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18. (Concurso Milagres/2018) Um paciente
do sexo masculino, 66 anos, é admitido na
clínica
cirúrgica
em
pós-operatório
imediato de apendicectomia. O Técnico de
Enfermagem verifica os Sinais Vitais
(SSVV) que são: PA:120X70 mmhg;
Frequência
Cardíaca:
85
bpm;
temperatura:
38.2ºC;
Frequência
Respiratória: 20rpm. Em relação aos
cuidados no pós-operatório, analise as
afirmativas abaixo e assinale a alternativa

NÍVEL TÉCNICO
EMFERMAGEM
16. (Concurso Milagres/2018) Os clientes
no pós-operatório imediato devem ser
cuidadosamente acompanhados em um
espaço devidamente estruturado nas
instituições hospitalares. A portaria 400
do Ministério da Saúde de 06 de
dezembro de 1977 já previa desde
aquele ano a existência desse local,
mas a obrigatoriedade foi estabelecida
em 1993 por um Decreto Federal com a
Resolução CFM nº 1363/93. Qual espaço
hospitalar
corresponde
a
essa
descrição?

I) A equipe de enfermagem deve administrar
antitérmico conforme prescrição médica e
fazer compressa.
II) Deve-se colocar o paciente com a
cabeceira do leito elevada entre 30º e 45º,
a cabeça elevada previne Trombose
Venosa Profunda.

A) HEMODIÁLISE

III) Caso apresente secreção excessiva de
muco ou vômitos devemos colocar o
paciente em decúbito lateral evitando
broncoaspiração.

B) UCI
C) URPA
D) REANIMAÇÃO
E) UCE

IV) Controlar rigorosamente os SSVV, sem
se preocupar em anotar a assistência
prestada.

17.
(Concurso
Milagres/2018)
A
cicatrização de uma ferida pode ser
afetada por alguns fatores que
dificultam a sua evolução. Considera-se
fatores SISTÊMICOS que interferem
neste processo EXCETO:

Estão corretas as afirmativas:
A) I,II e III.
B) I e III.
C) II e IV.

A) Corpo estranho.

D) III e IV.

B) Doenças crônicas.

E)Todas as alternativas estão corretas

C) Imonussupressão.
19. (Concurso Milagres/2018) F.M.S, 16
anos, puérpera no primeiro dia pósparto
(PN),
G1P1A0,
consciente,
orientada, hipotensa, lóquios com

D) Idade.
E) Desnutrição.
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sangramento abundante e tonicidade
uterina
diminuída.
SSVV:
PA70x50mmHg, T-35,4ºc, FR-25rpm, FC105bpm. Esse quadro é característico
de:

21. (Concurso Milagres/2018) É a unidade
de
importância
estratégica
da
participação social que possibilita a
mediação e a busca do equilíbrio entre
os cidadãos e os serviços do SUS.
Entre suas atribuições estão: receber
as
solicitações,
reclamações,
denúncias,
elogios
e
sugestões
encaminhadas pelos cidadãos e leválas ao conhecimento dos órgãos
competentes:

A) Infecção do períneo
B) Endometriose
C) Hemorragia pós-parto
D) Eclampsia
E) Pré-eclampsia

A) Ouvidoria.
B) Canal Social.

20. (Concurso Milagres/2018) Juliana
estava no plantão desde às 07:00,
plantão corrido, várias intercorrências,
sem descanso, apenas pausa de uma
hora para almoçar e 15 minutos para
lanchar, aguardava ansiosa o final das
doze horas deste plantão. Já eram
19h30min e a colega Marília não
chegava para assumir a função. A
Técnica de Enfermagem não podia mais
esperar, pois, precisava resolver
problemas pessoais, então se retirou do
hospital
sem
que
ninguém
a
substituísse. Essa postura profissional
infringe o código de Ética dos
profissionais de enfermagem, porque
significa:

C) Canal jurídico.

A) Prevalecer o direito do profissional

E) Aliviar retenção urinária

D) PROCON
E) SINDSAÙDE
22. (Concurso Milagres/2018) Cateterismo
vesical consiste na inserção de um
cateter estéril na bexiga para drenagem
de urina. São indicações da sondagem
vesical, EXCETO:
A) Impedir a distensão da bexiga.
B) Irrigação da bexiga.
C) Coletar amostras de urina para exames,
livre de contaminação.
D) Promover a dilatação da bexiga.

B) Administrar tratamento desnecessário

23. (Concurso Milagres/2018) Mulher de 39
anos, vítima de acidente ocorrido com
óleo quente, sofreu queimaduras de
primeiro e segundo grau no membro
superior direito e nos membros
inferiores direito e esquerdo. De acordo

C) Delegar atribuições
D) Abandonar o cliente sem a garantia da
assistência
E) Manter continuidade da assistência
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(

com a regra dos nove, a superfície
afetada foi de aproximadamente:
A) 36%
B) 45%
C) 54%
D) 63%
E) 72%

) Utilizado em cavidades para drenagem
de fluidos por capilaridade.

A)

III-IV-I-II.

B)

IV-III-I-II

C)

III-IV-II-I

D)

IV-III-II-I

E)

II-III-IV-I

C) Isolamento respiratório.

26. (Concurso Milagres/2018) Durante a
avaliação de uma ferida acontece a
escolha de uma cobertura. Podemos
afirmar que o curativo que é constituído
por fibras extraídas de algas marinhas,
indicadas em feridas exsudativas, com
sangramento, profundas e que se
transformam em um gel no leito da
ferida é:

D) Isolamento entérico.

A) Hidrocolóide

E) Isolamento de contato.

B) Ácido Graxo Essencial

24. (Concurso Milagres/2018) Qual o tipo
de
isolamento
é
estabelecido
principalmente
para
pacientes
imunodeprimidos e neutropênicos :
A) Isolamento reverso.
B) Isolamento total.

C) Espuma com Prata
25. (Concurso Milagres/2018) Associe a
primeira coluna com a segunda,
estabelecendo as posições indicadas:

D) Alginato de cálcio
E) Clorexidina Alcóolica
27. (Concurso Milagres/2018) De acordo
com o grau de risco de aquisição de
infecções, os artigos hospitalares são
classificados em crítico, semicríticos e
não críticos. A esse respeito, assinale a
alternativa que indica artigos crítico:

I. Dreno de penrose.
II. Dreno de kehr.
III. Dreno de sucção.
IV. Dreno de tórax.
(

) Retirando o ar cria-se um vácuo com
aspiração ativa do conteúdo.

(

) Deve ser conectado com um sistema
fechado em selo d’água.

A) inaladores e termômetros.
B) máscara de ventury e cateter tipo óculos
C) Cânula endotraqueal e comadres.
D) Endoscópio e artroscópio

( ) Tubo em T usado em cirúrgias de fígado e
vesícula biliar.

E) Instrumental cirúrgico e cateter intravenoso
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28. (Concurso Milagres/2018) O curativo

30. (Concurso Milagres/2018) Em relação à
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS),
marque a opção INCORRETA:

cirúrgico é extremamente importante,
pois determina parte do sucesso de um
procedimento cirúrgico, diante disto

A) A HAS é a menos frequente das doenças
cardiovasculares.

não é finalidade do curativo:

B) A HAS é fator de risco para as
complicações mais comuns como acidente
vascular cerebral, doença renal crônica e
infarto agudo do miocárdio.

A) Mobilizar a região operada
B) Absorver secreções
C) Evitar contaminações

C) A HAS é um grave problema de saúde
pública no Brasil e no mundo.

D) Promover hemostasia
E) Proteger contra traumas

D)

A HAS por ser muitas vezes
assintomática,
seu
diagnóstico
e
tratamento podem ser negligenciados.

E) HAS é uma doença silenciosa e precisa de
acompanhamento da verificação da
pressão arterial.

29.
(Concurso
Milagres/2018)
A
cicatrização de uma ferida pode
acontecer de três tipos: primeira,
segunda e terceira intenção. Analise as
alternativas e marque a correta:

31. (Concurso Milagres/2018) Marque a
alternativa que se refere aos riscos
enfrentados pelos profissionais de
Enfermagem no exercício da atividade
laboral:

A) A cicatrização por primeira intenção há
muita formação de tecido de granulação.
B) Na cicatrização por segunda intenção é
mantida temporariamente aberta sendo
suturada mais tarde.

A) Ocupacionais
exclusivamente.

C) Na cicatrização por primeira intenção há
aproximação dos tecidos diferentes.

e

emocionais,

B) Ergométricos, apenas.

D) Na cicatrização secundária não há perda
tecidual.

C) Emocionais, químicos, físicos e biológicos

E) A cicatrização por segunda intenção
acontece em feridas abertas não
suturadas e existe possibilidade de
infecção.

E) Apenas agravos de saúde específicos.

D) Emocionais e físicos, apenas.
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32. (Concurso Milagres/2018) Em relação aos

A) 13 X 4,5

cuidados com os acidentes com
material perfuro-cortante contaminado,
marque a opção INCORRETA:

B) 20 x 8
C) 25 X 7
D) 30 x 8

A) Em caso de contaminação com paciente
CID 10 B24, o profissional deve ser
encaminhado para avaliação médica para
orientação quanto ao uso de antiretroviral.

E) 40 x 12

35. (Concurso Milagres/2018) A Lei Nº
7.498/86 dispõe sobre a regulamentação
do exercício da enfermagem e dá outras
providências. De acordo com essa lei, a
enfermagem é exercida privativamente
pelo (a):

B) Encaminhar-se ao setor pessoal para ser
o acidente registrado.
C) Fazer exames laboratoriais necessários
de acordo com a patologia.
D) Lavagem exaustiva do local exposto com
água e sabão.

I. Enfermeiro
II. Técnico de Enfermagem
III. Auxiliar de Enfermagem
IV. Assistente de Consultório de Enfermagem
V. Parteira

E) Estão contraindicados procedimentos que
aumentam a área exposta (cortes, injeções
locais)

Estão CORRETAS:

33. (Concurso Milagres/2018) A prescrição
médica é para infundir 2.000 ml de soro
fisiológico a 0,9% (equipo-padrão = 20
gotas/ml) em 12 horas. Como deve ser
mantido o gotejamento?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I, II, III.
D) Apenas I, II, III, V.

A) 24 gotas por minuto.

E) I, II, III, IV, V.

B) 42 gotas por minuto.
C) 56 gotas por minuto.
D) 112 gotas por minuto.
E) 167 gotas por minuto.
34. (Concurso Milagres/2018) A Agulha
utilizada
durante
o
preparo de
medicamentos para aspiração das
medicações é:
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