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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)

A onça e a raposa
A raposa e a onça eram inimigas antigas.
Cansada de ser enganada pela raposa, sem
poder apanhá-la, a onça resolveu atraí-la à sua
furna, fazendo correr a notícia de que tinha
morrido, e deitando-se no chão da caverna a
fingir de cadáver. Todos os bichos vieram olhar
a defunta, contentíssimos. A raposa também,
mas prudentemente, pondo-se de longe. E, por
trás dos outros animais, gritou:
— Minha avó, quando morreu, espirrou
três vezes. Espirrar é o único sinal verdadeiro da
morte.
Para mostrar que estava morta de
verdade, a onça espirrou três vezes e a raposa
fugiu às gargalhadas.
A onça ficou furiosa por ter ela
descoberto facilmente seu embuste e resolveu
agarrá-la, quando fosse beber água. Havia seca
no sertão e somente numa cacimba, ao pé
duma serra, se encontrava ainda um pouco de
água. Todos os bichos eram obrigados a matar a
sede ali. A onça ficou à espera da adversária dia
e noite, ao pé da bebida.
Nunca a raposa curtira tanta sede em
dias de sua vida. Ao fim de uns três, já não
aguentava mais. Resolveu empregar astúcia
para se desalterar. Procurou um cortiço de
abelhas. furou-o e, com o mel que dele
escorreu, untou todo o corpo. Espojou-se,
depois, num monte de folhas secas, que se
grudaram aos seus pelos e a cobriram toda.
Ao cair da tarde, foi à cacimba. A onça
montava guarda, olhou-a muito tempo e
perguntou-lhe:
— Que bicho és tu que não conheço e
nunca vi?
Ela respondeu, disfarçando a voz.
— Sou o bicho Folharal.
— Está bem. Podes beber.
Mais que depressa, a raposa desceu a
pequena rampa do bebedouro, meteu-se na
água, sorvendo-a com delícia, e a onça, lá de
cima, vendo aquela sofreguidão no beber de
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animal que trazia sede de vários dias,
desconfiou e murmurou:
— Quanto bebes, Folharal!
Mas a água derretia o mel e as folhas
iam-se despregando. Quando a raposa se fartou,
caíra a última. Então, a onça a reconheceu e,
com um urro de triunfo, saltou ferozmente
sobre ela. A noite viera, o pulo foi mal calculado
no escuro e a raposa escapou, fugindo às
gargalhadas.

QUESTÃO 1
De acordo com o texto, só não se aplicaria à
raposa a característica:
a) astuta.
b) ingênua.
c) sagaz.
d) ladina.
e) ardilosa.
QUESTÃO 2
Qual lição pode-se extrair desse texto?
a) ninguém, por mais que tente e se esforce,
pode prever o seu futuro.
b) sem muita luta e muito trabalho, nada se
consegue na vida.
c) o mais forte sempre vence.
d) Melhor só que mal acompanhado.
e) Com sabedoria você consegue alcançar seus
objetivos.
QUESTÃO 3
No contexto, o termo embuste pode ser
substituído, sem alterar o sentido, por:
a) raiva
b) crime
c) chateação
d) emboscada
e) deselegância

Página 1 de 9

Prefeitura Municipal de Moreilândia/PE
Concurso Público Nº 001/2020

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

QUESTÃO 4

QUESTÃO 6

Sobre o gênero e tipologia textual do texto “A
onça e a raposa”, analise as afirmativas a seguir.

Marque a alternativa que indica o motivo da
concordância do sujeito com o verbo nessa
oração: O enxame não atacou a raposa.

I. O gênero textual em questão é uma fábula
pertencente à tipologia narrativa.
II. A tipologia e o gênero textual se definem
igualmente.
III. O gênero textual fábula em questão é
pertencente à tipologia descritiva.
IV. São características que definem a fábula: os
animais que falam e uma linguagem erudita.
V. Mesmo quando não há uma moral explícita, a
fábula busca transmitir alguma lição moral
humana.
Assinale a alternativa correta:
a) I e II
b) I e V
c) III e V
d) I, II, IV
e) I, II, V

a) Nomes próprios de lugares ou títulos de obras
precedidos de artigo no plural, o verbo fica no
plural.
b) Sujeito representado por um substantivo
coletivo o verbo ficará no singular.
c) Sujeito composto antes do verbo, este fica no
plural.
d) Sujeito composto depois do verbo, este
concordará com o mais próximo ou com todos,
ficando no plural.
e) Quando os núcleos do sujeito constituírem
uma gradação, o verbo fica no singular.
QUESTÃO 7
Leia a tirinha de Baby blues para responder as
questões abaixo.

QUESTÃO 5
Observe os períodos e suas respectivas análises.
Marque a que foi feita corretamente:
a) "Nunca a raposa curtira tanta sede em dias
de sua vida”. A forma verbal curtira encontra-se
no pretérito imperfeito do subjuntivo.
b) O sujeito da oração “Todos os bichos vieram
olhar a defunta.” é classificado como composto.
c) No trecho “...fazendo correr a notícia de que
tinha morrido...” pode-se afirmar que há uso da
figura de linguagem metáfora.
d) Na oração “— Quanto bebes, Folharal!”, a
pontuação foi utilizada para indicar o discurso
direto e o espanto do locutor.
e) Na oração “a raposa escapou, fugindo às
gargalhadas” a crase foi utilizada pois faz
referência direta a uma personagem feminina: a
raposa.

Qual é a real intenção do garoto ao dar uma flor
para sua mãe?
a) presenteá-la pelo dia das mães
b) mostrar seu amor
c) amenizar uma provável reclamação
d) ganhar um presente da mãe
e) achou a rosa bonita
QUESTÃO 8
Sobre o uso dos pronomes demonstrativos em
relação à norma padrão é correto afirmar que:
a) Há inadequação no primeiro quadrinho, pois
quando se refere a termos próximos ao locutor,
deve-se usar “isto” e seus derivados.
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b) É facultativo o uso de “isto” ou “isso” no
primeiro quadrinho, ficando à critério do locutor
qual prefere usar.
c) No segundo quadrinho, a mãe utiliza de
forma adequada o pronome “Esta”, pois faz
referência a uma situação já passada.
d) A mãe também poderia ter utilizado o
pronome “Essa”, pois revela algo feito pelo
interlocutor.
e) O uso do pronome “esse” no último
quadrinho faz referência ao vocábulo “tempo”.

ATUALIDADES
QUESTÃO 9
A Agência Nacional do Cinema (ANCINE) é uma
agência reguladora que tem como atribuições o
fomento, a regulação e a fiscalização do
mercado do cinema e do audiovisual no Brasil.
Muitas das produções feitas com seu apoio
ganharam destaque e levam o nome do país
mundo à fora.
Neste sentido:
I - O filme “Central do Brasil”, de 1998, foi o
primeiro filme brasileiro a ganhar Oscar na
categoria de Melhor Filme Estrangeiro;
II - “Estou me guardando para quando o
Carnaval chegar”, longa-metragem sobre
Toritama e a confecção do jeans no Agreste
pernambucano, concorreu ao Urso de Ouro no
Festival Internacional de Berlim;
III - O filme brasileiro “Bacurau” venceu o
Prêmio do Júri no Festival de Cannes em 2019.
Marque a alternativa verdadeira:
a) II e III
b) I e II
c) I, II e III
d) I e III
e) Todas as alternativas.
QUESTÃO 10
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Pernambuco não foram suficientes para encher
açudes e barragens e fazer com que o pasto
nascesse, afetando diretamente a produção da
bacia leiteira. Principal atividade da região, a
produção de leite está concentrada em 27
municípios, com mais de 106 mil produtores.”
(Informação publicada no seguinte endereço
eletrônico:
https://interior.ne10.uol.com.br/noticias/2020/
01/30/seca-dificulta-atividade-da-bacia-leiteirade-pernambuco-183391.)
Mesmo levando em consideração as questões
climáticas, o Agreste Meridional e Setentrional
de Pernambuco conseguiu em 2019 ocupar:
a) o primeiro lugar em produção de
Nordeste;
b) o segundo lugar na produção de
Nordeste;
c) o terceiro lugar na produção de
Nordeste;
d) o quarto lugar na produção de
Nordeste;
e) o quinto lugar na produção de
Nordeste.

leite do
leite do
leite do
leite no

QUESTÃO 11
O empresário e engenheiro pernambucano
__________, morreu aos 92 anos na madrugada
do sábado 25 de abril de 2020, no Recife.
Colecionador e incentivador das artes, foi
fundador de grandes indústrias: de aço,
cimento, vidro e açúcar. Ele criou um instituto
cultural reconhecido mundialmente nas terras
do antigo Engenho São João na Zona Oeste da
capital pernambucana, reunindo neste local um
acervo da história e da arte que ficará como
legado para as futuras gerações.
No texto acima citado, estamos falando de:
a) Francisco Brennand
b) Renato Brennand
c) Ricardo Brennand
d) Roberto Brennand
e) Rogério Brennand

“As chuvas que caíram no ano passado no
Agreste Meridional e Setentrional de
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QUESTÃO 12
A Ferrovia Transnordestina é um dos
empreendimentos mais estruturadores da
economia do Nordeste. O projeto prevê a
ligação entre o Sertão e o Litoral, começando na
cidade de Eliseu Martins, no Sul do Piauí,
seguindo até Salgueiro, Sertão do Estado, onde
a ferrovia se divide em dois trechos:
a) um que passa por Pernambuco indo até Porto
de Recife e o outro que vai até o Ceará indo até
o Porto de Pecém.
b) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até Sergipe
indo até o Porto de Barra dos Coqueiros.
c) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até o Ceará
indo até o Porto de Pecém.
d) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até o Ceará
indo até o Porto de Mucuripe.
e) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Recife e o outro que vai até Sergipe
indo até o Porto de Barra dos Coqueiros.
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para facilitar o seu uso. Marque a alternativa
que mostra o atalho que permite, facilmente,
abrir o Gerenciador de Tarefas.
a) Ctrl + Alt + Esc.
b) Ctrl + Shift + Esc.
c) Ctrl + Shift + Alt.
d) Ctrl + Windows + Alt.
e) Ctrl + Windows + E.
QUESTÃO 15
Um usuário não conseguiu completar a
formatação de um HD externo no Windows,
porém, ficou sabendo que existe a possiblidade
da formatação pelo Prompt de Comando. Que
recurso dentro da plataforma Windows
solucionará seu problema?
a) Diskpart.
b) Diskformat.
c) Formatdisk.
d) Deletepart.
e) Deletedisk.
QUESTÃO 16

INFORMÁTICA
QUESTÃO 13
Um professor criou uma tabela no Excel 2013
para calcular a média aritmética dos seus
alunos. As notas de um aluno estão cadastradas
nas seguintes células: H5; H6; H7 e H8. Qual
comando ele deve colocar em H9 para calcular a
média?
a) =SOMAR(H5:H8).
b) =SOMAR(H5/H8).
c) =MÉDIA(H5:H8).
d) =MÉDIA(H5;H8).
e) =MEDIANA(H5;H8).

Malwares são tipos de softwares maliciosos que
se infiltram em computadores para causar
danos ou, em muitos casos, roubar dados do
proprietário. Um deles tem função de exibir
vários anúncios indesejáveis, geralmente
surgindo na forma de pop-ups, deixando o
computador cada vez mais lento. Os softwares
que exibem anúncios indesejados são chamados
de:
a) Adware.
b) Keylogger.
c) Backdoor.
d) Worm.
e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 14
A plataforma Windows nos proporciona
diversos recursos, como por exemplo, atalhos
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 17
Ana tem 22 anos de idade e, devido a um
acidente com traumatismo de períneo e
abdome, submeteu-se a uma cirurgia para
correção do trânsito intestinal, após a qual
permaneceu com uma colostomia. É fumante
desde os 14 anos de idade e obesa.
Diante da situação hipotética apresentada e
sobre a atuação do técnico de enfermagem no
centro cirúrgico, julgue os itens que se seguem
em V (verdadeiro) ou F (falso):
( ) Ana tem dois importantes fatores de risco: a
obesidade e o tabagismo, que aumentam o risco
de complicações durante e após a cirurgia.
( ) No transoperatório, a enfermagem deve
atentar-se para a realização de cuidados
pertinentes como: à ocorrência de hipotensão
e/ou hipotermia.
( ) No pré - operatório imediato é função do
técnico de enfermagem verificar acesso venoso
para
prevenir
extravasamento
de
solução/medicamentos
e
auxiliar
no
posicionamento cirúrgico correto da paciente.
( ) Um profissional que fez a degermação e
deixa a sala cirúrgica durante o trans-operátorio
não precisa, para retornar à cirurgia, passar
novamente pelo procedimento de escovação,
paramentação e enluvamento.
( ) Suprimentos estéreis, como uma bandeja,
que forem abertos para a cirurgia da paciente e
não forem utilizados podem ser fechados e
reutilizados sem nova esterilização.
( ) Colostomia representa uma abertura
cirúrgica na parede abdominal para comunicar
uma porção do intestino com o exterior. O pósoperatório pode causar ansiedade e outras
questões psicológicas pois, a paciente que terá
uma alteração no seu corpo, a equipe de
enfermagem deve esclarecer as dúvidas e
orientar a paciente sobre os cuidados após o
procedimento.
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c) V-F-F-F-V-V
d) V-F-F-F-V-F
e) V-V-V-F-F-V
QUESTÃO 18
Na admissão do paciente no Centro Cirúrgico, é
importante verificar se:
I. O termo de consentimento de cirurgia foi
preenchido corretamente e assinado pelo
paciente.
II. O prontuário, os exames de laboratório e de
imagem foram encaminhados junto com o
paciente.
III. Os dados do paciente conferem com a
pulseira de identificação.
IV. O tempo de jejum foi respeitado e se as
próteses foram retiradas, quando necessárias.
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I, II, III, apenas.
d) I, II, IV, apenas.
e) I, II, III e IV.
QUESTÃO 19
Os cuidados de enfermagem em centro cirúrgico
são de fundamental importância para a
segurança do procedimento a ser realizado. Em
relação ao uso do bisturi elétrico, a placa
neutra/dispersiva deverá ser posicionada:
a) umidificada com soro fisiológico e colocada
em áreas de proeminências ósseas.
b) mantida seca e preferencialmente em áreas
com grande quantidade de pelo.
c) preferencialmente na região glútea após ser
tricotomizada e umedecida.
d) lubrificada com gel condutor e colocada sob a
panturrilha ou outra região de grande massa
muscular.
e) nos membros superior ou inferior direito
após ser umedecido.

a)V-V-V-F-F-F
b) F-V-F-V-F-V
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QUESTÃO 20
A Sala de Recuperação Pós Anestésica (SRPA)
deve ser equipada com leitos para o
atendimento do paciente no Pós-Operatório.
Sobre cuidados pós-operatórios na sala de
recuperação
pós-anestésica,
analise
as
afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras
e F nas Falsas.
( ) Observar o tipo de cirurgia realizada e
qualquer complicação intraoperatória, bem
como monitorar drenos e curativos.
( ) Não há necessidade de conhecer a qual tipo
de anestesia o cliente foi submetido, pois, ao
término da cirurgia, não há mais relação do tipo
anestésico com o pós-operatório.
( ) Monitorar cuidadosamente os SSVV do
paciente que se submeteu à anestesia geral, até
que os SSVV estejam estáveis por, pelo menos,
30 min e dentro dos limites de normalidade.
( ) Avaliar vias de infusão, tubos ou drenos,
perda sanguínea estimada, condição da ferida,
medicamentos usados, infusões e débito
urinário.
Assinale a alternativa que contém a sequência
CORRETA.
a) V-V-V-F
b) V-F-V-V
c) V-F-F-F
d) F-F-F-V
e) F-V-V-F
QUESTÃO 21
Em relação aos materiais e equipamentos do
centro cirúrgico, quais são os equipamentos que
são fixos, de dentro das salas de cirurgia?
a) Foco auxiliar, bisturi elétrico, aspirador de
secreções.
b) Aparelho de anestesia, mesa cirúrgica,
monitor multiparamétrico.
c) Balde de inox, suporte de soro, hamper.
d) Foco cirúrgico central e rede canalizada de
gases medicinais.

ASCONPREV

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
e) Balança e Mesas auxiliares
instrumentação e de roupas).

(Mayo,

QUESTÃO 22
Julgue os itens subsecutivos, com relação à
atuação do técnico de enfermagem no centro
cirúrgico e na central de esterilização.
( ) No centro de material e esterilização classe
II, a sala de expurgo e a sala de preparo são
consideradas como setores limpos.
( ) Os produtos para saúde classificados como
semicríticos devem ser submetidos à limpeza e
ao processo de esterilização.
( ) O centro de material e esterilização classe I
deve possuir, no mínimo, barreira técnica entre
o setor sujo e os setores limpos.
( ) Inaladores, máscaras de nebulização, ambu
e cânulas de Guedel são artigos classificados
como críticos do ponto de vista de
contaminação, pois apresentam alto risco de
infecção.
( ) O processamento de produtos deve seguir
um fluxo bidirecional, sempre da área limpa
para a área suja.
( ) O trabalhador do CME e da empresa
processadora deve utilizar vestimenta privativa,
touca e calçado fechado em todas as áreas
técnicas e restritas.
a) V-V-F-F-F-F
b) F-F-V-V-F-V
c) V-F-F-F-F-V
d) F-F-V-F-F-V
e) F-V-V-F-F-F
QUESTÃO 23
Constitui material cirúrgico, todo equipamento
e o conjunto de objetos e instrumentos estéreis
que são utilizados para execução de
determinado procedimento cirúrgico e que
entrem em contato direto ou indireto com o
paciente. Em relação a esterilização e
desinfecção desses materiais assinale a
alternativa correta:
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a) Desinfecção visa reduzir o número de
microrganismos e evitar sua disseminação ou
contaminação de uma área ou objeto estéril e
pode ser realizada com água e sabão.
b) Esterilização é um processo realizado por
meio de lavadora ultrassônica para a destruição
de todas as formas de vida microbiana,
existentes em determinado objeto, em sua
superfície ou interior.
c) Desinfecção é o processo que remove ou
mata
a
maioria
dos
microrganismos
patogênicos, inclusive os esporos, existentes em
uma superfície inerte.
d) Esterilização é um conjunto de medidas que
visam apenas reduzir o número de
microrganismos e evitar sua disseminação ou
contaminação de uma área ou objeto estéril.
e) Esterilização é um processo realizado pela
autoclave para a destruição de todas as formas
de vida microbiana, inclusive os esporos,
existentes em determinado objeto, em sua
superfície ou interior.
QUESTÃO 24
O programa de controle de infecção hospitalar
compreende
um
conjunto
de
ações
desenvolvidas com o objetivo de reduzir ao
máximo possível a incidência de infecções
hospitalares. Sobre ações importantes para a
prevenção e controle das infecções hospitalares
pode-se inferir que:
a) Apesar de altamente relevante a existência da
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
(CCIH), em serviços hospitalares é facultativa.
b) As luvas de látex em procedimentos que
envolvam o contato com mucosas, sangue ou
outros fluídos corpóreos, secreções ou
excreções, exclui o ato de lavagem das mãos,
pois a barreira de contato promovida pelo seu
uso é suficiente para evitar a propagação dos
microrganismos.
c) A lavagem correta das mãos antes e depois da
realização de procedimentos é isoladamente, a
ação mais simples e importante para a
prevenção e controle das infecções hospitalares.
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d) Em serviços de saúde, o uso de solução
alcoólica (álcool em gel) pode substituir o uso de
lavatórios e pias com agua corrente.
e) A microbiota presente na flora da boca e da
pele do paciente, não é um fator associado á
etiologia de infecções hospitalares.
QUESTÃO 25
A septicemia ou sepse consiste em uma
resposta deletéria do organismo a um processo
infeccioso, podendo levar à morte. Um paciente
admitido em unidade de pronto-socorro com
trauma abdominal fechado e apresenta quadro
de choque séptico. No que se refere ao
monitoramento do estado do paciente e seus
sinais vitais (SSVV), é possível identificar sinais
característicos de sepse, como:
a) Sinais de infecção, hipotensão, queda das
plaquetas e bradicardia.
b) Taquicardia, extremidades frias, diminuição
do nível de consciência, e hipotensão.
c) Rebaixamento do nível de consciência,
poliúria e hipotermia e taquicardia.
d) Sinais de infecção, hipertensão, taquicardia e
oligúria.
e) Hemorragia, bradicardia, hipotensão e
hipotermia.
QUESTÃO 26
A.M.L , 15 anos, se intoxicou com carbamato
(chumbinho), e foi levada imediatamente ao
hospital público da cidade. Assinale a alternativa
que apresenta a correta intervenção de
enfermagem específica para essa situação de
emergência clínica:
a) Sondagem nasogástrica e administração de
carvão ativado.
b) Lavagem intestinal com solução glicosada.
c) Sondagem vesical e demora.
d) Alimentação parenteral por bomba de
infusão.
e) Lavagem intestinal com soro fisiológico.
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QUESTÃO 27
O Acolhimento com Classificação de Risco faz
parte do Programa Nacional de Humanização. A
classificação de risco é feita de acordo com o
potencial de risco, agravos à saúde ou grau de
sofrimento e se dará nos seguintes níveis:
I-Vermelho: prioridade zero – emergência,
necessidade de atendimento imediato.
II- Amarelo: prioridade 1 – urgência,
atendimento o mais rápido possível.
III- Verdes: prioridade 2 – prioridade não
urgente.
IV-Azuis: prioridade 3 – consultas de baixa
complexidade – atendimento de acordo com o
horário de chegada.
Sendo assim, uma situação adequadamente
classificada com a cor AMARELA é a de
pacientes com:
a) Mais de 25% de superfície corporal
queimada.
b) Vítima de abuso sexual.
c) Crise convulsiva com perda de consciência.
d) Perfurações no peito, abdômen e cabeça.
e) Intoxicações exógenas com dificuldade
respiratória.
QUESTÃO 28
Paciente internado no hospital com queixa de
taquicardia e dificuldades para respirar, após
aferição dos sinais vitais, verificou-se que o
mesmo está com oximetria de pulso menor do
que 92% e o enfermeiro solicitou ao técnico de
enfermagem que instalasse cateter nasal de
oxigênio tipo óculos 2l/minuto, conforme a
prescrição médica. Sobre os cuidados com este
tipo de oxigenioterapia, é correto afirmar que:
a) Deve-se medir o cateter da ponta do nariz ao
lóbulo da orelha e, após, até o apêndice xifoide
e introduzir o cateter em uma das narinas até a
medida estimada.
b) O cateter deve ser introduzido 15 cm em uma
das narinas do paciente.
c) O oxigênio não deve ser umidificado.
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d) O oxigênio deve ser umidificado com solução
salina.
e) O oxigênio deve ser umidificado com água
destilada.
QUESTÃO 29
Os acidentes de trabalho com frequência
ocorrem por falhas oriundas de três
componentes: tecnológicos, organizacionais e
humano. Com relação às causas oriundas da
falha humana, julgue os itens a seguir:
a) Falta de organização do tempo, atenção e
destreza na realização do procedimento.
b) Falta de treinamento e material adequado
para realização do procedimento.
c) Sobrecarga de Trabalho devido à falta de
dimensionamento correto da equipe.
d) Equipamento de proteção individual (EPI)
com defeito.
e) Iluminação inadequada (falta e excesso).
QUESTÃO 30
João, com 56 anos de idade, apresenta, em
atendimento hospitalar de emergência, forte
dor precordial, em aperto, contínua e leve
tontura iniciada há cerca de 30 min. Ele tem
história de hipertensão arterial crônica e vem
sendo acompanhado regularmente na sua
Unidade Básica de Saúde. No exame, encontrase dispneico, agitado, com PA de 170 mmHg ×
130 mmHg e oximetria de pulso em 91%. Acerca
desse caso clínico, julgue os itens a seguir:
I- No serviço de emergência, deverá ser mantida
em posição de Trendelenburg e ser
tranquilizado.
II- Deverá ser classificada na triagem inicial
como paciente em risco — cor VERDE —,
devendo ser reavaliada pela enfermagem a cada
10 min até que receba atendimento médico.
III-Deverá ser instalado no paciente acesso
venoso periférico e ser-lhe oferecida
oxigenoterapia.
IV- O quadro apresentado por João pode ser
classificado como uma urgência hipertensiva.
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a) APENAS III.
b) II, III e IV.
c) II e IV.
d) I, III e IV.
e) III e IV.
QUESTÃO 31
A hipoglicemia ocorre quando o nível de glicose
no sangue está muito baixo e constituí uma das
mais graves complicações da Diabetes mellitus
requerendo tratamento imediato. Seu início é
rápido (minutos) e seus sintomas são:
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V- A escolha do ângulo para inserir a agulha no
corpo depende do tipo físico, local de aplicação
e comprimento da agulha.
VI- Após a administração da Insulina, o
profissional deve esperar 5 segundos no caso de
seringa e 10 segundos no caso de canetas antes
de retirar a agulha da pele e, em seguida soltar a
prega subcutânea.
A) Apenas III.
B) I e III.
C) I, III e VI.
D) II, IV, V e VI.
E) APENAS VI.

a) Febre, Sudorese, Palidez, Hálito cetônico.
b) Taquicardia, Febre, Suor frio e dores
musculares.
c) Tremores, sudorese, palidez e Hálito cetônico.
d) Sudorese, Palidez, Hálito cetônico e
taquicardia.
e) Taquicardia, Palidez, Febre e hipertensão.
QUESTÃO 32
Diabetes Mellitus é uma doença caracterizada
pela elevação da glicose no sangue e pode
ocorrer devido a defeitos na secreção ou na
ação do hormônio insulina, que é produzido no
pâncreas. A falta da insulina ou um defeito na
sua ação resulta, portanto, em acúmulo de
glicose no sangue, o que chamamos de
hiperglicemia. Sobre ADMINISTRAÇÃO DA
INSULINA, assinale os incorretos:
I- O profissional não deve aspirar em uma
mesma seringa dois tipos de insulina (Regular e
NPH), devendo cada uma ser aplicada em
seringas diferentes.
II- O local de aplicação mais comum é o
abdômen, mas a parte traseira superior dos
braços, as nádegas e a lateral exterior das coxas
também são áreas usadas com frequência.
III- O ângulo de 90 graus é indicado para todos
os locais de aplicação.
IV- Se a área do corpo tem menos gordura, a
aplicação deve ser feita em um ângulo de 45
graus para evitar injeção intramuscular.
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