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Prova – Enfermeiro - Diversos 

1.Fazem parte do diagnóstico de enfermagem na diabetes,Exceto: 
 
  A. Risco de déficit de volume de líquido relacionado à anúria e desidratação.  
  B. Nutrição alterada relacionada ao desequilíbrio de insulina, alimentos e atividades 
físicas. 
 C. Déficit de conhecimentos quanto a capacidade de autocuidado.  
 D. Ansiedade relacionada à perda de controle para tratar o diabetes, desinformação e medo 
das complicações. 
  

 
2-São sinais de dengue clássica, EXCETO: 
 A. Dor atrás dos olhos, que piora com o movimento dos mesmos.  
B. Febre relativamente baixa e persistente.  
C. Perda do paladar e apetite. 
 D. Manchas e erupções na pele semelhantes ao sarampo, principalmente no tórax e 
membros superiores. 

 

3.. Quando a data e o período do mês não forem conhecidos, a idade gestacional e a 
data provável do parto serão, inicialmente, determinadas por aproximação, 
basicamente pela medida da altura do fundo do útero e pelo toque vaginal, além da 
informação sobre a data de início dos movimentos fetais, habitualmente ocorrendo 
entre 16 e 20 semanas. Podem-se utilizar a altura uterina mais o toque vaginal, 
considerando os seguintes parâmetros: 
 A. Até a sexta semana não ocorre alteração do tamanho uterino.  
 B. Na oitava semana o útero corresponde ao dobro do tamanho normal. 
 C. Na décima semana o útero corresponde a três vezes o tamanho habitual 

D. Na 14ª semana o fundo do útero encontra-se na altura da cicatriz umbilical. 
 

4. -A prescrição médica é de administrar 2.000 ml de soro (equipo-padrão = 20 
gotas/ml) em 12 horas. Qual deve ser o ritmo do fluxo? 
 A. 167 gotas por minuto. 
 B. 56 gotas por minuto.  
C. 24 gotas por minuto.  
D. 112 gotas por minuto.  

 

5. As cardiopatias congênitas ocorrem em nove de cada 1.000 nascidos vivos. Em torno de 
25% dos casos são cardiopatias graves que necessitam de intervenção no primeiro ano de 
vida. RN portadores de cardiopatias congênitas representam um grupo de alto risco pelas 
elevadas mortalidade e morbidade, por isso, é importante detectar e começar a tratar o mais 
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precocemente possível. Em geral, as cardiopatias congênitas no RN apresentam-se com um 
ou mais dos seguintes sinais clínicos: 

A) irritabilidade, hiperreflexia e crises convulsivas. 

 B) tremores, hipotonia, letargia e torpor.  

C) hipertensão arterial, bradicardia, baixo débito cardíaco e palidez cutânea.  

 D) cianose, baixo débito sistêmico, taquipneia e sopro cardíaco. 

6.É uma doença de notificação compulsória: 

A) febre tifoide.  

B) varicela.  

C) filariose. 

 D) tracoma.  

 
7. (SESA - ES/CESPE/2018) Em relação aos cuidados relativos à lavagem das mãos, assinale 
a opção correta. 

 a) Se as mãos tocarem a pia, durante a lavagem, deve-se repetir a lavagem, pois a pia é uma área 
contaminada.  

b) Ao utilizar antisséptico, não é necessário friccionar as mãos até que o álcool esteja seco.  

c) As unhas devem ser curtas, embora não haja um tamanho recomendado.  

d) Não há ordem para a secagem das mãos, apenas para a lavagem.  

 
8. (TRT 8ª REGIÃO/CESPE/2016) As taxonomias de enfermagem são linguagens 
padronizadas e nomenclaturas científicas desenvolvidas com o objetivo de facilitar a 
assistência de enfermagem. Segundo a classificação taxonômica da NANDA (North 
American Nursing Diagnosis Association International), o diagnóstico de enfermagem 
compõe-se:  

a) das intervenções de enfermagem independentes ou interdependentes do indivíduo, família e 
comunidade.  

b) das intervenções de enfermagem em todos os cenários e especialidades da prática. 

 c) das intervenções de cuidados diretos e indiretos.  

 d) por título, definição, características definidoras e fatores relacionados 
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9. (SESA - ES/CESPE/2013) A escala ou índice de Apgar, que é um método de avaliação 
sistemática do recém-nascido logo após o parto e deve ser utilizado rotineiramente para 
identificar os recém-nascidos que necessitem de reanimação e cuidados especiais, é composta 
pelos seguintes quesitos: batimento cardíaco, atividade reflexa, 

 a) esforço respiratório, tônus muscular e cor da pele. 

 b) respiração, pressão arterial e cor da pele.  

c) respiração, tônus muscular e temperatura corpórea. 

 d) respiração, temperatura corpórea e tônus muscular. 

  

10. (TRE/BA/CESPE/2017) São denominadas lesões por pressão os danos localizados na pele 
e/ou em tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea, causados por 
pressão intensa e/ou prolongada, em combinação com o cisalhamento do tecido. Classifica-
se como lesão de estágio 3 a lesão por pressão caracterizada por:  

a) pele intacta ou não, com presença de bolha com exsudato sanguinolento.  

b) perda da pele em sua espessura total e perda tissular.  

c) pele íntegra com área localizada de eritema que não embranquece. 

d) perda da pele em sua espessura total, com visibilidade do tecido adiposo.  

 
11. Considerando a Resolução COFEN no 423/2012, que normatiza, no âmbito do Sistema 
Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem, a participação do enfermeiro na Classificação 
de Riscos, pode-se afirmar que 

 (A) a classificação de risco e priorização da assistência em Serviços de Urgência é de 
responsabilidade da equipe de enfermagem, podendo ser executada pelo técnico de enfermagem.  

(B) a classificação de risco e priorização da assistência em Serviços de Urgência é privativa da 
equipe médica, sendo o médico emergencista o principal executor. 

 (C) a classificação de risco e priorização da assistência em Serviços de Urgência é feita na porta 
de entrada do pronto-socorro, sendo o paciente avaliado pela recepção do pronto-socorro ao fazer 
a ficha de internação. 

 (D) a classificação de risco e priorização da assistência em Serviços de Urgência é privativa do 
enfermeiro, observadas as disposições legais da profissão. 

 
12. O Edema Agudo de Pulmão ocorre quando a pressão capilar pulmonar excede as forças 
que mantêm o líquido no espaço vascular (EAP). À medida que a pressão nos vasos 
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sanguíneos aumenta, o líquido é empurrado para dentro dos espaços aéreos dos pulmões, 
chamados alvéolos. É uma das formas mais graves de descompensação cardíaca e 
considerada uma emergência clínica. Os sinais e sintomas do EAP são: 

(A) o paciente mantém-se calmo, com leve falta de ar, com tosse sem expectoração.  

(B) o paciente apresenta respiração ruidosa e tosse que produz escarro esverdeado. 

(C) o paciente agitado, com sensação de sufocamento ou afogamento, dispneia e tosse com escarro 
que pode ser acompanhado de sangue. 

(D) o paciente apresenta forte dor no peito, tosse sem expectoração, taquicardia e febre. 

 
13. O método START é utilizado para possibilitar o atendimento e transporte rápido do 
paciente, por meio da alocação de recursos e hierarquização de atendimentos. Baseado nisso, 
classifique as vítimas de um acidente automobilístico envolvendo um carro de passeio e uma 
motocicleta: 

 I. Vítima do sexo feminino, aparentemente 30 anos, inconsciente, pulso ausente. 

 II. Vítima do sexo masculino, aparentando 20 anos de idade, está acordada, apresenta leves 
escoriações pelos MMSS, Pressão Arterial: 120 X 80 mmHg, Frequência Cardíaca: 85 bpm, 
Frequência Respiratória: 20 mpm. 

 III. Vítima do sexo feminino, aparentando 60 anos de idade, acordada, muito confusa, apresenta 
lesão corto-contusa em região frontal esquerda, refere forte dor abdominal, apresenta abdome 
globoso, distendido, doloroso à palpação superficial, Pressão Arterial: 100 X 50 mmHg, 
Frequência Cardíaca: 150 bpm, Frequência Respiratório: 32 mpm. 

 IV. Vítima do sexo masculino, aparentando 30 anos de idade, acordado, responsivo, agitado, 
porém responde corretamente todas as informações, apresenta escoriação em hemiface esquerda, 
fratura em MSD com pulso radial presente, refere dor em hemitórax esquerdo, sem crepitações 
ósseas a palpação de costela, Pressão Arterial: 110 X 80 mmHg, Frequência Cardíaca: 100 bpm, 
Frequência Respiratório: 28 mpm.  

(A) Preta, verde, vermelho, amarelo.  

(B) Preta, verde, amarelo, vermelha. 

(C) Preta, amarelo, vermelha e verde.  

(D) Verde, amarelo, preta e vermelha. 

 
14. O acionamento do socorro médico móvel de urgência é nacional e de responsabilidade da 
Central de Regulação de Urgências e Emergências no Atendimento Pré- -hospitalar, que 
atende via telefônica, pelo número:  

(A) 194.  

(B) 193. 
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 (C) 191. 

 (D) 192. 

 
15. A triagem no setor de urgência e emergência é feita por um enfermeiro, baseado sempre 
nos sinais e sintomas apresentados pelos pacientes, utilizando a Classificação de Risco 
Manchester. Dessa forma, um paciente classificado com a cor Amarela receberá atendimento 
dentro de quanto tempo?  

(A) Atendimento em até 10 minutos. 

 (B) Atendimento em 30 minutos. 

 (C) Atendimento em até 60 minutos. 

 (D) Atendimento em até 120 minutos. 

 
 



 

Avenida Diony Gomes Pereira da Silva, 115 Setor Aeroporto 
Jaraguá - GO, CEP 76330-000 

 
Prova – Técnico em Enfermagem Centro Cirúrgico 

 
Questão 1 
O Técnico de 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, cabendolhe especialmente, EXCETO: 
 
 
A) Participar da programação da assistência de enfermagem.  
B) Organizar e enumerar os cuidados e procedimentos dos pacientes.  
C) Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro. 
 D) Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. 
 
Questão 2 
Qual das doenças abaixo NÃO é uma doença de notificação compulsória no território nacional? 
a) Dengue.  
b) Coqueluche.  
c) Hipertensão Arterial Sistêmica.  
d) Novo Coronavírus.  
 
Questão 3 
Com o objetivo de alertar para a importância do ato de higienizar as mãos, desde 2007 a Organização 
Mundial de Saúde – OMS – realiza campanhas de sensibilização e conscientização de profissionais de 
saúde, governantes, administradores hospitalares e população em geral sobre a relevância do 
procedimento para a promoção da saúde em todo o mundo e instituiu a data de 5 de maio como o Dia 
Mundial de Higienização das Mãos. A campanha retoma os 5 momentos de higienização das mãos que 
devem ser seguidos pelos profissionais de saúde. Dentre esses momentos, a opção INCORRETA é: 
 
a) antes e após contato com o paciente.  
b) antes da realização de procedimento asséptico.  
c) após risco de exposição a fluidos corporais.  
d) antes e logo após calçar as luvas. 
Questão 4  

Marque a alternativa que indica um método físico-químico de esterilização: 

 A) Esterilização por vapor saturado sob pressão;  

B) Esterilização por óxido de etileno;  

C) Esterilização por ácido peracético por imersão;  

D)Esterilização por calor seco. 
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Questão 5 
Indique a posição cirúrgica mais indicada numa cirurgia plástica na face e no nariz:   
A) Posição de litotomia ou ginecológica; 

 B) Posição de Trendelenburg reversa ou proclive; 

 C) Posição de Kraske ou Jacknife;  

D) Posição prona. 

Questão 6 

De acordo com a Resolução Conselho Federal de Enfermagem - COFEN nº 424, de 19 de abril de 2012, 
são atribuições do enfermeiro do CME, exceto:   
A) Propor e utilizar indicadores de controle de qualidade do processamento de produtos para a saúde, 
sob sua responsabilidade; 

 B) Efetuar pedidos de produtos de consumo; 

 C) Avaliar a qualidade dos produtos fornecidos por empresa processadora terceirizada, quando for o 
caso, de acordo com critérios preestabelecidos;  

D)Participar das ações de prevenção e controle de eventos adversos no serviço de saúde, incluindo o 
controle de infecção. 

Questão 7 
Esterilização é o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana. Assinale a alternativa 
que NÃO corresponde às principais formas de esterilização.   
A) Por vapor saturado sob pressão.  

B) Por óxido de etileno.  

C) Por plasma de peróxido de hidrogênio. 

 D) Por agentes químicos líquidos.  

E) Por material de densidade. 

Questão 8 

Assinale a alternativa INCORRETA considerando as etapas de limpeza no Centro Cirúrgico. 

 A) Limpeza concorrente: executada no término de cada cirurgia. Envolve procedimentos de retirada dos 
artigos sujos da sala, limpeza das superfícies horizontais dos móveis e equipamentos. 

 B) Limpeza preparatória: realizada antes do início das cirurgias programadas do dia. Remover as 
partículas de poeira nas superfícies dos mobiliários, focos cirúrgicos e equipamentos com solução 
detergente ou desinfetante (álcool 70%), com um pano úmido e branco. 

 C) Limpeza operatória: realizada no turno cirúrgico, consistindo apenas na remoção da poeira de todo 
mobiliário da sala utilizando um pano comum embebido em agente químico Digluconato de Clorexidina 
2% de amplo espectro para que não ocorra secagem da superfície e disseminação contaminando o ar. 
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 D) Limpeza terminal diária: realizada após a última cirurgia programada do dia. Envolve todos os 
procedimentos da limpeza concorrente, acrescentados à limpeza de todos os equipamentos, acessórios 
e mobiliários, pisos e paredes da SO. 

 E) Limpeza terminal periódica: envolve itens cuja frequência de limpeza não necessita ser diária, por 
não se sujar com facilidade e/ou por não estarem diretamente relacionados com a infecção direta do 
sítio cirúrgico. Dessa forma, rotinas de limpeza com periodicidades maiores podem ser estabelecidas. É 
o caso das superfícies verticais, janelas, portas, teto, grades de entrada e saída do ar-condicionado, 
armários que permanecem fechados dentro e fora da sala de operação. 

 
 
Questão 9 

Os sufixos das terminologias utilizadas nas cirurgias têm significados conforme suas funções. Assim, 
relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 

Coluna 1 

 1. Ectomia. 

 2. Tomia. 

 3. Stomia.  

 4. Rafia. 

Coluna 2  

 ( ) Operações de sutura. 

 ( ) Construção cirúrgica de novas aberturas. 

 ( ) Operação de abertura. 

 ( ) Operações de remoção. 

A ordem correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  

A) 1 – 3 – 4 – 2. 

 B) 2 – 4 – 3 – 1.  

C) 4 – 3 – 2 – 1.  

D) 3 – 1 – 2 – 4. 

 E) 2 – 1 – 4 – 3. 

 
 
Questão 10 

Qual das cirurgias abaixo é considerada uma cirurgia potencialmente contaminada? 
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 A) Nefrectomia.  

B) Esplenectomia. 

 C) Colecistectomia.  

D) Angioplastia.  

E) Perfuração Intestinal. 

Questão 11 
 
A verificação da temperatura de um paciente pode ser realizada pelas vias oral, axilar ou retal. Não se 
verifica a temperatura oral no seguinte caso: 
 
 
A) Paciente com abscesso retal.  
B) Paciente com fratura dos membros superiores. 
C) Paciente com inflamação na cavidade oral 
D) Paciente com processos inflamatórios na axila. 
 
 
Questão 12 
O valor referente ao nível sanguíneo de glicose, que é mostrado no visor glicosímetro é: 
 
A) %  
B) mg/dl 
C) mg/cl  
D)mg/ml 
 
Questão 13 
Quanto à finalidade das cirurgias, assinale a alternativa INCORRETA.  
A) Cirurgia diagnóstica: realizada com o objetivo de ajudar no esclarecimento da doença.  

B) Cirurgia eletiva: tratamento cirúrgico proposto, cuja realização pode aguardar ocasião mais propícia, 
ou seja, pode ser programado.  

C) Grande porte: com grande probabilidade de perda de fluido e sangue. 

 D) Cirurgia de urgência: tratamento cirúrgico que requer pronta atenção e deve ser realizado entre 48 e 
72h.  

E) Cirurgia limpa: eletiva, primariamente fechada, sem a presença de dreno, não traumática 

Questão 14 
Fazem parte dos cinco certos para administração correta dos medicamentos, EXCETO: 
 
A) Paciente certo; 
B) Ambiente certo;  
C) Medicamento certo; 
D)Dose certa. 
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Questão 15 
A paramentação cirúrgica é utilizada sempre quando formos realizar algum procedimento cirúrgico. Ela 
forma uma barreira microbiológica contra a penetração de microrganismos no sítio cirúrgico do 
paciente, oriundos dele mesmo, dos profissionais, materiais, equipamentos e ar ambiente. Baseado 
nessas informações, assinale a alternativa INCORRETA sobre os objetivos da paramentação cirúrgica.   
A) Controle da infecção hospitalar.  

B) Controle da infecção do sítio cirúrgico.  

C) Segurança do paciente. 

 D) Circular em sala com segurança.  
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Prova Técnica – Técnico de Enfermagem Pronto Socorro  

 

Questão 1 
O Técnico de 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, cabendolhe especialmente, EXCETO: 
 
 
A) Participar da programação da assistência de enfermagem.  
B) Organizar e enumerar os cuidados e procedimentos dos pacientes.  
C) Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro. 
 D) Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. 
 
Questão 2 
Qual das doenças abaixo NÃO é uma doença de notificação compulsória no território nacional? 
 
a) Dengue.  
b) Coqueluche.  
c) Hipertensão Arterial Sistêmica.  
d) Novo Coronavírus.  
Questão 3 
Com o objetivo de alertar para a importância do ato de higienizar as mãos, desde 2007 a 
Organização Mundial de Saúde – OMS – realiza campanhas de sensibilização e conscientização 
de profissionais de saúde, governantes, administradores hospitalares e população em geral 
sobre a relevância do procedimento para a promoção da saúde em todo o mundo e instituiu a 
data de 5 de maio como o Dia Mundial de Higienização das Mãos. A campanha retoma os 5 
momentos de higienização das mãos que devem ser seguidos pelos profissionais de saúde. 
Dentre esses momentos, a opção INCORRETA é: 
 
a) antes e após contato com o paciente.  
b) antes da realização de procedimento asséptico.  
c) após risco de exposição a fluidos corporais.  
d) antes e logo após calçar as luvas. 
 
 
Questão 4 
 
A verificação da temperatura de um paciente pode ser realizada pelas vias oral, axilar ou retal. 
Não se verifica a temperatura oral no seguinte caso: 
 
 
A) Paciente com abscesso retal.  
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B) Paciente com fratura dos membros superiores. 
C) Paciente com inflamação na cavidade oral 
D) Paciente com processos inflamatórios na axila. 
Questão 5 
Prescrever e administrar um medicamento não são um ato simples, pois exigem 
responsabilidade, conhecimentos em geral e, principalmente, os cuidados inerentes à 
enfermagem. Sobre isso, analise as afirmações abaixo:  
I. Na administração por via sublingual, é importante oferecer água ao paciente, para facilitar a 
absorção do medicamento. 
II. A vantagem da via parenteral consiste na absorção e ação rápida do medicamento, e o 
medicamento não sofre ação do suco gástrico.  
III. A via intradérmica é considerada uma via diagnóstica, pois se presta aos testes diagnósticos e 
testes alérgicos.  
IV. Hipodermóclise é uma infusão de fluidos no tecido subcutâneo para a correção de distúrbio 
hidroeletrolítico.  
Somente está CORRETO o que se afirma em: 
A) I e II.  
B) I, II e III. 
C) II, III e IV.  
D) I e IV.  
  
 Questão 6 
Uma ferida requer uma avaliação adequada e cuidados especiais. O tipo de curativo a ser 
utilizado dependerá dessa avaliação criteriosa. Quanto à finalidade dos curativos, é CORRETO 
afirmar que  
A) protege uma ferida da contaminação por microorganismos e auxilia na hemostasia.  
B) não ajuda na promoção da cicatrização, mesmo sendo o principal responsável pela absorção 
da drenagem do exsudato da ferida.  
C) evita o isolamento térmico da ferida e, dessa forma, a proliferação de microorganismos.  
D) promove um ambiente limpo e seco no leito da ferida, favorecendo o processo de 
cicatrização.  
 
Questão 7 
O valor referente ao nível sanguíneo de glicose, que é mostrado no visor glicosímetro é: 
 
A) %  
B) mg/dl 
C) mg/cl  
D)mg/ml 
 
Questão 8 
A NR (Norma Regulamentadora) 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a 
implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços 
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de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em 
geral.  
Sobre as medidas de proteção, assinale a alternativa CORRETA.  
  
A) A vestimenta deve ser fornecida com ônus para o empregado.  
B) O empregado deve garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de 
trabalho.  
C) Os trabalhadores podem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção 
individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.  
D) O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, 
antes e depois do uso destas.  
  
Questão 9 
Sobre administração de medicação, leia as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F 
nas Falsas.  
( ) Na administração intradérmica de medicação, o máximo de volume indicado é 1,5mL.  
( ) A via de administração subcutânea faz com que o líquido seja absorvido lentamente, a partir 
do tecido subcutâneo, prolongando, assim, seus efeitos. Via de administração frequentemente 
utilizada na aplicação de medicamentos em tratamento de longa duração e pós-operatório.  
( ) Na administração de medicação por via intramuscular, o vastolateral é a 1a . via de escolha, 
seguido do glúteo e depois do deltoide, exceto em vacina. 
( ) A aplicação método trajeto Z é uma técnica utilizada na aplicação de drogas irritativas para 
proteção da pele e de tecidos subcutâneos; é um método eficaz na vedação do medicamento 
dentro dos tecidos musculares.  
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
 A) F-V-V-V             B) F-F-F-V             C) V-F-F-V             D) F-V-F-F                 
  
Questão 10 
V.K 55 anos, sexo feminino buscou uma Unidade de Saúde com queixas de tremores, tontura, 
sudorese, taquicardia, fome, cefaleia e uma sensação desagradável de apreensão. Informa que, 
por indicação de um educador físico, iniciou um programa de atividade física há alguns dias e faz 
uso de hipoglicemiante oral (sulfonilureia). Diante do quadro apresentado, foi solicitado ao 
técnico de enfermagem que realizasse o teste de glicemia capilar. O resultado do exame 
apresentou glicemia≤ 59 ml/dl. Como o técnico de enfermagem deve descrever esse resultado?  
A) A paciente apresenta hiperglicemia.  
B) A paciente apresenta hiponatremia.  
C) A paciente apresenta glicemia dentro dos padrões de normalidade.  
D) A paciente apresenta hipoglicemia.  
  
Questão 11 
De acordo com CARMAGNANI, em relação à punção venosa periférica, é CORRETO afirmar que: 
A) Membros com fístula arteriovenosa poderão ser puncionados. 
B) Deve ser realizada a antissepsia com álcool 70% ou clorexidina alcoólica 0,5%.  
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C) Deve-se escolher sempre a veia mais calibrosa da região antecubital do membro superior 
dominante. 
D) O cateter deve ser trocado a cada 24 horas para evitar infecções. 
  
Questão 12 
De acordo com a Portaria nº 2.616/1998, sobre a lavagem de mãos, analisar os itens abaixo: 
 
I. A lavagem e a antissepsia cirúrgica das mãos são realizadas sempre antes e após contato com 
qualquer paciente. 
II. A lavagem das mãos é, isoladamente, a ação mais importante para prevenção e controle das 
infecções hospitalares. 
III. O uso de luvas dispensa a lavagem das mãos. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
Alternativas 
A) Somente o item I. 
B) Somente o item II. 
C) Somente os itens I e III. 
D) Somente os itens II e III. 
  
Questão 13  
No que se refere aos cuidados na administração de soro de reidratação oral, analise os itens a 
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  
I – O aumento da frequência e volume das evacuações na fase de reposição é esperada.  
II – A validade do soro de reidratação oral diluído é de 5 horas. Após esse tempo deve ser 
desprezado.  
III – Deve ser oferecido preferencialmente gelado para reduzir os vômitos.  
(A) Apenas o item I é verdadeiro.  
(B) Apenas o item II é verdadeiro.  
(C) Apenas o item III é verdadeiro.  
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  
 
Questão 14 
Fazem parte dos cinco certos para administração correta dos medicamentos, EXCETO: 
 
 
A) Paciente certo; 
B) Ambiente certo;  
C) Medicamento certo; 
D)Dose certa. 
  
Questão 15  



 

Avenida Diony Gomes Pereira da Silva, 115 Setor Aeroporto 
Jaraguá - GO, CEP 76330-000 

Assinale a alternativa que apresenta uma situação em que se recomenda o curativo com 
hidrogel:  
(A) Feridas limpas com pouco exsudato.  
(B) Feridas com exsudação abundante.  
(C) Feridas infectadas.  
(D) Lesões cavitária.  

 


