
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

TTÉÉCCNNIICCOO  EEMM  EENNFFEERRMMAAGGEEMM  //  UURRGGEENNTTIISSTTAA  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  

UNIVERSIDADE
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
Texto 1 
 

Frevo nasceu como fenômeno de resistência popular 
Susana Dias 

 
“Quem tem saudade, não está sozinho. Tem o carinho da recordação...” já diziam os grandes mestres do 

frevo, Nelson Ferreira e Aldemar Paiva, na canção “Frevo da Saudade”.  Mas é pouco provável que a saudade seja 
algo que possamos sentir em relação ao frevo. Inúmeras iniciativas têm procurado entendê-lo não só como expressão 
carnavalesca – e que completará 100 anos no dia nove de fevereiro de 2007 – mas como expressão da cultura popular 
brasileira. Dentre elas, está a solicitação feita pelas prefeituras de Olinda e Recife, encaminhada ao Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para que o frevo seja reconhecido como patrimônio cultural 
brasileiro. 

Curiosamente, essa é uma parte da história do frevo menos conhecida da maioria dos brasileiros. A 
compreensão do frevo como “fenômeno de resistência”, segundo a antropóloga Rita de Cássia Barbosa de Araújo, do 
Instituto de Documentação da Fundação Joaquim Nabuco, é uma interpretação da historiografia contemporânea. “A 
origem do frevo está ligada às classes trabalhadoras urbanas e inclui, sobretudo, negros e mestiços que criam os 
Clubes Carnavalescos Pedestres e passam a ocupar o espaço urbano, antes dominado apenas pelos Clubes de 
Alegoria e Crítica, do qual participaram as elites intelectual e econômica de Pernambuco”, explica ela. 

O carnaval das elites pernambucanas era centrado nas máscaras, alegorias e na crítica social dos 
costumes. A intenção era mostrar um carnaval dito bonito, inteligente e culto, no qual havia espaço para as camadas 
mais pobres. “Esse era um processo civilizatório”, analisa Araújo. E complementa: “O frevo é um outro modelo de 
festa, que durante certo tempo não era sequer reconhecido como carnaval”. Quando os Pedestres invadiam as ruas, 
desfilando com as fanfarras, o xaxado, o lundum e o ritmo frenético do frevo, arrastavam uma multidão de populares. 
Dentre eles, muitos capoeiristas que, como não tinham compromisso com as manobras executadas pelos blocos 
carnavalescos, interagiam com as músicas e criavam o passo, como é conhecida hoje a dança do frevo. 

“O frevo surge como expressão máxima do carnaval popular, porque refletia as mudanças da realidade 
social e a alteração das relações de força entre os grupos de trabalhadores urbanos”, segundo a documentação 
apresentada pela Prefeitura do Recife ao Iphan. Até nos nomes, os clubes faziam alusão à classe trabalhadora e ao 
mundo do trabalho. Vassourinhas, Pás, Espanadores, Abanadores, Sineiros, Verdureiros, Empalhadores do Feitosa 
são alguns exemplos. Os passos do frevo também fazem essa referência: tesoura, ferrolho, parafuso, dobradiça e 
locomotiva.  

A expectativa é que a comemoração de 100 anos “freva” - o nome frevo deriva do verbo ferver, 
pronunciado como frever - com reconhecimento do frevo como patrimônio cultural brasileiro.  

(Adaptado) http://www.revista.iphan.gov.br/print.php?id=184 
 
01. No fragmento “Quem tem saudade, não está sozinho. Tem o carinho da recordação...”, a autora 
 
A) defende a idéia de que saudade é coisa que não se sente. 
B) afirma que recordar é viver sempre em paz. 
C) argumenta que recordar ameniza a dor de quem sente saudade. 
D) afirma que ‘saudade’ é coisa que dá e passa. 
E) esclarece que o que é cultivado, vivenciado, cai no esquecimento, gerando a saudade.   
 
02. Segundo o texto, 
 
A) o carnaval continua sendo a festa apenas da elite pernambucana. 
B) no carnaval, sempre houve espaço para todas as classes sociais pernambucanas. 
C) a princípio, o carnaval era a festa daqueles que se utilizavam de críticas sociais aos costumes da época, liderados pelos 

trabalhadores. 
D) a denominação dos passos do frevo é referencial das classes privilegiadas. 
E) o carnaval jamais foi representado pelas classes menos privilegiadas. 
 
03. O frevo tem sua origem nas(na) 
 
A) festas de carnaval, em que predominavam as máscaras e as alegorias. 
B) canções de autoria dos mestres do frevo, Nelson Ferreira e Aldemar Paiva. 
C) camadas sociais populares, sendo reconhecido como patrimônio cultural brasileiro. 
D) classes sociais menos privilegiadas, formadas por trabalhadores urbanos. 
E) população dos campos que formavam clubes bem específicos da classe trabalhadora, como as Pás, Espanadores, 

Abanadores e Verdureiros.  
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04. Somente em uma alternativa as palavras sublinhadas não expressam a mesma idéia. Assinale-a. 
 
A) Tem o carinho/afeto da recordação. 
B) ...às classes trabalhadoras urbanas/rurais e inclui... 
C) A intenção/propósito era mostrar um carnaval... 
D) Até nos nomes, os clubes faziam alusão/referência à classe trabalhadora...’ 
E) ...e o ritmo frenético/delirante do frevo... 
 
05. Nos fragmentos abaixo, os elementos coesivos sublinhados expressam idéias diversas. Assinale a alternativa em que 

um deles expressa uma relação de finalidade. 
 
A) ‘Mas é pouco provável que a saudade...’ 
B) ‘...para que o frevo seja reconhecido como patrimônio cultural brasileiro.’ 
C) ‘Quando os Pedestres invadem as ruas,...’ 
D) ‘...porque refletia as mudanças da realidade social...’ 
E) ‘segundo a documentação apresentada pela Prefeitura do Recife...’ 
 
06. Quanto ao sinal indicativo de crase, analise as proposições abaixo e seus comentários. 
 

I. ‘...possamos sentir em relação ao frevo.’ – se substituíssemos o termo ‘frevo’ por dança, a crase ocorreria. 
II. ‘...a origem do frevo está ligada às classes trabalhadoras...’ – a crase ocorreu devido à presença da preposição 

a, exigida pelo termo ‘ligada’, e do determinante as, referente ao termo ‘classes’. 
III. ‘...segundo a documentação apresentada pela Prefeitura do Recife...’ – a crase, neste caso, poderia ocorrer, 

uma vez que a palavra documentação é feminina.  
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas a I está correta. 
B) Apenas a II está correta.  D) Apenas a I e a II estão corretas. 
C) Apenas a III está correta.  E) Apenas a II e a III estão corretas. 
 
07. Nas alternativas abaixo, os termos sublinhados dos fragmentos são acentuados por serem oxítonos terminados em 

vogal, exceto um. Assinale-o. 
 
A) ‘...que completará 100 anos no dia nove de fevereiro de 2007...’ 
B) ‘Dentre elas, está a solicitação feita pelas prefeituras de Olinda e Recife...’ 
C) ‘Inúmeras iniciativas têm procurado entendê-lo...’ 
D) ‘Até nos nomes os clubes faziam alusão...’ 
E) ‘Vassourinhas, Pás, Espanadores, Abanadores...’ 
 
08. Em qual dos fragmentos abaixo, o emprego da vírgula se justifica por separar o termo que explica o anterior?  
 
A) ‘O carnaval das elites pernambucanas era centrado nas máscaras, alegorias...’ 
B) ‘A intenção era mostrar um carnaval dito bonito, inteligente e culto,...’ 
C) ‘...e criavam o passo, como é conhecida hoje a dança do frevo.’ 
D) ‘...desfilando com as fanfarras, o xaxado, o lundum...’ 
E) ‘Os passos do frevo também fazem essa referência: tesoura, ferrolho, parafuso, dobradiça e locomotiva.’ 
 
09. Em ‘...do qual participavam a elite intelectual e a econômica...’, o verbo 
 
A) concorda com o sujeito composto posposto ao verbo. 
B) concorda com o sujeito composto anteposto ao verbo. 
C) por estar anteposto ao sujeito composto, não poderia se encontrar no singular, concordando com o sujeito mais próximo. 
D) exige complemento não regido de preposição. 
E) transmite a idéia de uma ação completamente concluída.   
 
10. Em ‘...história do frevo menos conhecida...’, a palavra sublinhada 
 
A) concorda com “conhecida”. 
B) poderia se flexionar no feminino plural.   
C) se refere ao termo “história”.  
D) não flexiona, embora esteja diante de palavra feminina. 
E) é variável em gênero e número. 
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

  
11. Um cliente deu entrada em uma emergência com quadro clínico de Apendicite Aguda. Foi indicada uma 

apendicectomia. Qual dos cuidados pré-operatórios abaixo o Técnico de Enfermagem não deve realizar no cliente? 
 
A) Colocar o paciente na posição de Fowler. 
B) Administrar enema.   
C) Instalar sonda nasoentérica.  
D) Convocar banco de sangue para classificação sangüínea e reserva de sangue. 
E) Realizar punção venosa. 
 
12. As queimaduras são classificadas quanto à profundidade e à extensão da lesão. Um método simples e rápido para 

estimar a extensão da lesão é a regra dos nove de Pulaski e Tennison. Sobre a extensão da queimadura, segundo a 
regra dos nove no adulto, assinale a alternativa correta. 

 
A) Tronco - 9%. B) Perna - 9%. C) Cabeça - 18%. D) Braço - 16%. E) Perna - 16%. 
 
13. Ao ser admitido na emergência, um cliente, vítima de fratura de face, necessita de uma venóclise para infusão de 

volume. Está prescrito: Soro Fisiológico 0,9% 500 ml correr em 3 horas. Qual o gotejamento? 
 
A) 48 gotas/min. B) 63 gotas/min. C) 50 gotas/min. D) 60 gotas/min. E) 55 gotas/min. 
 
14. Um cliente apresenta uma Parada Cardíaca. Qual o sinal mais confiável que o Técnico de Enfermagem deve 

identificar?  
 
A) Insuficiência respiratória. 
B) Ausência do pulso radial.  D) Ausência do pulso carotídeo ou femoral. 
C) Perda da consciência.  E) Diminuição da Pressão Arterial. 
 
15. Ao apresentar uma ou mais fraturas, o cliente apresenta os seguintes sinais e sintomas: 
 
A) Febre e limitação dos movimentos. 
B) Palidez intensa e pele fria.  D) Incapacidade ou limitação dos movimentos e febre. 
C) Deformação do local afetado e edema.  E) Febre e pele fria.   
 
16. Um cliente admitido na emergência é submetido a uma traqueostomia. Em relação à aspiração traqueal, leia as 

sentenças abaixo. 
 

I. O uso da luva estéril é dispensável, pois a técnica é contaminada. 
II. A aspiração traqueal deve ser realizada rigorosamente de 4/4 horas, para evitar formação de tampão e 

traumatismo traqueal. 
III. Todo material utilizado na aspiração deve ser estéril, para prevenir infecções. 

 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)  
 
A) I, II e III. B) apenas a I. C) apenas a II. D) apenas a III. E) apenas II e III. 
 
17. Um cliente adulto está na emergência e apresenta um quadro de hipoglicemia que é reconhecido pelo Técnico de 

Enfermagem por meio dos seguintes sinais: 
 
A) apnéia, tremores e anorexia. 
B) polifagia, vômitos e edema.  D) poliúria, vômito e sudorese. 
C) taquicardia, sudorese e coma.  E) prurido, desidratação e ansiedade. 
 
18. Um cliente foi admitido na emergência, com hemorragia digestiva, por rompimento de varizes esofagianas. Para 

controlar e cessar este sangramento, deve-se utilizar 
 
A) sonda de folley three way. 
B) sonda de Levine.  D) endoscópio. 
C) sonda de Sengstaken-Blakemore.  E) cateter de Subclávia. 
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19. As contusões são lesões músculo-esqueléticas que têm como característica a 
 
A) fratura completa do osso. 
B) dor muscular que aumenta com atividade física.  D) infecção muscular causada por mialgia. 
C) lesão dos tecidos moles, produzida pela força de uma pancada.  E) lesão dos ligamentos articulares. 
 
20. Na avaliação inicial ao paciente traumatizado, segue-se uma ordem de prioridade identificada da mesma forma em 

crianças e adultos. Assinale a alternativa que contempla essa ordem: 
 
A) vias aéreas e controle da coluna cervical, respiração e ventilação, circulação com controle de hemorragia, avaliação da 

incapacidade e exame neurológico, despir completamente o paciente e protegê-lo contra hipotermia. 
B) o ato de despir completamente o paciente e protegê-lo contra hipotermia, vias aéreas e controle da coluna cervical, 

circulação com controle de hemorragia, avaliação da incapacidade e exame neurológico, respiração e ventilação. 
C) circulação com controle de hemorragia, despir completamente o paciente e protege-lo contra hipotermia, vias aéreas e 

controle da coluna cervical, respiração e ventilação, avaliação da incapacidade e exame neurológico. 
D) avaliação da incapacidade e exame neurológico, despir completamente o paciente e protegê-lo contra hipotermia, vias 

aéreas e controle da coluna cervical, respiração e ventilação, circulação com controle de hemorragia. 
E) respiração e ventilação, vias aéreas e controle da coluna cervical, circulação com controle de hemorragia, despir 

completamente o paciente e protegê-lo contra hipotermia, avaliação da incapacidade e exame neurológico. 
 
21. Uma criança foi admitida na emergência de um hospital público, onde foi diagnosticado pneumonia. Ao avaliar os 

sinais vitais, T = 39,9º (axilar), o Técnico de Enfermagem caracteriza essa temperatura como 
 
A) apirexia. B) normotermia. C) febrícula. D) febre alta. E) febre recorrente.   
 
22. A manobra de Heimlich é bastante realizada no atendimento pré-hospitalar. Qual a indicação desta manobra? 
 
A) Remover conteúdo gástrico. 
B) Remover líquidos da cavidade nasal.  D) Remover êmbolos endovenosos. 
C) Remover fecalomas.  E) Desobstruir vias aéreas superiores. 
 
23. T.Y.N., 25 anos, admitido na emergência com PA alta. De acordo com a Classificação Diagnóstica da Hipertensão 

Arterial de maiores de 18 anos, uma pessoa pode ser considerada Hipertensa leve (estágio 1), quando apresenta 
 
A) PA diastólica  entre 90-99 mmHg e PA sistólica 140-159 mmHg. 
B) PA diastólica  <  90 mmHg e PA sistólica <140 mmHg. 
C) PA diastólica  <  85 mmHg e PA sistólica <120 mmHg. 
D) PA diastólica  <  75 mmHg e PA sistólica <130 mmHg. 
E) PA diastólica  <  80 mmHg e PA sistólica >120 mmHg. 
 
24. A psicose aguda, desenvolvida após abstinência por privação de álcool, é reconhecida pelo Técnico de Enfermagem 

como 
 
A) síndrome delirante. 
B) esquizofrenia hebefrênica.  D) delírio. 
C) delirium tremens.  E) depressão. 
 
25. Um cliente chega à emergência onde foi dado um diagnóstico de Acidente Vascular Hemorrágico. Para avaliar o 

nível de consciência, o Técnico de Enfermagem considera respectivamente: 
 
A) pressão arterial, resposta motora e perfusão periférica. 
B) abertura ocular, coloração da pele e edema de membros inferiores. 
C) coloração da pele, resposta verbal e resposta motora. 
D) resposta motora, resposta verbal e abertura ocular. 
E) temperatura corporal, abertura ocular e pressão arterial. 
 
26. Quais alterações abaixo sugerem indícios iminentes de Acidente Vascular Cerebral (AVC) em um cliente admitido 

na emergência? 
 
A) Parestesia e cefaléia. 
B) Taquicardia e oligúria.  D) Esplenomegalia e oligúria. 
C) Vômito e hipertermia.  E) Náuseas e dispnéia. 
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27. Na emergência de um hospital geral, foi atendido um paciente que sofreu picada de uma serpente do gênero 

Bothrops. Quais as possíveis manifestações clínicas e sistêmicas que poderão ser identificadas pelo Técnico de 
Enfermagem, ao realizar o atendimento? 

 
A) Dor, edema, endurecimento da área, equimoses, sangramento no local da picada, gengivorragia, epistaxe, hematêmese e 

hematúria. 
B) Dor, cianose de extremidades, máculas esbranquiçadas, hipertensão arterial e choque. 
C) Náusea, poliúria, dor, lesões eritematosas, epistaxe. 
D) Infartamento ganglionar, endurecimento na região da picada, mácula esbranquiçada e hipertensão arterial. 
E) Dor, cianose de extremidade, choque, mácula esbranquiçada na região da picada e no seu entorno. 
 
28. Nos casos de intoxicação exógena, é necessário assistir o paciente de forma rápida e eficiente. Sobre o processo de 

descontaminação, leia as sentenças abaixo. 
 

I. Limitar a absorção e minimizar a magnitude dos efeitos dos agentes tóxicos. 
II. A descontaminação cutânea visa prioritariamente à retirada das vestes para armazenamento. 
III. Na descontaminação ocular, indica-se irrigação com soluções salinas ou água corrente. 
IV. Nos casos de envenenamentos graves, oferecer um copo de leite, diminuindo, significativamente, a absorção do 

veneno. 
 
Estão corretas as afirmativas  
 
A) apenas I, II e III. B) apenas I e II. C) apenas III e IV. D) apenas II e IV. E) apenas I e IV. 
 
29. No tratamento das lesões específicas de extremidade nas fraturas abertas, o Técnico de Enfermagem deve 
 
A) realizar curativo compressivo nos casos de sangramento e medicar, conforme prescrito pelo médico, realizando controle das 

infecções. 
B) realizar alinhamento da fratura para imobilização, sem se preocupar com o risco de lesão vascular. 
C) realizar curativo aberto, a fim de permitir a ventilação, evitando a proliferação de microorganismos. 
D) se houver sangramento, realizar lavagem exaustiva com água e/ou Soro Fisiológico e sabão no ferimento. 
E) utilizar solução antisséptica na ferida sangrante, mantendo-a sob o leito da ferida com curativo seco.  
 
30. Uma mulher no curso do 7º mês de gestação sofre um acidente em via pública, enquanto espera transporte para 

uma triagem obstétrica; começa a apresentar sangramento transvaginal escuro e dor abdominal intensa. Ao chegar 
à maternidade e ser examinada, são constatados rigidez abdominal e batimentos cardíacos fetais inaudíveis. Diante 
do caso, podemos afirmar que esta gestante apresentou um quadro de 

 
A) acidente acompanhado de trabalho de parto prematuro e morte fetal. 
B) placenta prévia e morte fetal. 
C) descolamento prematuro da placenta de origem traumática. 
D) descolamento prévio da placenta com morte fetal. 
E) hemorragia de origem traumática e morte fetal. 
 
31. Coloque V ou F para as seguintes afirmações. 
 

(    )  Todas as mulheres que apresentam diabetes gestacional se tornarão diabéticas posteriormente. 
(    )  A placenta prévia é uma patologia hemorrágica que se caracteriza por sangramento de repetição, sem causa 

aparente. 
(    )  A doença hipertensiva da gravidez acomete, com maior freqüência, as multíparas jovens de raça negra.  
(    )  A diabetes gestacional pode ser controlada por hipoglicemiantes orais juntamente com dieta. 
(    )  A ocorrência de sangramento por via vaginal, de pequena intensidade, acompanhada de dor em baixo ventre, em 

mulher com história de atraso menstrual, pode ser sugestiva de ameaça de abortamento. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 
 
A) FVFFV. B) FVVVF. C) FVFVF. D) VVFVV. E) FVVFV. 
 
32. Uma criança de 5 meses foi levada ao Serviço de Saúde, apresentando os seguintes sinais e sintomas: Tiragem 

subcostal, estridor em repouso, febre, letargia e vômito em quantidade. Foi diagnosticado Pneumonia Grave. Quais 
os cuidados prioritários de enfermagem para essa criança? 

 
A) Encaminhar para realizar exames de laboratório. 
B) Realizar punção venosa, iniciar hidratação, antibioticoterapia e antitérmico prescritos, posicionar em fowler.  
C) Instalar cateter vesical de demora, posicionar em fowler e instalar oxigênio seco sob cateter nasal 12 l/min. 
D) Realizar banho de aspersão e instalar cateter vesical de demora. 
E) Posicionar a criança em decúbito lateral esquerdo e iniciar antiinflamatório. 
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33. Nas diarréias agudas, a contaminação do trato gastrointestinal se dá através da via fecal-oral, e a veiculação dos 

microorganismos ocorre, principalmente, através da água e de alimentos contaminados. Em relação ao tratamento, 
assinale V para verdadeiro ou F, para falso. 

 
(   )  A hidratação oral é eficaz em cerca de 90% a 95% dos casos. 
(   ) Deve-se manter a alimentação normal e aumentar a ingesta líquida. 
(   ) Deve-se oferecer suco de maçã e água de coco todas as vezes que a criança evacuar. 
(   ) O SRO deve ser oferecido em torno de 10ml/kg após cada evacuação. 
(   ) Reduzir o conteúdo de lactose nos casos de  intolerância aos açúcares da dieta. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 
 
A) V, V, F, V, V. B) F, V, F, V, V. C) V, V, V, V, V. D) F, V, F, F, V. E) V, V, F, F, V. 
 
34. A. M S. (4 anos de idade) deu entrada na Emergência Pediátrica com diarréia, desidratação e vômito. O médico 

prescreveu 500ml de soro glicofisiológico, para correr em meia hora. Quantas gotas devem correr por minuto?  
 
A) 200.  B) 255. C) 333. D) 400. E) 300. 
 
35. O carro de parada da emergência deve ser reposto após cada uso e, em seguida, vedado. Quais medicações a 

enfermagem deve manter no carro de parada para reanimação cardiopulmonar? 
 
A) Soro fisiológico 0,9%, broncodilatador e analgésicos. 
B) Captopril, Soro glicosado 5% e ciprofloxacina.   
C) Penicilina Cristalina, Soro fisiológico 0,9% e antiinflamatório.   
D) Manitol, analgésicos e antiinflamatório. 
E) Bicarbonato de sódio, adrenalina e atropina. 
 
36. O atendimento de emergência ao cliente com edema agudo de pulmão visa ao restabelecimento da função 

respiratória. Quais os cuidados prioritários de enfermagem para essa situação clínica? 
 
A) Verificar a permeabilidade da via aérea, instalar O2 úmido, posicionar o paciente em decúbito lateral esquerdo. 
B) Reconhecer sinais de hipóxia, como tosse produtiva e sonolência, administrar O2 úmido. 
C) Colocar o cliente em posição de semi fowler, administrar diuréticos. 
D) Posicionar o cliente na posição ereta com pernas e pé pendentes, instalar O2, administrar medicação prescrita. 
E) Controlar ansiedade, realizar torniquete rotatório a cada 20 minutos, administrar medicação prescrita. 
 
37. Sobre a Lei 8.080/90 leia as sentenças abaixo. 
 

I. A Lei 8.080/90 garante ao funcionário público o direito à saúde, ficando o empregado de empresa privada com 
esse direito, sob a responsabilidade do patrão. 

II. A Lei 8.080/90 versa: O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 
condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção 
e recuperação. 

III. A Lei 8.080/90 define como objetivos do Sistema Único de Saúde - SUS: a identificação e divulgação dos 
fatores condicionantes e determinantes da saúde bem como a assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 

 
Estão corretas as afirmativas  
 
A) I, II e III. B) I e II apenas. C) II e III apenas. D) I e III apenas. E) III apenas. 
 
38. Sobre a Lei 8.142/90 que está respaldada na Constituição de Federal de 1988, leia as sentenças abaixo. 
 

I. Compete ao Conselho Nacional de Saúde atuar na formulação e no controle da execução da Política Nacional 
de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros e nas estratégias para sua aplicação aos 
setores público e privado. 

II. Compete ao Conselho Nacional de Saúde deliberar sobre os modelos de atenção à saúde da população e de 
gestão do Sistema Único de Saúde. 

III. Compete ao Conselho Nacional de Saúde estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração de planos 
de saúde do Sistema Único de Saúde, no âmbito nacional, em função dos princípios que o regem e de acordo 
com as características epidemiológicas e das organizações dos serviços em cada jurisdição administrativa (Lei 
8.080/90). 
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Estão corretas as afirmativas  
 
A) I, II e III. B) apenas II e III. C) apenas I e III. D) apenas I. E) apenas II. 
 
39. A regulamentação do exercício Profissional da Enfermagem está respaldada na 
 
A) Resolução COFEN 160/93. 
B) Resolução COFEN 163/93.  D) Lei nº 7.498/86. 
C) Lei nº 5.905/73.  E) Lei nº 8.080/90. 
 
40. Quanto aos preceitos do código de ética para Profissionais de Enfermagem, analise as proposições abaixo. 
 

I. É permitido provocar a eutanásia, segundo o Código de Ética, em um paciente fora de possibilidade 
terapêutica, quando admitido na emergência, para poupá-lo do sofrimento. 

II. O Profissional de Enfermagem deve manter segredo sobre fato sigiloso do qual tenha conhecimento, em razão 
de sua atividade profissional. 

III. Em situações de catástrofe ou epidemia, o Profissional de Enfermagem somente deve prestar seus serviços, se 
remunerado adequadamente. 

 
Estão corretas as afirmativas  
 
A) I, II e III. B) apenas I e II. C) apenas I e III. D) apenas II e III. E) apenas a II. 
 
  


