PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO
EMERGENCIAL – EDITAL 02/2020
PROVA A
1. Nomenclatura correta utilizada para abertura cirúrgica do estômago, para
introdução de uma sonda com a finalidade de alimentar, hidratar e drenar
secreções estomacais.
a) Sonda
b) Gastrostomia
c) Jejunostomia
d) Ileostomia

2. A normatização técnica quanto ao uso dos imunobiológicos no âmbito do SUS
é responsabilidade do Programa Nacional de Imunizações (PNI). São vacinas que
integram a rotina de vacinação do PNI, EXCETO:
a) Vacina febre tifóide.
b) Vacina sarampo, caxumba e rubéola – tríplice viral.
c) Vacina raiva humana.
d) HPV.
3. As úlceras ou lesões por pressão surgem normalmente em pacientes que
passam muito tempo assentados (cadeira de rodas) ou deitados (acamados) na
mesma posição. Assinale a alternativa que apresenta um cuidado para sua
prevenção:
a) Cobrir as proeminências ósseas.
b) Diminuir o consumo de proteínas.
c) Deixar a pele em contato com umidade.
d) Realizar reposicionamento e mudança de decúbito com freqüência.

4. Adulto, 45 anos de idade, deu entrada no Pronto Socorro inconsciente,
cianótico, ausência de sinais vitais. Diagnóstico de PCR. Na Emergência iniciouse a reanimação imediatamente. Durante o procedimento foram usadas drogas
para reverter o quadro, EXCETO:
a) Xilocaína, adrenalina, bicarbonato de sódio
b) Dopamina, adrenalina, atropina.
c) Adrenalina, omeprazol, atropina.
d) Xilocaína, bicarbonato de sódio, sulfato de magnésio.
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5. Nitratos são medicamentos que promovem vasodilatação arterial e
principalmente venosa, diminuem a pré e pós-carga ventricular, trabalho
cardíaco e o consumo de oxigênio. Não devem ser utilizados de rotina visto que
diminuem mortalidade e sim morbidade. São utilizados para alívio de dor
isquêmica, congestão pulmonar e diminuição pressórica. Logo após o primeiro
ECG, nos casos em que houver dor torácica isquêmica, deve ser administrado
nitrato (dinitrato de isossorbida 5mg ou monitrato de isossorbida 5mg) por via:
a) Endovenosa.
b) Oral.
c) Subcutânea.
d) Sublingual.

6. Paciente apresenta quadro de rigidez muscular e perturbação de
movimentos, dificuldade de iniciar, manter e executar atividades motoras,
tremores, debilidade muscular que afeta a face, estatura e marcha, perda de
reflexos posturais, fala com tom monótono de lento, sialorréia. São
manifestações clínicas de qual patologia no idoso:
a) Esclerose múltipla
b) Parkinson
c) Alzheimer
d) Huntington

7. Essa doença geralmente não conduz à morte, mas ocasiona lesões cutâneas e
orofaringes deformantes e dolorosas, que dificultam a alimentação e diminuem
a capacidade de trabalho. O diagnóstico é feito por biópsia ou raspagem das
bordas das úlceras ou feridas na pele. Na forma visceral, pelo exame de sangue
(testes sorológicos) ou por punção de material aspirado do baço, medula óssea
e gânglios linfáticos. A qual doença se refere o texto:
a) Ascaridíase
b) Filariose
c) Micose Cutânea
d) Leishmaniose tegumentar
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8. Na UBS é realizada a vacina da BCG, as crianças são vacinadas no braço, pois a
via de administração dessa vacina é intradérmica. Em qual local exato deve ser
aplicada essa vacina:
a) Epiderme.
b) Pele
c) Hipoderme
d) Derme.

9. Na unidade de clínica cirúrgica foi admitida paciente para realizar
procedimento de apendicectomia. A paciente apresenta quadro hipertensivo de
180x120mmHg, referindo algia abdominal e muito medo. Após medicada, ficou
em observação aguardando para entrar em cirurgia. Durante esse período foi
prescrito SG 5% de 8/8 hs para manter AVP e se necessário administração de
drogas. Quantas gotas por minuto deverá correr o soro prescrito:
a) 21 gotas/minuto.
b) 5 gotas/minuto.
c) 15 gotas/minuto.
d) 19 gotas/minuto.

10. Na unidade de clínica médica foi prescrito para o paciente 10mg de
decadron de 8/8hs. Na unidade está disponível frasco de 4mg/mL de 2,5 mL.
Quanto(s) frasco(s) o paciente receberá durante 03 dias?
a) 01 frasco.
b) 05 frascos.
c) 03 frascos.
d) 09 frascos.

11. Durante o transporte do paciente, o técnico em enfermagem não utilizou as
medidas de segurança cabíveis, então este foi:
a) Imperito.
b) Imprudente.
c) Negligente.
d) Omisso.
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12. A seqüência correta para a higiene no leito é:
a) Face, couro cabeludo, tronco, membros superiores, membros inferiores
genitais.
b) Couro cabeludo, face, tronco, membros superiores, membros inferiores
genitais.
c) Face, couro cabeludo, membros superiores, membros inferiores, tronco
genitais.
d) Face, couro cabeludo, membros inferiores, genitais, membros superiores
tronco.
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13. Na unidade de internação, a cama fechada é:
a) Cama desocupada e que não pode ser ocupada.
b) Cama ocupada por um paciente que está em óbito.
c) Cama com defeito.
d) Cama desocupada, que está aguardando por um paciente.

14. Sobre o nitroprussiato de sódio, podemos afirmar que é uma droga:
a) Vasopressora.
b) Vasoconstritora.
c) Diurético.
d) Analgésica.

15. Assinale a sequência que diz respeito somente a doenças sexualmente
transmissíveis:
a) HIV, filariose, cistecercose e hepatite B.
b) Hepatite A, filariose, HIV e cirrose hepática.
c) Sífilis, herpes simples e papiloma vírus humano.
d) Gonorréia, cisticercose, esquistossomose.

16. São sinais e sintomas mais característicos de um Infarto agudo do miocárdio
(IAM):
a) Dor precordial, sudorese, sede e torpor.
b) Dor torácica, tontura, sudorese, hipotensão arterial, vômito e anorexia.
c) Hipotensão arterial, anorexia, torpor e sede.
d) Dor epigástrica e precordial, tontura, sudorese, náuseas e vômito.
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17. O choque hipovolêmico apresenta o seguinte quadro clínico:
a) Hipotensão arterial, pele fria e pegajosa, sede e taquicardia;
b) Redução do volume urinário, hipotensão arterial, hipotermia, taquicardia,
palidez e sudorese;
c) Hipotensão arterial, hipotermia, taquicardia, redução do volume urinário,
palidez e hipertensão arterial;
d) Redução do volume urinário, hipertensão arterial, hipotermia, taquicardia,
ansiedade e sudorese.

18. Atendimento a paciente que sofreu queda de muro de 2 metros de altura e
apresenta os seguintes sinais importantes: deformação e desalinhamento do
braço esquerdo, ruptura da pele, impossibilidade em mover o braço e queixa de
dor, creptação durante a palpação. Assinalie a alternativa correta em relação ao
trauma apresentado:
a) Fratura fechada.
b) Fratura aberta.
c) Luxação.
d) Entorse.

19. Sabe-se que cada cliente reage ao mesmo diagnóstico e/ou fase da doença
de forma diferente, utilizando-se de variados comportamentos físicos,
cognitivos e verbais. Dessa forma, o cuidado realizado pelo técnico de
enfermagem deve considerar os seguintes aspectos de relacionamento
interpessoal, EXCETO:
a) Que a família é parte integrante do cuidado de enfermagem.
b) Que conhecer o contexto social no qual o cliente se insere é um importante
fator para o planejamento do cuidado de enfermagem no domicílio ou na
instituição de saúde.
c) Que a relação interpessoal entre técnico de enfermagem/cliente/família só é
possível durante atividades de visita domiciliar.
d) Que a interação com o cliente/família visa proporcionar maior autonomia
deste durante o tratamento.
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20. Uma técnica de enfermagem está oferecendo alimentação via oral ao cliente
e observa que ele apresenta tosse, mudança de voz após a deglutição e
incômodo faríngeo. Esses sinais referem-se a:
a) Odinofagia.
b) Disfasia.
c) Disgeusia.
d) Disfagia.

Boa Prova!!!!!!
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