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Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.
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Língua Portuguesa

5 questões

2. Observe a frase:
“Ninguém assistiu ao formidável enterro
de tua última quimera”.

Versos Íntimos
Vês?! Ninguém assistiu ao formidável
Enterro de tua última quimera.
Somente a Ingratidão – esta pantera –
Foi tua companheira inseparável! (…)
Toma um fósforo. Acende teu cigarro!
O beijo, amigo, é a véspera do escarro,
A mão que afaga é a mesma que apedreja.
Augusto dos Anjos.

1. Analise as afirmativas feitas abaixo sobre o poema
“Versos Íntimos”.
1. O beijo dado por um amigo precede o
abandono.
2. Os versos são dirigidos a um interlocutor, de
forma direta, abordando-o com tratamento
em segunda pessoa.
3. O interlocutor é esclarecido sobre a natureza
da Ingratidão, na primeira parte do poema e
do beijo, na segunda.
4. A palavra sublinhada no texto tem o sentido
de sonho, utopia, ilusão.
5. A expressão “um fósforo” foi usada para, metaforicamente, queimar o último sonho do “eu
poético”.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

Assinale a alternativa correta em relação à frase.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Se o termo “ao formidável enterro” fosse
substituído por “a teu enterro formidável”, o “a”
receberia crase.
( ) O termo sublinhado está ligado por uma conjunção à palavra que o antecede. A coesão
textual está perfeitamente estabelecida.
( ) Na frase: “Fui ao teatro”, o verbo ir possui a
mesma regência do verbo assistir, conforme
frase do enunciado.
( X ) O verbo assistir rege um objeto indireto e,
nessa regência, tem sentido de ver, olhar,
testemunhar.
( ) A palavra “ninguém” é um pronome demonstrativo e está exercendo a função de adjunto
adnominal.

3. Assinale a alternativa correta sobre pontuação.
Analise a explicação posta entre parênteses.
a. (

b.

c.
d.

e.

) No Hospital Celso Ramos os pacientes, foram
transferidos para uma ala nova. (vírgula usada
para separar adjunto adverbial deslocado)
( ) Técnicos e Médicos, optaram por trabalhar no
feriado. (uso obrigatório da vírgula para separar o sujeito de seu predicado)
( X ) Um gesto, doutor, fará toda a diferença.
(duas vírgulas usadas para isolar vocativo)
( ) Florianópolis, a Ilha da Magia possui. belas
praias. (uso correto da vírgula para separar
aposto)
( ) Nosso Estado que, ganhou todos os jogos,
será homenageado. (uso correto e obrigatório
das vírgulas para introduzir oração explicativa)
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4. Apenas uma alternativa apresenta todas as palavras escritas corretamente. Assinale-a.

Conhecimentos Específicos

a.
b.
c.
d.
e.

6. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) acerca da retirada de pontos.

( )
(X)
( )
( )
( )

rigeza, lactânsia, advinhado
pretensão, exceção, privilégio
impecilho, catéter, bacteriófago
cãimbra, iclâmpsia, enchergar
deslise, beneficiente, analisar

(

(

5. Analise as afirmativas abaixo:
1. Os ditongos abertos ei e oi em palavras paroxítonas perderam o acento agudo, de acordo
com as novas regras de acentuação. Assim,
palavras como “ideia”, “celuloide” e “boia” não
recebem mais acento gráfico.
2. A frase: “Não falta em minha cidade belezas
naturais” está correta de acordo com a concordância verbal.
3. Na frase: “As crianças são a paixão daquele hospital”, o verbo ser está corretamente flexionado
para estabelecer a perfeita concordância verbal.
4. Pode-se escrever: “Não se preocupe” ou “Não
preocupe-se”. Ambas estão corretas, embora a
segunda use um linguajar mais tradicional.
5. Está correto o uso da crase em: “Entrego à
Vossa Senhoria meu pedido de demissão.”
Assinale a alternativa que apresenta somente as afirmações corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.

(

(

(

) A sutura do tecido tem como objetivos aproximar bordos da ferida, minimizar trauma, controlar sangramento, proteger o tecido da invasão
de micro-organismos e propiciar a cicatrização.
) Antes da retirada dos pontos deve-se limpar o
local com solução fisiológica.
) Para a retirada dos pontos deve ser utilizado
pacote de retirada de pontos ou na ausência
deste, é indicado o uso de luva estéril e lâmina
de bisturi.
) Ao iniciar a retirada dos pontos indica-se que
os mesmos sejam retirados intercalados e caso
tenha sinal de deiscência, deve-se suspender
a retirada e comunicar o fato à enfermeira
responsável.
) Após a retirada dos pontos torna-se necessário que o local fique coberto com gaze para
proteção.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V•V•V•V•V
V•V•V•V•F
V•V•F•V•F
V•F•V•F•V
F•V•F•V•F

7. Assinale a alternativa correta em relação ao posicionamento do paciente no leito.
a. (
b.
c.
d.

e.
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) A posição semifowler é aquela cuja elevação
de cabeceira é de 90 graus.
( ) Na posição pronada ou decúbito ventral, o
paciente permanece de barriga para cima.
( ) A posição supina também é conhecida como
decúbito ventral.
( ) Na posição de Trendelemburg, toda a estrutura da cama deve ser inclinada, mantendo os
pés para baixo.
( X ) A posição de Sims é uma posição geralmente
utilizada para procedimentos como a realização de enema.
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8. As mãos são consideradas as principais vias de
disseminação de infecções relacionadas à assistência
à saúde.
Analise as afirmativas abaixo em relação à higienização das mãos:
1. A higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para
prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde.
2. A higienização das mãos apresenta as seguintes funções: remoção de sujidade, suor, oleosidade, pelos, células descamativas e microbiota da pele, interrompendo a transmissão
de infecções veiculadas ao contato; prevenção e redução das infecções causadas pelas
transmissões cruzadas.
3. O uso de esmaltes, unhas postiças e adornos
não são contraindicados desde que se realize
a higiene das mãos com a técnica correta.
4. O uso de luvas substitui a higienização das
mãos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.

9. Assinale a alternativa correta em relação à avaliação dos sinais vitais.
a. ( ) Bradicardia são os batimentos cardíacos acima
do normal.
b. ( ) Taquicardia são os batimentos cardíacos
abaixo do normal.
c. ( X ) O pulso é um dos sinais vitais que pode nos
dar informações sobre o funcionamento do
aparelho circulatório.
d. ( ) Os valores considerados normais de pulsação
de um adulto são de 90 a 120 bpm.
e. ( ) Aspectos como dor, medo, exercício físico e
temperatura corporal elevada não devem ser
considerados pois não alteram a frequência
do pulso.

10. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, sobre a administração de medicamentos por via intramuscular:
Coluna 1 Região
1.
2.
3.
4.

Região ventroglútea ou local de Hochstetter
Região lateral da coxa ou face ânterolateral
Região glútea
Região deltóidea

Coluna 2 Descrição
(

(

(

(

) Possui grande massa muscular, tem como
vantagem o fácil acesso, pode ser indicada
para lactentes e crianças e é representada
pelo músculo vastolateral.
) Deve ser o local de preferência para administração intramuscular e é representada pelo
músculo glúteo médio.
) Apesar de ser de fácil acesso, é um músculo
pequeno, não sendo possível a administração
de grandes volumes (máximo de 3 ml).
) É contraindicada em idosos ou pessoas imobilizadas no leito, cujo músculo glúteo esteja
deteriorado, além de pessoas excessivamente
magras e crianças menores de 1 ano.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1•2•3•4
1•4•2•3
2•1•3•4
2•1•4•3
3•2•4•1

11. Um paciente precisa receber 7.500 unidades de
heparina EV. Na farmácia do hospital temos apenas
frasco-ampola de 5 ml contendo 5000 UI/ml (unidades
por ml).
Quantos ml o paciente receberá?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1,0 ml
1,5 ml
2,5 ml
5,0 ml
7,5 ml
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12. Sobre a administração de medicamentos, é correto afirmar:
a. ( ) A absorção da medicação por via endovenosa
é mais lenta que pela via intramuscular.
b. ( ) Na via intradérmica, é possível administrar um
volume superior a 1 ml devido a sua intensa
capacidade absortiva.
c. ( ) A absorção da medicação por via subcutânea
é mais rápida que pela via intramuscular e
endovenosa.
d. ( X ) Na via endovenosa, é possível a administração
de grandes volumes, sendo muito utilizada
em situações de emergência.
e. ( ) A via subcutânea é contraindicada para medicamentos cuja absorção é lenta e contínua,
a exemplo das insulinas e anticoagulantes
como a heparina.

13. A realização de curativos simples é uma atribuição do técnico de enfermagem.

14. A aspiração de secreções oronasofaríngea é um
procedimento realizado quando o paciente não é
capaz de remover e eliminar secreções.
Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.
a. (
b.

c.

d.

e.

Assinale a alternativa correta sobre a realização dessa
técnica.
a. ( X ) Dentre os critérios do curativo ideal está o
fato de se manter a umidade do leito da ferida.
b. ( ) O curativo a ser realizado deve impedir as
trocas gasosas entre o meio externo e a ferida.
c. ( ) Ao realizar a limpeza da ferida, deve-se iniciar
pela parte mais contaminada para a menos
contaminada.
d. ( ) Em curativos com drenos deverá ser iniciada a
limpeza pelos drenos e seguir posteriormente
para o restante da ferida.
e. ( ) Durante a realização de curativos em feridas
abertas devemos irrigar previamente o local
com solução fisiológica a 0,9% morna e a
seguir secar completamente o local, inclusive
no centro da ferida, para impedir a umidade e
proliferação de bactérias.

15. A respeito da instalação de cateter nasal de oxigênio, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.
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) O procedimento deve ser ágil, não devendo
ultrapassar a 30 segundos.
( ) O lubrificante lipossolúvel é o mais indicado
para fazer a lubrificação da sonda, favorecendo o melhor deslize da mesma e minimizando possíveis traumas.
( X ) Antes de realizar o procedimento é importante
avaliar se há alguma lesão nasal ou desvio de
septo bem como analisar o tamanho da narina
para a escolha da correta sonda de aspiração.
( ) A utilização de equipamento de proteção
individual não é necessária quando se trata
de aspirações de boca e nariz. Esta apenas
deve ser usada ao se aspirar traqueostomias e
tubos orotraqueais.
( ) Durante a introdução da sonda na narina, a
aspiração deverá estar aberta e com sucção
funcionante para facilitar a retirada da secreção desde a introdução da mesma, devendo
esta ser clampeada no momento da retirada
da sonda para evitar traumas.

) Trata-se de um procedimento estéril e para
tanto deve ser instalado com o uso de luva
estéril.
( ) O oxigênio a ser ofertado precisa ser umidificado, sendo necessária a colocação de
soro fisiológico no umidificador até o limite
recomendado.
( ) A medida do cateter a ser instalado, quando
se tratar do intranasal, deve levar em consideração o lóbulo da orelha até a ponta do nariz e
deste até o apêndice xifoide.
( ) A fixação do cateter nasal deve ser firme, não
sendo recomendada a troca do local da fixação, com o intuito de diminuir riscos de lesão.
( X ) A utilização do fluxômetro é essencial para
medir a quantidade de litros/minuto do oxigênio prescrito que será administrado.
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16. Sabe-se que os engasgos são intercorrências
comuns que acontecem com recém-nascidos.
São ações corretas a serem realizadas diante de um
engasgo em recém-nascido:
a. ( ) O recém-nascido deve ser colocado deitado e
feitas compressões torácicas.
b. ( ) O recém-nascido deve ser levantado imediatamente e soprado seu rosto para ajudá-lo a
respirar.
c. ( X ) O recém-nascido deve ser posicionado de
cabeça para baixo, apoiando-o na coxa e
devendo-se bater com a parte mais saliente
da mão aberta entre as escápulas.
d. ( ) O recém-nascido deve ser posicionado com
a cabeça para cima, devendo-se bater com
a parte mais saliente da mão aberta entre as
escápulas.
e. ( ) O recém-nascido deve ser levantado imediatamente e o adulto, com os dedos indicadores e
médio, deverá tentar retirar o corpo estranho,
se for o caso.

18. Amamentar é um processo que envolve interação
entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de
infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento
cognitivo e emocional, além de ter implicações na
saúde física e psíquica da mãe.
Analise as afirmativas abaixo em relação ao processo
de amamentação:
1. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e
o Ministério da Saúde recomendam aleitamento materno exclusivo por quatro meses e
complementado até dois anos ou mais.
2. Dentre as vantagens do aleitamento materno
estão o fato de evitar diarreia, infecções respiratórias, diminuir o risco de alergias, melhorar
o desenvolvimento da cavidade bucal e reduzir a chance de obesidade em crianças.
3. Uma forma de avaliar se a pega durante a
amamentação está adequada é identificar se
há uma abertura ampla da boca, onde o bebê
abocanha não apenas o mamilo, mas também
parte da aréola. Os lábios do bebê também
devem estar curvados para fora.
4. Recomenda-se que a criança seja amamentada com horários pré-estabelecidos, com
restrições de horários e de tempo de permanência na mama.

17. A realização da punção venosa é uma técnica
importante que requer conhecimento e habilidade.
Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.
a. ( ) Sempre utilizar luvas estéreis durante a punção venosa periférica, pois trata-se de um
procedimento de assepsia cirúrgica.
b. ( ) As veias de membros inferiores para punção
podem ser utilizadas uma vez que não há
risco de embolias e tromboflebites.
c. ( ) É indicado desconectar o equipo de soro
para troca de roupas, banho, transporte do
paciente, entre outros, pois favorece a movimentação do paciente e diminui os riscos de
desconexão acidental.
d. ( X ) Os locais de escolha para a punção devem
respeitar os vasos distais e depois proximais,
preferindo locais distantes de articulações,
lesões ou malformações.
e. ( ) Para atender à necessidade da terapia intravenosa, devem ser selecionados cateteres
de maior calibre e comprimento de cânula.
Cateteres com maior calibre causam menos
flebite mecânica e menos obstrução no fluxo
da veia.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Página 7

Secretaria de Estado da Saúde • Edital 054/SES/2017
Técnico em Enfermagem

19. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação aos equipamentos de proteção individual.
( ) A máscara cirúrgica deve ser utilizada em
precaução por gotículas pelos profissionais
da saúde e nos pacientes na suspeita ou confirmação de doenças transmitidas de forma
respiratória.
( ) As máscaras com filtro biológico (n95, PFF2)
são de uso exclusivo do profissional da saúde
para precaução com gotículas, não sendo
indicadas em caso de aerossóis.
( ) As luvas de procedimento devem ser usadas
pelos profissionais da saúde, e trocadas após
contato com cada paciente ou entre os diversos procedimentos em um mesmo paciente,
ao manusear objetos ou superfícies sujas de
sangue e/ou líquidos, para punções venosas e
outros procedimentos.
( ) Os aventais devem ser utilizados sempre
que houver risco de contato com materiais
biológicos.
( ) Óculos de proteção para os olhos devem
ser usados em procedimentos que gerem
respingos de sangue ou secreções (líquidos),
evitando-se assim exposição da mucosa dos
olhos, por exemplo, no momento de aspiração de secreções. Podem ser utilizados sobre
os óculos de grau.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V•V•F•V•V
V•F•V•V•V
V•F•V•F•V
F•V•V•V•V
F•V•F•V•F
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20. As queimaduras são acidentes que podem ocorrer
em ambiente doméstico e com alta incidência em
crianças.
Acerca dos cuidados com queimaduras, é correto
afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Em seguida ao acidente, procure lavar o local
atingido com água morna para evitar o choque térmico, agravando ainda mais a área
queimada.
( ) É indicada a utilização de creme dental pois
o mesmo possui componentes cicatrizantes
que irão aliviar a sensação de ardência.
( ) A queimadura de segundo grau (espessura
parcial-superficial e profunda) afeta apenas
a epiderme sem formação de bolhas ou
flictenas.
( ) A queimadura de terceiro grau (espessura
total) afeta a epiderme, a derme e estruturas
profundas e geralmente é em decorrência
dela que o paciente mais sente dor.
( X ) Em caso de acidente envolvendo queimaduras,
o primeiro cuidado é extinguir a fonte de calor,
ou seja, impedir que permaneça o contato do
corpo com o fogo, líquidos e superfícies aquecidas, entre outras causas do acidente.

21. Assinale a alternativa correta no que se refere às
possíveis complicações de punções venosas periféricas.
a. ( X ) Soroma é causado por extravasamento de
solução fora do espaço vascular. É perceptível pela elevação da pele na ponta distal do
cateter.
b. ( ) Nos casos de soroma, interromper imediatamente a infusão e retirar o cateter, devendo
ser aplicado compressa fria no local.
c. ( ) Hematoma é quando há presença de
sinais flogísticos no local da inserção do
cateter, devendo ser removida a punção
imediatamente.
d. ( ) Em situações de hematoma, deve-se aplicar
compressa quente no local.
e. ( ) Os sinais flogísticos que devem ser atentados
em um local de punção são dor, calor, hematoma e prurido.
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22. Relacione abaixo a coluna 1 com a coluna 2:
Coluna 1 Semiologia
1.
2.
3.
4.
5.

24. Analise as afirmativas abaixo sobre a administração de insulina:
1. Pode ser administrada por via endovenosa e
sub-cutânea.
2. Após sua administração o local deverá ser
massageado para facilitar a absorção e melhorar o efeito.
3. Se o paciente estiver recebendo dois tipos de
insulina (regular e NPH) no mesmo horário, as
mesmas podem ser misturadas, desde que
respeitados os princípios corretos da técnica e
da mistura.
4. A insulina do tipo regular possui efeito prolongado enquanto a do tipo NPH é considerada
uma insulina de efeito rápido.

Melena
Mecônio
Poliúria
Disúria
Oligúria

Coluna 2 Descrição
( ) Primeiras eliminações intestinais do
recém-nascido.
( ) Diminuição da produção de urina.
( ) Sintoma comum caracterizado pela produção
de urina acima do normal.
( ) Sintoma clínico caracterizado por uma sensação de dor, ardor, ou desconforto ao urinar.
( ) Fezes pastosas de cor escura e cheiro fétido,
podendo ser sinal de hemorragia digestiva
alta.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1•2•3•4•5
2•5•3•4•1
3•1•2•4•5
4•1•2•3•5
5•2•3•4•1

23. Acerca do cuidado à gestante, assinale a alternativa que indica a melhor posição para que possamos
orientar a gestante a permanecer quando estiver deitada, durante o trabalho de parto:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Posição prona
Decúbito dorsal
Decúbito ventral
Decúbito lateral esquerdo
Posição de Trendelemburg

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

25. A parada cardiorrespiratória (PCR) é a cessação
abrupta das funções cardíaca, respiratória e cerebral.
São sinais de PCR em adulto:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Inconsciência e perda de controle
esfincteriano.
( ) A ausência de movimentos respiratórios e
perda de controle esfincteriano.
( ) Ausência de pulso e presença de movimentos
respiratórios.
( ) Torpor, pulso filiforme e respiração agônica
(gasping).
( X ) Inconsciência, ausência de pulso, ausência de
movimentos ventilatórios (apneia) ou respiração agônica (gasping).
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26. A hipoglicemia é caracterizada por um nível anormalmente baixo de glicose no sangue e precisa ser
precocemente identificada para que o cuidado possa
ser realizado o mais breve possível.

29. Assinale a alternativa correta dentre os cuidados
com a sonda gástrica e jejunal.
a. (

São sinais de hipoglicemia:
a. ( X ) Tremores, sono e cansaço, fome e suor, tontura, estado de confusão.
b. ( ) Bradicardia, angina, sudorese, boca seca e
sede intensa.
c. ( ) Taquicardia, falta de apetite, perda do controle esfincteriano.
d. ( ) Movimentos tônico-clônicos, liberação esfincteriana e bradicardia.
e. ( ) Suores, calafrios, pele fria, hipertermia, perda
do apetite e sede.

27. Você é técnico de enfermagem de uma unidade e
precisa administrar em um paciente 1500 ml de soro
fisiológico a 0,9% nas 24 horas, porém na unidade só
há frascos de 500 ml disponíveis.
O número de frascos que terá que ser administrado
nas 24 horas e o tempo de infusão de cada frasco são,
respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

2 frascos, 8 horas.
3 frascos, 6 horas.
3 frascos, 8 horas.
4 frascos, 4 horas.
4 frascos, 8 horas.

b.

c.

d.

e.

30. Dentre os cuidados de enfermagem está o banho,
possuindo fins terapêuticos ou de limpeza.
Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.
a. (
b.
c.

d.
28. Dentre os cuidados ao recém-nascido, está o correto posicionamento do mesmo no berço. Este cuidado deve ser reforçado pela equipe de saúde a todos
os pais e família, como forma também de prevenir a
morte súbita do recém-nascido.
Considerando o exposto, a correta posição do bebê
no berço deve ser:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Posição prona.
Decúbito dorsal.
Decúbito ventral.
Decúbito lateral direito.
Decúbito lateral esquerdo.
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) Se o paciente estiver com medicações via oral
prescritas, estas não podem ser administradas
pela sonda gástrica.
( ) O equipo a ser utilizado para administração
da dieta pela sonda gástrica é o mesmo a ser
usado em infusões endovenosas.
( ) A fixação da sonda na narina não deve ser
alternada pois isso pode aumentar o risco de
exteriorização acidental da sonda.
( X ) Quando a sonda tiver a finalidade de alimentação intermitente, a mesma deverá ser
lavada após a administração de dietas e medicações para evitar obstrução.
( ) O paciente que recebe dieta por sonda gástrica não possui risco de vômitos, uma vez que
sua porção distal está localizada em região
jejunal.

e.

) O banho de aspersão é também conhecido
como banho no leito.
( ) A região perineal deve ser a primeira área a ser
lavada, para minimizar infecção.
( ) O banho no leito deve ser realizado preferencialmente por uma única pessoa, para minimizar o constrangimento do paciente.
( ) A sequência correta do banho no leito deve
seguir o retorno venoso para favorecer a circulação, ou seja, no sentido caudal-cefálico.
( X ) Dentre os objetivos do banho está o de proporcionar bem-estar e higiene, estimular a
circulação, oportunizar exercícios ativos e
passivos e realizar inspeção do paciente.
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