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CONCURSO PÚBLICO
Cargos efetivos de Técnicos-Administrativos

Edital Nº 002/2014
INSTRUÇÕES

(Leia atentamente antes de iniciar as provas)

01 - Neste caderno, encontram-se as provas de
Conhecimento Geral e Conhecimento
Específico, totalizando 50 questões de múltipla
escolha.

02 - A prova de Conhecimento Geral tem os seguintes
conteúdos: Língua Portuguesa (15 questões) e
Legislação (10 questões).

03 - As 25 questões seguintes são de avaliação de
Conhecimento Específico para o cargo pretendido.

04 - Leia com atenção cada questão da prova. Na
última folha deste caderno, você vai encontrar o
rascunho do Cartão de Respostas.

05 - Verifique se há falha de impressão no caderno de
provas. Caso haja, solicite sua troca antes de
iniciar a prova.

06 - Ao receber o formulário “Cartão de Respostas”,
verifique se estão corretos o seu número de
inscrição, sala, nome, identidade, local de prova,
cargo pretendido e lotação.

07 - Para preenchimento do Cartão de Respostas, use
somente caneta esferográfica preta.

08 - Assinale somente uma opção em cada questão.
Sua resposta não será computada se houver
marcação de duas ou mais opções.

09 - Não deixe nenhuma questão sem resposta.
10 - O formulário “Cartão de Respostas” não deve ser

dobrado, amassado ou rasurado. Não lhe será
fornecido outro.

11 - O tempo de duração das provas é de quatro
horas.

12 - Ao terminar, você pode levar este caderno.
Boa prova!
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Questões de Língua Portuguesa

Texto

4 DICAS PARA UM TRABALHO EM EQUIPE EFICIENTE

Saber trabalhar em equipe é um requisito de dez entre dez anúncios de emprego
nos dias de hoje.

Com processos produtivos, comerciais e financeiros cada vez mais complexos, as
empresas precisam de grupos de trabalho para a execução de suas ações. No
entanto, o trabalho em equipe é sempre um desafio, pois podem existir opiniões5

divergentes e discussões ríspidas, fazendo com que o trabalho não saia do lugar.

Certamente, um dos mais importantes fatores para o sucesso de um trabalho em
equipe é a comunicação. A distribuição de tarefas, as tomadas de decisão, as
avaliações, enfim, tudo passa por uma comunicação eficiente entre os membros de
uma equipe. 10

A comunicação deve ser eficiente já na definição do escopo de trabalho e na
distribuição das tarefas. Para que todos trabalhem juntos e na mesma direção, o
primeiro passo é conscientizar cada membro da equipe de como sua parte é
importante dentro do todo. A dica é documentar explicitamente, seja por meio de
uma ata de reunião ou de uma apresentação em Power Point.15

Veja 4 dicas de como trabalhar em equipe:

1. Comunicação entre membros da equipe
Durante as reuniões do grupo, é fundamental criar oportunidades para que cada
membro da equipe possa expressar suas ideias e opiniões sobre o trabalho. É
importante escutar a todos, mesmo aqueles que têm menos experiência. Isso20

estimula a participação e a receptividade de novas ideias e soluções

2. Critique ideias e não pessoas
Certamente, em diversas oportunidades surgirão conflitos entre os membros da
equipe. Entretanto, isso não deve interferir no trabalho da equipe. Critique as ideias
e nunca as pessoas (independentemente daquilo que achar delas). Ao sentir-se25

desconfortável com alguma situação ou decisão tomada, explique o problema, para
que seja possível alcançar uma solução que agrade a todos.

3. Empatia e Cortesia
Uma boa regra é “tudo pode ser dito, desde que educada e respeitosamente.” A
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empatia é muito útil no ambiente de trabalho. Todos devem procurar ser leais,30

corteses, amigáveis e humildes. O fato de o trabalho exigir concentração do
colaborador não significa que ele não possa ser cordial e abrir um espaço na
agenda para ajudar os companheiros de equipe.

4. Elabore uma ata de reunião
A documentação de tudo o que é dito nas reuniões é essencial para oficializar os35

pontos discutidos e acordados. Isso pode ser feito por meio de uma ata de reunião
ou de um e-mail de follow-up. 

Para o sucesso de um trabalho em equipe, todos devem ter em mente que hoje,
independentemente do cargo ocupado, é preciso saber trabalhar em grupo, já que
bons resultados dificilmente nascem de ações individuais. No ambiente corporativo,40

uns dependem dos outros. Se um funcionário não estiver disposto a colaborar com
os colegas, certamente será um elo quebrado. Com isso, o grupo/equipe não
chegará ao resultado desejado e, dificilmente, cada colaborador conseguirá obter
sucesso individualmente.

Publicado em: 17/03/2010
Autor: Luciano Valente

Disponível em: <http://www.scrittaonline.com.br/habilidades/dicas-de-comunicacao-para-um-
trabalho-em-equipe-eficiente>. Acesso em: 14 abr. 2014.

QUESTÃO 01 
O título do texto pressupõe que

A) existe espaço para o trabalho individual na equipe.
B) as equipes não demonstram eficiência quando trabalham.
C) para se fazer um trabalho em equipe eficiente, dicas são sempre necessárias.
D) o trabalho em equipe traz dificuldades para ser concretizado satisfatoriamente.

QUESTÃO 02 
O uso do auxiliar “podem”, no primeiro parágrafo (linha 5)

A) aponta o maior problema das equipes de forma incisiva.
B) indica que o dissenso é uma regra no interior das equipes.
C) assinala ao mesmo tempo o consenso e o conflito no interior das equipes.
D) busca persuadir o leitor a crer que existem opiniões incorretas nas equipes.



UFSJ - Concurso Público - Edital Nº 002/2014 CONHECIMENTO GERAL - NÍVEL D - 25 questões

5

QUESTÃO 03 
Em “A distribuição de tarefas, as tomadas de decisão, as avaliações, enfim, tudo
passa por uma comunicação eficiente entre os membros de uma equipe.”, a palavra
“tudo”

A) resume o que foi expresso anteriormente.
B) conclui o que foi expresso anteriormente.
C) qualifica o que foi expresso anteriormente.
D) contrapõe o que foi expresso anteriormente.

QUESTÃO 04 
A palavra “escopo”, conforme usada no texto (linha 11), pode ser substituída por

A) alvo.
B) mira.
C) desígnio.
D) propósito.

QUESTÃO 05 
O uso da oração “Para que todos trabalhem juntos e na mesma direção,” (linha 12)
produz um efeito de

A) persuasão e finalidade.
B) entendimento e persuasão.
C) finalidade e direcionamento.
D) direcionamento e entendimento.

QUESTÃO 06 
Com a frase “veja 4 dicas de como trabalhar em equipe:” (linha 16), o autor

A) provoca o leitor e argumenta.
B) interpela o leitor e o instrui.
C) toma a palavra e esclarece seu ponto de vista.
D) reivindica a palavra e expõe seu ponto de vista.

QUESTÃO 07 
Ao afirmar que “Durante as reuniões do grupo, é fundamental criar oportunidades
para que cada membro da equipe possa expressar suas ideias e opiniões sobre o
trabalho.” (linhas 18 e 19), encontramos

A) uma supervalorização do outro.
B) uma observação interpessoal.
C) uma vaidade desnecessária.
D) um desprezo pelo outro.
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QUESTÃO 08 
Usando a oração “Ao sentir-se desconfortável com alguma situação ou decisão
tomada” (linhas 25 e 26), o autor

A) atenua os possíveis problemas e conflitos.
B) reforça os possíveis problemas e conflitos.
C) detém os possíveis problemas e conflitos.
D) esconde os possíveis problemas e conflitos.

QUESTÃO 09 
Em “É importante escutar a todos, mesmo aqueles que têm menos experiência.”
(linhas 19 e 20), a parte sublinhada pressupõe que a falta de experiência

A) traz contribuições.
B) nunca traz contribuições.
C) sempre traz contribuições.
D) pode não trazer contribuições.

QUESTÃO 10 
No texto, “... uma solução que agrade a todos.” (linha 27) é uma solução

A) consensual.
B) unilateral.
C) arbitrária.
D) virtuosa.

QUESTÃO 11 
Quando o autor, na dica 3, afirma que “empatia é muito últil no ambiente de
trabalho” (linha 30), ele é contrário a

A) briga entre membros de uma equipe.
B) identificação entre membros de uma equipe.
C) afastamento entre membros de uma equipe.
D) subjetivação entre membros de uma equipe.

QUESTÃO 12 
Na dica 4, ao afirmar que “A documentação de tudo o que é dito nas reuniões é
essencial para oficializar os pontos discutidos e acordados.” (linhas 35 e 36),
percebemos uma estratégia de

A) esguio.
B) contradição.
C) enfrentamento.
D) autopreservação.
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QUESTÃO 13 
Na conclusão, “dificilmente” (linha 40), “certamente” (linha 42) e “individualmente”
(linha 44) marcam

A) simples advérbios de modo.
B) a objetividade da exposição feita.
C) o posicionamento subjetivo do autor.
D) o contraste entre o texto e a realidade.

QUESTÃO 14 
A tipologia textual que faz juz aos objetivos do texto é a

A) argumentativa.
B) instrucional.
C) descritiva.
D) narrativa.

QUESTÃO 15 
Em “Se um funcionário não estiver disposto a colaborar com os colegas, certamente
será um elo quebrado.”, temos duas orações.

Da forma como estão organizadas, a

A) primeira oração se submete à segunda.
B) segunda oração se submete à primeira.
C) segunda oração reverbera a primeira.
D) primeira oração iguala seu status com a segunda.
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Questões de Legislação

QUESTÃO 16 
Com relação aos Departamentos disciplinados no Regimento Geral da UFSJ,
assinale a opção que apresenta uma afirmativa INCORRETA.

A) O Chefe de Departamento ou o seu substituto legal é o presidente da
assembleia departamental.

B) O Chefe e Subchefe de Departamento são eleitos pelos docentes e técnicos-
administrativos que compõem o Departamento.

C) O Departamento tem, como instância deliberativa sobre políticas, estratégias e
rotinas acadêmicas e administrativas, a assembleia departamental.

D) No caso de impedimento do Chefe e do Subchefe responde interinamente pela
Chefia do Departamento um docente desse Departamento em pleno exercício
de suas atividades acadêmicas.

QUESTÃO 17 
Considere as afirmativas a seguir.

I. Ao Reitor compete convocar e presidir os Órgãos Colegiados Superiores, com
direito a voz e voto, salvo em matéria referente a concessão de títulos
honoríficos, quando terá direito somente a voz.

II. O Professor Substituto concursado da UFSJ não poderá ser membro dos
Conselhos Superiores.

III. A modificação do Estatuto da UFSJ exige quórum especial de três quintos do
total de membros do Conselho Universitário.

IV. O Calendário Acadêmico e o Administrativo da UFSJ são aprovados pelo
Conselho Diretor.

Conclui-se que

A) todas as afirmativas estão corretas.
B) uma afirmativa está correta.
C) duas afirmativas estão corretas.
D) três afirmativas estão corretas.



UFSJ - Concurso Público - Edital Nº 002/2014 CONHECIMENTO GERAL - NÍVEL D - 25 questões

9

QUESTÃO 18 
Com fulcro no Regimento Geral da UFSJ, analise as afirmativas a seguir.

I. A propositura de cursos de atualização ou de enriquecimento curricular para a
comunidade acadêmica compete ao Coordenador de Curso.

II. Ao Colegiado de Curso compete propor aos Departamentos o perfil do docente
adequado ao curso.

III. As matrizes de recursos orçamentários destinados para os Departamentos e
Coordenadorias são aprovadas e aplicadas pela Congregação.

IV. As normas que disciplinam o exame de qualificação para obtenção do título de
mestre ou doutor são estabelecidas pela Congregação.

Conclui-se que

A) uma afirmativa está correta.
B) duas afirmativas estão corretas.
C) três afirmativas estão corretas.
D) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 19 
A Lei nº 9.784/99 disciplinou os casos em que o ato administrativo deve ser
motivado.

Assinale a opção que NÃO se impõe a motivação.

A) Homologação de certame licitatório.
B) Decisão de processo administrativo.
C) Inexigibilidade de processo licitatório.
D) Agravem deveres, encargos ou sanções.

QUESTÃO 20 
Com fundamento na lei 9.784/99, possuem legitimidade para interposição de
recurso administrativo, EXCETO

A) as organizações no tocante a direitos e interesses coletivos.
B) o titular de direitos e interesses que for parte no processo.
C) as associações quanto a direitos e interesses difusos.
D) o Ministério Público Federal ou Estadual.
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QUESTÃO 21 
Analise as afirmativas a seguir.

I. A Lei nº 9.784/99 se aplica aos Poderes Legislativo e Judiciário da União,
quando no desempenho de função administrativa.

II. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, com
efeito suspensivo.

III. O desatendimento da intimação pelo interessado importa em reconhecimento
da verdade dos fatos e a renúncia a direito pelo administrado.

IV. No processo administrativo as provas obtidas por meio ilícito são inadmissíveis.

Conclui-se que

A) duas afirmativas estão corretas.
B) três afirmativas estão corretas.
C) uma afirmativa está correta.
D) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 22 
Por força do disposto na Lei nº 8.112/90, analise as afirmativas a seguir.

I. O servidor tem o dever de comparecer ao ato de posse, não podendo ser
autorizada a posse mediante procuração específica.

II. Para exoneração de servidor ocupante de cargo em comissão é obrigatório
prévio processo administrativo para garantia dos princípios constitucionais da
ampla defesa e contraditório.

III. As férias do servidor público federal poderão ser interrompidas por necessidade
do serviço declarada pela chefia imediata.

IV. O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o
Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com perda total da
remuneração.

Conclui-se que

A) três afirmativas estão corretas.
B) duas afirmativas estão corretas.
C) uma afirmativa está correta.
D) todas as afirmativas estão corretas.
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QUESTÃO 23 
A Lei 8.112/90 define as indenizações devidas ao servidor.

Assinale a opção que apresenta uma indenização INCORRETA.

A) Diárias.
B) Ajuda de custo.
C) Auxílio-moradia.
D) Adicional noturno.

QUESTÃO 24 
Sobre os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é INCORRETO afirmar
que é

A) garantido piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
B) garantida jornada de oito horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos

de revezamento, salvo negociação coletiva.
C) direito do trabalhador o repouso semanal remunerado preferencialmente aos

domingos.
D) garantida a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo

coletivo.

QUESTÃO 25 
Analise as afirmativas a seguir.

I. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias
para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

II. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

III. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas
subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder
público.

IV. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas
de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores
administrativos, na forma da lei.

Conclui-se que

A) uma afirmativa está correta.
B) duas afirmativas estão corretas.
C) três afirmativas estão corretas.
D) todas as afirmativas estão corretas.
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Técnico de Laboratório / Área: Enfermagem

QUESTÃO 26 
O termo infecção é originário do latim infeccione, que significa ato ou efeito de
infeccionar-se. É a penetração, desenvolvimento e multiplicação de seres inferiores
(no sentido da evolução biológica) no organismo do hospedeiro, de que podem
resultar, para este, consequências variadas, habitualmente nocivas, em grau maior
ou menor (TRALDI, 2004).

Sendo assim, pode-se considerar que

A) de um modo geral, as infecções exógenas são consideradas oportunistas.

B) infecção endógena é causada por agente biológico da microbiota do próprio
hospedeiro.

C) infecção exógena é aquela cujo agente biológico atinge o hospedeiro a partir de
um reservatório ou fonte interna.

D) as infecções endógenas podem ser por contato direto (imediato ou mediato),
vetores, poeiras, alimentos e o próprio solo.

QUESTÃO 27 
De acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.616, de maio de 1998, é
considerada Infecção Hospitalar qualquer infecção que surge no doente internado
e que não estava presente, nem sob a forma de incubação, no momento de sua
admissão no hospital.

Portanto, é CORRETO afirmar que

A) um paciente internado em serviço de emergência por fratura de tíbia e fíbula,
posterior a atropelamento, que apresenta pneumonia bacteriana, no 1º dia de
internação, é considerada uma Infecção Hospitalar.

B) uma criança internada em enfermaria de pediatria que apresenta hepatite a
vírus, no 7º dia de internação, é considerada uma Infecção Hospitalar.

C) paciente do sexo feminino internada para tratamento de diabetes em unidade
de clínica médica que apresenta ao exame de admissão febre, dor pélvica e
secreção vaginal purulenta é considerado uma Infecção Hospitalar.

D) todas as afirmativas anteriores estão corretas.
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QUESTÃO 28 
Considere a seguir as várias formas de transmissão das infecções.

I. Contato direto: refere-se ao contato entre superfícies corporais (pele a pele ou
pele mucosa).

II. Contato indireto: refere-se ao contato entre indivíduos, intermediado por objetos
contaminados.

III. Contato com perdigotos: refere-se ao contato com núcleos goticulares contendo
micro-organismos que podem permanecer suspensos no ar por longos
períodos.

IV. Transmissão inalatória: refere-se ao contato da mucosa conjuntival, nasal e oral
que entram em contato com gotículas contendo micro-organismos provenientes
de pessoa infectada que se propagam no ar.

Considerando as informações anteriores, estão CORRETOS os itens

A) I e II.
B) III e IV.
C) II, III e IV.
D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 29 
A higiene oral ajuda a manter o estado saudável da boca, dentes, gengivas e lábios
(POTTER, 2009).

Sendo assim, é CORRETO afirmar que

A) a higiene oral em um paciente inconsciente deve ser realizada com o paciente
em decúbito dorsal horizontal reto.

B) o trato oral é considerado colonizado por micro-organismos. Portanto, dispensa-
se o uso de luvas para esse procedimento.

C) ao se realizar uma higiene oral, deve-se sempre avaliar o risco do paciente para
aspiração: deglutição prejudicada e reflexo de ânsia reduzido.

D) no paciente inconsciente, deve-se manter a boca aberta durante o procedimento
de higiene oral. Esse procedimento se faz com o uso dos dedos de uma das
mãos do profissional de enfermagem, segurando a arcada dentária dentro da
boca do paciente.
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QUESTÃO 30 
Associada ao uso de Equipamentos de Proteção Individual, a lavagem das mãos é
essencial na prevenção e controle de doenças. Deve ser praticada regularmente,
antes e após o atendimento a cada vítima. Também a prevenção e o controle das
infecções devem se fazer a partir do cuidado com os equipamentos utilizados no
atendimento às pessoas: limpeza, desinfecção e esterilização.

A seguir, relacione as duas colunas.

I. Limpeza (    ) Consiste na destruição de micro-organismos por

II. Desinfecção desinfetantes como o álcool a 70%).

III. Esterilização de vida microbiana e também pode ser realizada por

IV. Antissepsia (    ) Consiste no uso de álcool glicerinado a 70% para

meios físicos (calor) e químicos (soluções

(    ) Consiste na completa eliminação de todas as formas

meios físicos e químicos.

impedir a proliferação de germes na pele.
(    ) Consiste na remoção de sujidades visíveis por meio

da ação mecânica, utilizando água, sabão ou
detergente.

A sequência CORRETA é:

A) IV, III, II e I.
B) III, II, IV e I.
C) II, I, IV e III.
D) II, III, IV e I.

QUESTÃO 31 
Assinale a afirmativa INCORRETA referente ao processo de cicatrização.

A) A fase inflamatória envolve reações vasculares, humorais e celulares que
destroem ou barram o agente.

B) A fase proliferativa é caracterizada pela reparação epitelial, angiogênise,
formação de colágeno e contração total da ferida.

C) O processo de cicatrização é caracterizado por três fases: fase inflamatória ou
defensiva, fase proliferativa ou fibroblástica (reconstrutiva) e fase de maturação.

D) O processo de cicatrização inicia-se após 10 minutos em que se dá o trauma,
mas não se completa até que os fatores desencadeantes da lesão tenham sido
neutralizados.
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QUESTÃO 32 
Esterilização é o processo por meio do qual busca-se destruir todas as formas de
vida microbiana – vírus, bactérias, fungos e esporos –, utilizando-se para isso
métodos físicos ou químicos.

É, portanto, INCORRETO afirmar que

A) o método denominado “calor seco” conjuga a ação da temperatura com a
umidade, provocando a coagulação das proteínas dos micro-organismos
existentes nos materiais.

B) a esterilização por calor seco ocorre quando o calor é suficiente para provocar
a desidratação dos micro-organismos expostos às altas temperaturas. É um
método restrito à esterilização de óleos e pós.

C) o vapor saturado sob pressão, também conhecido como autoclavagem, é um
método no qual o vapor entra em contato com todas as superfícies do artigo
exposto, provocando a destruição de todas as formas de vida presentes no
objeto.

D) a esterilização por processos químicos consiste na utilização de soluções
denominadas germicidas, por meio da qual ocorre a destruição das bactérias,
vírus e fungos, pela coagulação e desnaturação proteica das células,
rompimento osmótico celular e interferência com os processos metabólicos.

QUESTÃO 33 
A cateterização da bexiga envolve a introdução de uma sonda de látex ou de
plástico através de uma uretra e para o interior da bexiga (POTTER, 2009). Envolve
uma sequência de procedimentos que exige habilidades.

Sendo assim, é INCORRETO afirmar que

A) entre uma região e outra, tanto no cliente masculino quanto no feminino, deve-
se trocar a gazinha saturada em solução antisséptica.

B) a bolsa de drenagem utilizada em uma cateterização permanente deve ser
mantida sempre abaixo do nível da bexiga e fixada no leito.

C) numa cliente feminina, deve-se proceder a limpeza do meato uretral com a
utilização de uma pinça, gazinhas estéreis e solução antisséptica. Inicia-se pelo
meato uretral, depois as pregas labiais da vagina e por último a área perineal.

D) num cliente masculino, deve-se proceder a limpeza do meato uretral com a
utilização de uma pinça, gazinhas estéreis e solução antisséptica. Deve-se
retrair o prepúcio do pênis e proceder à limpeza com movimentos circulares do
meato uretral para baixo até a base da glande.
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QUESTÃO 34 
As feridas têm se constituído importante problema de Saúde Pública e são
decorrentes do envelhecimento populacional e do incremento do número de casos
de doenças não-transmissíveis. A enfermagem tem um papel fundamental na
prevenção e controle desse agravo.

Diante de uma pessoa com uma ferida crônica, deve-se:

A) desbridar o tecido de granulação, lavar a lesão com água e sabão, deixá-la
aberta e orientar para exposição solar.

B) identificar a patologia de base, verificar aderência ao tratamento clínico, fazer
os cuidados de enfermagem necessários e sempre encaminhar o paciente ao
especialista.

C) identificar a patologia de base, verificar aderência ao tratamento clínico, fazer
os cuidados de enfermagem necessários e encaminhar o material coletado para
o exame anátomo-patológico.

D) identificar a patologia de base, verificar aderência ao tratamento clínico, fazer
as orientações e cuidados de enfermagem necessários para o tipo de ferida,
lavar a ferida com soro fisiológico morno em jato, cobrir a ferida com um curativo
não-aderente e que mantenha a umidade natural e encaminhar o paciente ao
especialista, caso seja necessário.

QUESTÃO 35 
Artigos são instrumentos de naturezas diversas (utensílios, acessórios de
equipamentos e outros) utilizados nos diferentes procedimentos destinados à
prevenção, diagnóstico, tratamento de doenças e reabilitação da saúde. São,
portanto, todos os materiais, equipamentos e instrumentos médico-hospitalares,
medicamentos e roupas utilizados na área da saúde.

De acordo com o risco potencial de transmissão de infecção, os artigos semicríticos
são:

A) artigos descartáveis.
B) artigos que entram em contato com a pele não-íntegra ou com mucosas.
C) artigos ou produtos destinados ao contato com a pele e também aqueles que

não entram em contato direto com o paciente.
D) artigos ou produtos utilizados em procedimentos invasivos com penetração em

pele e mucosas subjacentes, tecidos subepiteliais e sistema vascular.
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QUESTÃO 36 
Ao realizar um banho completo ou parcial no leito, é importante atentar para os itens
que se seguem.

I. É uma atividade exaustiva para o paciente. A mudança de posição durante o
banho e o recebimento de cuidados nas costas aumentam a demanda e o
consumo de oxigênio.

II. Deve-se fornecer privacidade: feche a porta, utilize biombos em quartos
coletivos e, enquanto banha o paciente, exponha apenas a área que está sendo
banhada.

III. O paciente, quando possível, deve ser incentivado a participar o máximo
possível do banho, a fim de se promover a independência.

IV. Deve-se atentar ainda para manter o quarto aquecido, livre de correntes de ar,
já que o paciente está parcialmente descoberto e sentirá calafrios com
facilidade. A pele úmida provoca uma perda excessiva de calor por meio da
evaporação.

Após analisar os itens acima, pode-se afirmar que

A) II e III estão corretos.
B) III e IV estão corretos.
C) II, III e IV estão corretos.
D) todos estão corretos.

QUESTÃO 37 
Considerando a sondagem nasogástrica, cabe ao profissional de enfermagem:

A) observar a localização por meio do teste da ausculta da sonda, antes de
administrar líquidos.

B) manter decúbito dorsal horizontal do paciente com cabeceira elevada quando
administrar a dieta.

C) posicionar o paciente em decúbito lateral direito para migração da sonda do
estômago para o duodeno.

D) observar o débito da sonda quanto ao aspecto, volume e cor, uma vez que é
uma sonda com finalidade exclusiva para drenagem de secreções do trato
gastrointestinal.
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QUESTÃO 38 
A nutrição enteral é realizada com o fornecimento de nutrientes no trato
gastrointestinal. É o método preferido de suprir as necessidades nutricionais se o
trato gastrointestinal do paciente estiver funcionando. Proporciona suporte
nutricional fisiológico, seguro e econômico.

As etapas que se seguem devem ser consideradas durante o procedimento de
inserção da sonda nasoentérica.

I. O paciente deve ser colocado na posição de Fowler (exceto quando
contraindicado).

II. Deve-se determinar o comprimento da sonda a ser inserida pelo método
tradicional, que consiste em medir a distância da ponta do nariz ao lóbulo da
orelha e deste à base superior do osso esterno.

III. O trato oral é considerado colonizado por micro-organismos. Portanto, dispensa-
se o uso de luvas para esse procedimento.

IV. O posicionamento correto da sonda só pode ser confirmado após a realização
do Raio X de abdome. Só após esse procedimento, o paciente é liberado para
receber a dietoterapia.

Pode-se afirmar que estão CORRETAS as etapas

A) I e II.
B) II e III.
C) I e IV.
D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 39 
Os profissionais de enfermagem, ao iniciarem o manuseio de materiais com técnica
asséptica, devem levar em consideração alguns princípios para assegurar a
manutenção da assepsia.

Dentre esses princípios, é INCORRETO afirmar que

A) um objeto ou campo estéril torna-se contaminado por exposição prolongada ao
ar.

B) um objeto estéril permanece estéril somente quando tocado por outro objeto
estéril.

C) as extremidades de um campo ou recipiente estéril são consideradas
contaminadas.

D) um objeto estéril fora do campo de visão ou abaixo da cintura ainda se mantém
estéril desde que não contaminado acidentalmente durante seu manuseio.
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QUESTÃO 40 
Com relação à Sondagem Vesical, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa
for falsa ou (V) se for verdadeira.

(    ) Durante a passagem da sonda vesical no sexo feminino, a paciente deve ficar
em posição de Sims, expondo apenas os genitais.

(    ) Para a realização da técnica no sexo masculino, deve-se utilizar a posição
supina, com as coxas ligeiramente abduzidas. Cobrir a parte superior do corpo
com uma toalha e as pernas com lençóis, expondo apenas as genitálias.

(    ) Na sondagem vesical de alívio, deve ser insulflado o balão com a quantidade
de água indicada na sonda durante o procedimento de esvaziamento da
bexiga. Para retirada da sonda, deve ser desinsuflado o balão.

(    ) Não há necessidade de troca rotineira da sonda vesical de demora, devendo
ser realizada em situações de presença de grande quantidade de resíduos no
sistema de drenagem, obstrução do cateter ou da bolsa coletora, violação do
sistema e contaminação, entre outras.

A sequência CORRETA é:

A) V, V, F e F.
B) V, V, F e V.
C) F, V, F e V.
D) F, V, F e F.

QUESTÃO 41 
No que diz respeito à administração de medicamentos por inalação, é INCORRETO
afirmar que

A) a rede vascular dos alvéolos absorve prontamente os gases e vapores
introduzidos pelas vias aéreas.

B) as regiões mais inferiores do trato respiratório fornecem uma pequena área de
superfície para absorção de drogas.

C) alguns medicamentos que são inalados visam efeitos locais, mas têm efeitos
colaterais sistêmicos potencialmente perigosos.

D) as drogas introduzidas pelas vias aéreas pulmonares não devem interferir na
troca normal de gases, tais como dilatação de bronquíolos.
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QUESTÃO 42 
Foi prescrito pelo médico o MEDICAMENTO X –  220 mg, de 8 em 8 horas, via EV.

Essa medicação apresenta-se em frasco ampola contendo 1 g.

É padronizado nessa Instituição que esse medicamento deverá ser diluído em 5 ml
de água bidestilada, pois o mesmo apresenta-se em forma de pó.

Após diluído, a quantidade desse medicamento a ser administrado para que se
cumpra a prescrição será de

A) 1,1 ml.
B) 1,2 ml.
C) 22,7 ml.
D) 22,8 ml.

QUESTÃO 43 
Quanto à administração de medicamentos por via subcutânea, é INCORRETO
afirmar que

A) as injeções subcutâneas envolvem a introdução de medicamentos sob a derme.
B) apenas doses pequenas (0,5 a 1 ml) de medicamentos devem ser aplicadas

subcutaneamente.
C) o profissional deve escolher o comprimento da agulha e o ângulo de introdução,

baseando-se no peso do paciente.
D) os locais para injeção subcutânea incluem as regiões inferiores externas dos

braços, o abdome entre os rebordos costais e as cristas ilíacas, a região anterior
das coxas e a região superior do dorso.

QUESTÃO 44 
O técnico de enfermagem, ao realizar a admissão de um paciente, encontra a
seguinte prescrição médica:

soro fisiológico 0,9% - 250 ml - administrar em 50 minutos.

Para que a prescrição seja efetivada, deve-se pingar, por minuto, o equivalente a

A) 1,7 gotas.
B) 16 gotas.
C) 69 gotas.
D) 100 gotas.



UFSJ - Concurso Público - Edital Nº 002/2014 CONHECIMENTO ESPECÍFICO - NÍVEL D - 25 questões

21

QUESTÃO 45 
Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - Resolução
311/2007, é CORRETO afirmar que

A) apor o número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem
em assinatura, quando no exercício profissional, é dever e responsabilidade dos
profissionais de enfermagem.

B) considera-se infração ética a ação ou conivência que implique obediência e/ou
observância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem.

C) é proibido, em quaisquer circunstâncias, prestar serviços que por sua natureza
competem a outro profissional.

D) o profissional de enfermagem atua na proteção, prevenção, reabilitação e
recuperação da saúde, com autonomia restrita e em consonância com os
preceitos éticos e legais.

QUESTÃO 46 
As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de
Enfermagem são:

A) advertência verbal, advertência escrita, censura, suspensão do Exercício
Profissional e cassação do direito ao Exercício Profissional.

B) advertência verbal, advertência escrita, multa, censura, suspensão do Exercício
Profissional e cassação do direito ao Exercício Profissional.

C) advertência verbal, multa, censura, suspensão do Exercício Profissional e
cassação do direito ao Exercício Profissional.

D) advertência verbal, advertência escrita, multa, censura e cassação do direito ao
Exercício Profissional.

QUESTÃO 47 
A eliminação regular e o controle dos produtos de excreção urinária e intestinal são
funções elementares, indispensáveis para o funcionamento normal do organismo.

Quanto ao uso de enema para proporcionar a eliminação intestinal, é INCORRETO
afirmar que

A) o enema pode também ser usado como veículo de medicamentos que exercem
ação local sobre a mucosa do reto.

B) a finalidade do enema é promover a evacuação por meio da estimulação do
peristaltismo.

C) o enema consiste na instilação de uma solução no reto e cólon transverso do
paciente.

D) a aplicação frequente de enemas bloqueia o reflexo normal da evacuação.



UFSJ - Concurso Público - Edital Nº 002/2014 CONHECIMENTO ESPECÍFICO - NÍVEL D - 25 questões

22

QUESTÃO 48 
Quanto à administração de oxigênio pelo profissional de enfermagem, é CORRETO
afirmar que

A) fluxos maiores de fornecimento de oxigênio por cateteres nasais elevam sua
concentração no ar inspirado para níveis maiores e provocam o ressecamento
da mucosa nasal.

B) a máscara facial simples é contraindicada para o paciente que apresenta
retenção de dióxido de carbono.

C) a máscara facial simples é usada na oxigenoterapia a longo prazo.
D) o cateter nasal pode ser introduzido pelo nariz até a nasofaringe.

QUESTÃO 49 
A sondagem nasogástrica é uma das atribuições dos profissionais técnicos em
enfermagem.

Referente a essa sondagem, é CORRETO afirmar que

A) uma das finalidades da sondagem gástrica é para gavagem.
B) a introdução da sonda nasogástrica exige técnica estéril.
C) a presença da sonda nasogástrica não é capaz de provocar distensão

abdominal.
D) a mensuração da sonda nasogástrica, antes de sua introdução, é da ponta do

nariz ao lobo da orelha, daí até o apêndice xifoide do esterno, acrescido de mais
5 cm.

QUESTÃO 50 
Pacientes que não toleram a administração de nutrientes por via enteral podem
receber nutrição parenteral.

Referente à nutrição enteral (NE) e à nutrição parenteral (NP), é INCORRETO
afirmar que

A) a via de administração da NP é intravenosa.
B) a nutrição enteral poderá, com cautela e avaliação médica, ser administrada via

intravenosa.
C) a velocidade do fluxo da solução da NP normalmente é controlada por uma

bomba de infusão.
D) o aumento da velocidade de infusão da nutrição parenteral pode resultar em

intercorrências como sobrecarga circulatória e hiperglicemia.
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