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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 Dr. ADAIL NUNES DA SILVA – TAQUARITINGA e ETEC ELIAS NECHAR - CATANDUVA 
 
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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Questão 01  
 
O serviço de Unidade de Terapia Intensiva deve disponibilizar a todos os que ali trabalham, instruções escritas 
de biossegurança atualizadas.  Assinale a alternativa CORRETA que contemple as referidas instruções. 

 
A) Rota de fuga, extintor de incêndio e EPIs, de acordo com a NR 29. 
B) Mapa de risco, EPIs/EPCs, gerenciamento de resíduos hospitalares. 
C) Rota de fuga (NR 23), manual de manuseio do ventilador mecânico e transporte de material e amostra 

biológica. 
D) NR 18 abrangendo as normas de biossegurança em UTI, Mapa de risco e ergonomia. 
E) As instruções de biossegurança encontram-se nas Normas regulamentadoras 09,18 e 23. 
 

 
Questão 02 
 
Para que a Unidade de Terapia Intensiva propicie segurança ao paciente ela deverá contar com processos de 
instruções de identificação, limpeza, desinfecção e esterilização das superfícies, instalações, equipamentos, 
artigos e materiais; higienização das mãos dos profissionais e familiares, proporcionando minimizar os riscos 
de infecção e adotar medidas sistemáticas a fim de prevenir eventos adversos. Assinale a alternativa 
CORRETA que sinaliza uma dessas medidas de segurança. 
 
A) Descartar ações de vigilância referentes à farmacovigilância, hemovigilância e de eventos adversos 

nesse setor. 
B) déficit de pessoal na UTI não sinaliza insegurança para o paciente e para o técnico de enfermagem, visto 

que a responsabilidade do setor é do enfermeiro. 
C) Proporcionar o uso indiscriminado de antimicrobianos por tempo prolongado, para que não ocorra 

infecções, diminuindo assim o período de internação do paciente. 
D) Usar o protocolo para administração de medicamentos da Comissão de Controle de Infeção Hospitalar da 

Instituição. 
E) A educação permanente dos profissionais de saúde para atuar nas Unidades de Terapia Intensiva fica a 

critério de cada profissional, pois após a formação profissional de técnico em enfermagem, o mesmo já 
tem conhecimento de todos os eventos adversos dos medicamentos relacionados a segurança do 
paciente. 
 

 
Questão 03  
  
Para a realização de uma cirurgia o paciente pode ser colocado em uma variedade de posicionamentos, 
dependendo das características de cada cliente e do tipo de procedimento que será submetido. Dentre elas:  

I - Trendelemburg: A parte superior do dorso é abaixada e os pés são elevados, geralmente usada nas 
cirurgias de abdome inferior ou órgãos pélvicos, por proporcionar deslizamento das vísceras abdominais na 
direção do tórax e permitir a melhor exposição pélvica. 
II - Fowler: Usadas em cirurgias que necessitam de uma abordagem perineal; o ideal seria duas pessoas 
colocar as duas pernas ao mesmo tempo na posição, verificar o alinhamento da espinha ilíaca do paciente 
com o suporte de perna e o nível das nádegas na mesa operatória. Há aumento do volume circulante na 
região toraco- abdominal nessa posição. 
III - Litotomia: O paciente permanece semi sentado na mesa cirúrgica. A cabeceira elevada de 45°a 60 ° e os 
joelhos do paciente devem estar ligeiramente elevados sem apresentar pressão que possa limitar a 
circulação das pernas. 
IV - Prona:  O ventre do paciente fica em contato com o colchão da mesa cirúrgica, permite a abordagem da 
coluna cervical, região occipital, dorsal, lombar, sacral, retal e posterior dos membros inferiores. 
 
Assinale as alternativas corretas de acordo com cada posição cirúrgica:  
A) II, apenas.  
B) III, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II e III, apenas. 
E) I, II e III e IV. 
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Questão 04  

 
Os profissionais de saúde que manipulam e administram quimioterapia lidam com o risco ocupacional do 
contágio, no desenvolvimento de suas atribuições e precisam atuar em conformidade com as recomendações, 
para proteção de sua saúde e responsabilidade com o ambiente em que trabalham. Assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

A) Trabalhar todo paramentado (EPI) de acordo com a NR 32. 
B) Tomar muito leite para evitar a sensação desagradável do paladar. 
C) Descartar equipos, seringas, frascos de soro em lixo branco. 
D) Ocluir os olhos com tampão após contato imediato com substância química.  
E) Não é necessário utilizar EPI para manipular e administrar quimioterapia. 

 
 
Questão 05  
 
O tratamento medicamentoso para pacientes com esquizofrenia é baseado em drogas antipsicóticas ou 
neurolépticos. Essa medicação atua na sintomatologia, levando o paciente a aproximar-se da realidade. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Os antipsicóticos são utilizados no tratamento de esquizofrenia ou outras psicoses quando 
acompanhados de aumento da atividade psicomotora.  

B) Apesar dos neurolépticos tradicionais bloquearem receptores adrenérgicos, serotoninérgicos, 
colinérgicos e histaminérgicos, nenhum deles tem a ação farmacológica de bloquear os receptores 
dopaminérgicos 

C) Os efeitos terapêuticos dos antipsicóticos não estão associados ao bloqueio de receptores 
dopaminérgicos da via mesolímbica.  

D) Os antipsicóticos por via oral agem imediatamente após sua administração. 
E) Um exemplo de antipsicótico é o Fenergan (cloridrato de prometazina).   
 
 

Questão 06  
 
Doença psiquiátrica endógena, que se caracteriza pela perda do contato com a realidade. A pessoa pode ficar 
indiferente a tudo o que se passa ao redor ou, os exemplos mais clássicos, ter alucinações e delírios. Ela ouve 
vozes que ninguém mais escuta e imagina estar sendo vítima de agravos que possam destruí-la. Esses são 
sinais e sintomas de qual transtorno mental? 
 

A) Parkinsonismo. 
B) Psicose. 
C) Esquizofrenia. 
D) Bulimia. 
E) Depressão. 

 
 
Questão 07  
 
De acordo com o Guia para preparo, administração e monitoramento do uso seguro dos medicamentos 
(COREN-SP, 2017) todo profissional de enfermagem, ao administrar um medicamento, deve sempre checar: 
  

A) Medicamento certo, dose certa, via certa, horário certo, paciente certo. 
B) Prescrição certa, medicamento certo, dose certa, via certa, horário certo, paciente certo, registro certo, 

ação certa. 
C) Validade do medicamento, medicamento certo, dose certa, abordagem certa, horário certo, paciente 

certo, registro certo, ação certa e resposta certa. 
D) Medicamento certo, dose certa, via certa, horário certo, paciente certo, registro certo, ação certa, forma 

certa e resposta certa. 
E) Direito de recusa do medicamento, medicamento certo, dose certa, via certa e prescrição certa.  
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Questão 08  
 
O câncer de mama, segundo INCA é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, 
depois do câncer de pele não melanoma, respondendo por cerca de 28% dos casos novos a cada ano. 
Algumas das formas de prevenção baseia-se em quais das alternativas abaixo:  
 
(I) Controle dos fatores de risco e no estímulo aos fatores protetores, incluindo a amamentação. 
(II) Fazer anualmente a mamografia de rastreamento nas mulheres de 50 a 69 anos. 
(III) Fazer a observação e a auto palpação das mamas sempre que se sentir confortável para tal, sem 
necessidade de uma técnica específica de autoexame, em um determinado período do mês. 
 

A) II, apenas.  
B) III, apenas.  
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
E) I, II e III. 

 
 
Questão 09  
 
De acordo com as diretrizes da American Heart Association (2015) para RCP os profissionais de saúde devem 
aplicar compressões torácicas e ventilação em todos os pacientes adultos com PCR, seja por uma causa 
cardíaca ou não cardíaca. Para obter uma RCP de alta qualidade para adultos os profissionais de saúde 
devem realizar a profundidade da compressão torácica externa, durante uma Parada Cardio Respiratória:  
 

A) Acima de 6 cm. 
B) 4 a 5 cm. 
C) Não exceder 5 cm.  
D) 5 a 6 cm.   
E) Acima de 7 cm.  

 
 
Questão 10  
 
De acordo com as diretrizes da American Heart Association (2015) para RCP no adulto a velocidade ideal das 
compressões torácicas na parada cardiorrespiratória é:  
 

A) Acima de 100 por minuto. 
B) Entre 80 até 120 por minuto. 
C) Entre 100 até 120 por minuto.  
D) Abaixo 120 por minuto. 
E) 140 a 160 por minuto. 
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Questão 11  
 
De acordo com a cadeia de sobrevivência para socorristas leigos, com base nas diretrizes da American Heart 
Association (2015) para RCP, diante de uma Parada Cardiorrespiratória, em ambiente extra-hospitalar, como 
deve ser a sequência desse atendimento: 
 

A) Estimular dor, avaliar respiração com a manobra de “ver, ouvir e sentir” e avaliar pulso carotídeo.  
B) Avaliar resposta (consciência) com toque intenso e respiração inspecionando o tórax, após verificar 

pulso carotídeo.  
C) Avaliar se a vítima está inconsciente com toque intenso e respiração através da manobra de “ver, 

ouvir e sentir”, após verificar pulso carotídeo. 
D) Reconhecer a PCR e acionamento do serviço médico de urgência, iniciar a RCP, aplicar a 

desfibrilação (caso tenha acesso ao desfibrilador automático); aguardar a chegada da equipe 
especializada de emergência e suporte avançado de vida para posterior cuidados pós PCR. 

E) Acionar o SAMU e aguardar sua chegada, pois não pode realizar nenhum procedimento na vítima. 
 
 
Questão 12  
 
O sistema esquelético humano é composto de ossos e cartilagens. Leia as alternativas abaixo:  
 

I - O esqueleto axial é constituído pela cintura escapular e cintura pélvica. 
II - O esqueleto apendicular é constituído pelos ossos dos membros superiores e inferiores. 
III - A crista ilíaca localiza-se na sínfise púbica. 

 
É correto afirmar que a alternativa correta é:  

A) II, apenas.  
B) III, apenas.  
C) I e II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
E) I, II e III. 

 
 
Questão 13  
 
A respeito do sistema nervoso, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) O SNC está constituído por estruturas que se localizam no esqueleto axial, que é formado pela coluna 
vertebral, crânio e membros. 

B) O sistema nervoso autônomo divide-se basicamente em sistema nervoso simpático e parassimpático. 
C) O sistema nervoso autônomo é controlado pelo sistema nervoso periférico (SNP). 
D) O cerebelo é responsável pela produção de hormônios que regulam o funcionamento de outras 

glândulas. 
E) Nenhuma das alternativas acima são corretas. 
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Questão 14  
 
O profissional de enfermagem deve pautar sua atuação profissional sempre guiado pelos “preceitos éticos e 
legais, técnico-científico e teórico-filosófico; exerce suas atividades com competência para promoção do ser 
humano na sua integralidade, de acordo com os Princípios da Ética e da Bioética, [...]” Portanto, segundo a 
resolução COFEN Nº 0564/2017 que Aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Cabe 
ao profissional de enfermagem as seguintes atividades, exceto: 
 
I - Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício 
profissional. 
II - Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício 
profissional. 
III - Aceitar e executar atividades complexas que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e 
legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. 
 
Qual afirmação acima está correta:  

A) II, apenas.  
B) III, apenas.  
C) I e II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
E) I, II e III. 

 
 
Questão 15  
 
Assinale a alternativa em que a doença corresponde com o conceito correto: 

I - DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) - bronquite crônica, enfisema pulmonar e asma. 
II- Bronquite - Inflamação da mucosa brônquica, caracterizado pela produção excessiva de muco na 
arvore brônquica. 
III- Enfisema pulmonar- Distensão anormal dos bronquíolos terminais, com destruição das paredes 
alveolares. 
 

A) Somente II e III são verdadeiras.  
B) I, II e III são verdadeiras. 
C) Somente I e II são verdadeiras. 
D) Somente I é verdadeira. 
E) Somente II é verdadeira.  
 
 

Questão 16  
 
Um paciente com traumatismo abdominal pode exibir uma coloração azulada ao redor do umbigo. Você deve 
registrar isso como: 
 

A) Sinal de Grey Turner. 
B) Sinal do psoas. 
C) Sinal de Babinski. 
D) Sinal de Cullen. 
E) Sinal de guaxinim. 
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Questão 17  
 
A sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica, de evolução crônica, com manifestações cutâneas 
temporárias, sujeita a períodos de latência. Causada por uma bactéria gram negativa do grupo das 
espiroquetas. Conforme o enunciado qual das alternativas abaixo corresponde ao agente etiológico da sífilis. 
 

A) Trypanosoma cruzi.  
B) Schistosoma mansoni.  
C)  Bactéria do gênero Rickettsia.  
D) Salmonella entérica sorotipo Typhi.  
E) Treponema Pallidum.  
 
 
Questão 18  
 
O Ministério da Saúde lançou, em 2003, a Política Nacional de Urgência e Emergência com o intuito de 
estruturar e organizar a rede de urgência e emergência no país. Desde a publicação da portaria que instituiu 
essa política, o objetivo foi o de integrar a atenção às urgências. A Rede de Atenção às Urgências e 
Emergências visa articular e integrar todos os equipamentos de saúde para ampliar e qualificar o acesso 
humanizado e integral aos usuários em situação de urgência/emergência nos serviços de saúde de forma ágil 
e oportuna. São componentes e interfaces da Rede de Atenção às Urgências e Emergências: 
I - Atenção primária: Unidades Básicas de Saúde; Enfermarias de retaguarda e unidades de cuidados 
intensivos 
II - UPA e outros serviços com funcionamento 24h; 
III - SAMU 192 
 
Qual afirmação acima está correta:  

A) II, apenas.  
B) III, apenas.  
C) I e II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
E) I, II e III. 

 
 
Questão 19  
 
Em relação as possíveis indicações da drenagem torácica e suas respectivas definições:  
   I - Pneumotórax é a coleção de ar no espaço pleural. Pode ser aberto, fechado ou hipertensivo.                    

II - Hemotórax é o acúmulo de pus em uma cavidade qualquer do organismo.   
IIl - Quilotórax é a coleção de linfa no espaço torácico.          

 
Assinale a alternativa correta:                  

A) I e III apenas 
B) II, apenas 
C) II e III apenas 
D) I, II e III. 
E) III, apenas. 
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Questão 20  
 
 Relacione as alternativas: 
I - Hipertermia é frequência respiratória regular, porém mais lenta do que o normal. 
II - Bradipnéia se relaciona a temperatura corporal elevada relacionada com a incapacidade do organismo de 
promover a perda de calor ou de reduzir a sua produção. 
III -Taquicardia é a frequência cardíaca anormalmente elevada. 
 
É correto o que se afirma em:  

A) II, apenas. 
B) III, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I, II e III. 
E) II e III apenas. 

 
 
Questão 21  
 
Uma criança de 8 meses com 8,5 kg, apresentando inapetência e algia abdominal há 3 dias, foi internada na 
Santa Casa local. O médico realizou a seguinte prescrição: Solução Fisiológica 0,9% - 400ml e Solução 
Glicosada 5% - 200ml, totalizando 600ml de solução que deverá ser administrada em 2 horas. Quantas 
gotas/minuto essa solução deverá gotejar, para ser infundida em 2 (duas) horas? Assinale a alternativa 
correta:  
 

A) 50 gotas/minuto. 
B) 80 gotas/minuto. 
C) 100 gotas/minuto. 
D) 110 gotas/minuto. 
E) 120 gotas/minuto. 

 
 
Questão 22  
 
A administração de medicamentos por via parenteral é feita através de injeções, utilizando-se seringas, 
agulhas e catéteres. As vias mais comuns são a intramuscular (IM), a subcutânea (SC), a endovenosa (EV) e 
a intradérmica(ID). A quantidade de líquido a ser injetado por via IM varia de acordo com os locais. Assinale a 
alternativa correta quanto às regiões para aplicação IM: 
 

A) Dorso glútea, deltoidiana, ventroglútea e face ântero-lateral da coxa; 
B) Deltoidiana, fossa anticubital, face posterior da perna e dorsoglútea; 
C) Face ântero-lateral da coxa e ventroglútea, deltoidiana, face posterior da perna e antecubital do braço; 
D) Ventroglútea, deltoideana, face póstero-lateral do antebraço e coxa; 
E) Deltoideana, dorsoglútea, fossa antecubital e póstero-lateral da coxa. 

 
 
Questão 23  

 
 A apresentação do Decadron é frasco de 2,5ml com 10mg (4mg/ml). Foi prescrito para o paciente a 
administração de 0,8mg de Decadron EV. Quantos ml do medicamento devo administrar? 
 

A) 0,1 ml. 
B) 0,2 ml. 
C) 0,4 ml. 
D) 0,5 ml. 
E) 0,8 ml. 
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Questão 24 

 
A Portaria Nº 2.436, de 21 De Setembro de 2017 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Sobre a estratégia Saúde da família, assinale a alternativa na qual se enquadram os princípios 
dessa assistência: 
I - Cadastrar e manter atualizados os dados das famílias e dos indivíduos, gerando dados que possibilitem a 
análise da situação de saúde do território.  
II - Territorialização, com o mapeamento da área, compreendendo segmento populacional determinado. 
III - É desnecessário o trabalho intersetorial, pois a equipe de estratégia da saúde da família não depende de 
outros setores para seu fortalecimento. 
 
Assinale a alternativa correta:                  

A) I e II apenas. 
B) II, apenas. 
C) II e III apenas. 
D) I, II e III. 
E) III, apenas. 

 
 
Questão 25 
 
Os sinais vitais são indicadores das funções vitais e podem orientar o diagnóstico inicial e o acompanhamento 
da evolução do quadro clínico do paciente. O técnico em enfermagem deve saber avaliar corretamente os 
sinais vitais. Sobre este assunto, assinale a alternativa correta. 
 

A) Para medir a temperatura axilar, deve-se colocar exclusivamente o termômetro de mercúrio debaixo 
da axila com o braço baixado e cruzado sobre peito durante 5 a 7 minutos. 

B) Sempre virar a palma da mão do paciente para baixo no momento da verificação da pressão arterial 
nos membros superiores. 

C) Um dos sinais vitais é a pressão arterial que deve ser verificada após o paciente permanecer sentado 
ou em decúbito ventral durante 30 minutos. 

D) A frequência cardíaca deve ser verificada durante 1 minuto inteiro para determinar a frequência, o 
volume e o ritmo do pulso. 

E) A posição do paciente não interfere para aferição da Pressão Arterial. 
 
 
Questão 26 
 
De acordo com o calendário nacional de imunização 2018, qual das alternativas abaixo corresponde com a 
vacina e faixa etária preconizada? 
 
A) A vacina hepatite B e a BCG-ID ao nascer ou mais precocemente possível. 
B) A vacina rotavírus é realizada somente aos 9 meses.  
C) A vacina febre amarela é realizada aos 15 meses.  
D) A primeira dose da vacina meningocócica C é administrada aos 8 meses.  
E) A vacina HPV é realizada apenas aos 4 meses.  
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Questão 27 
 
Quando ocorrem casos de uma doença de maneira habitual em uma determinada área geográfica, neste caso 
considera-se que está ocorrendo qual dos itens abaixo:  
 
A) Epidemia.  
B) Surto.  
C) Endemia.  
D) Infestação.  
E) Pandemia.  

 
 
Questão 28 
 
Foi prescrita para uma criança (5 anos) que chegou à unidade de saúde com diagnóstico de gastroenterocolite 
aguda uma solução de SG 5% 500 ml + 20 mg de gentamicina (40 mg/2 ml) diluída no soro. Quantos ml de 
gentamicina devem ser adicionados ao soro e quantas microgotas por minuto devem ser estabelecidas para 
que a solução seja administrada em 6 horas? 
 

A) 1 ml de gentamicina com 74 microgotas/min. 
B) 1 ml de gentamicina com 83 microgotas/min. 
C) 1 ml de gentamicina com 85 microgotas/min. 
D) 2 ml de gentamicina com 42 microgotas/min. 
E) 2 ml de gentamicina com 65 microgotas/min. 

 
 
Questão 29 
 
Uma gestante chega a unidade de saúde relatando estar grávida e que o primeiro dia de sua última 
menstruação foi 04/01/2018. Qual a data provável do parto levando-se em consideração a duração média da 
gestação normal (280 dias ou 40 semanas, a partir da DUM) dessa gestante, utilizando a regra de Näegele. 
  

A) 13/08/2018. 
B) 11/10/2018. 
C) 13/10/2018. 
D) 04/10/2018. 
E) 04/11/2018. 

 
 
Questão 30 
 
De acordo com o Protocolo de tratamento de influenza (Brasil, 2017) a vacinação anual contra influenza é a 
principal medida utilizada para se prevenir a doença. Assinale a alternativa incorreta: 
 

A) Os profissionais de saúde são mais expostos à influenza e estão incluídos nos grupos prioritários para 
vacinação, não apenas para sua proteção individual, mas também para evitar a transmissão dos vírus 
aos pacientes de alto risco. 

B) Todas as gestantes e puérperas com síndrome gripal, mesmo não complicada, devem ser tratadas 
com antiviral. Não se deve realizar o exame radiológico devido ao quadro gestacional. 

C) A síndrome gripal caracteriza-se quando o indivíduo apresenta febre de início súbito, mesmo que 
referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos seguintes sintomas: 
cefaleia, mialgia ou artralgia, na ausência de outro diagnóstico específico. 

D) A síndrome respiratória aguda grave é caracterizada pelo indivíduo de qualquer idade, com síndrome 
gripal, que apresente dispneia ou sinais de gravidade, como: saturação de SpO2 <95% em ar 
ambiente, sinais de desconforto respiratório e hipotensão. 

E) A quimioprofilaxia com antiviral não é recomendada se o período após a última exposição, a uma 
pessoa com infecção pelo vírus for maior que 48 horas. 
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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 – 
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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 


