CONCURSO PÚBLICO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ-CE – 001/2019
19 de maio de 2019

ENFERMEIRO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Concurso o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Concurso;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Concurso (7.12.2 Os pertences
pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de
permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 7.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto de Carlos Drummond de Andrade para responder às questões 01 e 02:
O Furto da Flor
Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava, e eu furtei a flor.
Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber,
e flor não é para ser bebida.
Passei-a para o vaso, e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades
há numa flor, se a contemplarmos bem.
Sendo autor do furto, eu assumira a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi
por sua vida. Não adiantava restituí-la ao jardim. Nem apelar para o médico de flores. Eu a furtara, eu a via morrer.
Já murcha, e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O
porteiro estava atento repreendeu-me:
– Que ideia a sua, vir jogar lixo de sua casa neste jardim!

https://www.literaturanaessencia.com.br

QUESTÃO 01
Analise as afirmativas acerca do texto:
I.

O narrador-personagem, não satisfeito em observar a beleza da flor no habitat original, leva-a para casa e tenta
conservá-la, no entanto, ao perceber que não conseguira, resolve, como forma de dirimir sua culpa, devolvê-la à
natureza;
II. No texto há predomínio de sequências dissertativas, uma vez que traz várias reflexões a serem feitas pelo leitor;
III. “Nem apelar para o médico de flores.” O elemento coesivo “nem” tem valor semântico de adição;
IV. O porteiro, no final do conto, mostra que percebeu o furto da flor e repreende o narrador-personagem pelo ato cometido
por ele.
Estão corretas:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

I e II;
I e III;
I, III e IV;
II, III e IV.

QUESTÃO 02
Marque a opção na qual o “a” é uma preposição:
A) “O porteiro do edifício cochilava, e eu furtei a flor.”;
B) “Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos bem.”;
C) “O copo destina-se a beber, e flor não é para ser bebida.”;
D) “Eu a furtara...”.
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QUESTÃO 03
O texto a segui servirá de base para a questão:
Pesquisadores do Brasil estão entre mais influentes do mundo
Os Estados Unidos são o país com maior número de pesquisadores mencionados, 2.639 ao todo; em seguida aparece
o Reino Unido, com 546
Doze pesquisadores brasileiros estão entre os cientistas mais influentes do mundo em suas respectivas áreas de
conhecimento. A lista, produzida anualmente pela empresa de consultoria Clarivate Analytics, desde 2014, considera o
número de citações por artigos publicados em um período de dez anos. Os selecionados pertencem ao grupo de 1% de
pesquisadores que mantiveram as mais altas médias de citações durante o período. Ao todo, foram selecionados cerca de
6 mil pesquisadores, em 21 áreas do conhecimento, além de campos transversais.
https://www.terra.com.br/noticias/ciencia

Considere as afirmações sobre o texto, julgando-as (V) verdadeiras ou (F) falsas:
(
(
(
(

) Pelas características, o gênero do texto é notícia;
) A função de linguagem predominante no texto é a conativa;
) As palavras “país” e “média” são acentuadas pela mesma regra gramatical;
) Em, “Os Estados Unidos são o país com maior número de pesquisadores mencionados”, a concordância verbal está
correta, pois quando se trata de nomes que só existem no plural, a concordância deve ser feita levando-se em conta
a ausência ou presença de artigo, no caso, concorda com o artigo “os”.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, F, F, V;
B) V, F, V, F;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.
QUESTÃO 04
Assinale a opção cuja regência verbal está de acordo com a Gramática Normativa:
A) Os filhos hoje não obedecem os pais como antigamente;
B) Vou na loja procurar as promoções;
C) Aspiro uma vida mais tranquila;
D) Assisto, comovida, às notícias das enchentes de São Paulo.
QUESTÃO 05
Marque a opção em que a ortografia e o significado da palavra destacada está condizente com o contexto da frase:
A) Tenha bom censo ao realizar as escolhas da vida;
B) Não seja inconveniente, haja com discrição;
C) O preso logo dilatou os comparsas;
D) O candidato fora eleito no último preito para vereador.
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
QUESTÃO 06
A tabela abaixo obedece em cada coluna uma determinada
sequência lógica diferente.
1
10
100
x

2
4
16
y

QUESTÃO 09
Se A = {1; 3; 8; 10}, B = {1; 3; 7}, C = {1; m; n; 10},
considere que A = C, então se pode afirmar que:
A) A
B) A
C) A
D) B

3
9
27
z

B
B
B
A

=
=
=
=

{1; 3} e m = 3; n = 8;
{1; 3} e A – B = {1; 3};
{1; 3} e m + n = 11;
{7} e B – C = {7}.

QUESTÃO 10
Observe as sentenças

Observando a sequência a soma de x + y + z é igual a:
A) 1113;
B) 1256;
C) 1337;
D) 1985.

I. “Feliz aniversário!”
II. “João é cozinheiro.”
III. “Maria é nadadora ou veterinária.”
IV. “O aluno é engraçado.”
V. “Qual a sua idade?”

QUESTÃO 07
O Sr. Osmar é cobrador de ônibus e está sempre atento
ao número de passageiros que entra e sai do ônibus. Certo
dia ele observou que o ônibus continha X passageiros no
momento inicial e passados 6 minutos subiram 10
passageiros e após 15 minutos desceram 6 passageiros.
Após 5 minutos desceram mais 4 passageiros. O ônibus
permaneceu então com 32 passageiros até o destino do
seu trajeto final. Marque a alternativa que corresponde à
quantidade X de passageiros iniciais:

Sobre as sentenças marque a alternativa correta.
A) Há 2 proposições simples, 1 proposição composta e 2
sentenças que não podem ser consideradas
proposições;
B) Há 3 proposições simples, 1 proposição composta e 1
sentença que não pode ser considerada proposição;
C) Há 2 proposições simples, 2 proposições compostas e 1
sentença que não pode ser considerada proposição;
D) Há 1 proposição simples, 2 proposições compostas e 2
sentenças que não podem ser consideradas
proposições.

A) 21;
B) 23;
C) 27;
D) 32.
QUESTÃO 08
No estudo do Raciocínio Lógico existem as proposições
condicionais.
Exemplo: “Se Tiago sair, então seu irmão assiste
televisão.”
Uma forma de negar a proposição acima é:
A) Tiago
B) Tiago
C) Tiago
D) Tiago

∩
∩
∩
∩

não sai e seu irmão assiste televisão;
não sai e seu irmão não assiste televisão;
sai ou seu irmão não assiste televisão;
sai e seu irmão não assiste televisão.
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE MASSAPÊ
QUESTÃO 11
Massapê está localizada no noroeste cearense,
microrregião de Sobral. Limita-se com os seguintes
municípios, exceto:

QUESTÃO 15
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Massapê, a
respeito da administração dos bens patrimoniais, marque
V (verdadeiro) ou F (falso):

A) Santana do Acaraú;
B) Meruoca;
C) Senador Sá;
D) Itarema.

( ) Compete ao Secretário de Administração a
administração dos bens municipais, respeitada a
competência da Câmara quanto aqueles empregados
nos serviços desta;
( ) As áreas transferidas ao Município em decorrência da
aprovação de loteamentos serão consideradas bens
dominiais se efetivarem benfeitorias que lhes deem
outra destinação;
( ) O Município poderá ceder a particulares, para serviços
de caráter transitório, conforme regulamentação a ser
expedida pelo Prefeito Municipal, máquinas e
operadoras da Prefeitura, desde que os serviços da
municipalidade não sofram prejuízo e o interessado
recolha, previamente, a remuneração arbitrada e
assine termo de responsabilidade pela conservação e
devolução dos bens cedidos;
( ) Nenhum servidor será dispensado, transferido,
exonerado ou terá aceito o seu pedido de exoneração
ou rescisão sem que o órgão responsável pelo
controle dos bens patrimoniais da Prefeitura ou da
Câmara Municipal ateste que o mesmo devolveu os
bens imóveis do Município que estavam sob sua
guarda.

QUESTÃO 12
Complete a lacuna:
A atividade legislativa municipal teve início com a eleição
da primeira Câmara em 05 de janeiro de 1898.
Empossados um mês depois e presididos por João Tibério
Arruda, os vereadores elegeram _______ como o 1º
Intendente de Massapê para governar por um ano.
A) João Adeodato Ferreira;
B) José Firmo Aguiar;
C) Antônio Descartes Carneiro;
D) Antônio Germiniano de Aguiar.
QUESTÃO 13
São atribuições do município, no âmbito do sistema de
saúde, exceto:
A) Planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar as ações e
os serviços de saúde;
B) Gerir, executar, controlar e avaliar as ações referentes
às condições e aos ambientes de trabalho;
C) Executar a política de insumos e equipamentos para a
saúde;
D) Discriminar consórcios intermunicipais da saúde.

Marque a alternativa que corresponde à sequência correta
de cima para baixo:
A) F, V, F, V;
B) V, F, V, F;
C) F, F, V, V;
D) V, F, F, V.

QUESTÃO 14
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Massapê
sobre a cultura, analise os itens:
I.

O Município apoiará as manifestações da cultura local
e protegerá, por todos os meios ao seu alcance, obras,
objetos, documentos e imóveis de valor histórico,
artístico, cultural e paisagístico;
II. A lei disporá sobre o tombamento de imóveis ou
monumentos representativos da cultura e história de
Massapé;
III. O Poder Público preservará o Cine Teatro Municipal
como patrimônio histórico e cultural do Município.
Estão corretas:
A) Somente os itens I e II;
B) Somente os itens I e III;
C) Somente os itens II e III.
D) I, II e III.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16
Hipertensão arterial (HA) é condição clínica multifatorial
caracterizada por elevação sustentada dos níveis
pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. No Brasil, a HA atinge
32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, sendo mais de
60% dos idosos. Sobre a HÁ, assinale a alternativa
correta:

QUESTÃO 18
A classificação das cirurgias deverá ser feita no final do ato
cirúrgico, de acordo com o número de microrganismos
presentes no tecido operado. Segundo a classificação das
cirurgias, por potencial de contaminação da ferida
cirúrgica, assinale a opção correta:
A) Herniorrafia de todos os tipos é considerada cirurgia
contaminada;
B) Cirurgia gástrica e duodenal em pacientes normo ou
hiperclorídricos é considerada cirurgia potencialmente
contaminada;
C) Histerectomia abdominal é considerada cirurgia limpa;
D) Cirurgia do megaesôfago avançado é considerada
cirurgia infectada.

A) A prevalência de HA autorreferida foi estatisticamente
diferente entre os sexos, sendo maior entre mulheres e
pessoas de raça negra/cor preta;
B) Pré-hipertensão (PH) é uma condição caracterizada por
PA sistólica (PAS) entre 121 e 149 e/ou PA diastólica
(PAD) entre 81 e 99 mmHg;
C) Em homens, o risco aumentado de HA tornou-se
consistente a partir de 20g de álcool/dia;
D) Adultos com maior nível de escolaridade apresentaram
a maior prevalência de HA autorreferida.

QUESTÃO 19
Existem materiais biológicos sabidamente infectantes e
envolvidos na transmissão do HIV. Assim, a exposição a
esses materiais constitui situação na qual a PEP (profilaxia
pós-exposição) está recomendada. De acordo com o tipo
de material biológico, marque a opção que contém a
afirmativa correta:

QUESTÃO 17
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que
glicemia elevada é o terceiro fator, em importância, da
causa de mortalidade prematura, superada apenas por
pressão arterial aumentada e uso de tabaco. Sobre o
diabetes mellitus marque a opção correta:

A) Exposição sem risco de transmissão de HIV: urina,
vômitos, saliva, secreções nasais;
B) Exposição com risco de transmissão de HIV: sangue,
urina, vômitos, líquor;
C) Exposição sem risco de transmissão de HIV: líquor,
vômitos, leite materno, secreções nasais;
D) Exposição com risco de transmissão de HIV: sangue,
leite materno, vômitos e lagrima.

A) O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) corresponde a 90 a
95% de todos os casos de DM. Possui etiologia
complexa e multifatorial, envolvendo componentes
genético e ambiental;
B) O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença
autoimune, poligênica, decorrente de destruição das
células β pancreáticas, ocasionando deficiência
completa na produção de insulina;
C) O DM2 é bem mais frequente na infância e na
adolescência, mas pode ser diagnosticado em adultos,
que podem desenvolver uma forma lentamente
progressiva da doença;
D) Síndrome de ovários policísticos e baixa estatura
(inferior a 1,5 m) são fatores de risco para o
desenvolvimento de diabetes mellitus gestacional.

QUESTÃO 20
As Pneumoconioses são doenças pulmonares decorrentes
da inalação de poeiras inorgânicas (minerais) e orgânicas
em suspensão nos ambientes de trabalho, levando a
alterações do parênquima e suas possíveis manifestações
clínicas, radiológicas e da função pulmonar. Sobre as
pneumoconioses marque a opção verdadeira:
A) O quartzo é o principal agente etiológico da asbestose;
B) A silicose é causada pela exposição ao amianto;
C) A antracose é a doença característica dos trabalhadores
expostos à poeira de carvão;
D) A bisinose é a doença característica dos trabalhadores
expostos à poeira de cana.
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QUESTÃO 21
A doença meningocócica é uma infecção bacteriana
aguda. Quando se apresenta na forma de doença invasiva,
caracteriza-se por uma ou mais síndromes clínicas, sendo
a meningite meningocócica a mais frequente delas e a
meningococcemia a forma mais grave. Sobre esta doença
assinale a opção correta:

QUESTÃO 23
A Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG) é
um acometimento patológico que, juntamente com as
condições hemorrágicas e infecciosas, forma a tríade
responsável pelo aumento nos índices de mortalidade
materna. Sobre algumas complexidades do período
gestacional marque a opção correta:

A) O período de transmissibilidade persiste até que o
meningococo desapareça da nasofaringe. Em geral, a
bactéria é eliminada da nasofaringe após 12 horas de
antibioticoterapia adequada;
B) O modo de transmissão ocorre pelo contato indireto
entre as pessoas, compartilhamento de objetos, roupas
contaminadas de pessoas assintomáticas ou doentes. A
transmissão por fômites é a mais importante;
C) O período médio de incubação varia entre 15 e 20 dias;
D) A Neisseria meningitidis (meningococo), um diplococo
gram-negativo, aeróbio, imóvel, pertencente à família
Neisseriaceae é o seu principal agente etiológico.

A) A DHEG em geral se instala no primeiro trimestre da
gestação, desaparecendo, em média, na 16ª semana de
gestação;
B) A grande maioria dos estados hipertensivos da gestação
é de causas genéticas e hereditárias;
C) A pré-eclâmpsia é caracterizada pela hipertensão,
edema e diabetes gestacional;
D) A eclampsia associa as crises convulsivas com a
proteinúria, edema e hipertensão.
QUESTÃO 24
Com relação aos cuidados imediatos e mediatos ao recémnascido (RN) marque a opção verdadeira:

QUESTÃO 22
É importante destacar que anualmente ainda morrem 4,5
mil pessoas por tuberculose, doença curável e evitável. Em
sua maioria, os óbitos ocorrem nas regiões metropolitanas
e em unidades hospitalares. A tuberculose continua a
merecer especial atenção dos profissionais de saúde e da
sociedade como um todo. Sobre a tuberculose marque a
opção verdadeira:

A) São cuidados imediatos do recém-nascido: manutenção
da temperatura corporal, identificação do RN,
higienização corporal e curativo do coto umbilical;
B) São cuidados imediatos do recém-nascido: manutenção
da temperatura corporal, identificação do RN,
manutenção das vias respiratórias pérvias e
clampeamento e secção do cordão umbilical;
C) São cuidados mediatos do recém-nascido: incentivo ao
aleitamento materno, identificação do RN, higienização
corporal e curativo do coto umbilical;
D) São cuidados mediatos do recém-nascido: manutenção
da temperatura corporal, incentivo ao aleitamento
materno, higienização corporal e curativo do coto
umbilical.

A) Tuberculose pleural – é a mais comum forma de TB
extrapulmonar em indivíduos HIV soropositivos e
crianças;
B) Tuberculose ganglionar periférica – é a forma mais
frequente de TB extrapulmonar em pacientes HIV
soronegativos;
C) O esquema com Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e
Etambutol (RHZE) pode ser administrado nas doses
habituais para gestantes e está recomendado o uso de
Piridoxina (50mg/dia) durante a gestação pelo risco de
toxicidade neurológica (devido à Isoniazida) no recémnascido;
D) Durante o tratamento é contraindicado à amamentação.

QUESTÃO 25
Em uma unidade de internação, o médico assistente
prescreveu para seu paciente 3.500 unidades de heparina
subcutânea. Porém, a farmácia do hospital, só trabalha
com frascos de 5.000 unidades/ml. Qual a quantidade de
heparina, em ml, deve ser administrada?
A) 0,6ml;
B) 0,7ml;
C) 3,2ml;
D) 3,5ml.
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QUESTÃO 26
Pé Diabético é o termo empregado para nomear as
diversas
alterações
e
complicações
ocorridas,
isoladamente ou em conjunto, nos pés e nos membros
inferiores dos diabéticos. Sobre as complicações do pé
diabético marque a opção correta:

QUESTÃO 28
A avaliação dos sinais vitais deverá ser realizada no exame
físico, devem ser verificados e anotados o pulso, a
frequência cardíaca, a frequência respiratória, a
temperatura corporal e a pressão arterial. Sobre os sinais
vitais marque a opção verdadeira:

A) Na presença de isquemia periférica, a cicatrização das
lesões tróficas é difícil ou retardada, possibilitando a
presença de material necrótico que potencializa as
infecções polimicrobianas severas;
B) As operações compressivas dos nervos periféricos ao
nível do tornozelo devem impedir a evolução da
neuropatia diabética;
C) As úlceras neuropáticas não possuem componente
neuropático e infeccioso, associado ao componente
vascular;
D) A amputação de um membro significa o fim de uma
afecção severa, pois cerca de 30% dos indivíduos
poderão perder o membro contralateral.

A) A avaliação da temperatura corporal é feita com o
auxílio de um termômetro, podendo ser verificada
somente na cavidade oral e axilar;
B) A frequência cardíaca é sempre semelhante ao pulso;
C) Não se deve praticar exercícios físicos entre 60 a 90
minutos antes da aferição da pressão arterial;
D) O tempo recomendado para a verificação da frequência
respiratória é de 30 segundos, o que permite avaliar
características como ritmo e profundidade, além da
presença de desconforto respiratório.
QUESTÃO 29
Ferramentas para avaliação de risco tem sido destaque
para auxiliar o Enfermeiro perioperatório, na prática,
auxiliando o planejamento de intervenções para
prevenção de complicações. Uma ferramenta interessante,
desenvolvida no Brasil, é a Escala de avaliação de risco
para o desenvolvimento de Lesões decorrentes do
Posicionamento cirúrgico do paciente (ELPO). Sobre essa
escala, marque a opção correta:

QUESTÃO 27
A pressão arterial deve ser verificada de preferência, nos
membros superiores, pelo uso de um estetoscópio e de
um esfigmomanômetro. Com relação aos cuidados de
enfermagem durante o preparo do paciente e a aferição
de sua pressão arterial marque V (para verdadeiro) ou F
(para falso) nas afirmativas abaixo:

A) A posição cirúrgica Litotômica requer um colchão da
mesa cirúrgica de espuma e mais coxins de espuma;
B) A posição cirúrgica Trendelenburg está relacionada com
um tempo de cirurgia acima de 2 horas até 4 horas;
C) A posição Supina com um tempo de cirurgia de 2 horas
até 4 horas, em colchão de espuma convencional, não
está associada à comorbidades;
D) A posição Lateral está indicada para tempo de cirurgia
de 4 horas até 6 horas, com anestesia geral.

( ) Para um esfigmomanômetro de tamanho apropriado,
a largura do manguito deve corresponder a 20% da
circunferência do braço – de 12 a 14 cm no adulto
médio – e o comprimento deve corresponder a 60%
da mesma circunferência;
( ) Deve-se manter pernas cruzadas, pés apoiados no
chão, dorso recostado na cadeira e relaxado;
( ) Deve-se ter repouso de pelo menos 5 minutos em
ambiente calmo;
( ) Não ingerir bebidas alcoólicas, café ou alimentos e
não fumar 60 minutos antes;
( ) Posicionar o braço na altura do ombro, apoiado, com
a palma da mão voltada para baixo e o cotovelo
ligeiramente fletido.

QUESTÃO 30
Pelo conceito clássico, entende-se a esterilização como
sendo um processo de destruição de todas as formas de
vida microbiana, mediante aplicação de agentes físicos e
químicos. Sobre a esterilização de produtos para a saúde
marque a opção correta:

A sequência correta, de cima para baixo, é:

A) A duração total do ciclo de esterilização por vapor a
baixa temperatura e formaldeído gasoso é de
aproximadamente 5 horas;
B) Os métodos físicos utilizam o agente esterilizante óxido
de etileno, vapor a baixa temperatura e formaldeído e
os métodos físico-químicos gasosos utilizam o calor, sob
forma úmida e seca;
C) A esterilização por óxido de etileno é um dos métodos
físicos de esterilização;
D) Um dos grandes métodos físico-químicos de
esterilização é a esterilização por vapor saturado sob
pressão.

A) V, F, V, V, F;
B) F, V, F, F, V;
C) V, V, F, V, V;
D) F, F, V, F, F.
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