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1. (Prefeitura de Santo Augusto/RS – 2020) Para que a aferição de pressão arterial tenha valor 
diagnóstico, é necessário que ela seja realizada com a técnica correta. Qual das alternativas abaixo NÃO 
apresenta uma das recomendações para a realização da verificação desse sinal vital? 

a)  Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia. 
b)  Certificar-se de que o paciente não praticou exercícios físicos há 60-90 minutos. 
c)  Utilizar o manguito de tamanho adequado para o braço do paciente. 
d)  Manter o braço do paciente abaixo da altura do coração. 
e)  Palpar o pulso radial e inflar o manguito até o seu desaparecimento, para estimativa de pressão sistólica. 
 

2. (Prefeitura de Lagoa Santa/MG – 2019) A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo 
das vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com depressão do sensório obstrua a 
orofaringe, permitindo uma melhor oxigenação. A cânula de Guedel: 

a)  auxilia na manutenção da via aérea em um indivíduo não responsivo, que não esteja intubado. 
b)  deve ser posicionada próximo à parte posterior da garganta e com a língua para trás.  
c)  pode ser utilizada tanto em indivíduos não responsivos quanto nos responsivos. 
d)  deve ser posicionada de modo a pressionar a epiglote contra a entrada da laringe, a fim de manter via 

aérea pérvia. 
 

3. (Prefeitura de Massapê/CE – 2019) A avaliação dos sinais vitais deverá ser realizada no exame físico, 
devem ser verificados e anotados o pulso, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a 
temperatura corporal e a pressão arterial. Sobre os sinais vitais marque a opção verdadeira: 

a)  A avaliação da temperatura corporal é feita com o auxílio de um termômetro, podendo ser verificada 
somente na cavidade oral e axilar; 

b)  A frequência cardíaca é sempre semelhante ao pulso. 
c)  Não se deve praticar exercícios físicos entre 60 a 90 minutos antes da aferição da pressão arterial; 
d)  O tempo recomendado para a verificação da frequência respiratória é de 30 segundos, o que permite 

avaliar características como ritmo e profundidade, além da presença de desconforto respiratório.  
 

4. (Prefeitura de Aracruz/ES – 2019) As mãos devem ser higienizadas em cinco momentos, de acordo com 
o fluxo de cuidados assistenciais, de acordo com a ANVISA/2018, como antes e após contato com o 
paciente, além de: 

a)  antes de realizar procedimento limpo/asséptico; e após risco de exposição a fluidos corporais. 
b)  antes de calçar as luvas; e após contato com superfícies próximas ao paciente. 
c)  antes preparar a medicação; e após tocar nos prontuários e livros do setor. 
d)  antes de realizar procedimento limpo/asséptico; e após o término do plantão. 
 

5. (Prefeitura de Bombinhas/SC – 2019) Durante um atendimento, ao verificar os sinais vitais, identificou-
se que o paciente J.A.M, de 56 anos, apresentava frequência respiratória de 36 rpm, frequência 
cardíaca de 50 bpm, pressão arterial de 110×70 mmHg temperatura axilar de 38℃.  Você diria que este 
paciente está, respectivamente: 

a)  taquipneico, taquicárdico, hipertenso e febril. 
b)  taquipneico, bradicárdico, normotenso e febril. 
c)  normopneico, taquicárdico, normotenso e febril. 
d)  taquipneico, taquicardico, hipotenso e febril. 
e)  normopneico, normocárdico, normotenso e afebril. 
 

6. (Prefeitura de Águia Branca/ES – 2018) Sobre a sondagem vesical de demora (SVD) responda verdadeiro 
(V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta: 

 ( ) A higiene íntima, realizada após o cateterismo vesical, reduz a colonização local, tornando o meio mais 
seguro para a introdução do cateter. A utilização de água morna e sabão promove a remoção mecânica 
eficiente de secreções e microrganismos;                 

 ( ) Para evitar a contaminação do lubrificante, desinfetar o lacre antes de perfurar com agulha estéril - o 
lubrificante visa facilitar a introdução do cateter na uretra masculina ou feminina, reduzindo o atrito e 
traumatismo de mucosa. Faz-se necessário dispor um espaço livre junto ao períneo, para colocar o 
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 campo, com o material esterilizado, entre as pernas do paciente; 
 ( ) Basicamente, os aspectos técnicos do cateterismo vesical compreendem: posicionamento do 

paciente, abertura do pacote de cateterismo e de todo o material necessário sobre o campo 
esterilizado (sonda vesical, sistema de drenagem fechado, seringa e água destilada, lubrificante, 
antisséptico na cuba redonda) e a colocação da sonda propriamente dita. 

a)  V-V-F. 
b)  V-F-F. 
c)  V-F-V. 
d)  F-V-V. 
e)  F-F-V. 

 


