
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 06/11/2022 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
LEGISLAÇÃO DO SUS: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS-PI 

EDITAL 001/2022 

 

CARGO: 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Realização: 
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Leia o texto que segue e responda às questões de 01 a 10. 
 

 
Precisamos lavar verduras, legumes e frutas antes de comer? 
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Após comprar frutas, legumes e verduras, você é daquele tipo que come imediatamente ou daqueles 
que preferem lavar antes de consumir? 

Nos últimos anos, uma conscientização maior em relação aos germes deixou muitos de nós 
cautelosos com a limpeza dos alimentos frescos — e agora há vários produtos de higienização no mercado 
para ajudar nesse trabalho. 

Mas, em primeiro lugar, será que realmente precisamos lavar alguma fruta, legume ou verdura? 
A resposta é sim, de acordo com o cientista de alimentos Stuart Farrimond. 
―A coisa certa a fazer é lavar suas frutas, legumes e verduras porque pode haver muitos patógenos 

nocivos e perigosos, bactérias que podem ser prejudiciais‖, afirmou o especialista ao programa de rádio 
Mornings, da BBC. 

―Você não sabe quem manuseou isso, você não sabe quais bactérias e quais germes estão no solo e 
até mesmo se foi lavado antes de chegar ao supermercado." 

Farrimond lembra que vale a pena lavar frutas, legumes e verduras porque pode haver resíduos 
remanescentes de pesticidas em suas superfícies. 

―Algumas frutas como laranja e melão, por exemplo, não importa o que você faça, ainda haverá 
agrotóxicos dentro delas, o que é meio deprimente. Os pesticidas que pulverizam sobre eles são chamados de 
sistêmicos, então passam por toda a planta, e por isso estão no seu interior.‖ 

―Coisas como uvas, morangos, folhas de salada, vão ter alguns resíduos de pesticidas na superfície. E 
então [nestes casos] vale a pena lavar porque você vai conseguir tirar um pouco.‖ 

Com inúmeros produtos no mercado, será que vale a pena investir em uma ajudinha extra para se 
livrar dos germes? 

De acordo com Farrimond, não. 
―Não use nenhum tipo de spray ou qualquer tipo de sabão... Porque isso, na verdade, está 

adicionando mais produtos químicos às suas frutas, legumes e verduras‖, adverte. 
―Da mesma forma que você não gostaria de usar detergente na maçã, porque quando você come, 

pode sentir um pouco o gosto de detergente." 
―Você não precisa de mais nada além de água corrente e esfregar o produto.‖ 
Se o alimento for consumido cru, algumas instituições, como o Ministério da Saúde, recomendam 

mergulhá-los numa bacia que tenha uma mistura de água e hipoclorito de sódio por cerca de 15 minutos. 
Depois, basta lavar em água corrente e secar antes de comer ou de guardar na despensa ou na geladeira, 
dependendo do alimento. 

Para cada litro d‘água deve-se acrescentar uma colher de sopa de hipoclorito, orientam os 
especialistas. 

Você pode encontrar esse produto à venda em feiras livres, supermercados, farmácias e hortifrutis. Ele 
também está disponível gratuitamente em alguns postos de saúde. 

Esse rito de limpeza não precisa ser seguido à risca nos vegetais que são descascados e cozidos, 
como a batata e a mandioca. O próprio fogo já vai eliminar os micro-organismos potencialmente danosos. 

Muitas vezes, os produtos frescos são rotulados como ―lavados e prontos para comer‖ — nestes 
casos, será que realmente precisamos colocá-los embaixo da torneira também? 

―Nós provavelmente deveríamos‖, recomenda Farrimond. 
Ele observa que não podemos saber se a lavagem foi realizada em ambiente estéril ou se o item foi 

colocado na água e manuseado novamente. 
―Se você quer ter segurança, eu diria que lave‖, acrescenta. 
―Em última análise, lavar vai te ajudar, [embora] não elimine todos os riscos de tudo.‖ 

 
Precisamos lavar verduras, legumes e frutas antes de comer? Disponível em: Precisamos lavar verduras, legumes e frutas antes de comer? - 

BBC News Brasil /. Acesso em 30 de agosto de 2022 (com alterações). 
  
 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-me-alimentar-melhor/noticias/2022/como-escolher-higienizar-e-armazenar-frutas-verduras-e-legumes
https://www.bbc.com/portuguese/geral-62462529
https://www.bbc.com/portuguese/geral-62462529
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01. É possível afirmar, a partir da leitura do texto, que  
 

(A) não adianta em nada lavar laranja e melão, pois sempre estarão contaminados, até mesmo externamente. 
(B) os produtos com o rótulo "lavados e prontos para comer" não devem ser lavados em hipótese alguma, pois 

já estão prontos para o consumo. 
(C) apenas uvas, morangos, folhas de salada devem ser lavados, pois somente deles se podem extrair 

resíduos. 
(D) a ação de lavar os alimentos é importante, ainda que não haja a eliminação de todos os riscos. 
(E) a batata e a mandioca, ainda que descascadas e cozidas, não podem prescindir dos ritos de limpeza. 

 
02. A partir do trecho ―Nos últimos anos, uma conscientização maior em relação aos germes deixou muitos de nós 

cautelosos com a limpeza dos alimentos frescos — e agora há vários produtos de higienização no mercado para 
ajudar nesse trabalho‖ (linhas 03 a 05), julgue os itens abaixo: 

 
I. A vírgula após o vocábulo ‗anos‘ se justifica porquanto separa uma expressão adverbial de tempo; 
II. A troca do vocábulo ‗germes‘ pelo vocábulo ‗bactérias‘ exigiria o uso do acento grave antes deste; 
III. A troca da forma verbal ‗há‘ pelo verbo ‗existir‘ exigiria a flexão de número plural para este último. 

 
Marque a opção CORRETA: 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
03. A pronome ‗isso‘ (linha 11) refere-se a: 
 

(A) ―muitos patógenos nocivos e perigosos‖. 
(B) ―bactérias que podem ser prejudiciais‖. 
(C) ―suas frutas, legumes e verduras‖. 
(D) ―A coisa certa a fazer é lavar‖. 
(E) ―especialista ao programa de rádio Mornings‖. 

 
04. Levando-se em conta o trecho ――Não use nenhum tipo de spray ou qualquer tipo de sabão... Porque isso, na 

verdade, está adicionando mais produtos químicos às suas frutas, legumes e verduras‖, adverte‖ (linhas 23 e 
24), julgue os itens abaixo: 

 
I. As reticências no trecho podem ser substituídas por uma vírgula, sem a necessidade de qualquer outra 

alteração no trecho; 
II. O pronome ‗isso‘ se refere especificamente ao trecho ‗qualquer tipo de sabão, uma vez que é a expressão 

mais próxima do pronome; 
III. O uso do acento grave está incorretamente empregado, uma vez que não se pode usá-lo antes de pronome 

possessivo. 
 

Marque a opção CORRETA: 
 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
05. A recorrência ao nome de ‗Stuart Farrimond‘ (‗Farrimond‘) confere ao texto 
 

(A) um caráter opinativo. 
(B) um caráter descritivo. 
(C) um caráter narrativo. 
(D) um caráter de autoridade. 
(E) um caráter apelativo. 
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06. A paráfrase para o trecho ―Você pode encontrar esse produto à venda em feiras livres, supermercados, 
farmácias e hortifrutis. Ele também está disponível gratuitamente em alguns postos de saúde‖ (linhas 34 e 35) 
que mais se aproxima do sentido original e que mantém a correção gramatical é: 

 
(A) A gente pode encontrar esse produto à venda em diversos espaços públicos, nos quais também estão 

disponíveis gratuitamente em alguns postos de saúde. 
(B) É possível encontrar esse produto à venda em alguns estabelecimentos comerciais. Tal produto também 

está disponível, sem custos, em alguns postos de saúde. 
(C) Todos nós podemos encontrar esse produto à venda em atividades comerciais. Ele também está disponível 

de graça em muitos postos de saúde. 
(D) Tu compras esse produto em feiras livres, supermercados, farmácias e hortifrutis. Ele também, está 

disponível gratuitamente em alguns postos de saúde. 
(E) Você encontra esse produto na venda em feiras livres, supermercados, farmácias e hortifrutis. Esse produto 

também, é oferecido gratuitamente em alguns postos de saúde.  
 
07. A partir do trecho ―Se o alimento for consumido cru, algumas instituições, como o Ministério da Saúde, 

recomendam mergulhá-los numa bacia que tenha uma mistura de água e hipoclorito de sódio por cerca de 15 
minutos‖ (linhas 28 e 29), julgue os itens abaixo: 

 
I. A troca do vocábulo ‗Se‘ por ‗Quando‘ não altera o sentido do enunciado; 
II. A forma verbal ‗recomendam‘ deveria estar no singular, pois concorda com ‗Ministério da Saúde‘; 
III. O vocábulo ‗que‘ pode ser trocado, sem prejuízo sintático-semântico, por ‗na qual‘. 

 
Marque a opção CORRETA: 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
08. A partir do trecho ―Esse rito de limpeza não precisa ser seguido à risca nos vegetais que são descascados e 

cozidos, como a batata e a mandioca‖ (linhas 36 e 37), julgue os itens abaixo: 
 

I. Se fosse utilizada uma vírgula antes do pronome ‗que‘, não haveria nenhuma mudança de sentido; 
II. A vírgula utilizada depois da palavra ‗cozidos‘ tem valor semântico exemplificativo; 
III. A alteração de número singular para plural da palavra ‗limpeza‘ exigiria alteração na concordância da forma 

verbal ‗precisa‘. 
 

Marque a opção CORRETA: 
 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
09. A palavra abaixo que segue a mesma regra de acentuação da palavra ‗estéril‘ (linha 41) é: 
 

(A) ‗bactérias‘ (linha 09). 
(B) ‗até‘ (linha 12). 
(C) ‗Ministério‘ (linha 28). 
(D) ‗disponível‘ (linha 35). 
(E) ‗também‘ (linha 35). 

 
10. A expressão ―ambiente estéril‖ (linha 41) significa no contexto em que ocorre: 
 

(A) ambiente infértil. 
(B) ambiente improdutivo. 
(C) ambiente árido. 
(D) ambiente infecundo. 
(E) ambiente asséptico. 

 

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-me-alimentar-melhor/noticias/2022/como-escolher-higienizar-e-armazenar-frutas-verduras-e-legumes
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11. ―No SUS, a diretriz que corresponde a distribuição de poder político, de responsabilidades e de recursos da 
esfera federal para a estadual e municipal, tendo como objetivo a consolidação dos princípios e diretrizes do 
SUS‖. O enunciado refere-se a uma diretriz do SUS, marque a opção CORRETA: 
 
(A) Acolhimento. 
(B) Regionalização e hierarquização. 
(C) Descentralização. 
(D) Participação da comunidade. 
(E) Defesa dos direitos dos usuários. 

 
12. A Política Nacional de Humanização (PNH) estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários 

para construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto que muitas vezes 
produzem atitudes e práticas desumanizadoras que inibem a autonomia e à corresponsabilidade dos 
profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários no cuidado de si. Considerando os princípios e diretrizes 
que norteiam a PNH, marque a opção INCORRETA: 
 
(A) Transversalidade. 
(B) Dissociabilidade entre atenção e gestão. 
(C) Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. 
(D) Acolhimento. 
(E) Clínica ampliada e compartilhada. 

 
13. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada por um conjunto de atores 

envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), como 
movimentos sociais, população, trabalhadores e gestores das três esferas de governo. Considerando os 
princípios da Atenção Básica, associe as colunas: 

 
I – Universalidade (    ) é o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às 

necessidades da população adscrita nos campos do cuidado, da promoção e 
manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, da 
reabilitação, da redução de danos e dos cuidados paliativos. 

(    ) possibilita o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 
resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da 
Rede de Atenção à Saúde - RAS (primeiro contato), acolhendo as pessoas e 
promovendo a vinculação e a corresponsabilização pela atenção às suas 
necessidades de saúde. 

(    ) oferta de cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde 
e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à 
saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade. 

II – Equidade 
III - Integralidade 

 
Marque a opção com a sequência CORRETA. 
 
(A) I, II e III. 
(B) II, I e III. 
(C) III, I e II. 
(D) I, III e II. 
(E) III, II e I. 

 
14. Considerando o princípio de equidade do SUS, marque a opção CORRETA: 
 

(A) Os serviços de saúde devem ter caráter preventivo. 
(B) O reconhecimento da pluralidade e a da diversidade da condição humana nas suas necessidades e nas 

suas potencialidades é a concepção de um espaço regulador das diferenças. 
(C) Os serviços de saúde devem ter caráter curativo. 
(D) A saúde é um direito individual garantido mediante pagamento e respectiva cobertura. 
(E) O princípio apresenta-se apenas como o direito à saúde garantido mediante políticas públicas, sem 

considerar alimentação, educação e habitação. 
 

LEGISLAÇÃO DO SUS 



Concurso Prefeitura Municipal de Beneditinos-PI – Edital 001/2022 – Cargo: Técnico em Enfermagem 

Página  6  

 

15. As atribuições dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica deverão seguir normativas 
específicas do Ministério da Saúde, bem como as definições de escopo de práticas, protocolos, diretrizes clínicas 
e terapêuticas, além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores federal, estadual, municipal ou 
do Distrito Federal. Considerando as atribuições comuns a todos os membros das equipes que atuam na 
Atenção Básica, analise as formulações abaixo e marque Verdadeira (V) ou Falsa (F): 
 
(      ) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando 

grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades. 
(      ) Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, exceto aquelas 

previstas nas prioridades, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, assim como na oferta nacional de 
ações e serviços essenciais e ampliados da AB. 

(      ) Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória, bem como outras doenças, 
agravos, surtos, acidentes, violências, situações sanitárias e ambientais de importância local, 
considerando tais ocorrências para o planejamento de ações de prevenção, proteção e recuperação em 
saúde no território. 

(      ) Realizar atenção domiciliar a pessoas com problemas de saúde controlados/compensados com algum 
grau de dependência para as atividades da vida diária e que não podem se deslocar até a Unidade Básica 
de Saúde. 

 
Marque a opção com a sequência CORRETA. 
 
(A) V, F, V e V. 
(B) F, F, V e V. 
(C) V, V, F e F. 
(D) F, V, V e V. 
(E) F, F, F e V. 

 
16. Referente às diretrizes gerais para a implementação da PNH nos diferentes níveis de atenção, marque a opção 

INCORRETA: 
 
(A) Ampliar o diálogo entre os profissionais, entre os profissionais e a população, entre os profissionais e a 

administração, promovendo a gestão participativa.  
(B) Implementar um sistema de comunicação e de informação que promova o autodesenvolvimento e reduza o 

compromisso social dos trabalhadores de saúde. 
(C) Estimular práticas resolutivas, racionalizar e adequar o uso de medicamentos, eliminando ações 

intervencionistas desnecessárias. 
(D) Reforçar o conceito de clínica ampliada: compromisso com o sujeito e seu coletivo, estímulo a diferentes 

práticas terapêuticas e corresponsabilidade de gestores, trabalhadores e usuários no processo de produção 
de saúde. 

(E) Adequar os serviços ao ambiente e à cultura local, respeitando a privacidade e promovendo uma ambiência 
acolhedora e confortável. 
 

17. Os valores e os princípios configuram-se como expressões fundamentais de todas as práticas e ações no campo 
de atuação da promoção da saúde. Considerando os valores e princípios da Política Nacional de Promoção da 
Saúde (PNPS), marque Verdadeira (V) ou Falsa (F): 
 

(      ) Reconhece a subjetividade das pessoas e dos coletivos no processo de atenção e cuidado em defesa da 
saúde e da vida. 

(      ) Considera a solidariedade, a felicidade, a ética, o respeito às diversidades, a humanização, a 
corresponsabilidade, a justiça e a inclusão social como valores fundantes no processo de sua 
concretização. 

(      ) Adota como princípios a equidade, a participação social, a autonomia, o empoderamento, a 
intersetorialidade, a intrassetorialidade, a sustentabilidade, a integralidade e a territorialidade. 

 
Marque a opção com a sequência CORRETA. 
 

(A) V, F e V. 
(B) F, F e V. 
(C) V, F e F. 
(D) F, F e F. 
(E) V, V e V. 
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18. Referente às iniciativas e às ações do ―Pactos em Defesa do SUS‖, marque a opção CORRETA: 

 

(A) Articulação e apoio à mobilização social pela promoção e pelo desenvolvimento da cidadania, tendo a 
questão da saúde como um direito secundário. 

(B) Estabelecimento de diálogo com a sociedade, somente nos limites institucionais do SUS. 
(C) Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, exceto os que lutam pelos direitos da 

saúde e cidadania. 
(D) Aprovação do orçamento do SUS, composto somente pelos orçamentos dos Estados e Municípios, 

explicitando o compromisso de cada uma delas em ações e serviços de saúde de acordo com a 
Constituição Federal. 

(E) Estabelecimento através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, a promoção da cidadania e a 
garantia de financiamento. 

 

19. O Pacto de Gestão do SUS estabelece os blocos de financiamento para custeio. Considerando o bloco das 
estratégias compostas pela ―Saúde da Família, Agentes Comunitários de Saúde, Saúde Bucal, Compensação de 
Especificidades Regionais, Fator de Incentivo da Atenção Básica aos Povos Indígenas e Incentivo à Saúde no 
Sistema Penitenciário‖, marque a opção CORRETA: 
 

(A) Assistência Farmacêutica. 
(B) Atenção da Média e Alta Complexidade. 
(C) Vigilância em Saúde. 
(D) Atenção Básica. 
(E) Gestão do SUS. 

 

20. De acordo com a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), considere as atividades que são 
competências comuns a todas as esferas do setor Saúde e marque a opção CORRETA: 
 

(A) Promover a articulação com os estados e com os municípios para o apoio à implantação e à implementação 
da PNPS. 

(B) Promover a articulação com os municípios para apoio à implantação e à implementação da PNPS. 
(C) Apresentar, no Conselho Municipal de Saúde, estratégias, programas, planos e projetos de promoção da 

saúde. 
(D) Fomentar normas e regulamentos para o desenvolvimento seguro, saudável e sustentável em ambientes, 

comunidades, municípios e territórios. 
(E) Implantar e implementar a PNPS, no âmbito do seu território, respeitando as especificidades locorregionais. 

 
 

 
 
21. No Brasil, o câncer de colo do útero, também chamado de câncer cervical, é o quarto tipo de câncer mais 

comum entre as mulheres. Analise os itens abaixo relacionados às atribuições do técnico de enfermagem na 
prevenção do câncer de colo do útero:  
 

I. Pode realizar o preenchimento da requisição de exame citopatológico do colo do útero;  
II. Realizar coleta de material citológico de acordo com as normas técnicas de coleta, conforme padronizado 

pelo Inca e disposto no Caderno de Atenção Básica nº 32; 
III. Pode realizar a coleta de citopatológico, quando devidamente treinado, em localidades onde seja 

necessário, visando ampliar o acesso da população-alvo ao exame; 
IV. Realizar a interpretação do resultado do exame citopatológico e conduta; 
V. Realizar a prescrição de tratamento para doenças detectadas, como Infecção Sexualmente Transmissível, 

caso que pode estar presente na oportunidade de rastreamento. 
 

Assinale a opção CORRETA:  
 

(A) São corretos apenas os itens I, III e V. 
(B) São corretos apenas os itens II, II e V. 
(C) São corretos apenas os itens II e III. 
(D) São corretos apenas os itens I e III.  
(E) Todos os itens estão corretos.  

 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
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22. As ocorrências de morte materna, fetal e infantil estão, em grande parte, relacionadas a complicações das 

morbidades preexistentes ou identificadas durante a gestação. Assinale a opção que corresponde aos sinais e 
sintomas que NÃO indicam urgência e emergência obstétrica:  

 
(A) Pressão Arterial Sistólica ≥ 160mmHg ou Pressão Arterial Diastólica ≥ 110mmHg. 
(B) Descolamento Prematuro de Placenta. 
(C) Gestação a partir de 40 semanas confirmadas. 
(D) Suspeita de pielonefrite. 
(E) Trabalho de parto pré-termo. 

 
23. A Organização Mundial da Saúde publicou em 2018 recomendações baseadas em evidências sobre os cuidados 

necessários durante o trabalho de parto e pós parto imediato para a mulher e seu bebê. Assinale a opção que 
NÃO corresponde às recomendações da Organização Mundial da Saúde:  

 
(A) A tricotomia da região púbica e perineal antes do parto vaginal não é recomendada. 
(B) O exame vaginal digital de rotina é recomendado em intervalos de duas horas. 
(C) A limpeza vaginal rotineira com clorexidina durante o trabalho de parto com a finalidade de prevenir 

morbidades infecciosas não é recomendada. 
(D) É recomendada a ingestão de líquidos orais e alimentos durante o trabalho de parto para mulheres de baixo 

risco.  
(E) A ausculta fetal intermitente durante o trabalho de parto deve ser realizada por no mínimo 01 minuto a cada 

15 a 30 minutos durante a fase ativa do trabalho de parto. 
 
24. A Atenção Primária a Saúde (APS) é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Durante surtos e 

epidemias, a APS tem papel fundamental na resposta global à doença em questão. Considere as medidas para 
evitar o contágio por vírus causadores de Síndrome Gripal nas Unidades Básicas de Saúde e assinale a opção 
que NÃO corresponde a uma medida de controle precoce: 

 
(A) O profissional de saúde deve utilizar máscara cirúrgica. 
(B) O paciente sintomático deve permanecer em sala isolada e bem arejada. 
(C) O paciente sintomático deve permanecer no ambiente com máscara cirúrgica.  
(D) O profissional de saúde deve utilizar luvas, óculos ou protetor facial e aventais descartáveis durante o 

atendimento na recepção e triagem do paciente.  
(E) O ambiente deve permanecer sempre limpo e os objetos e as superfícies tocadas com frequência devem 

ser desinfetados.  
 
25. A Sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, crônica, curável e exclusiva do ser humano. Quando não tratada, 

evolui para estágios de gravidade variada, podendo acometer diversos órgãos e sistemas do corpo. Acerca da 
Sífilis, julgue os itens a seguir como verdadeiros (V) ou falsos (F): 

 
(     ) A Sífilis é dividida em Sífilis recente (primária, secundária e latente recente)  ou Sífilis tardia (latente tardia 

e terciária). 
(     ) Na Sífilis primária, ocorre o aparecimento de úlcera rica em treponemas, geralmente única e indolor, com 

borda bem definida e regular, base endurecida e fundo limpo. 
(     ) Os testes rápidos (TR) são classificados como testes não treponêmicos com leitura do resultado em, no 

máximo, 30 minutos. 
 
A opção que representa a sequência CORRETA é: 
 
(A) V – V – V.  
(B) V – V – F.  
(C) F – V – V.  
(D) V – F – V.  
(E) F – F – F. 
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26. A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde sobre a ocorrência de suspeita ou 
confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, descritos no anexo, podendo ser imediata ou 
semanal. As opções abaixo correspondem às doenças de notificação compulsória (2022), EXCETO: 
 
(A) Asma. 
(B) Influenza humana produzida por novo subtipo viral. 
(C) Sífilis adquirida, congênita e em gestantes.  
(D) Toxoplasmose gestacional e congênita. 
(E) Acidente de trabalho com exposição a material biológico.  

 
27. As Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT) são responsáveis por mais da metade do total de mortes no 

Brasil. Em 2019, 54,7% dos óbitos registrados no Brasil foram causados por doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT) e 11,5% por agravos. As opções abaixo correspondem a Doenças e Agravos Não 
Transmissíveis, EXCETO: 

 
(A) Suicídio.  
(B) Quedas acidentais.  
(C) Violências e acidentes.  
(D) Tabagismo.  
(E) Doenças cardiovasculares.  

 
28. Dentre as recomendações da rotina pré-natal insere-se a imunização da gestante. Sobre as vacinas para a 

gestante, analise os itens abaixo: 
 

I. A vacina Hepatite B recombinante deve ser administrada em três doses, devendo a 2ª dose ser aplicada 30 
dias após a 1ª dose e a 3ª dose devendo ser aplicada 60 dias após 1ª dose. 

II. A vacina Difteria e Tétano (dT) deve ser administrada em 3 doses, devendo iniciar ou completar o esquema, 
de acordo com situação vacinal.  

III. A vacina Difteria, Tétano e Pertussis acelular (dTpa) deve ser administrada em 1 dose para gestantes a partir 
da 24ª semana de gravidez 

 
Assinale a opção CORRETA: 
 
(A) Apenas I está correto. 
(B) Apenas II e III estão corretos. 
(C) Apenas I e II estão corretos. 
(D) Apenas I e III estão corretos. 
(E) I, II e III estão corretos. 

 
29. Nota Técnica nº. 05/2020, dispõe sobre a obrigatoriedade das notificações de todos os casos suspeitos e 

confirmados de COVID-19 pelos profissionais dos serviços assistenciais à saúde. Acerca das recomendações, 
julgue os itens a seguir como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

 
(      ) Considera-se caso confirmado de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) o indivíduo com Síndrome 

Gripal que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão ou dor persistente no tórax OU 
saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada (cianose) dos lábios ou rosto. 

(      ) Considera-se caso suspeito de síndrome gripal o indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado 
por pelo menos dois dos seguintes sinais e sintomas: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, 
tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. 

(      ) Considera-se caso confirmado, por critério clínico-epidemiológico, caso de Síndrome Gripal ou Síndrome 
Respiratória Aguda Grave com histórico de contato próximo ou domiciliar, nos 14 dias anteriores ao 
aparecimento dos sinais e sintomas com caso confirmado para COVID-19. 

 
A opção que apresenta a sequência CORRETA é: 
 
(A) V – V – V.  
(B) V – V – F.  
(C) F – V – V.  
(D) V – F – V.  
(E) F – F – V. 
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30. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que haja de 9 a 10 milhões de infectados pelo 
Papilomavírus humano (HPV) no Brasil. Em conformidade com o calendário nacional de vacinação para a 
prevenção do HPV em adolescentes, assinale a opção CORRETA. 

 
(A) A vacina HPV também está disponível em esquema de 3 (três) doses aos 0, 2 e 6 meses, para as mulheres 

(de 9 a 45 anos de idade) e homens (9 a 26 anos de idade) vivendo com HIV/AIDS, transplantados de 
órgãos sólidos, de medula óssea e pacientes oncológicos. 

(B) O esquema vacinal consiste em iniciar ou completar 3 doses, de acordo com situação vacinal.  
(C) Recomenda-se vacinar meninas de 9 a 15 anos. 
(D) Recomenda-se vacinar meninos de 10 a 14 anos.  
(E) O intervalo entre as doses deve ser de 3 meses após a 1ª dose.  

 
31. Diretrizes e associações de especialistas têm recomendado o uso de pronação (posição de prona) em pacientes 

hospitalizados por COVID-19 grave recebendo O2 suplementar. A equipe de enfermagem é responsável por este 
posicionamento e pelo acompanhamento do paciente em pronação. Sobre a posição de prona, assinale a opção 
CORRETA: 
 
(A) Esta posição é usada para permitir melhor perfusão das áreas laterais dos pulmões. Para colocar o paciente 

em prona, é necessário elevar a cabeça e o tórax até formar um ângulo de 45º em relação ao nível normal 
do peito. É usada para descanso e conforto. 

(B) Esta posição é usada para permitir melhor perfusão das áreas posteriores dos pulmões. Posição ventral, em 
que os braços ficam fletidos voltados para cima ou distendidos ao longo do corpo, a cabeça voltada para o 
lado, sobre o travesseiro, e os pés ficam fora da cama.  

(C) Esta posição é usada para melhor perfundir as áreas póstero-superiores dos pulmões. Posição em que o 
corpo fica deitado sobre o abdome, o membro inferior direito flexionado até quase encostar o joelho no 
abdome, apoiando-o no leito.  

(D) Esta posição é usada para melhor perfundir as áreas póstero-basais dos pulmões. Posição em que o 
paciente fica deitado ereto, em decúbito abdominal, com quadris e joelhos elevados, a cabeça baixa, e o 
corpo em plano inclinado. 

(E) Esta posição é usada para melhor perfundir as áreas póstero-apicais dos pulmões. Posição em que o 
paciente fica deitado ventralmente, com o corpo em um plano inclinado com a cabeça e tórax elevados e o 
os quadris e membros inferiores abaixados. 

 
32. Durante o atendimento a um paciente que acabou de se acidentar, é preciso saber como fazer a avaliação inicial 

de todos os possíveis traumas, como garantir estabilidade e salvar a vida dessa pessoa. Para isso, existe o 
padrão em atendimento Suporte de Vida Avançado no Trauma, baseado em prioridades, e já está em sua 10ª 
edição. Assinale a opção CORRETA acerca do padrão de atendimento inicial à vítima. 
 

(A) O atendimento deve iniciar pela avaliação das vias aéreas e da coluna cervical; da oxigenação e da 
ventilação; da circulação e do controle da hemorragia; da disfunção neurológica; da exposição do paciente e 
do controle da hipotermia. 

(B) O atendimento deve iniciar pela avaliação das vias aéreas e da coluna cervical; da oxigenação e da 
ventilação; se há uma hemorragia externa grave; da disfunção neurológica; da exposição do paciente e do 
controle da hipotermia. 

(C) O atendimento deve iniciar pela avaliação do nível de consciência; das vias aéreas e da coluna cervical; da 
oxigenação e da ventilação; da circulação e do controle da hemorragia; da exposição do paciente e do 
controle da hipotermia. 

(D) O atendimento deve iniciar pela avaliação do nível de consciência; da estabilização da coluna cervical; das 
vias aéreas e ventilação; da circulação e do controle da hemorragia; da exposição e do controle da 
hipotermia. 

(E) O atendimento deve iniciar pela avaliação da hemorragia externa grave; das vias aéreas e da coluna 
cervical; da oxigenação e da ventilação; da circulação e do controle da hemorragia; da disfunção 
neurológica; da exposição e do controle da hipotermia. 

 
33. As feridas podem ser classificadas pela forma como se fecham. Uma ferida pode se fechar por intenção primária, 

secundária ou terciária. Assinale a opção CORRETA que apresenta um tipo de ferida com cicatrização por 
intenção primária: 
 

(A) Lesão por pressão. 
(B) Amputação cirúrgica de um dedo. 
(C) Úlcera venosa. 
(D) Úlcera arterial. 
(E) Deiscência cirúrgica. 
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34. Segundo a Resolução COFEN nº 629/2020, que aprova e atualiza a Norma Técnica Para a Atuação da Equipe 

de Enfermagem em Hemoterapia, o ciclo do sangue é o processo que engloba todos os procedimentos técnicos 
referentes às etapas de captação, de seleção e de qualificação do doador; do processamento, armazenamento, 
transporte e distribuição dos hemocomponentes; dos procedimentos pré-transfusionais e do ato transfusional. O 
Técnico de Enfermagem desempenha papéis importantes nesse ciclo. Acerca das competências do técnico de 
enfermagem nos serviços de hemoterapia, assinale a opção CORRETA: 
 

(A) Planejar, executar, coordenar, supervisionar e avaliar os procedimentos hemoterápicos e de Enfermagem 
nas Unidades, assegurando a qualidade. 

(B) Participar do processo de seleção, padronização, parecer técnico para licitação e aquisição de 
equipamentos utilizados em Hemoterapia. 

(C) Promover cuidados gerais ao paciente de acordo com a prescrição de enfermagem ou protocolo pré-
estabelecido da unidade de saúde. 

(D) Realizar captação hospitalar conscientizando familiares dos pacientes que receberam ou que precisam de 
transfusão a efetuarem doação de sangue. 

(E) Elaborar previsão quantiqualitativa de profissionais de enfermagem necessários para a prestação da 
assistência de qualidade e livre de riscos e danos. 

 
35. Existem diversas formas de administração de medicamentos. A via parenteral consiste na administração de 

medicamentos por meio de injeção.  A injeção é a introdução de um medicamento no organismo por meio de 
uma punção. Analise os itens I, II, III e IV e assinale a opção CORRETA acerca de sua nomeação: 
 
I – O medicamento é depositado entre as camadas musculares; 
II – O medicamento é depositado na camada derme da pele; 
III – O medicamento é depositado na camada subcutânea da pele; 
IV – O medicamento é depositado na veia.  
 
(A) Endovenosa; Intradérmica; Subcutânea; Intramuscular. 
(B) Intramuscular; Subcutânea; Intradérmica; Endovenosa. 
(C) Subcutânea; Endovenosa; Intramuscular; Intradérmica. 
(D) Intramuscular; Hipodérmica; Subcutânea; Endovenosa. 
(E) Intramuscular; Intradérmica; Hipodérmica; Endovenosa. 

 
36. A terapia nutricional enteral compreende o conjunto de procedimentos terapêuticos que visam a manutenção ou 

recuperação do estado nutricional do indivíduo, utilizando dieta enteral administrada por uma sonda para 
alimentação. A terapia nutricional enteral é indicada para pacientes que apresentam trato gastrointestinal 
funcionante, mas que, por algum motivo, não conseguem ou não podem se alimentar por via oral. Acerca dos 
cuidados de enfermagem alinhados à segurança do paciente em nutrição enteral, assinale a opção CORRETA: 
 

(A) O técnico de enfermagem deve verificar o resíduo gástrico antes da instalação da dieta. Caso seja 
encontrado resíduo de 100ml, deve-se desprezar o conteúdo e administrar a nova dieta. 

(B) O técnico de enfermagem deve verificar o posicionamento da sonda nasogástrica antes da instalação da 
dieta. Caso a sonda esteja exteriorizada em até cinco centímetros, a dieta pode ser administrada. 

(C) O técnico de enfermagem deve posicionar o paciente em decúbito de Fowler antes da instalação da dieta. 
Caso o paciente esteja inconsciente, a dieta não poderá ser administrada. 

(D) O técnico de enfermagem deve manter o paciente em Fowler e parar a administração da dieta no transporte 
do paciente. Caso o transporte seja por cadeira de rodas, a dieta não poderá ser administrada. 

(E) O técnico de enfermagem deve observar a presença de diarreia durante a administração da dieta. Caso os 
episódios de diarreia sejam intensos, a dieta deverá ser administrada por infusão rápida. 

 
37. A temperatura indica o nível de calor a que chega o corpo. A temperatura normal do corpo é mantida pelo 

equilíbrio entre a produção e a eliminação de calor. A febre é a modificação patológica da temperatura. 
Figueiredo e Machado (2012) apresentam a classificação da febre. Assinale a opção CORRETA: 
 
(A) Pode ser classificada como contínua, quando permanece acima do normal, com variações de até 1ºC. 
(B) Pode ser classificada como remitente, quando a hipertermia é interrompida por períodos de temperatura 

normal. 
(C) Pode ser classificada como ondulante, quando há hipertermia diária, sendo as variações acima de 1ºC. 
(D) Pode ser classificada como recorrente, quando a temperatura permanece acima do normal. 
(E) Pode ser classificada como intermitente, quando mantém a temperatura elevada, com variações acima de 

1ºC. 



Concurso Prefeitura Municipal de Beneditinos-PI – Edital 001/2022 – Cargo: Técnico em Enfermagem 

Página  12  

 

 
 
38. O Guia de Recomendações para Registro de Enfermagem no Prontuário do Paciente e Outros Documentos de 

Enfermagem foi instituído pela Resolução nº 0514, de 2016, do Conselho Federal de Enfermagem. Os registros 
de enfermagem são elementos imprescindíveis ao processo do cuidar e, quando redigidos de maneira que 
retratem a realidade a ser documentada, possibilitam a comunicação entre a equipe de saúde, além de servir a 
diversas outras finalidades. Sobre os registros de enfermagem, assinale a opção CORRETA: 
 

(A) Uma regra importante para a elaboração da anotação é que como um documento legal, os registros 
somente terão valor legal se forem datados e assinados, podendo apresentar rasuras, contanto que 
legíveis. 

(B) Uma regra importante para a elaboração da anotação é a proibição do registro de informações parciais e 
inverídicas sobre a assistência prestada. A confidencialidade pode ser quebrada pelo profissional de 
enfermagem. 

(C) Uma regra importante para a elaboração da anotação é que devem ser precedidas de data e hora, conter 
assinatura e identificação do profissional com o número do Coren e uso do carimbo obrigatório.  

(D) Uma regra importante para a elaboração da anotação é que devem conter apenas abreviaturas previstas 
em literatura e não conter termos que deem conotação de valor (bem, mal, muito, pouco, etc.). 

(E) Uma regra importante para a elaboração da anotação é que a Evolução de Enfermagem é elaborada por 
toda a equipe para fornecer dados para subsidiar o enfermeiro no estabelecimento do plano de cuidados. 

 
39. A atuação da equipe de enfermagem no controle de Infecção Hospitalar é imprescindível para garantir uma 

assistência segura. Algumas técnicas são aplicadas para diminuir os riscos. A destruição de todas as formas de 
microrganismos por meio de agentes físico-químicos é denominada de ―______________‖. Assinale a opção 
CORRETA. 

 

(A) Higienização. 
(B) Antissepsia. 
(C) Esterilização. 
(D) Desinfecção.  
(E) Assepsia. 

 
40. A hipertensão arterial é uma condição clínica caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão 

arterial. Está associada à maior morbidade e mortalidade cardiovascular, requerendo controle. Um dos aspectos 
do tratamento é o conhecimento do paciente sobre seus valores de pressão arterial. Para isto, o técnico de 
enfermagem pode mensurar as cifras pressóricas. Sobre a técnica de verificação da pressão arterial, assinale a 
opção CORRETA: 
 

(A) Para realizar a medição da pressão arterial, deve-se inicialmente estimar o nível da Pressão Arterial 
Sistólica pela palpação da artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula do estetoscópio sem 
compressão excessiva para realizar a ausculta. 

(B) Para realizar a medição da pressão arterial o paciente deve sentar-se confortavelmente em um ambiente 
silencioso por 5 minutos, insuflar o manguito em 180mmHg e escutar os sons para determinar o valor da 
pressão arterial. 

(C) Para realizar a medição da pressão arterial o paciente deve estar com a bexiga esvaziada, não ter praticado 
exercícios físicos há, pelo menos, 10 minutos; não ter ingerido bebidas alcoólicas, café ou alimentos e não 
ter fumado nos 30 minutos anteriores. 

(D) Para realizar a medição da pressão arterial, o manguito deve ser posicionado ao nível do coração, a palma 
da mão deve estar voltada para cima, costas e o antebraço devem estar apoiados, as roupas não devem 
garrotear o braço, e as pernas devem estar descruzadas. 

(E) Para realizar a medição da pressão arterial deve-se determinar a Pressão Arterial Sistólica pela palpação do 
primeiro som de Korotkoff e a Pressão Arterial Diastólica no desaparecimento da pulsação de Korotkoff.  

 
41. A atenção à mulher durante o pré-natal e o puerpério deve ser prestada pela equipe multiprofissional de saúde. 

Assinale a opção CORRETA que representa a atribuição do técnico de enfermagem no atendimento à mulher 
durante o pré-natal:  

 

(A) Aplicar vacinas antitetânica e contra Hepatite B. 
(B) Encaminhar gestantes identificadas como de risco para o médico. 
(C) Realizar coleta de exame citopatológico. 
(D) Atender às intercorrências e encaminhar as gestantes para a unidade de referência, quando necessário. 
(E) Realizar a captação precoce de gestante para a primeira consulta pré-natal. 
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42. Historicamente, tanto o planejamento reprodutivo quanto as ações em saúde voltadas ao momento da gestação, 

parto e puerpério foram pensadas e direcionadas às mulheres e às gestantes, enfocando o bin mio mãe-criança 
(BRASI , 2018). Entretanto, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) aposta na 
perspectiva da inclusão do tema da paternidade e cuidado, por meio do Pré-Natal do Parceiro. Sobre o pré-natal 
do parceiro, assinale a opção INCORRETA: 

 
(A) O pai parceiro, durante o acompanhamento do período gestacional, deve atualizar o seu cartão da vacina e 

buscar participar do processo de vacinação de toda a família, em especial da gestante e do bebê. 
(B) Toda a consulta pré-natal é uma oportunidade de escuta e de criação de vínculo entre os homens e os 

profissionais de saúde, propiciando o esclarecimento de dúvidas e a orientação sobre temas relevantes. 
(C) Deve-se incentivar o pai a conversar com a parceira sobre a possibilidade da sua participação durante o 

pré-natal, inclusive durante o período pré-parto. 
(D) Recomenda-se o envolvimento do pai/parceiro apenas quando ele e a gestante possuírem relacionamento 

afetivo. 
(E) O pai, ao participar do parto, pode ajudar a diminuir a duração do trabalho de parto, a diminuir o medo, a 

tensão e, consequentemente, a aliviar a dor e aumentar a sensação de prazer e satisfação durante o parto. 
 
43. O cuidado à pessoa com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) deve ser multiprofissional, seu objetivo é a 

manutenção de níveis pressóricos controlados com vistas à redução do risco de doenças cardiovasculares, à 
diminuição da morbimortalidade e à melhoria da qualidade de vida (BRASI , 2014). Um dos desafios nesse 
cuidado é manter o acompanhamento regular dessas pessoas, motivando-as à adesão ao tratamento. Sobre 
tratamento não medicamentoso, assinale a opção INCORRETA. 

 
(A) O tratamento não medicamentoso é parte fundamental no controle da HAS e de outros fatores de risco para 

doenças cardiovasculares. 
(B) O tratamento não medicamentoso envolve mudanças no estilo de vida que acompanham o tratamento do 

paciente por toda a sua vida. 
(C) Entre as mudanças de estilo de vida está a redução no uso de bebidas alcoólicas, pois esta aumenta o risco 

para HAS e pode dificultar o controle da doenças.  
(D) O tabagismo aumenta o risco de complicações cardiovasculares secundárias em hipertensos. Portanto, 

deve-se desencorajar este hábito. 
(E) A adoção de hábitos saudáveis na alimentação é necessária e envolve a redução na quantidade de sódio 

ingerida, cujo limite diário é de 3.000 mg.  
 
44. Considerando que, recentemente, o mundo foi surpreendido com a pandemia do Covid-19, complete a 2ª coluna 

de acordo com a 1ª, considerando conceitos fundamentais em vigilância epidemiológica. 
 

1. Surto 
2. Endemia 
3. Epidemia 
4. Pandemia 

(      ) É a elevação do número de casos de uma doença ou agravo, em um 
determinado lugar e período de tempo, caracterizando, de forma clara, um 
excesso em relação à frequência esperada. 

(      ) É uma epidemia de grandes proporções, envolvendo extensas áreas e um 
número elevado de pessoas e que passa de um continente para outro.    

(      ) Refere-se a uma doença quando ela é relativamente constante, em uma área, 
não importando se a frequência é alta ou baixa. 

(      ) É um tipo de epidemia em que os casos se restringem a uma área geográfica, 
geralmente pequena e bem delimitada, ou a uma população institucionalizada 
(creches, quartéis, escolas, entre outros). 

 
 Assinale a opção com a sequência CORRETA. 
 

(A) 2 – 4 – 3 – 1. 
(B) 1 – 4 – 2 – 3. 
(C) 3 – 4 – 1 – 2. 
(D) 3 – 4 – 2 – 1. 
(E) 4 – 3 – 2 – 1. 
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45. O tratamento do Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 envolve a mudança de estilo de vida a partir da adoção de hábitos 

saudáveis, como alimentação equilibrada e prática regular de atividade física. Estes hábitos são a base do 
tratamento do DM e possuem importância fundamental no controle glicêmico.   recomendada a monitorização 
da glicemia capilar por todas as pessoas com DM tipo 1 ou tipo 2 (BRASIL, 2013). Sobre a monitorização da 
glicemia capilar, assinale a opção INCORRETA: 

 
(A)   recomendada a monitorização da glicemia capilar horas após a atividade física. 
(B) Deve-se realizar, no mínimo, quatro medidas de glicemia capilar ao dia. 
(C) Recomenda-se que a glicemia capilar seja realizada sempre imediatamente após as refeições principais e 

ao deitar-se. 
(D) Recomenda-se que, pelo menos, uma vez por mês seja realizada uma medida na madrugada. 
(E) Deve-se solicitar ao paciente que, três dias antes da consulta, intensifique as medidas capilares, para que 

se obtenham mais dados, os quais são necessários para a intervenção na conduta da insulina. 
 
46. No fim de 2019, o Novo Coronavírus foi nomeado como SARS-CoV-2. Este Novo Coronavírus produz a doença 

classificada como COVID-19. Seu quadro clínico é típico de uma síndrome gripal, pode variar seus sintomas 
desde uma apresentação leve e assintomática até uma apresentação grave, incluindo choque séptico e falência 
respiratória. Sobre as medidas de isolamento domiciliar e cuidados domésticos para pacientes com diagnóstico 
de Síndrome Gripal, julgue os itens a seguir: 

 
I. Deve-se orientar que indivíduos limitem sua movimentação pela casa. Além disso, recomenda-se que locais 

da casa compartilhados (como cozinha, banheiro etc.) devam estar bem ventilados; 
II. Deve-se utilizar máscara todo o tempo. Caso não tolere ficar por muito tempo, deve-se orientar a realização 

de medidas de higiene respiratória com mais frequência, como a troca de máscara sempre que esta estiver 
úmida ou danificada; 

III. Toda vez que lavar as mãos com água e sabão, deve-se dar preferência ao papel-toalha. Caso não seja 
possível, utilizar toalha de tecido e trocá-la toda vez que ficar úmida; 

IV. Deve-se evitar o contato com as secreções do paciente; Quando for descartar o lixo do paciente, recomenda-
se a utilização de luvas descartáveis. 

 
Assinale a opção CORRETA:  

 
(A) Somente os itens I e II estão corretos.  
(B) Somente os itens II e III estão corretos.  
(C) Somente os itens I, II e IV estão corretos.  
(D) Somente os itens I, III e IV estão corretos.  
(E) Os itens I, II, III e IV estão corretos.  

 
47. A criação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC), em 1984, é considerada importante 

marco da reestruturação do atendimento às necessidades da saúde da criança com cinco principais focos de 
atenção: crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno, orientação nutricional, assistência às doenças 
diarreicas e infecções respiratórias agudas (IRAs) e imunização. Neste sentido, para auxílio ao 
acompanhamento deste grupo, os profissionais de saúde dispõem do Cartão da Criança, instrumento que 
permite visualizar vários aspectos ligados às ações preventivas. Sobre o cartão da criança, assinale a opção 
INCORRETA: 

 
(A) Ele possibilita a identificação de distúrbios no crescimento pondero-estatural (ganho de peso e altura) 

através do método gráfico da curva de crescimento.  
(B) A alteração na curva do crescimento é capaz de detectar ocorrência de distúrbios nutricionais, 

especificamente, baixo peso para a idade e desnutrição calórico-proteica. 
(C) O primeiro peso a ser registrado deve ser o peso ao nascer. 
(D) A pesagem periódica da criança deve ser realizada em uma balança adequada à sua idade. 
(E) O peso da criança deve ser registrado diretamente no gráfico através de um ponto (·), com a localização 

relacionada à idade da criança. 
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48. A adolescência é uma fase da vida caracterizada por transformações físicas, psicológicas e sociais. A 
puberdade, por sua vez, expressa o conjunto de transformações somáticas que ocorrem nessa fase e engloba: 

 
I. Aceleração (estirão) e desaceleração do crescimento ponderal e estatural, que ocorrem em estreita ligação 

com as alterações puberais. 
II. Modificação da composição e proporção corporal, como resultado do crescimento esquelético, muscular e 

redistribuição do tecido cartilaginoso. 
III. Desenvolvimento de todos os sistemas do organismo, com ênfase no circulatório e respiratório. 
IV. Maturação sexual com a emergência dos caracteres sexuais secundários. 

 

Julgue os itens acima e assinale a opção CORRETA: 
 

(A) Somente os itens I e II estão corretos.  
(B) Somente os itens II e III estão corretos.  
(C) Somente os itens I, II e IV estão corretos.  
(D) Somente os itens I, III e IV estão corretos.  
(E) Os itens I, II, III e IV estão corretos.  

 
49. Na Central de Material Esterilizado (CME) é realizado o preparo de todo o material estéril a ser utilizado na 

unidade hospitalar. A equipe de enfermagem tem papel relevante nas diversas atividades realizadas nesse 
ambiente. Assinale a opção INCORRETA sobre as ações realizadas pelo técnico de enfermagem na CME: 

 
(A) A limpeza do material cirúrgico pode ser feita com água, sabão e escova de cerdas, ou através de máquinas 

de limpeza. 
(B) Todos os materiais são lavados com a mesma técnica, o que garante que o mesmo seja utilizado de forma 

segura. 
(C) Na área de preparo, os materiais são preferencialmente agrupados por tipo de material: vidros, tecido 

(roupas e campos), instrumental e borrachas. 
(D) Os instrumentais cirúrgicos, após verificação de sua limpeza, conservação e funcionamento, serão 

acondicionados em caixa metálica perfurada ou bandeja de aço inoxidável, empacotada em campo de 
algodão. 

(E) Tesouras e pinças mais delicadas devem ser protegidas com gaze ou compressa pequena e postas na 
parte superior da caixa ou bandeja. 

 
50. O cliente cirúrgico recebe assistência da enfermagem nos períodos pré, trans e pós-operatório. Sobre a 

assistência de enfermagem perioperatória, assinale a opção CORRETA: 
 

(A) O período pré-operatório abrange desde o momento pela decisão cirúrgica até a transferência do cliente 
para a mesa cirúrgica. 

(B) No pré-operatório imediato, o cliente é submetido a exames que auxiliam na confirmação do diagnóstico e 
que auxiliarão o planejamento cirúrgico. 

(C) O pré-operatório imediato corresponde às 36 horas anteriores à cirurgia e tem por objetivo preparar o cliente 
para o ato cirúrgico. 

(D) O intraoperatório vai desde o momento da recepção do cliente que retornou da cirurgia até a alta médica. 
(E) No período intraoperatório, são realizados procedimentos, tais como: limpeza intestinal, esvaziamento 

vesical, preparo da pele e aplicação de medicação pré-anestésica. 


