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31. (CONCURSO JARDIM/2022) As doenças cardio-
vasculares (DCV) representam a principal causa de
morte na população brasileira há algumas décadas.
Dentre os fatores de risco elencados abaixo, qual o
mais importante no desenvolvimento de DCV?

A) Hereditariedade.

B) Tabagismo.

C) Hipertensão arterial.

D) Obesidade.

E) Estresse.

32. (CONCURSO JARDIM/2022) O câncer representa
um grupo heterogêneo de doenças, caracterizado
pelo crescimento celular desordenado, acometi-
mento, muitas vezes, multissistêmico e diversidade
de sinais e sintomas. Qual seria o principal fator de
risco evitável para o desenvolvimento de câncer?

A) Tabagismo.

B) Etilismo.

C) Fatores alimentares.

D) Agentes hormonais.

E) Medicamentos.

33. (CONCURSO JARDIM/2022) De uma maneira ge-
ral, as feridas possuem em comum necessidades de
níveis adequados de hidratação, prevenção quanto
ao resfriamento, evaporação, infecção e controle
dos níveis de pH. Em relação ao tratamento de feri-
das, qual seria a indicação para curativos não ade-
rentes?

A) Absorção de odores.

B) Propriedade hemostática.

C) Fixação de cateteres.

D) Lacerações de pele.

E) Grandes orifícios.

34. (CONCURSO JARDIM/2022) A Norma Regula-
mentadora (NR), de número 6, dispõe sobre o
uso de Equipamento de proteção Individual (EPI),
definindo-o como:

A) Dispositivo, que utilizado coletivamente, protege o tra-
balhador contra agentes biológicos.

B) Dispositivo, que utilizado coletivamente, protege con-
tra riscos físicos.

C) Dispositivo, que utilizado individualmente, protege
contra riscos químicos no ambiente de trabalho.

D) Dispositivo, que utilizado individualmente, protege
dos riscos presentes no ambiente de trabalho.

E) Dispositivo, que utilizado coletivamente, protege dos
riscos presentes no ambiente de trabalho.

35. (CONCURSO JARDIM/2022) O câncer do colo de
útero (CCU) ocupa destaque nas elevadas taxas
de mortalidade por câncer na população feminina
brasileira. A coleta da colpocitologia requer algu-
mas orientações prévias ao exame, as quais devem
ser ofertadas às mulheres para garantir qualidade
da amostra. O que seria essencial na orientação das
mulheres para este exame?

A) Orientar as mulheres no período menstrual para não
adiar a coleta de material para o exame citopatológico.

B) Orientar que mulheres gestantes devem realizar o
exame, seguindo-se as mesmas recomendações para
não gestantes.

C) Orientar que não há necessidade de evitar relações se-
xuais nas últimas 24h-48h, desde que o preservativo
seja utilizado.

D) Orientar que aquelas mulheres que se queixam de des-
conforto ao exame, solicitem do profissional, o uso de
lubrificantes vaginais na colocação do espéculo.

E) Orientar as mulheres que o exame citopatológico tem
importância restrita para identificar lesões malignas no
colo do útero.

36. (CONCURSO JARDIM/2022) O Código de Ética
dos Profissionais de Enfermagem estabelece, den-
tre outros vários aspectos, a responsabilidade ci-
vil destes profissionais, diante de situações que se
configurem negligência, imprudência ou imperícia,
as quais possam causas danos ao paciente. Desta
forma, compreende-se por/como "imperícia":
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A) "Falta de atenção, descuido, descautela, prática de ação
irrefletida ou precipitada".

B) Pode ser exemplificada pela prática de: administrar
medicamento sem a devida prescrição.

C) "É um ato omissivo, Falta de interesse, de motivação".

D) Pode ser exemplificado por: abandono do paciente;
contaminação por instrumentos cirúrgicos sem os de-
vidos cuidados de antissepsia.

E) "Falta de prática ou ausência de conhecimentos neces-
sários para o exercício profissional".

37. (CONCURSO JARDIM/2022) A administração de
medicamentos é uma atividade inerente ao exer-
cício da profissão de técnico de enfermagem
respeitando-se as exceções previstas legalmente, nas
quais essa administração necessita ser realizada
pelo profissional enfermeiro. Para uma administra-
ção segura e adequada de medicações, o técnico de
enfermagem deve conhecer, dentre outras compe-
tências, as vias de administração e suas particulari-
dades. Assim, é correto afirmar que:

A) A administração de medicamentos através de infusão
intermitente: "é aquela realizada em tempo superior a
30 minutos, de forma contínua".

B) A administração de medicamentos em bolus ou push:
"é aquela realizada entre 1 e 30 minutos".

C) A administração de medicamentos através de infusão
lenta: "é aquela realizada entre 30 e 60 minutos".

D) A administração de medicamentos através de infusão
rápida: "é aquela realizada em tempo menor ou igual a
1 minuto".

E) A administração de medicamentos através de infusão
contínua: "é aquela realizada em tempo inferior a 30
minutos, sem interrupções".

38. (CONCURSO JARDIM/2022) A obstrução de vias
aéreas por corpo estranho (OVACE) é importante
causa de procura por atendimento de emergência e
as manobras para desobstrução devem fazer parte
do elenco de conhecimento e habilidades dos pro-
fissionais de enfermagem. Em crianças menores
de um ano, qual das medidas listadas abaixo, é
a mais adequada ao atendimento de emergência a
essa condição?

A) Posicionar a vítima com o abdome para cima, man-
tendo a cabeça em nível inferior ao tórax.

B) Posicionar-se por trás da vítima, envolvendo-a com os
braços apoiados nas cristas ilíacas.

C) Posicionar uma das mãos fechadas, com o polegar en-
costado no abdome, próximo à cicatriz umbilical.

D) Realizar compressões sobre o esterno no caso de cri-
anças pequenas.

E) Comprimir o abdome com movimentos para cima e
para dentro, executando em torno de 10 movimentos.

39. (CONCURSO JARDIM/2022) A instalação de cate-
teres venosos periféricos possui uma diversidade de
objetivos, tais como, a coleta de sangue para exames
laboratoriais e a infusão de drogas ou soluções. No
que diz respeito à instalação/utilização de cateteres
venosos, julgue a alternativa improcedente:

A) Deve-se evitar a punção venosa em locais com lesão
aparente.

B) A infiltração de solução para o tecido subcutâneo re-
presenta sempre uma indicação de descontinuidade no
procedimento.

C) Os cateteres agulhados, onde há uma agulha pequena,
são utilizados para punções com duração de até 72 ho-
ras.

D) O emprego da técnica de "bater na veia os dedos" é
aceitável para acessos de difícil visualização.

E) Em casos de veias de pequeno calibre, dá-se preferên-
cia à punção com o bisel da agulha voltado para baixo.

40. (CONCURSO JARDIM/2022) O período gestacio-
nal é marcado por transformações no organismo
materno, com o objetivo de permitir um adequado
desenvolvimento fetal, sem riscos para a gestantes.
Mesmo assim, inúmeras são as dúvidas das mulhe-
res quanto à normalidades de sinais e sintomas du-
rante a gestação. Assim, dentre as condições elenca-
das abaixo, qual seria um desvio de anormalidade
no ciclo gravídico?

A) Corrimento vaginal.

B) Poliúria.

C) Varizes.

D) Lombalgias.

E) Sangramento vaginal.
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