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ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:
• Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de prova e
cartão-resposta.
• A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o tempo de
preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
• O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.
• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém
questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme
solicitado no ato da inscrição, e questões de legislação,
matemática e língua portuguesa. Verifique se o material
está em ordem, e se o seu nome, CPF e número de inscrição
conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso
contrário, comunique imediatamente o fiscal.
• Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso esteja
incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala que o
substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.
O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se
inscreveu se encontra devidamente identificado no Caderno
de Provas.
• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada umas das questões objetivas são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D), e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta.
• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada com
caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e
densa, cobrindo todo o espaço compreendido pelos círculos. A
leitora óptica é sensível a marcas escuras, portanto preencha os
campos de marcação completamente. Exemplo:

• O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá
substituição dele por erro do candidato.
• Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que
uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.
• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.
• SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato que,
durante a realização das provas:
a) retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a
devida autorização;
b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a
execução de quaisquer questões/itens das provas;
c) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua
realização;
d) utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou

equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que
não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou
pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;
e) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da
equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou
outros candidatos;
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em
qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;
g) descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas e
no Cartão-resposta;
h) recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartãoresposta ao término do tempo destinado à sua realização;
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartãoresposta;
j) não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao
procedimento de coletar sua impressão digital;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,
incorrendo em comportamento indevido; •
l) for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular
e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das
provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.

• Não será permitida, também, ao candidato, a utilização de
telefone celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
• Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.
• O candidato somente poderá se retirar do local de prova a
partir dos 60 (sessenta) minutos após o seu início, devendo
obrigatoriamente entregar o CADERNO DE PROVAS e o
CARTÃO-RESPOSTA. Está permitido levar apenas o rascunho
do gabarito que se encontra na última página do caderno de
prova. Após decorridos 120 minutos de provas, o candidato
poderá levar o CADERNO DE PROVA.
• Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente
sair das instalações físicas do local da prova, não sendo mais
permitido o ingresso aos sanitários.
• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois deverão
entregar as provas simultaneamente.
• Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante
de prova, a pontuação correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido.
O • gabarito preliminar da prova estará disponível em
02/12/2018, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal
de Joaçaba (http://www.joaçaba.sc.gov.br) e na página da
Unoesc (http://unoesc.edu.br/).
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QUESTÃO 4

Indique a opção que preenche corretamente os
espaços da frase a seguir.

“Dê férias para seus pés!” Esse era o slogan de
um calçado fabricado no Brasil. As palavras dê,
férias e pés recebem acento gráfico porque são,
respectivamente:

_____ vida ensina _____ todos que ____ tempo para ir
____ luta e tempo para descansar.

a) oxítona tônica terminada em e; paroxítona terminada
em ditongo; e monossílaba tônica terminada em es.

a) A – a – à – há

b) monossílaba tônica terminada em e; paroxítona
terminada em as; e oxítona terminada em s.

QUESTÃO 1

b) A – a – há – à

c) monossílaba tônica terminada em e; paroxítona
terminada em ditongo; e monossílaba tônica
terminada em es.

c) À – a – há – à
d) A – a – há – a
QUESTÃO 2

Observe as frases seguintes e assinale a opção
correta quanto à concordância (nominal ou verbal).
I. Fazem três anos que me preparo para esta prova.
II. Haviam vinte candidatos para aquela vaga.
III. Os Estados Unidos negociam acordo de paz entre
Coreia do Sul e Coreia do Norte.
IV. “Proibido Entrada”.
a) Todas as frases apresentam erro quanto à
concordância.
b) I, II estão corretas quanto à concordância.

d) todas recebem acento porque são palavras
pronunciadas fortes.
QUESTÃO 5

Leia os períodos a seguir verificando que ideias
expressam as conjunções/locuções conjuntivas
sublinhadas. A seguir, assinale a opção correta.
I- À medida que o tempo passava, o candidato à vaga
se acalmava.
II- Como o programado, a prova iniciou às 8:00.
III- Estudou muito para que obtivesse boa nota nesta
prova.
IV- Hoje, quando saí de casa, pensei positivamente
sobre o concurso público.

c) I, II e III estão corretas quanto à concordância.
d) III e IV estão corretas quanto à concordância.
QUESTÃO 3

Quantas orações há no período apresentado a
seguir?
“Quando teve certeza de que ninguém os via,
enlaçou-o.”
a) Há três orações.
b) Há duas orações.
c) Trata-se de um período simples; portanto, há apenas
uma oração.
d) Como há quatro verbos no período, há quatro
orações.

a) Conformidade – proporcionalidade – temporalidade
– temporalidade.
b) Proporcionalidade – conformidade – finalidade –
temporalidade.
c) Temporalidade – conformidade – proporcionalidade
– finalidade.
d) Finalidade – conformidade – proporcionalidade –
temporalidade.
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 6

Aplicado a juros simples de 2% a.m., quanto tempo
um capital de $ 6.4000,00 leva para produzir $
1.152,00 de juros?
a) 10 meses.

c) 9 meses e 15 dias.

b) a segunda transportadora tem sempre um melhor
preço para o comerciante.

d) 8 meses.

c) as duas têm sempre o mesmo preço.
QUESTÃO 7

Uma fábrica produz 400 pares de meias por mês.
A partir de janeiro ela fabricará, a cada mês, 20
pares a mais que no mês anterior durante um ano.
Quantos pares serão produzidos de janeiro ao final
de dezembro?

b) 8.000.

O lucro de uma empresa é dado por

b) o lucro é máximo para x igual a 20.

d) 7.360.
QUESTÃO 8

Uma comunidade consome 30.000 litros de água por
dia. Para isso, conta com um reservatório de forma
cilíndrica cujo raio é de 20 m, e a altura, de 15 m. Por
quanto tempo, aproximadamente , o reservatório
poderá abastecer essa comunidade?

d) 428 dias.

QUESTÃO 10

a) o lucro é positivo para x maior que 20.

c) 6.360.

c) 628 dias.

d) para distâncias inferiores a 6 km, o preço da primeira,
para o comerciante, é melhor que o da segunda.

, onde x é a quantidade
vendida. Assim, podemos afirmar que:

a) 7.950.

b) 500 dias.

Para transportar uma certa mercadoria, um
comerciante consultou duas transportadoras. A
primeira cobrou R$ 15,00 por quilômetro rodado. A
segunda cobrou uma parcela fixa de R$ 30,00 mais
R$ 10,00 por quilômetro rodado. Então, podemos
afirmar corretamente que:
a) a primeira transportadora tem sempre um melhor
preço para o comerciante.

b) 9 meses.

a) 150 dias.

QUESTÃO 9

c) o lucro é positivo para x entre 5 e 20.
d) o lucro é máximo para x igual a 3.
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município
de Joaçaba, os cargos públicos classificam-se em:
a) cargos de carreira de provimento efetivo, cargos
de provimento em comissão e contratos de emprego
público.
b) cargos de provimento em comissão, contratos
temporários e contratos de emprego público.
c) cargos de carreira de provimento efetivo, contratos
temporários e contratos de emprego público.

Unoesc | 03

QUESTÃO 13

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correto dizer sobre posse e exercício:
a) A nomeação e a posse ocorrerão no prazo de 30 dias
contados da publicação do ato de convocação.
b) A posse ocorrerá pela publicação da convocação em
diário oficial, no qual deverão constar as atribuições, os
deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes
ao cargo ocupado.
c) A posse não poderá ocorrer mediante procuração
específica.

d) cargos de carreira de provimento efetivo, cargos
de provimento em comissão, contratos temporários e
contratos de emprego público.

d) A posse em cargo público dependerá de prévia
inspeção médica oficial, sendo que qualquer
deficiência afastará a possibilidade de exercício,
mesmo para agentes políticos.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 14

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município
de Joaçaba, está correto afirmar sobre progressão:

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
a reinvestidura do servidor estável no cargo
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante
de sua transformação, quando invalidada a sua
demissão por decisão administrativa ou judicial,
com ressarcimento de todas as vantagens, trata-se
de:

a) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão
horizontal, que será de 1% (um por cento), será pago
a partir do mês de janeiro do ano subsequente ao
período aquisitivo.
b) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão
horizontal, que será de 2% (dois por cento), será pago
a partir do mês de janeiro do ano subsequente ao
período aquisitivo.
c) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão
horizontal, que será de 1% (um por cento), será pago
a partir do mês que completar um ano do período
aquisitivo.
d) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão
horizontal, que será de 2% (dois por cento), será pago
a partir do mês que completar um ano do período
aquisitivo.

a) recondução.
b) readaptação.
c) reintegração.
d) reversão.
QUESTÃO 15

Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, está correto
dizer que é de competência privativa do Município:
a) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
da garantia das pessoas com deficiência e transtornos
mentais.
b) Organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos locais,
inclusive o de transporte coletivo, que tem caráter
essencial.
c) Proteger o meio ambiente e combater a poluição
em qualquer de suas formas.
d) Estabelecer e implantar política de educação para a
segurança no trânsito.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO
QUESTÃO 16

De acordo com os Protocolos de Intervenção
para o SAMU 192, Suporte Básico de Vida, 2016, o
pneumotórax aberto é uma lesão aberta no tórax
com franca comunicação entre o ar ambiente e a
cavidade pleural, evidenciada pela visível passagem
do ar através do ferimento. Geralmente é produzido
por objetos perfurantes ou lesões por armas
de fogo ou arma branca e, ocasionalmente, por
trauma contuso. Entre as condutas para esse tipo de
ferimento assinale a alternativa incorreta:
a) Avaliação da ventilação: presença de dispneia ou
desconforto respiratório, taquipneia, presença de
sinais de hipóxia (ansiedade e agitação ou apatia) e
presença de cianose.
b) Avaliação da parede torácica anterior e posterior (se
possível) para detecção do ferimento.
c) Administrar O2 em alto fluxo para manter SatO2 ≥ 94%.
d) Cobrir imediatamente o ferimento com curativo
oclusivo compressivo com plástico ou papel metálico,
com 4 pontos/lados de fixação.
QUESTÃO 17

A parada cardiorrespiratória (PCR) é a interrupção
da circulação sanguínea, decorrente da suspensão
súbita e inesperada dos batimentos cardíacos. Após
identificar a PCR o técnico em enfermagem do
SAMU deve iniciar imediatamente as manobras
de reanimação cardiopulmonar (RCP), contando
com o auxílio do motorista/socorrista. Com base
nos Protocolos de Intervenção para o SAMU 192,
Suporte Básico de Vida, 2016, e no guidelines
da AHA, 2017, assinale a alternativa que melhor
descreve a reanimação cardiopulmonar sem via
aérea avançada:
a) Iniciar RCP pelas compressões torácicas, mantendo
ciclos de 30 compressões eficientes (na frequência
de 100 a 120/min, deprimindo o tórax em 5 a 6 cm
com completo retorno) seguidas de duas insuflações
eficientes (de 1 segundo cada e com visível elevação
do tórax) com bolsa valva-máscara com reservatório e
oxigênio adicional.
b) Iniciar RCP pelas compressões torácicas, mantendo
ciclos de 30 compressões eficientes acima de 100/min,
deprimindo o tórax em no mínimo 5 cm com completo
retorno, seguidas de duas insuflações eficientes (de 1
segundo cada e com visível elevação do tórax) com
bolsa valva-máscara com reservatório e oxigênio
adicional.

c) Iniciar RCP pelas duas insuflações eficientes (de 1
segundo cada e com visível elevação do tórax) com
bolsa valva-máscara com reservatório e oxigênio
adicional, seguidas de compressões torácicas,
mantendo ciclos de 30 compressões eficientes (na
frequência de 100 a 120/min, deprimindo o tórax em 5
a 6 cm com completo retorno).
d) Iniciar RCP pelas compressões torácicas, na
frequência de 100 a 120/min, deprimindo o tórax
em 5 a 6 cm com completo retorno. Simultâneas
às compressões devem ser realizadas insuflações
eficientes (de 1 segundo cada, uma a cada 6 segundos)
com bolsa valva-máscara com reservatório e oxigênio
adicional.
QUESTÃO 18

Nas Unidades de Suporte Básico de vida, compete
ao técnico em enfermagem avaliar o estado de
saúde do paciente sob seus cuidados, repassando ao
médico regulador todas as informações necessárias
para que este possa orientar/prescrever condutas
e definir dentro da rede de atenção as urgências a
unidade hospitalar adequada para cada caso. Sendo
assim, a escala de Cincinnati pode ser utilizada pelo
técnico de enfermagem em todas as situações de
suspeita clínica de:
a) Hemorragia Digestiva Alta.
b) Hemorragia Digestiva Baixa.
c) Trauma Cranioencefálico.
d) Acidente Vascular Cerebral.
QUESTÃO 19

Nos atendimentos realizados pela equipe de
suporte básico é de extrema importância conhecer
e saber aplicar a Escala de Coma de Glasgow (ECG),
instrumento utilizado na avaliação neurológica
para determinar o nível de consciência, bem como
alterações precocemente. Diante do exposto, analise
as seguintes afirmações:
I. De acordo com a pontuação obtida na ECG, os traumas
cranioencefálicos (TCE) podem ser classificados em
TCE leve: 3 a 8 pontos; TCE moderado: 9 a 12 pontos; e
TCE grave: 13 a 15 pontos.
II. Cada indicador deve ser avaliado de forma
independente dos demais.
III. A pontuação da ECG varia de 3 a 15 pontos
somando-se os três itens avaliados (abertura ocular,
melhor resposta verbal e melhor resposta motora).
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IV. Conforme as atualizações da ECG publicadas na
10ª edição do ATLS, deve-se realizar pressão no leito
ungueal por 10 segundos para testar abertura ocular
quando os olhos não abrem espontaneamente nem
ao comando verbal. Com a atualização da ECG os
estímulos dolorosos como a fricção do esterno são
explicitamente recomendados.
É correto o que se afirma em:
a) I e II.
b) II e III.

QUESTÃO 21

Considerando a Portaria n. 1.600, de 07 de julho de
2011, que reformula a Política Nacional de Atenção
às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS), a
rede de atenção às urgências é constituída pelos
seguintes componentes, exceto:
a) Atenção Básica em Saúde – primeiro cuidado às
urgências e emergências, em ambiente adequado, até
a transferência/encaminhamento a outros pontos de
atenção.
b) Unidades de Pronto Atendimento – estabelecimento
de saúde de complexidade intermediária entre as
Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família e a Rede
Hospitalar.

c) II, III e IV.
d) I, II, III e IV.
QUESTÃO 20

A Lei n. 8080, de 19 de setembro de 1990, dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências. Com base nessa Lei, analise as
assertivas a seguir:
I. Essa lei regula, em todo o território nacional, as
ações e serviços de saúde, executados isolada ou
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual,
por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou
privado.
II. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais
e municipais, da Administração direta e indireta e das
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o
Sistema Único de Saúde (SUS).
III. A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis
ao seu pleno exercício.
IV. As ações e serviços de saúde, executados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente, seja
mediante participação complementar da iniciativa
privada, serão organizados de forma regionalizada e
hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas III e IV estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.

c) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência –
chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um
agravo à sua saúde que possa levar a sofrimento,
sequelas ou mesmo à morte, sendo necessário
garantir atendimento e/ou transporte adequado para
um serviço de saúde devidamente hierarquizado e
integrado ao SUS.
d) Componente Hospitalar – constituído pelas
unidades básicas de saúde, pelos leitos de cuidados
paliativos, pelos serviços de diagnóstico por imagem
e de laboratório e pelas linhas de cuidados prioritárias.
QUESTÃO 22

Em casos de obstrução grave da via aérea em
paciente responsivo, o técnico em enfermagem
deve:
a) Iniciar reanimação cardiopulmonar com duas
ventilações de resgate.
b) Realizar manobra de Kristeller, posicionando uma
das mãos fechada, com a face do polegar encostada
na parede abdominal, entre apêndice xifoide e a
cicatriz umbilical; com a outra mão espalmada sobre
a primeira, comprimir o abdome em movimentos
rápidos, direcionados para dentro e pra cima (em J); e
repetir a manobra até a desobstrução.
c) Realizar manobra de Heimlich, posicionando uma
das mãos fechada, com a face do polegar encostada
na parede abdominal, entre apêndice xifoide e a
cicatriz umbilical; com a outra mão espalmada sobre
a primeira, comprimir o abdome em movimentos
rápidos, direcionados para dentro e pra cima (em J); e
repetir a manobra até a desobstrução.
d) Realizar a Manobra de Chin-Lift para o controle
de vias aéreas; consiste em posicionar os dedos de
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uma das mãos do examinador sob o mento, que
é suavemente tracionado para cima e para frente,
enquanto o polegar da mesma mão deprime o lábio
inferior, para abrir a boca; a outra mão do examinador
é posicionada na região frontal para fixar a cabeça da
vítima.

b) Não remover objetos encravados. Nesse caso, a
pressão deve ser aplicada em um dos lados do objeto,
nas bordas do ferimento.

QUESTÃO 23

d) Sempre que possível substituir as gazes/compressas
estéreis em contato com o ferimento, substituindose por gazes ou compressas secas para agilizar a
hemostasia.

Durante um atendimento, após avaliar o paciente
e repassar os dados da ocorrência para o médico
regulador, este prescreve dipirona sódica 500 mg EV
e hidrocortisona 300 mg EV. Na ambulância estão
disponíveis apenas ampolas de dipirona sódica
com 500 mg/ml contendo 2 ml e hidrocortisona
frasco/ampola de 500 mg, que será diluída em água
destilada com volume final de 10 ml. Com base
nesses dados, o técnico em enfermagem deverá:
I. aspirar 1 ml da ampola de dipirona sódica e diluir
conforme padrão da instituição para administração EV,
pois a dipirona sódica é um analgésico e antitérmico.
II. administrar 6 ml da solução de hidrocortisona EV
para atingir a dose prescrita de 300 mg.
III. administrar 3 ml da solução de hidrocortisona EV
para atingir a dose prescrita de 300 mg.
IV. aspirar 2 ml de dipirona sódica e diluir conforme
padrão da instituição para administração EV.
Está correto o que se afirma em:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e IV.
d) III e IV.
QUESTÃO 24

c) Lesões no couro cabeludo requerem compressão ao
longo das bordas do ferimento.

QUESTÃO 25

Considere os seguintes termos técnicos:
hematêmese, hemoptise, melena e epistaxe.
Assinale a alternativa que contém o significado dos
termos na ordem em que aparecem no enunciado.
a) Vômito com sangue; expectoração de sangue;
sangue nas fezes; sangramento nasal.
b) Expectoração de sangue; vômito com sangue;
sangue nas fezes; sangramento nasal.
c) Vômito com sangue; expectoração de sangue;
sangramento vaginal; sangramento nasal.
d) Expectoração de sangue, vomito com sangue;
sangramento vaginal; sangramento nasal.
QUESTÃO 26

Durante uma descompensação hiperglicêmica
aguda, o paciente pode desenvolver cetoacidose,
configurando uma emergência endocrinológica
decorrente da deficiência absoluta ou relativa de
insulina, potencialmente letal. De acordo com
os sinais e sintomas da cetoacidose analise as
afirmativas a seguir:
I. Dentre os sintomas estão: polidipsia, poliúria,
enurese, hálito cetônico, fadiga e visão turva.

Nos casos de ferimento com sangramento externo
aparente, a compressão direta da lesão com gaze
ou compressa estéril tem como objetivo parar o
sangramento. Além da compressão direta sobre o
ferimento, outros cuidados que devem ser utilizados
são, exceto:

II. O paciente pode apresentar náuseas e dor abdominal,
além de vômitos, desidratação, hiperventilação e
alterações do estado mental.

a) Caso haja indícios de sangramento sob o curativo,
não remover a atadura ou bandagem encharcada,
aplicar um novo curativo sobre o primeiro, exercendo
maior pressão manual.

IV. Esse quadro pode se agravar levando a complicações,
como choque, insuficiência renal, pneumonia de
aspiração, síndrome de angústia respiratória do adulto
e edema cerebral em crianças.

III. Um dos sinais de alarme inclui a hiperglicemia
(glicemia menor de 70 mg/dl).
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Está correto o que se afirma em:
a) I, III e IV.
b) I, II e III.
c) II e IV.

QUESTÃO 29

De acordo com a semiotécnica da higienização
das mãos e as diretrizes que regem a segurança do
paciente, avalie as afirmações a seguir e assinale a
alternativa incorreta.
a) A higienização das mãos engloba higienização
simples, higienização antisséptica, fricção antisséptica
com preparação alcoólica e antissepsia cirúrgica.

d) I, II e IV.
QUESTÃO 27

Hematêmese, melena ou enterorragia, fraqueza ou
síncope, hipotensão arterial, hipotensão postural e/
ou taquicardia são prováveis sinais e sintomas de:
a) Epistaxe.
b) Hemoptise.
c) Hemorragia Digestiva Alta.
d) Hemorragia Digestiva Baixa.
QUESTÃO 28

O 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 programação da assistência de
Enfermagem.

b) Para a higienização simples das mãos em local onde
haja possibilidade de exposição a agente biológico é
facultativa a existência de lavatório exclusivo provido
de água corrente.
c) Os cinco momentos para a higienização das mãos são:
antes da realização de procedimento asséptico; antes
de contato com o paciente; após risco de exposição a
fluidos corporais; após contato com o paciente; e após
contato com áreas próximas ao paciente.
d) A higienização com sabonete líquido remove a
microbiota transitória, tornando as mãos limpas.
Esse nível de descontaminação é suficiente para os
contatos sociais.
QUESTÃO 30

Considerando as orientações sobre a cinemática do
trauma e seu padrão básico de lesões, ao se deparar
com uma colisão lateral o técnico em enfermagem
deve suspeitar de:
I. Fratura de clavícula; fratura de costelas.

b) Participar da equipe de saúde.

II. Contusão pulmonar; pneumotórax.

c) Participar da orientação e supervisão do trabalho de
Enfermagem em grau auxiliar.

III. Compressão de órgãos sólidos; entorse contralateral
do pescoço.

d) Participar do planejamento, organização, execução
e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem.

IV. Fratura de coluna cervical; fratura de pelve ou
acetábulo.
Está correto o que se afirma em:
a) I, III e IV.
b) I, II e III.
c) II e IV.
d) I, II, III e IV.
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