
01- Assinale a alterna�va em que todas as 
palavras estão escritas corretamente. 
A) Incontrovérsia – Feiúra-Ficha; 
B) Lêem – Licha – Chuchu; 
C) Feixe -Contrassenso – Desprezar; 
D) Feixe -Contraçenso – Desprezar. 
 
02- De acordo com a concordância verbal 
marque a alterna�va correta: 
A) Devem haver muitas pessoas na 
confraternização; 
B) Houveram muitas festas no fim de 
semana passado; 
C) Existe Pessoas que não conhecem a 
verdade; 
D) Há alunos se preparando para a 
Olimpíada de Química e Biologia. 
 
03- Obje�vidade, pragma�cidade, 
comunicação e informação unívocas (texto 
denota�vo, que apresenta uma só 
interpretação). São caracterís�cas de:  
A) Redação Oficial; 
B) Redação Técnica; 
C) Redação Formal; 
D) Redação Culta. 
 
04- A sílaba tônica está empregada 
corretamente em todas as 
alterna�vas, EXCETO: 
A) Tu = monossílaba átona; 
B) Má = monossílaba tônica; 
C) Mesa = paroxítona; 
D) Lâmpada = proparoxítona. 
 
05- Marque a única alterna�va que não 
contem dígrafo. 
A) Chuva; 
B) Dinheiro; 
C) Pobreza; 
D) Máquina. 
 
06- Marque a alterna�va que, de acordo 
com a divisão da palavra em sílabas, todas 
estão separadas corretamente. 
A) Con-vic-ção, ap-to, ad-mi-�r; 
B) Ob-scu-ri-da-de, pon-tual-men-te, fla-
gra-nte; 
C) Pro-vá-ve-is, obscu-ri-da-de, p-si-có-�-co; 
D) Ca-rro, as-su-nto, res-pon-sa-bi-li-dade. 
 

07- Estão separadas corretamente as 
alterna�vas, EXCETO:  
A) Vas-sou-ra; 
B)Vol-tar; 
C) Gu-a-ra-ná; 
D) Brin-que-dos. 
 
08- Marque a alterna�va que está 
ortograficamente correta: 
A) Agredir = Agreção; 
B) Pretender = Pretensão; 
C) Deter = Detensão; 
D) Reter = Retenção. 
 
09- Marque a alterna�va que a escrita 
esteja de acordo as normas da língua 
portuguesa. 
A) Estudaram bastante mais não 
conseguiram aprovação no ves�bular; 
B) Quantomas os alunos estudam mas 
chances de aprovação; 
C) Quanto mais tempo de estudo mais 
possibilidade de aprovação; 
D) Alunosmas estudiosos terão melhores 
oportunidades. 
 
10-Assinale a alterna�va que apresenta 
palavras acentuadas segundo a mesma 
regra grama�cal. 
A) “tradição” e “língua”; 
B) “prosódia” e “gravatá”; 
C) “independência” e “raríssimos”; 
D) “países” e “traíra”.  
 
11- Marque a alterna�va correta. 
A) A cidade de Imperatriz foi fundada em 16 
de julho de 1852 por Simplício Moreira; 
B) A cidade de Imperatriz foi fundada em 16 
de julho de 1852 por Frei Manoel Procópio; 
C) A cidade de Imperatriz foi fundada em 16 
de julho de 1852 por Coronel Manoel 
Bandeira; 
D) A cidade de Imperatriz foi fundada em 16 
de julho de 1852 por Godofredo Viana. 

12- Câmara Municipal de Imperatriz é a 
Esfera Legisla�va no âmbito do Município 
de Imperatriz. É um órgão composto por 
vereadores, que exercem cole�vamente 
suas funções. São atribuições do poder 
legisla�vo de Imperatriz, EXCETO: 
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A) A produção de leis municipais sobre 
assuntos de interesse local; 
B) O controle dos atos do Poder Execu�vo; 
C) Acompanhar a prestação dos serviços 
públicos municipais e fiscalizar as finanças e 
o orçamento do Município; 
D) Nomear secretários municipais. 

13- A Cons�tuição Federal de 1988, em seu 
ar�go 31 assegura que “A fiscalização do 
Município será exercida pelo Poder 
Legisla�vo Municipal, mediante controle 
externo, e pelos sistemas de controle 
interno do Poder Execu�vo Municipal, na 
forma da lei.”É correto afirmar que, 
atualmente o Poder legisla�vo de 
Imperatriz, além de outras, apresenta as 
seguintes caracterís�cas: 
A) É composto por 19 vereadores dentre 
eles 01 presidente da Câmara; 
B) É composto por 21 vereadores mais o 
prefeito e o vice-prefeito; 
C) É composto por 22 vereadores dentre 
eles 01 presidente da câmara; 
D) É composto por 21 vereadores dentre 
eles 01 presidente da câmara. 
 
14- É correto afirmar que, o autor do hino 
de Imperatriz e autor e desenhista da 
bandeira de Imperatriz foram 
respec�vamente: 
A) José de Ribamar Fiquene e Dorgival 
Pinheiro de Sousa; 
B) Edelvira Marques e José de Ribamar 
Fiquene;  
C) José de Ribamar Fiquene e Etevaldo 
Moreno de Araújo; 
D) Frei Manoel Procópio e Edelvira 
Marques. 
 
15- Com base em dados do IBGE do ano de 
2018, Imperatriz tem uma população 
es�mada em: 
A) 258.016 pessoas; 
B) 358.020 pessoas; 
C) 210.016 pessoas; 
D) 280.330 pessoas. 

16-O Brasil segue, atualmente, a divisão 
regional estabelecida em 1970, que divide 
o país em cinco regiões: Centro-Oeste, 
Nordeste, Norte, Sul e Sudeste.  Com base 

nesta informação, é correto afirmar que 
Imperatriz encontra-se em qual região? 
A) Centro-Oeste; 
B) Sul 
C) Norte 
D) Nordeste 

17-Marque a alterna�va  com base nas 
informações do IBGE do ano de 2018, que 
define o tamanho da área territorial do 
município de Imperatriz. 
A) 2.589,222 km2;  
B) 5.136,980 km2; 
C) 1.368,988 km2; 
D) 3.754,500 km2. 
 
18- Suas obras literárias são de grande 
contribuição para a história da cidade de 
Imperatriz, tendo lançado livros como 
“Breve História de Imperatriz” e “História 
Econômica de Imperatriz”. Sua 
contribuição à literatura da cidade lhe 
rendeu por duas vezes o “Prêmio Literário 
da Academia Imperatrizense de Letras”, a 
maior honraria aos escritores locais. Estas 
informações são atribuídas a qual 
personalidade? 
A) Ao historiador e jornalista Adalberto 
Franklin; 
B) Ao historiador José Herênio; 
C) A professora e historiadora Edelvira 
Marques; 
D) Ao Professor e polí�co Benedito Ba�sta 
Pereira.  
 
19- O Movimento de Janeiro de 1995 na 
cidade de Imperatriz – MA, conhecido 
como “Revolução de Janeiro”, ou 
“Revolução Cidadã”, teve início com a 
insa�sfação das classes pensantes da 
cidade de Imperatriz e depois do próprio 
povo. Começou em outubro de 1993, logo 
após o assassinato do prefeito Renato 
Cortez Moreira. Naquele momento o 
governo do Maranhão, alegando descaso 
administra�vo, decretou intervenção no 
município de Imperatriz. Vários líderes 
locais se destacaram a frente daquele 
movimento, dentre eles: 
A) Coriolano Milhomem; 
B) Godofredo Viana; 
C) Ulisses Azevedo Braga; 
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D) Jackson Kepler Lago. 
 
20- Assinale a alterna�va correta sobre os 
dados relacionados a padroeira de 
Imperatriz. 
A) Comemora-se dia 15 de outubro o dia da 
padroeira de Imperatriz, Nossa Senhora de 
Fá�ma; 
B) Comemora-se dia 16 de julho o dia da 
padroeira de Imperatriz, Santa Teresa 
D’Ávila; 
C) Comemora-se dia 16 de novembro o dia 
da padroeira de Imperatriz, Nossa Senhora 
de Fá�ma; 
D) Comemora-se dia 15 de outubro o dia da 
padroeira de Imperatriz, Santa Teresa 
D’Ávila. 

 
21- Avalie as asser�vas e relacione com os 
princípios do SUS, assinalando a 
alterna�va correta: 

I - Igualdade da assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie; 

II - Acesso aos serviços de saúde em todos 
os níveis de assistência; 

III - Conjunto ar�culado e con�nuo das 
ações e serviços preven�vos e cura�vos, 
individuais e cole�vos, exigidos para cada 
caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema; 

IV- Acesso às ações e serviços deve ser 
garan�do a todas as pessoas, 
independentemente de sexo, raça, renda, 
ocupação ou outras caracterís�cas sociais 
ou pessoais. 

A) A asser�va “I” se refere a equidade 

e a “IV” a universalidade; 

B) As asser�vas “II”  e “III” se referem 

a universalidade; 

C) A asser�va “III” se referem a 

integralidade e a IV a universalidade; 

D) A asser�va “II” se refere a equidade 

e a III a integralidade; 

 

22- Sobre os conselhos de saúde pode-

se afirmar: 

A) A representa�vidade dos conselhos 
de saúde é paritária sendo 50% formada 
pelos profissionais de saúde, 25% pelos 
gestores e 25% pelos usuários. 
B) Os conselhos e as conferências de 
Saúde visam formular estratégias, controlar 
e avaliar a execução da polí�ca de saúde. 
C) No conselho de saúde não pode 
haver representantes do setor privado, pois 
seu obje�vo é a defesa do sistema público 
de saúde. 
D) Os poderes legisla�vos e judiciários 
podem compor a representação dos 
conselhos de saúde a fim de garan�r a 
defesa dos direitos dos mais necessitados e 
prejudicados.  
 
23- Analise as alterna�vas e marque a 

alterna�va correta de acordo com o 

decreto 7508 DE 28 DE JUNHO DE 2011 que 

dispõe sobre a organização do Sistema 

Único de Saúde - SUS. 

I - O SUS é cons�tuído pela conjugação das 
ações e serviços de promoção, proteção e 
recuperação da saúde executados pelos 
entes federa�vos, de forma direta ou 
indireta, mediante a par�cipação 
complementar da inicia�va privada, sendo 
organizado de forma regionalizada e 
hierarquizada. 

II – Ao usuário será assegurada a con�nuidade 
do cuidado em saúde, em todas as suas 
modalidades, nos serviços, hospitais e em 
outras unidades integrantes da rede de 
atenção da respec�va região.   

III - Os serviços de atenção hospitalar e os 
ambulatoriais especializados, entre outros 
de maior complexidade e densidade 
tecnológica, serão referenciados pelas 
Portas de Entrada. 

A) Todas as alterna�vas estão corretas 
B) Apenas a I e II estão corretas 
C) Apenas a I e III estão corretas 
D) Apenas a II e a III estão corretas. 
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24- De acordo com o Código de É�ca de 

Enfermagem, são deveres dos profissionais 

de enfermagem, exceto:  

A) Apor nome completo e/ou nome 
social, ambos legíveis, número e categoria 
de inscrição no Conselho Regional de 
Enfermagem, assinatura ou rubrica nos 
documentos, quando no exercício 
profissional. 
B) Recusar-se a executar prescrição de 
enfermagem e médica em caso de 
iden�ficação de erro e/ou ilegibilidade da 
mesma, devendo esclarecer com o 
prescritor ou outro profissional, registrando 
no prontuário. 
C) Responsabilizar-se por falta 
come�da em suas a�vidades profissionais, 
independentemente de ter sido pra�cada 
individual ou em equipe, por imperícia, 
imprudência ou negligência, desde que 
tenha par�cipação e/ou conhecimento 
prévio do fato. 
D) Manter sigilo sobre fato de que 
tenha conhecimento em razão de a�vidade 
profissional, exceto nos casos em que o fato 
seja de conhecimento público e de 
falecimento da pessoa envolvida. 
 
25- As penalidades a serem impostas 

pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais 

de Enfermagem, conforme determinado 

no art 18, da Lei 5.905 de 1973, são: 

I. Advertência verbal; 
II. Multa; 
III. Censura; 
IV.  Suspensão do Exercício Profissional; 
V.  Prisão; 
VI. Prestação de serviços comunitários;  
VII. Cassação do direito ao Exercício 
Profissional. 
Estão corretas as opções: 
 
A) I, II, V, VI e VII 
B) II, III, IV, V e VI  
C) I, II, III, IV e VII 
D) Todas as alterna�vas 

26- Vigilância epidemiológica (VE) é um 
serviço que reúne um conjunto de ações 
para acompanhar a evolução das doenças 
na população e quando ocorre um caso 

suspeito é necessário proceder a 
inves�gação e adotar medidas de controle. 
A este respeito marque a afirmação correta:  

A) Inves�gação epidemiológica é o 
processo realizado após a confirmação da 
ocorrência de uma doença ou agravo.  
B) Caso suspeito é quando um 
indivíduo apresenta um conjunto de sinais e 
sintomas que induzem o profissional de 
saúde a desconfiar de determinada doença 
– não sendo necessário realizar no�ficação. 
C) Quimioprofilaxia – é o uso de 
medicamentos para diminuir o risco de 
transmissão. 
D) Vacinação de bloqueio é realizada 
quando há o acome�mento por doenças 
raras e de di�cil tratamento.  
 
27- No�ficação dos agravos é 

entendida como “a comunicação da 

ocorrência de determinada doença ou 

agravo à saúde, feita à autoridade sanitária 

por profissionais de saúde ou qualquer 

cidadão”. Sobre a subno�ficação marque a 

alterna�va correta: 

A) Quando o número de registros de 
ocorrência de casos de doenças é maior do 
que o realmente ocorrido; 

B) Quando o número de registros de 
ocorrência de casos de doenças é menor do 
que o realmente ocorrido; 

C) Quando o número de registros de 
ocorrência de casos de doenças é 
informado à autoridade sanitária fora do 
prazo estabelecido; 

D) Quando não se registra a ocorrência 
de casos de doenças; 
 
28- A enfermagem exerce um papel 

importante na assistência das doenças 

transmissíveis. Sobre as doenças 

transmissíveis marque a opção correta: 

A) O tratamento para a meningite 
consiste na administração de vacinas, exige 
hospitalização do doente e precaução 
respiratória. 
B) A transmissão da Febre Amarela 
ocorre pelo consumo de água contaminada, 
cabendo à enfermagem orientar 
adequadamente a população. 
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C) A Hepa�te A apresenta transmissão 
por meio de solução de con�nuidade da 
pele e/ou mucosas, em contato com o 
sangue e outros fluidos corpóreos (como 
sêmen, secreção vaginal e saliva) de doente 
ou portador e orientar quando ao uso do 
preserva�vo é uma a�vidade da 
enfermagem para reduzir a transmissão. 
D) Nos casos de dengue são sinais de 
alerta que devem ser observados: dor 
abdominal, vômitos, hepatomegalia, 
hipotensão arterial, oligúria e letargia 
(sonolência). 

29- Foi prescrito para um paciente 1000 mL 
de Soro Glicosado 5% e 500 ml de Soro 
Fisiológico a 0,9% a ser infundido no 
período de 16 horas. Quantas macrogotas 
deverão cair por minuto para que a solução 
termine no tempo prescrito? 
A) 28 gts/min 
B) 31 gts/min 
C) 35 gts/min 
D) 37 gts/min 
 
30- A equipe de enfermagem tem 

seguido tradicionalmente os cinco certos 

na administração de medicamentos 

(paciente certo, medicamento certo, via 

certa, hora certa e dose certa) e, mais 

recentemente, foram introduzidos mais 

quatro certos, configurando-se em “os 

nove certos na administração de 

medicamentos” (documentação certa, 

ação certa, forma certa e resposta certa). 

Relacionado ao item ‘Dose certa’ marque a 

opção incorreta. 

A) Conferir atentamente a dose 
prescrita para o medicamento. 
B) Doses escritas com “zero”, “vírgula” 
e “ponto” devem receber atenção 
redobrada, conferindo as dúvidas com o 
prescritor sobre a dose desejada, pois 
podem redundar em doses 10 ou 100 vezes 
superiores à desejada.  
C) Cer�ficar-se de que a infusão 
programada é a prescrita para aquele 
paciente. 
D) Poderão ser administrados 
medicamentos em casos de prescrições 

como: “fazer se necessário”, “conforme 
ordem médica” ou “a critério médico” 
independente das informações 
complementares. 
 
31- A higiene das mãos nos serviços de 

saúde tem o intuito de prevenir e controlar 

as infecções relacionadas à assistência à 

saúde, visando à segurança do paciente, 

dos profissionais de saúde e de todos 

aqueles envolvidos nos cuidados aos 

pacientes. Marque a opção correta acerca 

da higiene das mãos: 

A) Higiene das mãos se refere a 
qualquer ação de higienizar as mãos para 
prevenir a transmissão de micro-
organismos e consequentemente evitar que 
pacientes e profissionais de saúde adquiram 
infecções. 
B) Higiene simples das mãos é ato de 
higienizar as mãos com água corrente limpa 
e abundante. 
C) Higiene an�ssép�ca das mãos é o 
ato de higienizar as mãos com água e 
sabonete. 
D) Fricção an�ssép�ca das mãos com 
preparação alcoólica é aplicação de 
preparação alcoólica nas mãos para reduzir 
a carga de microrganismos com 
necessidade de enxague em água ou 
secagem com papel toalha ou outros 
equipamentos. 
 
32- Diabetes mellitus (DM) e suas 
complicações cons�tuem as principais 
causas de mortalidade precoce na maioria 
dos países. Dados da Organização Mundial 
de Saúde evidenciou que 
aproximadamente 5 milhões de pessoas 
com idade entre 20 e 79 anos morreram 
por diabetes em 2015, o equivalente a um 
óbito a cada 6 segundos. Acerca de 
diabetes mellitus (DM), marque a opção 
INCORRETA. 
A) No Diabetes �po 2, os sinais 
clássicos de hiperglicemia são poliúria, 
polidipsia, polifagia e emagrecimento 
inexplicado. 
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B) O diagnós�co de Diabetes pode ser 
confirmado quando o exame laboratorial de 
Glicose em jejum de 8 horas é ≥ 100 mg/dL. 
C) A via usual para aplicação de 
insulina é a subcutânea (SC), devido a 
extensa rede de capilares que possibilita a 
absorção grada�va da insulina e garante o 
perfil farmacociné�co descrito pelo 
fabricante.  
D) As complicações tardias do diabetes 
são categorizadas como distúrbios 
microvasculares e macrovasculares, que 
resultam em re�nopa�a, nefropa�a, 
neuropa�a, doença coronariana, doença 
cerebrovascular e doença arterial 
periférica.  

33- A Resolução – RDC ANVISA nº15, 

de 15 de março de 2012, que dispõe sobre 

requisitos de boas prá�cas para o 

processamento de produtos para saúde 

pela Central de Material e Esterilização, 

classifica os produtos para saúde em:  

produtos para saúde não-crí�cos, produtos 

para saúde semi-crí�cos e produtos para 

saúde crí�cos.  Analise as afirma�vas 

abaixo e marque a opção que representa o 

termo que melhor define os conceitos 

apresentados:  

I. São produtos para a saúde 
u�lizados em procedimentos invasivos com 
penetração de pele e mucosas adjacentes, 
tecidos subepteliais, e sistema vascular, 
incluindo também todos os produtos para 
saúde que estejam diretamente conectados 
com esses sistemas;   
II. São produtos que entram em 
contato com pele não íntegra ou mucosas 
íntegras colonizadas; 
III. São produtos que entram em 
contato com pele íntegra ou não entram em 
contato com o paciente;  
 
A) I.  produtos para saúde não-crí�cos; 
II. produtos para saúde semi-crí�cos; III. 
produtos para saúde crí�cos; 
B) I. produtos para saúde crí�cos; II. 
produtos para saúde não-crí�cos; III. 
produtos para saúde semi-crí�cos; 

C) I. produtos para saúde semi-crí�cos; II.  
produtos para saúde não-crí�cos; III. 
produtos para saúde crí�cos; 
D) I. produtos para saúde crí�cos; II. 
produtos para saúde semi-crí�cos; III.  
produtos para saúde não-crí�cos. 
 
34- Maria, técnica de enfermagem, foi 
chamada pelo acompanhante de José, um 
paciente com cinquenta e dois anos de 
idade, internado havia dois dias por conta 
de uma insuficiência cardíaca conges�va. 
Ao chegar ao quarto de José, Maria 
percebeu que ele parecia não respirar. 
Analise as afirma�vas abaixo e marque a 
alterna�va CORRETA: 
A) Maria deverá checar, 
imediatamente, a responsividade de José, 
comprimindo um dos dedos dele para 
verificar se ele responde ao es�mulo 
doloroso e proceder a avaliação primária e 
secundário de José. 
B) Se José não es�ver responsivo, 
Maria deverá primeiro verificar a 
respiração, e se a respiração es�ver ausente 
ou em gasping, ela deverá abrir as vias 
aéreas. 
C) Se José es�ver irresponsivo, sem 
respiração e pulso caro�deo ausente, Maria 
deverá iniciar imediatamente a  reanimação 
cardiopulmonar, com ciclos de trinta 
compressões torácicas com força — 
deprimindo o tórax em cerca de 5 cm, com 
completo retorno — e rapidez — frequência 
de 100 a 120/min — e duas insuflações 
eficientes  com bolsa valva-máscara, de 1 
segundos cada uma, e com elevação visível 
do tórax. 
D) Se for comprovada parada 
cardiorrespiratória, Maria deverá iniciar 
reanimação cardiopulmonar, com ciclos de 
quinze compressões eficientes — 
deprimindo o tórax em cerca de 3 cm, com 
completo retorno — e cinco insuflações  
com bolsa valva-máscara eficientes, de 5 
segundos cada uma, e com elevação visível 
do tórax. 

 
35- Assinale a alterna�va INCORRETA em 
relação às condições padronizadas, pelo 
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Ministério da Saúde (2013), para aferição 
da Pressão Arterial Sistêmica: 
A) O paciente deve estar sentado, com 

o braço apoiado e à altura do precórdio, e 

estar em repouso no mínimo 5 minutos 

antes da aferição.  

B) Palpar o pulso braquial e inflar o 

manguito até 30mmHg acima do valor em 

que o pulso deixar de ser sen�do.  

C) Deve-se palpar a pressão sistólica 

antes da ausculta. Essa técnica ajuda a 

detectar a presença de um intervalo de 

ausculta mais rapidamente. 

D) A pressão diastólica corresponde ao 

valor em que começarem a ser ouvidos os 

ruídos de Korotkoff (fase I). 

 
36- Com referência à atuação da equipe de 
enfermagem na sala de recuperação pós-
anestésica, assinale a alterna�va 
CORRETA:   
A) Na avaliação da dor do paciente no pós-

operatório imediato, devem ser 
consideradas apenas as expressões 
verbais do paciente para maior 
confiabilidade dos dados. 

B) O obje�vo da assistência de 
enfermagem para o paciente em 
unidade de recuperação pós-anestésica 
restringe-se, basicamente, à avaliação 
da função cardiorrespiratória.  

C) Todo paciente cirúrgico deve 
permanecer na sala de recuperação 
pós-anestésica até receber alta 
hospitalar.  

D) Escala de Aldrete-Kroulik, essencial 
para a alta do paciente, com os sinais 
vitais com espaço para avaliação de 15 
em 15 minutos na primeira hora e, a 
cada 30 minutos, na segunda hora e 
cada hora depois da terceira hora, 
conforme preconizado. 

37- A Escala de Coma de Glasgow é um 
instrumento u�lizado na avaliação 
neurológica para determinar o nível de 
consciência e detectar precocemente 
alterações. Permite avaliação obje�va da 
função cerebral, principalmente em 

avaliações neurológicas seriadas. São itens 
avaliados por essa escala, EXCETO:  
A) Abertura ocular; 

B) Melhor resposta verbal; 

C) Abertura oral; 

D) Melhor resposta motora. 

 

38- O Acidente Vascular Cerebral (AVC) 

ou encefálico é uma doença crônica não 

transmissível e é uma das principais causas 

de morte, incapacidade adquirida e 

internações em todo o mundo.  Analise as 

alterna�vas e marque a alterna�va correta 

em relação ao Acidente Vascular Cerebral.  

 
I. O AVC hemorrágico ocorre quando 

há rompimento de um vaso cerebral, 
provocando hemorragia. 

II. O AVC isquêmico ocorre quando há 
obstrução de uma artéria, impedindo a 
passagem de oxigênio para células 
cerebrais, que acabam morrendo. 

III. Os sinais de alerta mais comuns de 
um AVC incluem a assimetria da face, a 
fraqueza em um dos braços ou perna, a 
dificuldade de fala ou a dor de cabeça 
súbita. 
A) Todas as alterna�vas estão corretas 
B) Apenas a I e II estão corretas. 
C) Apenas a I e III estão corretas. 
D) Apenas a II e a III estão corretas. 
 

39- Paciente M.V., sexo feminino, 35 anos, 
foi admi�da na emergência hospitalar com 
as seguintes medidas dos sinais vitais: 
temperatura axilar de 35°C, pressão 
arterial de 90X50 mmHg, frequência 
cardíaca de 140 bpm, respiração de 16 irm. 
Considerando esses valores, é correto 
afirmar que o paciente está com:  
A) hipertermia, hipertensão arterial, 
bradicardia e bradipneia; 
B) hipotermia, hipotensão arterial, 
taquicardia e eupnéia; 
C) hipotermia, hipotensão arterial, 
bradicardia e bradipneia; 
D) hipertermia, hipertensão arterial, 
taquicardia e eupneia. 
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40- A Sistema�zação da Assistência de 
Enfermagem no Perioperatório (SAEP) 
garante maior atenção à segurança do 
paciente cirúrgico. São atribuições do 
técnico de enfermagem no Centro 
Cirúrgico, EXCETO: 
A) Realizar cateterismo vesical de 
demora quando solicitado pelo cirurgião.  
B) Auxiliar no posicionamento correto 
do paciente para a anestesia e a cirurgia. 
C) Controlar materiais, compressa e 
gazes como fator de segurança do paciente, 
antes durante e depois do procedimento 
cirúrgico.   
D) Preencher adequadamente os 
impressos per�nentes ao prontuário do 
paciente e da ins�tuição. 
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