
 
 

VESTIBULINHO ETEC 2º SEMESTRE 2018 – ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO – ENFERMAGEM 
NO ATENDIMENTO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA INTRA E EXTRA HOSPITALAR 

ETEC CAMPO LIMPO PAULISTA 

VESTIBULINHO ETEC – 2º SEMESTRE 2018 
Exame: 24/06/2018(domingo), às 13h30min 

CADERNO DE QUESTÕES - ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
 – ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA INTRA E EXTRA HOSPITALAR –  

ETEC CAMPO LIMPO PAULISTA 
 
Nome do(a) candidato(a): _________________________________________ Nº de inscrição: _______ 
 
Prezado(a) candidato(a), 
 
Antes de iniciar a prova, leia atentamente as instruções a seguir e aguarde a ordem do Fiscal para iniciar o Exame. 
1. Este caderno contém 30 (trinta) questões em forma de teste. 
2. A prova terá duração de 4 (quatro) horas. 
3. Após o início do Exame, você deverá permanecer no mínimo até as 15h30min dentro da sala do Exame, podendo, ao deixar este 

local, levar consigo este caderno de questões. 
4. Você receberá do Fiscal a Folha de Respostas Definitiva. Verifique se está em ordem e com todos os dados impressos 

corretamente. Caso contrário, notifique o Fiscal, imediatamente. 
5. Após certificar-se de que a Folha de Respostas Definitiva é sua, assine-a com caneta esferográfica de tinta preta ou azul no 

local em que há a indicação: “ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)”. 
6. Após o recebimento da Folha de Respostas Definitiva, não a dobre e nem a amasse, manipulando-a o mínimo possível. 
7. Cada questão contém 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D, E) das quais somente uma atende às condições do enunciado. 
8. Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os acertos. 
9. Os espaços em branco contidos neste caderno de questões poderão ser utilizados para rascunho. 
10. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá primeiramente passar as alternativas escolhidas para a Folha de 

Respostas Intermediária, que se encontra na última página deste caderno de questões. 
11. Posteriormente, você deverá transcrever todas as alternativas assinaladas na Folha de Respostas Intermediária para a Folha de 

Respostas Definitiva, utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. Portanto, ao preencher a Folha de 

Respostas Definitiva, faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois a Folha de Respostas não será substituída. 
13. Preencha as quadrículas da Folha de Respostas Definitiva, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul e com traço forte e 

cheio, conforme o exemplo a seguir:  
 
14. Quando você terminar a prova, avise o Fiscal, pois ele recolherá a Folha de Respostas Definitiva, na sua carteira. Ao término da 

prova, você somente poderá retirar-se da sala do Exame após entregar a sua Folha de Respostas Definitiva, devidamente 
assinada, ao Fiscal. 

15. Enquanto o candidato estiver realizando o Exame, é terminantemente proibido utilizar calculadora, computador, telefone celular 
(o qual deverá permanecer totalmente desligado, inclusive sem a possibilidade de emissão de alarmes sonoros ou não, nas 
dependências do prédio onde o Exame será realizado), radiocomunicador ou aparelho eletrônico similar, chapéu, boné, lenço, 
gorro, máscara, óculos escuros, corretivo líquido/fita ou quaisquer outros materiais (papéis) estranhos à prova. 

16. O desrespeito às normas que regem o presente Processo Seletivo Vestibulinho, bem como a desobediência às exigências 
registradas na Portaria e no Manual do Candidato, além de sanções legais cabíveis, implicam a desclassificação do candidato. 

17. Será desclassificado do Processo Seletivo-Vestibulinho, do 2º semestre de 2018, o candidato que: 
• Não comparecer ao Exame na data determinada; 
• Chegar após o horário determinado de fechamento dos portões, às 13h30min; 
• Realizar a prova sem apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos ou não atender o previsto nos 

§§4º e 5º do artigo 14 da Portaria CEETEPS-GDS nº 2103, de 19 de abril de 2018; 
• Não apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos ou não atender o previsto nos §4º e §5º do 

artigo 14 da Portaria CEETEPS-GDS nº 2103, de 19 de abril de 2018; 
• Retirar-se da sala de provas sem autorização do Fiscal, com ou sem o caderno de questões e/ou a Folha de 

Respostas Definitiva; 
• Utilizar-se de qualquer tipo de equipamento eletrônico, de comunicação e/ou de livros, notas, impressos e 

apontamentos durante a realização do exame; 
• Retirar-se do prédio em definitivo, antes de decorridas duas horas do início do exame, por qualquer motivo; 
• Perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das provas, incorrendo em comportamento indevido 

durante a realização do Exame; 
• Retirar-se da sala de provas com a Folha de Respostas Definitiva; 
• Utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do exame; 
• Não atender as orientações da equipe de aplicação durante a realização do exame; 
• Realizar ou tentar realizar qualquer espécie de consulta ou comunicar-se e/ou tentar comunicar-se com outros 

candidatos durante o período das provas; 
• Realizar a prova fora do local determinado pela Etec/Extensão de Etec; 
• Zerar na prova teste. 

 
  

A  B    D  E 

Gabarito oficial 
Será divulgado a partir das 14 horas do dia 26/06/2018, no site 
www.vestibulinhoetec.com.br 
 

Resultado 
Divulgação da lista de classificação geral dia 16/07/2018, no site 
www.vestibulinhoetec.com.br 
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1) Classificar de acordo com as regras dos nove um adulto com queimaduras no membro 
superior direito, membro inferior esquerdo e genitália tem superfície corporal total 
queimada de: 

 
(A) 27% da área de superfície corporal total. 
(B) 28% da área de superfície corporal total. 
(C) 19% da área de superfície corporal total. 
(D) 36% da área de superfície corporal total. 
(E) 29 % da área de superfície corporal total. 

 
 

2) Avaliar o nível de consciência de um paciente com Traumatismo Crânio Encefálico 
(TCE) é utilizado a escala de coma de Glasgow, cujos parâmetros são: 

 
(A) Sensibilidade dolorosa, resposta verbal e tamanho das pupilas. 
(B) Abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. 
(C) Atividade motora, sinais vitais e reflexos. 
(D) Tamanho das pupilas, reflexos e pressão arterial. 
(E) Sinais vitais, resposta motora e abertura ocular. 
 
 
3) Identificar uma parada cardiorrespiratória, os elementos que devem ser observados 

são:  
 

(A) Dispneia.  
(B) Bradicardia. 
(C) Coloração rosada da pele e lábios. 
(D) Consciência preservada. 
(E) Ausência de pulso numa grande artéria. 
 
 
4) Assinalar a alternativa que completa corretamente a lacuna abaixo. 

 
_______________________ é o processo de limpeza realizado diretamente em diferentes 
dependências: unidade do paciente, piso de quartos e enfermarias, corredores, saguões, entre 
outros. Pode-se utilizar somente água e sabão quando não há secreções biológicas. 
 

(A) Limpeza terminal. 
(B) Limpeza concorrente. 
(C) Esterilização. 
(D) Desinfecção. 
(E) Degermação. 
 
 
5) Assinalar a alternativa correta, considerando a oximetria de pulso que é a modalidade 

de monitorização não invasiva mais presente na prática clínica. 
 

(A) Paciente com esmalte e tem extremidade hipotérmica não diminui e não interfere a 
acurácia do oxímetro de pulso.  

(B) A queda da saturação superior a 72% em ar ambiente não indica o uso da 
oxigenoterapia. 

(C) O tórax é o local mais indicado para o posicionamento correto do oxímetro de pulso. 
(D) Em pacientes como hemoglobinopatias é mais fácil detectar a saturação de oxigênio. 
(E) É necessário realizar o rodizio dos dedos quanto com o oxímetro de pulso, com a 

finalidade de eliminar possíveis lesões da pele. 
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6) Assinalar a alternativa que contem os principais aspectos clínicos de cetoacidose 

diabética. 
 

(A) Hipoglicemia, desidratação, perda eletrolítica e acidose. 
(B) Hiperglicemia, desidratação, perda eletrolítica e acidose. 
(C) Hipoglicemia, convulsão, dificuldade em conversar e taquipnéia. 
(D) Hiperglicemia, taquicardia, acidose e convulsão. 
(E) Hiperglicemia, acidose, dificuldade em acordar e perda eletrolítica. 
 
 
7) Assinalar a alternativa correta, quanto ao descarte de material perfurocortante. 

 
(A) Agulha que foi reencapada pode ser descartada em recipiente comum como saco 

plástico na cor branca. 
(B) É permitido desconectar a agulha da seringa desde que o profissional esteja utilizando 

luva. 
(C) Utilizar recipientes específicos para descarte de materiais perfurocortante, respeitando 

o limite máximo de preenchimento que é 5 cm abaixo do bocal. 
(D) Os recipientes devem ser mantidos em locais de difícil acesso para garantir segurança 

aos profissionais no momento de descarte. 
(E) Utilizar recipientes específicos para descarte de materiais perfurocortante, respeitando 

o limite máximo de preenchimento que é 1,5 cm abaixo do bocal. 
 
 
8) Considerar o atendimento à vítima de parada cardiorrespiratória, o técnico de 

enfermagem deve agir de acordo com as diretrizes da American Heart Association de 
2015 para realizar um atendimento de qualidade. Assinale a alternativa correta. 

 
(A) O número de compressões torácicas na massagem cardíaca deve ser de 100 a 120 

compressões por minuto. 
(B) O número de compressões torácicas na massagem cardíaca deve ser de 100 a 140 

compressões por minuto. 
(C) O número de compressões torácicas na massagem cardíaca deve ser de 90 a 110 

compressões por minuto. 
(D) O número de compressões torácicas na massagem cardíaca deve ser de 100 

compressões por minuto no mínimo. 
(E) O número de compressões torácicas na massagem cardíaca deve ser de 150 a 170 

compressões por minuto. 
 
 
9) Considerando os cuidados com o uso de insulina que é um hormônio responsável pelo 

metabolismo da glicose, sendo secretado pelo pâncreas e sua ausência ou deficiência 
na produção causa Diabetes Mellitos. Assinale corretamente. 

 
(A) As reações hipoglicêmicas ocorrem exclusivamente após a aplicação da insulina 

regular. 
(B) As reações hiperglicêmicas ocorrem exclusivamente pela falta da aplicação da insulina 

regular. 
(C) Fazer rodízio dos locais de aplicação para evitar lipodistrofia. 
(D) Os pacientes devem ser orientados quanto aos sinais de hiperglicemia como 

sudorese, dormência de lábios e da língua, calafrios e cefaleia. 
(E) O frasco de insulina deve ser guardado em geladeira de 4ºC a 12ºC podendo ser 

congelado quando em viagem. 
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10) Considerando as afirmativas a seguir sobre as infecções hospitalares que adquiridas 

durante a internação hospitalar ou relacionadas a algum procedimento realizado no 
ambiente hospitalar e podendo ainda se manifestar após a alta: 

 
I – as condições clínicas dos pacientes não interferem na ocorrência de infecção, virulência e 
inóculos de microorganismos e de fatores relacionados à internação. 
II – o termo infecção hospitalar atualmente está sendo substituído por Infecções Relacionadas 
à assistências a Saúde (IRAS). 
III – a infecção adquirida no hospital também abrange aquela relacionada a procedimentos 
feitos em ambulatórios e durante os cuidados domiciliares. 
 
Assinalar a alternativa correta: 
 

(A) As afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas a afirmativa I está correta. 
(C) As afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa II está correta. 
(E) As afirmativas II e III estão corretas. 
 
 
11) Denominar o processo utilizado para destruir todas as formas de vida microbiana por 

meio de agentes físicos e químicos. Assinalar a alternativa correta: 
 

(A) Descontaminação. 
(B) Degermação. 
(C) Limpeza. 
(D) Esterilização. 
(E) Desinfecção. 

 
 

12) Denominar o tipo de hemorragia que pode ser sinal de trauma torácico ou edema 
agudo de pulmão. Assinalar a alternativa correta: 

 
(A) Hematêmese. 
(B) Hemoptiase. 
(C) Metrorragia. 
(D) Melena. 
(E) Epistaxe. 

 
 
13) Caracterizar as manifestações clínicas de cólicas renais com dor intensa e profunda na 

região lombar, eliminação de hematúria e piúria associadas à distensão abdominal, 
náuseas, vômitos e diarreia são de que patologia:  

 
(A) Colelitíase. 
(B) Cistite. 
(C) Glomerulonefrite. 
(D) Urolitíase. 
(E) Pielonefrite. 
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14) Preconizar a avaliação primária no atendimento de uma vítima que teve um trauma 

direto na região craniofacial após cair de uma altura de 5 metros. Assinalar a correta. 
 

(A) Verificar a permeabilidade das vias aéreas, mantendo a coluna cervical alinhada. 
(B) Oferta de oxigênio sob mascara a 10l/min se saturação for menos que 92%. 
(C) Avaliação das pupilas da vítima. 
(D) Aferição imediata da pressão arterial. 
(E) Avaliar agitação e ansiedade da vítima. 

 
 
15) Reconhecer o choque hipovolêmico, cujo sinais são: 

 
(A) Palidez, frio, sudorese. 
(B) Lábios e unhas rosadas. 
(C) Respiração e pulso lento. 
(D) Estado mental preservado. 
(E) Tosse com secreção amarelada. 
 
 
16) Realizar o cálculo conforme prescrição médica dexametasona 6mg via endovenosa, 

sendo que cada frascos ampola são de 2,5ml -  4mg/ml, assinalar a alternativa que 
corresponde quanto deve-se aspirar para preparar e administrar no paciente. 

 
(A) 2,5 ml. 
(B) 4 ml. 
(C) 1,5 ml. 
(D) 2 ml. 
(E) 1 ml. 
 
 
17) Realizar o cálculo conforme prescrição médica: paciente precisa receber uma injeção 

endovenosa de flebocortid 150mg. Tem disponível frascos de 0,3g diluído em 5 ml. 
Assinale a alternativa correta de quanto devemos aspirar para administrar. 

 
(A) 3 ml. 
(B) 2,5 ml 
(C) 5 ml. 
(D) 2 ml. 
(E) 3,5 ml. 
 
 
18) Analisar e calcular quantas gramas de princípio ativo temos numa solução de soro 

fisiológico 0,9% 500ml? 
 

(A) 0,9g. 
(B) 5,5g. 
(C) 3g. 
(D) 9g. 
(E) 4,5g. 
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19) Analisar e calcular a prescrição médica: paciente F. S. S precisa receber um soro 

glicosado 5% de 500 ml em 3 horas e 30 min. Assinalar em quantas gotas por minuto 
deve ser administrado esse soro. 

 
(A) 45 gts/min. 
(B) 48 gts/min. 
(C) 40 gts/min. 
(D) 60 gts/min. 
(E) 41 gts/min. 

 
 
20) Analisar e calcular a prescrição médica: Paciente necessita de soro fisiológico  de 

1500ml para correr em 18 horas. Assinalar em quantas gotas por minuto deve ser 
administrado esse soro. 

 
(A) 31 gts/min. 
(B) 25 gts/min. 
(C) 18 gts/min. 
(D) 28 gts/min. 
(E) 23 gts/min. 
 
 
21) Assinalar a alternativa que apresenta uma relação correta entre terminologia e sua 

definição. 
 

(A) Hipercromia – diminuição de pigmentação na pele. 
(B) Hiperidrose – ingestão excessiva de água. 
(C) Hipoacusia – aumento da audição. 
(D) Iatrogenia – alteração patológica provocada por tratamento errôneo. 
(E) Fotofobia – intolerância a fotografia. 

 
 
22) Considerar os cuidados de enfermagem necessários para realização da punção 

venosa periférica com qualidade e sucesso, a fim de permitir a administração de 
medicações, destacam-se: 

 
(A) Avaliar o calibre do vaso sanguíneo e o calibre do dispositivo para punção, o tipo de 

medicação que será infundida, condições clínicas do paciente e a duração da terapia 
endovenosa. 

(B) Realizar punção venosa periférica de preferência em locais próximos às articulações e 
proeminência óssea. 

(C) Elevar o membro a ser puncionado e aumentar a pressão do garrote. 
(D) Heparinizar o cateter periférico 1 vez ao dia pelo menos. 
(E) Quando não houver sinais de flebite manter o cateter periférico por até 48 horas. 

 
 
23) Assinalar a alternativa correta quanto ao uso de drogas quimioterápicas quando 

extravasam ocasionando necrose tecidual, são denominadas: 
 

(A) Alérgicas. 
(B) Vesicantes. 
(C) Alquilantes. 
(D) Flebitantes. 
(E) Irritantes. 
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24) Assinalar a alternativa correta acerca do uso de curativos na enfermagem. 

 
(A) Coberturas com alginato são indicado para feridas com baixo exsudato podendo 

prolongar seu uso por até 7 dias. 
(B) Curativos favorecem epitelização rápida e diminuição da dor acelerando a destruição 

de tecidos necrosados. 
(C) Padronizar cuidados com lesões de pele e anexos não ajudam na cicatrização. 
(D) A bora de uma é indicada para úlcera arterial. 
(E) Ácido graxo essencial é indicado para feridas infectantes e feridas oncológicas. 
 
 
25) Atender uma vítima com queimaduras de primeiro grau o técnico de enfermagem deve: 

 
(A) Aplicar pomada imediatamente na área queimada. 
(B) Lavar com água e sabão logo após a queimadura. 
(C) Esfriar com água em temperatura ambiente. 
(D) Colocar solução refrescante como creme dental no local da lesão. 
(E) Atentar-se para choque hipovolêmico. 
 
 
26) Considerar a reação exagerada do organismo quando exposto à substâncias às quais 

está sensibilizado recebe o nome de que choque: 
 

(A) Hipovolêmico. 
(B) Hipervolêmico. 
(C) Séptico. 
(D) Cardiogênico. 
(E) Anafilático. 
 
 
27) Classificar uma lesão em grau IV quanto à cama da pele lesada, pode-se observar: 

 
(A) Lesões apenas da derme e epiderme. 
(B) Lesões apenas da derme. 
(C) Lesões de músculos. 
(D) Lesões apenas da epiderme. 
(E) Lesões de músculos e ossos. 

 
 
28) Assinalar a alternativa correta quanto à destruição de hemácias que ocorre quando há 

incompatibilidade sanguínea entre o fator Rh da mão e do feto é denominada de: 
 

(A) Eritroblastose fetal. 
(B) Toxemia gravídica. 
(C) Eclâmpsia. 
(D) Anemia do recém-nascido. 
(E) Púrpura trombocitopênica. 
 
 
29) Definir a seguinte patologia crônica irreversível caracterizada por lesão brônquica e 

distensão alveolar, cujo fatores de risco para sua ocorrência são fumo e poluição. Esta 
definição refere-se a: 

 
(A) Bronquite. 
(B) Asma. 
(C) Enfisema. 
(D) Pneumonia. 
(E) Doença obstrutiva crônica. 
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30) Considerar as diretrizes do SUS, assinalar a alternativa correta. 

 
(A) Equidade, igualdade e fraternidade. 
(B) Participação popular, equidade, universalidade. 
(C) Descentralização, consulta e participação popular. 
(D) Universalização, participação popular, atendimento integral. 
(E) Descentralização, atendimento integral e participação popular. 
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VESTIBULINHO ETEC – 2º SEMESTRE 2018 
Exame: 24/06/2018(domingo), às 13h30min 

CADERNO DE QUESTÕES - ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
 –  ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA INTRA E EXTRA HOSPITALAR – 

ETEC CAMPO LIMPO PAULISTA 
 
 

FOLHA DE RESPOSTAS INTERMEDIÁRIAS 
 

Nome do(a) candidato(a): _________________________________________________ Nº de inscrição: ________ 
 
Prezado(a) candidato(a), 
 
1. Responda a todas as questões contidas neste caderno e, depois, transcreva as alternativas assinaladas para esta 

Folha de Respostas Intermediária. 
2. Preencha os campos desta Folha de Respostas Intermediária, conforme o modelo a seguir: 

 
 

3. Não deixe questões em branco. 
4. Marque com cuidado e assinale apenas uma resposta para cada questão. 
5. Posteriormente, transcreva todas as alternativas assinaladas nesta Folha de Respostas Intermediária para a Folha 

de Respostas Definitiva, utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
 

 
 
 

 

A  B    D  E 


