FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA

PROCESSO SELETIVO
Edital 002/2018

001 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM
LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
01- O caderno de provas contém 30 (trinta) questões objetivas. Caso haja algum erro na impressão, o(a)
candidato(a) deverá informar imediatamente ao fiscal, solicitando-lhe a substituição desse caderno.
02- A duração máxima da prova será de 03 (três) horas.
03- A interpretação das questões faz parte da prova. Desse modo, não é permitido fazer perguntas aos
fiscais.
04- A prova é individual. Portanto, é vedada a comunicação entre os candidatos durante a sua
realização. Será excluído do processo seletivo aquele que utilizar material de consultas e/ou qualquer
sistema de comunicação, durante a realização da avaliação.
05- Em cada questão, há somente uma resposta correta.
06- Ao receber o Cartão de Respostas, o(a) candidato(a) deverá conferir seu nome, o número de
inscrição, o número do documento, o cargo e assinar, à caneta, no espaço próprio indicado.
07- Ao transferir as respostas para o Cartão de Respostas, deverá ser utilizada caneta azul ou preta,
preenchendo todo o espaço dentro da área reservada à letra correspondente a cada resposta, conforme o
modelo:
01
02
03
04

A
A
A
A

B
B
B
B

C
C
C
C

D
D
D
D

08- O(A) candidato(a) não poderá deixar nenhuma questão sem resposta.
09- O Cartão de Respostas não deve ser dobrado, amassado ou rasurado. As questões que contenham
emendas ou rasuras, ainda que legíveis, não serão consideradas. Os prejuízos advindos das marcações
feitas incorretamente no Cartão de Respostas serão de inteira responsabilidade do candidato; assim, não
haverá substituição em virtude de erro no preenchimento.
10- O(A) candidato(a) deverá deixar sobre a carteira somente documento de identidade e caneta
esferográfica de tinta azul ou preta.
11- O(A) candidato (a) poderá deixar a sala após decorrida 1(uma) hora do início da prova.
12- Ao terminar a prova, o(a) candidato(a) deverá permanecer sentado(a) e sinalizar, com a mão, o
término da avaliação, para que o fiscal possa recolher e conferir o Cartão de Respostas, bem como
autorizar a saída do(a) candidato(a) da sala.
13- O(A) candidato(a) somente poderá se retirar, levando a prova consigo, após decorridas 02 (duas)
horas do início da avaliação.
14- Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos(as) candidatos(a) deverão
permanecer na sala, até que o último(a) candidato(a) termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de
Sala, a fim de atestar a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se, de uma só vez, da sala de
prova.
UBERABA/MG, 29 DE JULHO DE 2018.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01. Assinale a alternativa que apresenta a denominação correta do indicador que classifica o risco de
queda de um paciente:
A) Escala de Morse.
B) Escala de Braden.
C) Escala de Ramsay.
D) Escala de Glasgow.
02. Analise as assertivas referentes às condutas recomendadas para prevenção de infecção da corrente
sanguínea (ICS) e assinale a alternativa INCORRETA:
A) Os sistemas de infusão devem ser substituídos a cada 96 horas.
B) Deve-se realizar a assepsia dos conectores com álcool 70% sempre que for abrir o sistema.
C) Os cateteres periféricos devem ser substituídos somente quando não estiverem permeáveis.
D) Coberturas estéreis semi-permeáveis podem ser mantidas sobre o cateter por até 7 dias, desde que
estejam íntegras e não apresentem sujidade, umidade ou sinal de infecção.
03. Dentre os fatores relacionados com a baixa adesão à higienização das mãos em serviços de saúde
podemos citar, ausência de lavatórios e pias; deficiência de insumos como sabonete e papel toalha; falta
de estímulo; falha na atitude pessoal; presença de dermatites, ressecamento ou outras lesões de pele;
falta de exemplos por parte de colegas e superiores e:
A) Capacitação insuficiente.
B) Cobrança excessiva das chefias.
C) Ausência de protocolos da ANVISA.
D)Excesso de atribuições dos profissionais.
04. A Higienização das Mãos (HM), segundo proposta da Organização Mundial de Saúde (OMS)
baseia-se em cinco momentos durante a prestação de cuidados: antes de tocar o paciente; após tocar o
paciente; antes da realização de procedimentos (limpos e assépticos); após contato com superfícies
próximas ao paciente e:
A) Ao adentrar na Unidade.
B) Durante a organização de materiais.
C) Antes da utilização da preparação alcoólica (álcool gel).
D) Após a exposição a sangue e quaisquer outros líquidos corpóreos.
05. A Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica da Organização Mundial de Saúde (OMS) apresenta
os momentos em que se deve realizar o check-list de segurança cirúrgica. Assinale a alternativa que
apresenta a opção correta:
A) Na avaliação pré-operatória; No momento da admissão; Antes da Incisão Cirúrgica.
B) Ao término do procedimento cirúrgico; Na admissão na RPA; No retorno ambulatorial.
C) Antes da indução anestésica; Antes da Incisão Cirúrgica; Antes da saída do paciente da sala
cirúrgica.
D) Na admissão no Centro Cirúrgico; Antes da Incisão Cirúrgica; Antes da saída do paciente da sala
cirúrgica.
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06. Os materiais informativos referente ao projeto da ANVISA denominado “Pacientes pela Segurança
do Paciente em Serviços de Saúde” orientam os pacientes/familiares a realizarem questionamentos
referentes ao tratamento a que será submetido; administração segura de medicamentos; sobre o controle
de infecções hospitalares e:
A) Existência de Alvará Sanitário.
B) Os 5 momentos para higienização das mãos.
C) A formação técnica dos profissionais de saúde.
D) Processo de esterilização dos materiais médico-hospitalares.
07. Dentre as alternativas apresentadas abaixo, assinale aquela que apresenta uma estratégia adotada
pela equipe de Enfermagem, relacionada à etapa de preparo e administração de medicamentos:
A) Elaborar prescrições legíveis.
B) Evitar prescrições verbais, salvo em situações de emergência.
C) Manter a prescrição e a medicação dispensadas juntas durante todo o processo.
D) Adotar a dupla checagem do medicamento na prescrição médica antes da administração.
08. Erros e eventos adversos podem ocorrer por falhas de comunicação, causando mal-entendidos. Os
profissionais de saúde devem ficar atentos ao nível de compreensão dos pacientes, denominado também
literacia. Assinale a alternativa que apresenta uma característica do paciente que apresenta uma baixa
capacidade de compreender a informação de saúde:
A) É capaz de entender a terminologia médica.
B) Deixa formulários incompletos ou os preenche incorretamente.
C) Tem habilidades de leitura que lhes permita ler ou compreender.
D) Entende, ou concorda quando assinam um termo de consentimento.
09. Analise as assertivas e assinale a alternativa que define o dispositivo que evita a flexão e a
hiperextensão da região cervical:
A) KED.
B) Bachal.
C) Tirante.
D) Colar cervical.
10. As cirurgias realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana pouco numerosa ou em tecidos
de difícil descontaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório e com falhas técnicas
discretas no transoperatório são denominadas:
A) Cirurgias Limpas.
B) Cirurgias Eletivas.
C) Cirurgias Contaminadas.
D) Cirurgias Potencialmente Contaminadas.
11. A ocorrência de eventos adversos nos estabelecimentos de saúde pode ser atribuída à três fatores:
externo, humano e:
A) Intrínseco.
B) Operativo.
C) Corporativo.
D) Institucional.
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12. Ao iniciar o Processo de Enfermagem na admissão de um paciente, a primeira etapa a ser realizada
deve ser:
A) Coleta de dados.
B) Avaliação de Enfermagem.
C) Diagnóstico de Enfermagem.
D) Planejamento de Enfermagem.
13. Assinale a alternativa que apresenta o medicamento que não faz parte do protocolo de reanimação
cardiorrespiratória desde 2015:
A) Atropina.
B) Lidocaína.
C) Epinefrina.
D) Amiodarona.
14. Considerando um paciente em parada respiratória, analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta o intervalo de tempo recomendado entre uma ventilação e outra:
A) 2 ventilações rápidas e efetivas.
B) 1 ventilação a cada 5 segundos.
C) 1 ventilação a cada 5-6 segundos.
D) 1 ventilação a cada 6-8 segundos.
15. Considerando um paciente que apresentou parada cardiorrespiratória devido à intoxicação por
benzodiazepínicos, analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta o medicamento a ser
administrado para neutralizar a ação desse medicamento:
A) Naloxona.
B) Flumazenil.
C) Carvão ativado.
D) Bicarbonato de sódio.
16. Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta a substância utilizada via enteral para
retardar o esvaziamento gástrico e impedir a absorção de determinadas substâncias:
A) Leite.
B) Atropina.
C) Carvão ativado.
D) Bicarbonato de sódio.
17. Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta a conduta a ser adotada na terceira etapa
do algoritmo de atendimento ao paciente vítima de trauma:
A) Avaliação neurológica.
B) Abertura de vias aéreas.
C) Controle de sangramento.
D) Exposição corporal com controle de temperatura.
18. Em caso de trauma torácico em que ocorre tamponamento cardíaco, recomenda-se a retirada de
líquido acumulado na membrana que envolve o coração (pericárdio) e este procedimento é denominado:
A) Parecentese.
B) Esternotomia.
C) Toracocentese.
D) Pericardiocentese.
5 de 7

19. Considerando as diferenças entre Anotação e Evolução de Enfermagem, assinale a alternativa
correta:
A) A Evolução de Enfermagem apresenta dados brutos.
B) A Evolução de Enfermagem é referente ao período de 24 horas.
C) A Anotação de Enfermagem registra a reflexão e análise dos dados.
D) A Evolução de Enfermagem é elaborada por toda equipe de Enfermagem.
20. Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta o dispositivo utilizado para imobilizar a
coluna vertebral, utilizado em pacientes vítima de trauma:
A) Bachal.
B) Tirante.
C) Prancha.
D) Colar cervical.
21. Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta a denominação do dispositivo não
invasivo, utilizado para o manejo das vias aéreas que evita que a base da língua de pacientes com
depressão do sensório obstrua a orofaringe e, consequentemente, comprometa a ventilação:
A) Cânula orofaríngea.
B) Manobra de Sellick.
C) Cânula endotraqueal.
D) Lateralização da cabeça.
22. Analise as assertivas e assinale a alternativa que corresponde à denominação da manobra
recomendada para vítimas de obstrução de vias aéreas por corpo estranho (OVACE):
A) Sellick.
B) Chin lift.
C) Heimlich.
D) Jawthrust.
23. Dentre as soluções citadas nas alternativas abaixo, assinale a alternativa que apresenta a solução que
deve ser mantida sob refrigeração até o momento da utilização:
A) Albumina.
B) Solução Fisiológica.
C) Solução de Ringer Lactato.
D) Solução de Ringer Simples.
24. Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta a denominação correta da artéria que se
localiza na região posterior do joelho:
A) Radial.
B) Poplítea.
C) Femoral.
D) Carótida.
25. A monitorização da pressão intracraniana é representada pela sigla:
A) PIC.
B) PAI.
C) PVC.
D) PANI.
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26. Sobre o acolhimento com classificação de risco, assinale a alternativa INCORRETA:
A) O usuário deve ser identificado por meio de pulseiras para que todos saibam qual seu nível de
gravidade.
B) A classificação de risco visa organizar o serviço e garantir o atendimento de todos os usuários de
acordo com o grau de gravidade.
C) Todos os usuários devem ter conhecimento sobre o sistema de classificação de risco para que possam
entender melhor a ordem de atendimento.
D) A classificação de risco é atividade realizada por profissional de enfermagem de nível superior,
preferencialmente com experiência em serviço de urgência, e após capacitação específica para a
atividade proposta.
27. Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta o hemocomponente que pode ser
administrado até quatro horas após o início da infusão:
A) Crioprecipitado (CRIO).
B) Concentrado de Plaquetas (CP).
C) Concentrado de Hemáceas (CH).
D) Plasma Fresco Congelado (PFC).
28. Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta a unidade que não faz parte do
atendimento pré-hospitalar (APH):
A) Unidade Básica de Saúde.
B) Unidade de Pronto-Atendimento.
C) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
D) Portas Hospitalares de Urgência e Emergência.
29. Assinale a alternativa que apresenta a denominação do instrumento de avaliação e predição de risco
para a lesão por pressão (LPP):
A) Escala de Morse.
B) Escala de Braden.
C) Escala de Ramsay.
D) Escala de Glasgow.
30. São medicamentos potencialmente perigosos, EXCETO:
A) Glicose à 5%.
B) Oxitocina endovenosa.
C) Nitroprussiato de sódio injetável.
D) Cloreto de potássio concentrado injetável.
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