
c) 4.428 cm2.
d) 4.640 cm2.
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Questão 13
Sávio vai fazer a prova da seleção pública na cidade
de Granja. Para chegar ao local de prova, ele vai sair
de casa às 5h25min. Sabendo, com certeza, que Sávio
estará de volta a sua casa às 13h 30min, quanto tempo
ele ficará longe de casa?
a) 8h 30 min.
b) 8h 05 min.
c) 7h 30 min.
d) 7h 05 min.

Questão 14
Uma geladeira custa R$ 2.560,00. Na compra, Ana
ganhou 10% de desconto, pagou a metade e o restante
parcelou em 6 vezes. O valor da parcela é:
a) R$ 213,33
b) R$ 212,50
c) R$ 192,00
d) R$ 185,33

Questão 15
O valor da expressão
a)
b)
c)
d)

2.
3.
4.
5.

20008 + 20008 + 20008
20008

é:

Questão 16
Edson trabalha como vendedor e recebe de salário R$
1 500,00. Na empresa onde ele trabalha todo mês é
descontado do seu salário 8% para a sua previdência,
6% do vale transporte e mais 3% do plano de saúde.
O valor que Edson recebe livre dos descontos é:

a)
b)
c)
d)

R$ 1 245,00.
R$ 1 260,00.
R$ 1 225,00.
R$ 1 250,00.

PROVA DE CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Questão 17
Todos os seres humanos, independente da formação
educacional, são dotados de uma consciência moral
que possibilita distinguir o certo do errado, o que é
bom do ruim, o que pode e não pode, capacitando-o a
avaliar o que é melhor para resolver as mais variadas
situações. Dentro da enfermagem, o profissional pode
se deparar com inúmeras situações em que ele mesmo
questiona sua conduta ética. Analise as assertivas
abaixo e marque a CORRETA:
a) A ética não obriga uma pessoa a seguir princípios
morais diante de uma determinada situação, mesmo
sob pena de punição.
b) A deontologia se caracteriza por um conjunto de
normas e princípios entre os profissionais e suas
instituições, que deve ser aplicado a todos os
trabalhadores daquela instituição, independente da
formação de cada um.
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c) Pode-se entender que ética é um conjunto de
atitudes e valores que se torna princípio básico,
deveres de um determinado grupo, que é expresso em
ações e normas a serem seguidas. Na enfermagem, a
Resolução CIOFEN – 240/2000 aprova o Código de
Ética dos Profissionais de Enfermagem e dá outras
providências, regulamentando a profissão e
atribuindo deveres e direitos aos profissionais desta
área.
d) Aliviar o sofrimento da vítima e humanizar o
atendimento são princípios básicos que cada
socorrista deve saber equilibrar na hora do
atendimento. Ou seja, ele não pode, em hipótese
nenhuma, se envolver com a situação nem ser
empático com a vítima, tratando apenas o necessário,
sob pena de não exercer direito sua função e colocar
o paciente em risco.
Questão 18
A administração de medicamentos é uma das
atividades desenvolvida com bastante frequências nas
situações de urgência e emergência. Requer bastante
atenção e sólida fundamentação técnica e científica
para subsidiar o profissional, pois envolve uma
sequência de ações que objetivam a obtenção de
melhores resultados no atendimento do paciente, sua
segurança e da instituição promotora do cuidado.
Desse modo, é de suma importância que o
profissional conheça os procedimentos envolvidos e
as respostas orgânicas decorrentes do medicamento.
Diante desse fato, assinale a alternativa CORRETA:
a) Os cuidados para o preparo de medicamentos
administrados por via oral dependem de sua
apresentação. Para evitar interações medicamentosas,
os medicamentos devem ser administrados
simultaneamente e a prática mais segura é a utilização
de recipientes separados, possibilitando a correta
identificação dos medicamentos que efetivamente o
paciente recebeu.
b) Quando for necessário administrar medicação por
via sublingual, deve ser observada a correta
colocação do medicamento sobre a língua do
paciente, orientando-o para que o mantenha sem
mastiga-lo ou engoli-lo até ser totalmente dissolvido.
Não se deve oferecer líquidos com a medicação
sublingual.
c) Pela via intramuscular devem ser administrados
medicamentos que não sejam irritantes, por ser mais
doloroso. No tecido muscular profundo existe um
maior número de terminações nervosas e a absorção

se dá de modo mais lento, devido a uma menor
vascularização do tecido muscular.
d) As soluções administradas pela via endovenosa
devem ser cristalinas, não oleosas e sem flocos em
suspensão. Para pequenas quantidades são
satisfatórias as veias periféricas da dobra do cotovelo,
do antebraço e do dorso da mão. A medicação
endovenosa pode também ser aplicada através de
cateteres intravenosos de curta/longa permanência e
nas veias superficiais de grande calibre.
Questão 19
Sinais vitais são aqueles que evidenciam o
funcionamento e as alterações da função corporal.
Podem orientar o diagnóstico inicial em uma urgência
e sua verificação é essencial na avaliação da vítima,
devendo ser realizada simultaneamente à história da
situação do paciente. Em relação aos sinais vitais,
aponte a alternativa CORRETA:
a) O pulso é a onda provocada pela pressão do sangue
contra a parede arterial cada vez que o átrio direito se
contrai. Em locais onde as artérias de grosso calibre
se encontram próximas à superfície cutânea, pode ser
sentido à palpação. Cada onda de pulso sentida é um
reflexo do débito cardíaco, pois a frequência de pulso
equivale à frequência cardíaca.
b) A determinação do pulso é parte integrante de uma
avaliação cardiovascular. Além da frequência
cardíaca, que diz respeito ao número de batimentos
cardíacos por minuto, deve ser avaliado em relação ao
ritmo (intensidade, que pode ser forte e cheio ou fraco
e fino) e ao volume (que pode ser regular ou
irregular).
c) O pulso filiforme geralmente é associado à
hipovolemia.
d) As crianças mais crescidas apresentam uma
frequência cardíaca maior do que os bebês. Para
pacientes hemodinamicamente instáveis com
dificuldade de verificação precisa do pulso periférico
é recomendada a verificação de pulsação apical.
Questão 20
Em algumas situações de urgência e de clínica, o
sulfato de morfina é utilizado na redução de dores
muito fortes, exercendo efeito sobre o sistema
nervoso central e órgãos com musculatura lisa. É um
analgésico opioide sistêmico, que pode ser usado
quando a dor não responde a nenhum outro
analgésico. Aponte a opção correta no que diz
respeito a esse medicamento:
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a) Quando usada em baixas doses, a morfina reduz a
temperatura corporal e em altas doses há interferência
com a resposta adrenocortical ao estresse. Assim
como outros opioides ela age como agonista
interagindo com sítios receptores estereoespecíficos e
ligações saturadas no cérebro, medula espinhal e
outros tecidos, alterando os processos que afetam
tanto a percepção da dor como a resposta emocional
a ela.
b) O efeito mais sério observado durante a
administração da morfina é a parada cardíaca, o que
requer intervenção rápida. Pode acontecer logo após
a tomada da medicação ou também de modo tardio,
em até 24 horas após a administração.
c) A superdosagem com morfina se caracteriza
primeiramente por taquipneia, taquicardia, agitação,
rigidez muscular esquelética, pele quente e úmida e
hipertensão.
d) Mesmo na superdosagem o paciente não corre
risco de óbito.
Questão 21
O estabelecimento de um acesso às vias aéreas é
prioritário sobre todos os outros aspectos da
reanimação em quase todos os pacientes graves.
Durante o exame primário, a avaliação deve ser feita
de modo a identificar se a via aérea se encontra
obstruída, caso haja risco de aspiração ou outro
comprometimento respiratório. Assinale a opção
errada no que diz respeito a essas manobras de acesso
e permeabilização das vias aéreas e cuidados a serem
tomados durante a situação de urgência/emergência.
a) As manobras de abertura das vias aéreas em
adultos se iniciam se não houver suspeita de trauma
cervical, por meio da inclinação da cabeça e
levantamento do queixo. Em caso de suspeita de
trauma, utilizar a técnica de elevação do ângulo da
mandíbula.
b) Mesmo que haja a presença de sangue na boca,
dentes quebrados, dentaduras soltas, presença de suco
gástrico ou qualquer corpo estranho, não se pode
removê-los, pois corre-se o risco de aspiração.
c) Uma causa bastante comum de obstrução das vias
aéreas é a queda da língua. Uma cânula orofaríngea
pode ser usada para manter a permeabilidade das vias
aéreas.
d) Após a primeira série de compressões torácicas
iniciais a via aérea é aberta e são aplicadas duas
ventilações. A utilização da bolsa-valva-máscara é
sempre a melhor indicação. As ventilações podem ser

feitas na proporção de uma a cada seis a oito segundos
(8 a 10 ventilações/minuto). Observar a elevação do
tórax.
Questão 22
O uso de corrente elétrica aplicada externamente para
tratamento de fibrilação ventricular foi descrito pela
primeira vez em 1956. A partir de então, a capacidade
dos desfibriladores para reverter ritmos cardíacos
apresentou grande progresso. O desfibrilador externo
automático (DEA) é utilizado no suporte básico de
vida por profissionais habilitados e pode ser operado
por pessoa leiga treinada. Assinale a alternativa
CORRETA abaixo relacionada ao tema exposto:
a) A desfibrilação é a aplicação de uma corrente
elétrica sobre o músculo cardíaco, por um longo
período de tempo, a fim de cessar o ritmo anormal.
b) A desfibrilação não é indicada para fibrilação
ventricular (FV) e taquicardia ventricular sem pulso
(TV).
c) Em pacientes portadores de marcapasso ou
cardioversor-desfibrilador (CDI), as pás autoadesivas
devem ser colocadas distantes do dispositivo
implantado, porém a preocupação com o
posicionamento preciso não deve retardar a tentativa
de desfibrilação.
d) Os adesivos de medicação que por acaso o
paciente possa estar usando não devem ser removidos
antes de usar o desfibrilador.
Questão 23
Na UTI pediátrica de um hospital encontra-se
internada uma criança de 6 anos com meningite. A
posição no leito é a seguinte:
Decúbito ventral, a coluna vertebral e as
extremidades estão encurvadas para diante e o corpo
em arco fica apoiado sobre a parte de trás da cabeça e
dos calcanhares. Com isso, a cabeça, o pescoço e
a coluna vertebral formam um arco côncavo para trás.
Este achado é registrado como:
a) Rigidez de descerebração.
b) Hemiplegia.
c) Rigidez de decorticação.
d) Opistótono.
Questão 24
A embolia pulmonar é um dos agravos respiratórios
que apresentam mais elevados índices de morbidade,
acometendo especialmente os idosos. O êmbolo é
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geralmente constituído por coágulo sanguíneo, mas
pode ser gorduroso, de líquido amniótico, da medula
óssea, fragmento de tumor ou bolha de ar que se
desloca do ponto de origem e atinge a corrente
sanguínea até obstruir um vaso. Assinale a alternativa
CORRETA sobre embolia pulmonar:
a) O prognóstico das vítimas de embolia pulmonar
independe do tamanho do êmbolo, apenas do
tamanho e número das artérias pulmonares obstruídas
e do estado de saúde do paciente.
b) A formação de êmbolos é mais frequente nas veias
dos braços ou no lado direito do coração, sendo
habitualmente deslocado para os pulmões.
c) Na impossibilidade de punção venosa, sendo
periférica ou central, a infusão dos fluidos e
medicações pode ser favorecida por via intraóssea,
porém só pode ser realizada por enfermeiros ou
médico.
d) De acordo com a condição clínica do paciente,
deve ser ofertado oxigênio por cateter nasal, máscara
de nebulização, máscara de Venturi, mas nunca por
ventilação mecânica, sob o risco de deslocar o êmbolo
mais rápido.
Questão 25
O cancro mole é uma doença sexualmente
transmissível que consiste em feridas contagiosas
irregulares, avermelhadas, com base mole e fundo
purulento. Geralmente são múltiplas, devido à
capacidade de auto inoculação. Podem ocorrer,
principalmente, nos órgãos sexuais, mas lábios, boca,
língua e garganta também podem ser afetados. O
agente etiológico é uma bactéria gram-negativa,
denominada:
a) Treponema pallidum.
b) Candida albicans.
c) Trichomonas vaginalis.
d) Aemophillus ducreyi.
Questão 26
O técnico de enfermagem deve estar preparado para
atender vítimas de queimaduras de todas as idades,
visto que esse tipo de acidente atinge todas as faixas
etárias e todas as camadas sociais. Lesões decorrentes
de queimaduras são causas importantes de morbidade
e mortalidade. São causadas por diferentes agentes,
nos diferentes ambientes e em situações acidentais
ou provocadas, como suicídio e violência. Analise as
assertivas abaixo e aponte quais as CORRETAS:

I. É preciso classificar as queimaduras de acordo
com a profundidade do tecido lesado e extensão da
lesão, com a finalidade de orientar os cuidados a
serem prestados. As lesões de primeiro grau
provocam eritema, dor local e formam bolhas,
atingindo a epiderme e parte da derme. As de segundo
grau atingem derme e epiderme, com formação de
bolhas, eritema e sem formação de bolhas. As de
terceiro grau atingem epiderme, derme e músculos e
as lesões são secas, vermelhas e com a presença de
muitas bolhas.
II. O
paciente
pequeno
queimado
tem
comprometimento de até 10% da superfície corporal;
o médio queimado tem lesões em até 20% de sua
superfície corporal; já o grande apresenta leões em
mais de 20% de sua superfície corporal (em adultos).
III. No atendimento da vítima de queimaduras, é
necessário seguir as etapas do ABCDE, segundo o
Advanced Trauma Life Support Course (ATLS,
2008), ao mesmo tempo identificando lesões que
coloquem a vítima de risco de vida ou em situações
incapacitantes. A este atendimento deve ser
acrescentada
a
observação
de
algumas
particularidades relacionadas ao paciente queimado
que poderão auxiliar na escolha e/ou indicação do
tratamento.
IV. A limpeza das lesões de queimadura deve ser
realizada no atendimento inicial, sendo feita com
sabão e solução fisiológica. Não se deve retirar
nenhuma parte do tecido desvitalizado ou necrosado,
mesmo que sejam facilmente removíveis. A lesão
não deve ser ocluída.
V. Em casos de queimaduras de terceiro grau o
paciente deve ser encaminhado imediatamente a um
centro especializado, após estabilização. A
temperatura do ambiente deve ficar em torno de 42°C,
devido a impossibilidade de se usar mantas para
prevenir a hipotermia.
VI. São dois os fatores que influenciam a gravidade
de lesões de queimaduras químicas: a concentração
do produto e a duração do contato. Essas informações
devem ser obtidas no atendimento pré hospitalar e os
profissionais devem ter cuidado com sua proteção do
contato com a substância.
VII. No caso de queimaduras elétricas, o técnico deve
ficar atento quanto aos parâmetros vitais,
estabelecendo a monitorização cardíaca e
providenciando acesso venoso o menos calibroso
possível, para não traumatizar ainda mais a vítima.
Esta não deve receber quantidades grandes de líquido.
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a) I, II, III, VI.
c) II, III, V.

b) II, III, V, VII.
d) I, IV, VI.

Questão 27
O Dr. Albert Sabin nasceu numa pequena aldeia
polonesa, na época pertencente à Rússia. Em 1931,
Sabin completou o doutorado em medicina, na
Universidade de Nova York. Em 1960, após
pesquisas conjuntas com cientistas de vários países,
foi descobridor da vacina que visa prevenir:
a) Caxumba.
c) Poliomielite.

b) Tétano.
d) Sarampo.

Questão 28
Leia o seguinte enunciado e complete a lacuna
segundo corresponda.
A _________________ acontece quando se apela a
recursos que podem findar com a vida do doente
(injeção letal, medicamentos em dose excessiva etc.).
a) Eutanásia ativa.
b) Eutanásia passiva.
c) Ortotanásia.
d) Eutanásia eugênica.
Questão 29
A parada cardiorrespiratória compreende a
interrupção abrupta da atividade mecânica cardíaca,
que pode ser reversível por intervenção imediata, mas
leva à morte na sua ausência. No atendimento do
paciente são utilizados habitualmente vários
medicamentos. Assinale a opção ERRADA:
a) Adrenalina.
c) Dobutamina.

b) Amiodarona.
d) Ringer lactato.

Questão 30
O conjunto de procedimentos que visam impedir a
introdução de germes patogênicos em determinado
organismo, ambiente e objetos, bem como o cuidado
com a limpeza e higiene de tudo que nos cerca, é
chamada de:
a) Desinfestação.
c) Antissepsia.

b) Assepsia.
d) Desinfecção.
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