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Língua Portuguesa – Questões de 01 a 15 

Leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 15. 
 

As mídias digitais provocam também efeitos negativos 

Os benefícios e os efeitos colaterais da disseminação desses meios começam a ser desvendados. 
Recomenda-se encontrar equilíbrio entre o tempo de exposição às mídias – digitais e tradicionais. 
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Nossa era cultua deslumbrada a tecnologia, celebra inebriada a inovação e abraça afoita a vida digital. Mas devemos sair 

do transe coletivo. I got the digital blues, my soul is just another number, cantava J.J. Cale (1938-2013) em uma música da década 

de 1990. Talvez seja preciso um bluesman (e alguns cientistas) para mostrar que nem tudo são flores e os espinhos precisam ser 

aparados. 

A American Academy of Pediatrics divulgou, em novembro de 2016, um relatório abrangente sobre crianças, adolescentes e 

mídias digitais. Yolanda Reid Chassiakos e colegas basearam-se na compilação de mais de 150 estudos científicos realizados 

sobre aspectos específicos do tema. O documento oferece um amplo e preocupante retrato sobre o impacto da tecnologia sobre os mais 

jovens.  

O nível de uso de mídias digitais cresceu significativamente na última década. Os autores observam que tal fenômeno 

trouxe benefícios significativos, tais como exposição a novas ideias e conhecimentos, maiores possibilidades de contato social e 

acesso a informações relacionadas à saúde. 

Entretanto, gerou também efeitos negativos sobre o sono, a atenção e o aprendizado, apresenta uma relação preocupante 

com a obesidade e a depressão e aumenta a exposição a conteúdos inadequados, além de apresentar riscos relacionados à 

privacidade.  

Que fazer? O estudo recomenda a criação de planos familiares de uso de mídias, os quais devem reconhecer as 

especificidades e peculiaridades de cada criança, adolescente e família. O objetivo é encontrar o melhor equilíbrio entre o tempo de 

exposição às mídias – digitais e tradicionais – e o tempo para outras atividades. 

O trabalho da American Academy of Pediatrics foca sua atenção sobre crianças e adolescentes. No entanto, combinação 

similar de efeitos positivos e negativos atinge também os adultos. Na educação superior, por exemplo, é notável o efeito das mídias 

digitais sobre os processos de ensino. 

O uso de plataformas virtuais de aprendizagem expande a sala de aula para além dos limites físicos e temporais, permitindo 

acesso a recursos antes indisponíveis e interação entre alunos e destes com o professor. Temas árduos e abstratos podem ter seu 

ensino enriquecido e facilitado pelo uso de imagens e vídeos.  

No entanto, os efeitos colaterais também são notáveis. A invasão de notebooks, tablets e smartphones nas salas de aula 

parece levar a uma dissociação entre a presença física e a presença mental dos alunos. Recentemente, uma colega observou com 

ironia que, em sua aula, 20% dos alunos mantinham-se atentos, acessando eventualmente o Google e o YouTube para enriquecer 

as discussões. 

O restante alternava a atenção à aula com atividades diversas e dispersas, tais como acompanhar jogos de futebol, 

pesquisar preços de viagens, examinar os vestidos usados na entrega do Oscar ou conversar compulsivamente por meio do 

WhatsApp. 

Encontra-se quadro similar nos ambientes de trabalho. O uso de mídias digitais ampliou o acesso a informações e agilizou a 

comunicação e o trabalho em equipe. Os ganhos foram substantivos. Não faltam efeitos colaterais. A disciplina insuficiente no uso 

de mídias digitais multiplicou interrupções, fragmentando a rotina em microperíodos, nos quais pouco de relevante é realizado. 

As horas de trabalho avançaram pelas noites e fins de semana, roubando tempo do descanso necessário. Uma sensação 

permanente de urgência passou a dificultar a realização de reflexões mais profundas e projetos estruturados. Os contatos pessoais 

mais longos foram substituídos por interações curtas, frequentemente virtuais. O sentimento de muitos profissionais é de exaustão, 

ansiedade, frustração e baixa produtividade. Alguns se percebem como alvo de vigilância, como se vivessem em um universo 

orwelliano. 

Grandes mudanças tecnológicas provocam transformações econômicas e sociais significativas. Inovações podem gerar 

riqueza e contribuir para melhorar a qualidade de vida. Entretanto, mudanças tecnológicas e inovações precisam ser 

acompanhadas de processos educacionais que preparem os indivíduos para trabalhar com elas e aparelhem a sociedade e as 

organizações para lidar com seus impactos.  
 

(JÚNIOR, T. W. As mídias digitais provocam também efeitos negativos. Disponível em: 
<https://cartacapital.com.br/revista/938/as-midias-digitais-provocam-também-efeitos-negativos/>.  Acesso em: 15 fev. 2017.) 
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01. O objetivo comunicativo do texto é: 
 
a) reafirmar os benefícios das mídias digitais no que se refere ao contato social e ao bem estar físico e 

mental de estudantes e trabalhadores. 
b) recomendar aos jovens que usem as mídias digitais principalmente para interagir com colegas e 

professores no âmbito escolar e acadêmico. 
c) ressaltar que as mudanças tecnológicas provocam efeitos colaterais notáveis principalmente no ambiente 

de trabalho das empresas brasileiras. 
d) refletir sobre os aspectos positivos e negativos das mídias digitais e o impacto dessa tecnologia tanto no 

ambiente escolar como profissional. 
 
 

02. “Talvez seja preciso um bluesman (e alguns cientistas) para mostrar que nem tudo são flores e os espinhos 
precisam ser aparados.” (§ 1) 
 
O autor do texto, ao escrever essa informação, evidenciou: 
 
a) uma reflexão importante em relação às mídias digitais. 
b) um comentário referente aos efeitos negativos da era digital. 
c) uma declaração contundente em relação ao relatório divulgado. 
d) um questionamento aleatório referente às conquistas tecnológicas. 
 
 

03. “Nossa era cultua deslumbrada a tecnologia, celebra inebriada a inovação e abraça afoita a vida digital. Mas 
devemos sair do transe coletivo.” (§ 1) 
 
No trecho acima, as palavras sublinhadas foram utilizadas pelo autor com a intenção de: 
 
a) ratificar o seu compromisso. 
b) justificar o seu engajamento. 
c) evidenciar o seu posicionamento. 
d) revelar o seu descontentamento. 
 
 

04. “Os ganhos foram substantivos.” (§ 10) 
 
Em relação à palavra sublinhada na passagem acima, é CORRETO afirmar: 
 
a) É utilizada para nomear tudo que existe na linguagem humana. 
b) Gramaticalmente é uma classe de predicado da língua portuguesa. 
c) Sintaticamente funciona como objeto direto na língua portuguesa. 
d) Gramaticalmente desempenha a função de adjetivo na língua portuguesa. 
 
 

05. “No entanto, os efeitos colaterais também são notáveis.” (§ 8) 
 
Na passagem acima, a palavra sublinhada pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por: 
 
a) aceitáveis. 
b) observáveis. 
c) apreciáveis. 
d) concebíveis. 
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06. Segundo o texto, a American Academy of Pediatrics divulgou recentemente um relatório, no qual: 
 
a) recomenda tratamentos contra a obesidade e a depressão, provocados pelo crescente nível de uso de 

mídias digitais na última década. 
b) afirma que o aumento do uso de mídias digitais trouxe benefícios relacionados à atenção, embora tenha 

aumentado a exposição a conteúdos inadequados. 
c) direciona a atenção para crianças e adolescentes, embora a combinação de efeitos negativos e positivos 

também seja percebível na educação superior. 
d) ressalta a importância de planos familiares no uso de mídias, nos quais os trabalhadores podem encontrar 

equilíbrio entre o tempo de exposição às mídias e o tempo para outras atividades. 
 
 

07. “O uso de plataformas virtuais de aprendizagem expande a sala de aula para além dos limites físicos e 
temporais, permitindo acesso a recursos antes indisponíveis e interação entre alunos e destes com o 
professor.” (§ 7) 
 
No trecho acima, o pronome sublinhado se refere a: 
 
a) limites. 
b) recursos. 
c) alunos. 
d) vídeos. 
 
 

08. “No entanto, os efeitos colaterais também são notáveis.” (§ 8) 
 
No trecho acima, a expressão sublinhada faz referência: 
 
a) à invasão de notebooks, tablets e smartphones nas salas de aula. 
b) à dissociação entre a presença física e a presença mental dos alunos. 
c) ao ensino enriquecido e facilitado pelo uso de imagens e vídeos em temas árduos e abstratos.  
d) à ironia de 20% dos alunos ao acessarem o Google e o YouTube para enriquecer as discussões. 
 
 

09. “Que fazer? O estudo recomenda a criação de planos familiares de uso de mídias, os quais devem 
reconhecer as especificidades e peculiaridades de cada criança, adolescente e família.” (§ 5) 
 
No trecho acima, ocorreu um uso linguístico do pronome relativo em que a regência nominal está de acordo 
com a norma-padrão. Assinale a alternativa na qual essa regência foi realizada de forma INCORRETA: 
 
a) A American Academy of Pediatrics divulgou um relatório em 2016, no qual apresenta um amplo e 

preocupante retrato sobre o impacto da tecnologia em relação aos mais jovens. 
b) Os autores observam que o nível de uso de mídias digitais também trouxe benefícios, entre os quais 

estão a exposição a novas ideias e maiores possibilidades de contato social. 
c) Com relação ao crescimento do uso de mídias na última década, a invasão de notebooks, tablets e 

smartphones nas salas de aula é um fenômeno, ao qual é necessário que pesquisadores e educadores 
dediquem especial atenção. 

d) O uso de plataformas virtuais de aprendizagem expande a sala de aula para além dos limites físicos e 
temporais, permitindo acesso a recursos, nos quais antes eram indisponíveis para alunos e professores. 
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10. De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar: 
 
a) A sociedade atual valoriza demasiadamente a tecnologia, a inovação e a vida digital, porém é preciso sair 

do transe coletivo. 
b) Os estudos divulgados pela American Academy of Pediatrics em 2016 basearam-se em pesquisas de 

mais de uma centena de estudos específicos sobre o assunto abordado. 
c) Os ambientes de trabalho também foram beneficiados com as mídias digitais no que diz respeito ao 

acesso a informações, à agilidade da comunicação e à significativa redução das horas de trabalho. 
d) O aumento do uso de mídias nas últimas décadas trouxe benefícios para a sala de aula, como a utilização 

de plataformas virtuais de aprendizagem, expandindo-a para além dos limites físicos. 
 
 

11. O aumento do uso de mídias digitais gerou também efeitos negativos sobre: 
 

a) a atenção e o aprendizado. 
b) o sono e a desobediência aos pais. 
c) a obesidade e a desobediência aos pais. 
d) o aprendizado e a exposição a conteúdos adequados. 
 
 

12. “Alguns se percebem como alvo de vigilância, como se vivessem em um universo orwelliano.” (§ 11) 
 
A expressão sublinhada na passagem acima, que se relaciona ao nome do escritor George Orwell, é 
classificada gramaticalmente como um: 
 
a) estrangeirismo. 
b) barbarismo. 
c) adjetivo. 
d) substantivo. 

 
 

13. “Grandes mudanças tecnológicas provocam transformações econômicas e sociais significativas.” (§ 12) 
 
Transposta para a voz passiva, e sem mudança substancial de sentido, a frase acima deve ser 
CORRETAMENTE reescrita como: 
 
a) Transformações econômicas e sociais significativas desencadeam grandes mudanças tecnológicas. 
b) Provocaram-se grandes mudanças tecnológicas por meio de transformações econômicas e sociais. 
c) Foram realizadas grandes mudanças tecnológicas por meio de transformações econômicas e sociais. 
d) Transformações econômicas e sociais significativas são provocadas por grandes mudanças tecnológicas. 

 
 

14. “Não faltam efeitos colaterais. A disciplina insuficiente no uso de mídias digitais multiplicou interrupções, 
fragmentando a rotina em microperíodos, nos quais pouco de relevante é realizado.” (§ 10) 
 
O sufixo sublinhado na expressão acima tem o sentido de: 
 
a) computador. 
b) smartphone. 
c) pequeno. 
d) grande. 
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15. “Encontra-se quadro similar nos ambientes de trabalho.” (§ 10) 
 
A expressão sublinhada, nesse contexto, tem como antônimo: 
 
a) típico. 
b) diverso. 
c) interessante. 
d) preocupante. 
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Conhecimento Específico – Questões de 16 a 35 

16. A terapia intravenosa e de infusões, diferentemente de épocas passadas, hoje está sustentada em 

evidências científicas, deixando de ser uma simples tarefa, exigindo habilidades e competências, 

especialmente da equipe de enfermagem. As afirmativas a seguir relacionam-se à prática de administração 

de medicamentos: 
 

I. Em uma prescrição médica de 2mg de sulfato de morfina, na qual o medicamento está disponível em 

ampolas de 10mg/mL, o volume a ser administrado será de 0,2mL. 
II. Sabendo-se que o medicamento heparina está disponível em frascos de 5000UI/2mL e que a 

prescrição médica é de 1500 UI, a dose a ser administrada será de 0,3 mL. 
III. Na prescrição, para uma criança de 2 anos, de 500mL de SF,09%, 10 mL de NaCl e 10 ml de KCl em 

12 horas, o gotejamento será de 43 microgotas/minuto. 
 

Está CORRETO, o que se afirma em: 
 

a) I e II, apenas. 

b) I e III, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) I, II e III. 

 

 

17. Em relação ao procedimento do teste de Glicemia Capilar descrito por Carmagnani et al. (2011), considere 

as afirmativas abaixo, atribuindo V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 
 

(    ) Deve-se solicitar ao cliente que higienize as mãos antes da realização do procedimento. 
(    ) As fitas reagentes devem permanecer em temperatura de 2 a 8

0 
C até a realização do procedimento. 

(    ) Deve-se verificar a calibragem do aparelho, observando o código das fitas, bem como a data de 

validade delas. 
(    ) A antissepsia do dedo escolhido para o teste deve ser realizada com algodão embebido em álcool a 

70% e posteriormente deve-se deixar secar. 
(    ) Deve-se pressionar a ponta dos dedos, mantendo-os abaixo do nível do coração para a realização do 

teste. 
(    ) A punção deve ser realizada na lateral do dedo escolhido, fazendo pressão em seguida, até formar 

uma gota de sangue suficiente para preencher todo o campo delimitado da fita reagente. 
(    ) Após a coleta de sangue, deve-se pressionar o local da punção com algodão embebido em álcool a 70%. 
 

Assinale a sequência CORRETA: 
 

a) F, V, F, F, F, F, V. 

b) F, F, V, F, F, V, F. 

c) V, F, V, F, F, V, V. 

d) V, F, V, V, V, V, F. 
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18. A medida do crescimento físico em crianças é um elemento-chave na avaliação de seu estado de saúde. Os 

parâmetros de crescimento incluem peso, altura e perímetro cefálico. Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE o parâmetro e sua forma de avaliação: 

 

a) A partir dos 12 meses de idade, a altura deve ser medida com a criança de pé, com estadiômetro fixado 

na parede. Os sapatos da criança devem ser retirados, posicionando-a de forma mais ereta possível com 

a cabeça na linha média.  

b) O peso deve ser verificado em balança de tamanho apropriado. Crianças lactentes podem ser pesadas 

com roupas e ser posicionadas sentadas ou deitadas em balança infantil; pode-se ainda apoiar 

suavemente as mãos sobre o corpo a fim de evitar quedas. 

c) O perímetro cefálico deve ser medido até os 24 meses. Deve-se medir a cabeça, com fita métrica, em sua 

maior circunferência; em geral acima das sobrancelhas e orelhas e em volta da proeminência occipital na 

região posterior do crâneo, sendo a leitura realizada na região frontal. 

d) Em crianças de até 24 meses, o comprimento deve ser medido horizontalmente com estadiômetro, 

segurando a cabeça firmemente no alto da régua, mantendo os joelhos juntos até as pernas estarem 

totalmente estendidas e os calcanhares firmes contra o apoio dos pés do estadiômetro. 

 

 

19. O conhecimento a respeito da saúde reprodutiva da mulher deve fazer parte das competências de atuação dos 

profissionais de enfermagem, objetivando uma assistência com orientações e encaminhamentos adequados. 

Em relação aos dados que devem ser investigados e avaliados pelo auxiliar de enfermagem no ambulatório de 

saúde da mulher, para identificação de sinais e sintomas de alerta para o câncer cervical e/ou endometrial, 

considere as informações abaixo, atribuindo V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s): 
 

(    ) Relato de sinais e sintomas de secreção vaginal, tecidos perineais doloridos ou edemaciados, e 

lesões genitais. 
(    ) Relato de secreção vaginal não usual, história de sangramentos fora do período menstrual normal ou 

após a menopausa. 
(    ) Relato de noctúria, hematúria, incontinência e urgência urinária, dispareunia, dismenorréia, ou história 

de problemas geniturinários. 
(    ) Relato de múltiplos parceiros sexuais, tabagismo, gravidez múltipla, contaminação por condiloma 

acuminado, herpes simples ou displasia cervical. 
(    ) Relato de tratamento com estrógenos, esterilidade, história de obesidade, menarca precoce, 

menopausa tardia, hipertensão, diabetes e doença da vesícula biliar e ovários.  
 

Assinale a sequência CORRETA: 
 

a) F, V, F, V, V. 

b) V, F, V, F, F. 

c) V, F, F, V, V. 

d) F, V, V, F, F. 

 

 

20. De acordo com as resoluções que regem os processos de esterilização no Brasil descritos por Santos 

(2010), os materiais utilizados na realização de procedimentos em unidades ambulatoriais e hospitalares 

devem passar por processo de limpeza e/ou desinfecção após o uso. Assinale a alternativa que relaciona 

INCORRETAMENTE um material ao seu processo de limpeza e/ou desinfecção: 

 

a) Cabo de laringoscópio – desinfecção com álcool a 70%. 

b) Manguito de aparelho de pressão – lavagem em lavanderia. 

c) Almotolias de antissépticos – lavagem com água e sabão, e desinfecção com hipoclorito a 1%. 

d) Inaladores, máscaras, reanimador manual – lavagem com água e sabão, e desinfecção com hipoclorito 

a 0,5 ou 1%. 
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21. Em relação à conduta do profissional de enfermagem no atendimento pré-hospitalar a um paciente diabético, 

com sintomas de prostração, náuseas e hiperventilação, NÃO é adequado: 

 

a) Conversar com a vítima, identificar-se e tranquilizá-la. 

b) Em caso de vômitos, transportar a vítima em decúbito lateral direito. 

c) Na ambulância, administrar oxigênio em alta concentração, sob orientação médica. 

d) Verificar sinais vitais, monitorar e instalar oxímetro de pulso e realizar glicemia capilar. 

 

 

22. NÃO faz parte das manifestações clínicas de uma vítima de acidente por animal peçonhento (picada de 

escorpião): 

 

a) Tontura e agitação. 

b) Rigidez muscular e otorragia. 

c) Mal-estar geral acompanhado de sudorese. 

d) Arritmia cardíaca e edema agudo de pulmão. 

 

 

23. Os agentes infecciosos se alojam nos hospedeiros através dos meios de transmissão que podem ser diretos 

ou indiretos. Assinale a alternativa que relaciona CORRETAMENTE o meio de transmissão às doenças que 

podem ser adquiridas por ele: 

 

a) Gotículas – influenza, tuberculose e brucelose. 

b) Líquidos – cólera, pseudomonas e malária. 

c) Alimentos – salmonela, enterobacter e klebsiella. 

d) Vetores – malária, doença do tifo e pseudomonas. 

 

 

24. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a adolescência é classificada como sendo a fase que 

compreende dos 10 aos 19 anos de vida. No Brasil, atualmente, recomenda-se a vacinação contra o 

Papiloma Vírus Humana (HPV) para esse público.  

 

De acordo com o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação do Ministério da Saúde (2014), em 

relação à vacina contra o HPV, assinale a afirmativa CORRETA: 

 

a) Deve ser administrada por via subcutânea na região deltoide. 

b) Deve ser administrada por via intramuscular na região deltoide. 

c) Não pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas. 

d) É apresentada na forma de suspensão injetável em frasco-ampola dose única de 1mL. 

 

 

25. Após a admissão de um cliente em uma unidade de atendimento, foram prescritos pelo médico 15g de 

albumina humana. Sabendo-se que a concentração do medicamento disponível é de 20%, o volume a ser 

administrado é de: 

 

a) 0,75mL 

b) 75mL 

c) 750mL 

d) 7500mL 
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26. A administração de medicamentos é uma etapa essencial da prática de enfermagem e requer conhecimento 

para a promoção de uma terapêutica segura. Com base nesse princípio, analise as seguintes afirmativas: 
 

I. As injeções subcutâneas consistem na administração de medicamentos no tecido conjuntivo frouxo sob 

a derme. A absorção nessa via é mais lenta que por outras vias, em função do fato dessa região não 

ser tão ricamente vascularizada quanto outras estruturas anatômicas. 
II. As injeções por via intramuscular propiciam uma absorção mais rápida que por outras vias, em função 

da vascularização do músculo. Porém, associa-se essa via a complicações como lesões, necrose, dor, 

em especial quando administradas na região ventroglútea. 
III. A técnica em Z para administração de medicamentos por via intramuscular é utilizada para minimizar a 

irritação local da pele, vedando o medicamento no tecido muscular. Para a utilização dessa técnica, 

deve-se escolher um músculo largo, profundo e, após o preparo do medicamento, deve-se substituir a 

agulha, para evitar que alguma solução permaneça na haste da agulha. 
 

Está INCORRETO o que se afirma apenas em: 
 

a) I. 

b) II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

 

 

27. Durante a realização de um curativo em lesão aberta com presença de tecido desvitalizado do tipo esfacelo 

e escara de liquefação, o auxiliar de enfermagem realizou o desbridamento mecânico. Sobre a conduta do 

profissional, nesse procedimento, analise as seguintes afirmativas: 
 

I. Com base no código de ética dos profissionais de enfermagem, o auxiliar de enfermagem exerceu a 

profissão com justiça, compromisso, equidade, resolubilidade, dignidade, competência, 

responsabilidade, honestidade e lealdade. 
II. Com base no código de ética dos profissionais de enfermagem, o auxiliar de enfermagem avaliou 

criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal. 
III. Com base no código de ética dos profissionais de enfermagem, o auxiliar de enfermagem garantiu a 

qualidade da assistência. 

 

Está INCORRETO o que se afirma em: 
 

a) I e II, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) I, II e III. 

 

 

28. Durante a triagem de puericultura, o profissional de enfermagem deverá avaliar a presença de situações de 

risco e vulnerabilidade à saúde do recém-nascido. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma situação 

de risco: 

 

a) Mãe com menos de 18 anos de idade. 

b) Baixo peso ao nascer (inferior a 2500 gramas). 

c) Prematuridade (menos de 37 semanas gestacionais). 

d) Avaliação de APGAR maior que 7 no quinto minuto. 
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29. Um cliente maior de 18 anos procurou a unidade de saúde e aferiu a pressão pela manhã e no final da tarde, 

sendo verificados os seguintes valores pressóricos: 139/89 mmHg e 136/86 mmHg, respectivamente. De 

acordo com o Caderno de Atenção Básica – Estratégias para o cuidado da pessoa com Hipertensão Arterial 

Sistêmica (MS/2013), a conduta CORRETA que o auxiliar de enfermagem deverá realizar, nesse caso, é: 

 

a) orientar a prevenção primária e reavaliar em dois anos. 

b) administrar anti-hipertensivo e encaminhar para o médico de urgência. 

c) encaminhar para consulta médica para iniciar acompanhamento de hipertensão arterial. 

d) agendar consulta de enfermagem para estratificação de risco e mudança de estilo de vida. 

 

 

30. Em relação ao tratamento de clientes diabéticos em insulinoterapia, assinale a afirmativa INCORRETA: 

 

a) A velocidade de absorção da insulina não varia de acordo com o local de aplicação. 

b) A aplicação subcutânea da insulina pode ser realizada nos braços, abdômen, coxas e nádegas. 

c) As insulinas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) são de ação rápida (regular) e intermediária (NPH). 

d) A via de administração usual da insulina é a subcutânea, porém a insulina regular também pode ser 

administra pelas vias intramuscular e endovenosa. 

 

 

31. A oxigenoterapia encontra-se amplamente disponível e é usada em uma variedade de ambientes, para 

aliviar ou impedir a hipóxia tecidual. Com base no conhecimento do procedimento de oxigenoterapia, analise 

as afirmativas a seguir: 
 

I. O oxigênio é um medicamento e deve ser administrado apenas com prescrição médica. 
II. Deve-se proibir o fumo para os clientes em oxigenoterapia, assim como para familiares e 

acompanhantes que estão no mesmo ambiente que o cliente. 
III. As cânulas nasais são dispositivos de liberação de oxigênio, que se ajustam confortavelmente ao 

cliente, fornecendo oxigênio em altas concentrações (30 a 60%). 
IV. A máscara facial simples é utilizada para oxigenoterapia de longo prazo, ela se ajusta facilmente ao 

rosto do cliente e libera concentrações mais baixas de oxigênio (até 30%). 
 

Está INCORRETO o que se afirma apenas em: 
 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I, II e IV. 

 

 

32. Segundo as Diretrizes da American Heart Association (2015), ao se deparar com um indivíduo em parada 

cardiorrespiratória, é recomendado que o socorrista leigo sem treinamento prévio adote a conduta de: 

 

a) iniciar reanimação cardiopulmonar apenas com compressões torácicas até a chegada de um socorrista 

treinado. 

b) iniciar ventilação de resgate e, em seguida, realizar compressões torácicas até a chegada de um 

socorrista treinado. 

c) ligar para o serviço de emergência, posicionar a vítima e aguardar até a chegada de um socorrista 

treinado. 

d) aplicar 30 compressões e duas ventilações até a chegada de um socorrista treinado. 
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33. Considere as afirmativas abaixo em relação ao tratamento de lesões, atribuindo V para a(s) verdadeira(s) e 

F para a(s) falsa(s). 
 

(    ) A limpeza da lesão deve ser realizada de acordo com a seguinte avaliação prévia: se houver presença 

de tecido desvitalizado, limpar com gaze com soro fisiológico a 0,9%; se houver tecido viável, irrigar 

com solução fisiológica a 0,9% em jato. 
(    ) A temperatura do soro fisiológico a 0,9% utilizado para limpeza e tratamento de lesões deve ser de 38 

a 40
0
C. Dessa forma, será mantida a temperatura do leito da lesão, favorecendo a cicatrização. 

(    ) Durante a retirada do curativo anterior (velho), deve-se utilizar solvente na remoção dos adesivos 

(esparadrapos, micropore) para minimizar o risco de danos na região periférica à lesão. 
(    ) As lesões cirúrgicas devem ser limpas com gaze, pinça e soro fisiológico a 0,9% e secas logo em 

seguida. A oclusão da mesma dependerá das características das margens da lesão. 
(    ) Clientes com insuficiência arterial que apresentam lesões devem ser submetidos a tratamentos que 

mantenham o leito da lesão úmido. 
 

Assinale a sequência CORRETA: 
 

a) F, V, V, F, V. 

b) V, V, V, F, V. 

c) V, F, F, V, F. 

d) F, F, V, F, F. 

 

 

34. As bandagens e ataduras estão disponíveis em rolos de várias larguras e materiais, incluindo gaze, malha 

elastizada, trama elástica e flanela. A respeito das técnicas de bandagens, assinale a afirmativa CORRETA: 

 

a) A bandagem de membros inferiores deve ser posicionada após o paciente realizar caminhadas leves ou 

sentar-se com as pernas pendentes. 

b) Durante o procedimento de bandagem, os dedos dos pés e das mãos devem estar visíveis para o 

monitoramento da avaliação circulatória. 

c) A bandagem deve ser aplicada do ponto proximal em direção ao limite distal, utilizando uma das variadas 

técnicas de voltas para cobrir vários formatos do corpo. 

d) A bandagem deve ser aplicada em movimentos descendentes, sobrepondo a bandagem prévia em uma 

metade a dois terços da largura da bandagem anterior. 

 

 

35. A aferição dos sinais vitais faz parte da assistência de enfermagem e esses compõem o banco de avaliação 

do cliente. Os sinais vitais indicam as condições clínicas do cliente. Usualmente, as medidas da temperatura, 

pulso, pressão arterial, frequência respiratória e saturação de oxigênio fazem parte da prática de 

enfermagem referente à aferição dos sinais vitais.  

 

Sobre essa prática de enfermagem, assinale a afirmativa INCORRETA: 

 

a) Os equipamentos utilizados na aferição dos sinais vitais devem ser testados quanto ao funcionamento e 

se estão adequados ao tamanho e à idade do cliente, a fim de garantir medidas acuradas. 

b) Os valores identificados na aferição dos sinais vitais não devem ser interpretados isoladamente, sendo 

necessário conhecer sinais e sintomas físicos relacionados às condições de saúde do cliente. 

c) Para a aferição dos sinais vitais, deve-se controlar ou minimizar fatores ambientais, como ruídos, 

temperatura e umidade evitando a obtenção de valores que não indicam a verdadeira condição do cliente. 

d) É dispensável ao profissional de enfermagem o conhecimento das variações usuais dos sinais vitais do 

cliente, já que esses valores podem ser diferentes da variação aceitável para a idade ou estado físico. 

 




