Técnico de Enfermagem
21) Considerando as informações e as recomendações contidas no Calendário Básico de Vacinação,
atualmente vigente, do Ministério da Saúde, é incorreto afirmar que:
a) A 1ª,2ª e 3ª dose da Vacina Oral contra Pólio (VOP) devem ser aplicadas, respectivamente, aos
2, 4 e 6 meses de idade.
b) A 1ª e2ª dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano (VORH) devem ser aplicadas,
respectivamente, aos 2 e 4 meses de idade.
c) A dose única da BCG e a 1ª dose da vacina contra Hepatite B devem ser aplicadas logo
quando a criança nasce.
d) A vacina tetravalente (DTP + Hib) protege contra difteria, tétano, coqueluche e meningite
meningocócica do tipo B.
22) Nas situações de emergência por trauma, um cuidado que o técnico de enfermagem deve ter, após
verificar as funções vitais e o grau de consciência da vítima, é:
a) Imobilizar o pescoço e o tronco para evitar danos na eventualidade de fraturas de coluna.
b) Sentar a vítima imediatamente dentro de um carro e enviar para o pronto-socorro.
c) Virar a vítima em decúbito ventral para evitar aspiração em caso de vômitos
d) Estimular a vítima a ficar de pé e deambular para evitar o choque.
23) Segundo a Lei do exercício profissional de enfermagem 7.498 de 25/06/1986, cabe ao técnico de
enfermagem, EXCETO:
a) Participar de ações de prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a
pacientes durante a assistência à saúde.
b) Prevenir e controlar os índices sistemáticos de infecção hospitalar.
c) Organização e direção os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas
empresas prestadoras desse serviço.
d) Atender integralmente o indivíduo, família ou comunidade, considerando seus aspectos
biopsicossocial.
24)A hipoglicemia pode ocorrer quando o paciente recebe:
a) Dose insuficiente de insulina.
b) Nenhuma insulina.
c) Doses relativas de insulina.
d) Dose excessiva de insulina.
25)Na Clínica Médica do hospital da santa Casa de Misericórdia existem seringas graduadas de 40ui/ml e
frascos contendo Insulina NPH de 80ui/ml. Necessitando-se administrar 8ui do hipoglicemiante pela
manhã, o total de unidades a serem aspiradas para cumprir a prescrição é de:
a) 12 ui
b) 8 ui
c) 16 ui
d) 4 ui
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26)Sob o aspecto cirúrgico, as feridas incisas limpas cicatrizam-se por:
a) Drenagem.
b) Curativo diário.
c) Primeira intenção.
d) Segunda intenção.
27) A pré-eclâmpsia geralmente ocorre após 24 semanas de gestação e caracteriza-se classicamente por:
a) Hipotensão e proteinúria.
b) Hipertensão e proteinúria.
c) Hipotensão e hiperglicemia.
d) Hipertensão e hipoglicemia.
28)A anotação da respiração é utilizada para avaliar o estado do paciente. Deve, portanto, ser feita no
gráfico de TPR e PA a também na anotação de enfermagem, com observações referentes a:
a) Freqüência, ritmo e profundidade.
b) Horário, número e profundidade.
c) Qualidade, horário e número.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
29)O período de incubação da difteria, em dias, varia em torno de:
a) 2 a 5
b) 5 a 8
c) 8 a 12
d) 12 a 15
30) A vacina antipólio oral, para ter eficácia deve ser conservada, a nível local, numa temperatura entre:
a) +8 e +10 ºC
b) +2 e +8 ºC
c) -2 e -4 ºC
d) 0 e +2 ºC
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