
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 07/08/2022 
 

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 UNIÃO-PI 

EDITAL 05/2022 

 

CARGO: 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

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

Parlamentares dos EUA enviam carta ao Facebook sobre desinformação russa na plataforma 
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23 
 

Um grupo de 21 parlamentares dos Estados Unidos enviou uma carta ao presidente-executivo 
do Facebook, Mark Zuckerberg, nesta quarta-feira (20), expressando preocupação com o que chamaram de 
desinformação na plataforma destinada a pessoas que têm o idioma espanhol sobre a invasão da Ucrânia 
pela Rússia. 

A desinformação é espalhada por meios de comunicação apoiados por Moscou, como RT en Espanol, 
entre outros, disse à carta dos senadores Amy Klobuchar e Ben Ray Lujan e o deputado Tony Cardenas e 18 
outros. 

“O Facebook falhou continuamente em mostrar que está abordando adequadamente esse problema 
para as comunidades de língua espanhola, e o sucesso dos veículos patrocinados pela Rússia em excluir o 
ecossistema de informações para falantes de espanhol serve como prova desse fato”, escreveram os 
legisladores. 

“A disseminação viral dessas narrativas contrasta fortemente com as garantias que o Meta fez ao 
público e aos membros do Congresso de que está priorizando as necessidades urgentes das comunidades 
hispânicas nos Estados Unidos”, dizia a carta. 

O Facebook, agora chamado de Meta Platforms FB.O, disse em comunicado que está trabalhando 
para acabar com a desinformação em espanhol. 

“Estamos removendo conteúdo relacionado à guerra na Ucrânia que viola nossas políticas e 
trabalhando com verificadores de fatos terceirizados para desmascarar alegações falsas. Quando eles 
classificam algo como falso, movemos esse conteúdo para baixo no feed para que menos pessoas o vejam”, 
disse o porta-voz Kevin McAlister, que disse que a empresa também estava “aplicando rótulos a editores de 
mídia controlados pelo Estado, incluindo aqueles citados na carta”. 

A carta foi assinada por sete senadores e 14 deputados, muitos deles de estados como Califórnia e 
Nova York com populações expressivas de língua espanhola. 
 

BARTZ, Diane. Parlamentares dos EUA enviam carta a facebook sobre desinformação russa na plataforma. Disponível em: 
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/parlamentares-dos-eua-enviam-carta-ao-facebook-sobre-desinformacao-russa-na-plataforma /. Acesso em 24 de 
abril de 2022 

  
 
01. É possível afirmar, a partir da leitura global do texto, que o assunto principal é: 
 

(A) A guerra entre Ucrânia e Rússia e seus desdobramentos político-militares. 
(B) O uso em larga escala de fake news pelos russos e por seus aliados.  
(C) A disseminação de narrativas causada pelo uso maciço do Espanhol. 
(D) A desinformação russa na plataforma Facebook para usuários de Espanhol. 
(E) A troca de cartas entre senadores norte-americanos e autoridades ucranianas. 

 
02. A palavra „ecossistema‟ (linha 10) pode ser mais bem substituída, no contexto em que ocorre, por 
 

(A) biossistema. 
(B) dado. 
(C) sistema ecológico. 
(D) biodiversidade. 
(E) conjunto. 

 
03. Levando em conta a leitura integral do texto, é possível admitir que o efeito de sentido alcançado com o uso do 

vocábulo „invasão‟ (linha 03) é de 
 

(A) de total isenção, uma vez que a autora do texto pode não querer se comprometer com a ideia de guerra. 
(B) de comprometimento, uma vez que a própria autora do texto usa, em outros momentos, a palavra guerra. 
(C) de algum comprometimento, uma vez que a autora do texto opta por selecionar „invasão‟ e não „guerra‟. 
(D) de neutralidade, uma vez que é papel da jornalista manter-se afastada dos fatos por ela narrados. 
(E) de parcialidade, uma vez que resta clara a inclinação da jornalista às ações político-militares da Rússia. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/facebook
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/parlamentares-dos-eua-enviam-carta-ao-facebook-sobre-desinformacao-russa-na-plataforma
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04. A partir do trecho “na plataforma destinada a pessoas que têm o idioma espanhol sobre a invasão da Ucrânia 

pela Rússia” (linhas 03 e 04), julgue os itens abaixo: 
 

I. No „a‟ antes do vocábulo „pessoas‟, o acento grave, indicador da crase, deve ser utilizado obrigatoriamente; 
II. Na forma verbal „têm‟, o acento se justifica porque tal forma verbal concorda com o vocábulo „pessoas‟; 
III. No que toca ao uso do „que‟, pode-se trocá-lo por „as quais‟ sem qualquer prejuízo sintático-semântico e 

coesivo. 
 

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. Levando-se em conta o trecho “Um grupo de 21 parlamentares dos Estados Unidos enviou uma carta ao 

presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, nesta quarta-feira (20)" (linhas 01 e 02), julgue os itens 
abaixo: 

 
I. A forma verbal „enviou‟, no singular, pode ser flexionada também no plural, concordando com „de 21 

parlamentares‟; 

II. As vírgulas entre o nome próprio ‘Mark Zuckerberg‟ podem ser suprimidas, sem modificação de sentido; 

III. A troca de „presidente-executivo‟ pela forma no feminino não traria necessidade de qualquer ajuste no trecho. 
 

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. 

 
06. As palavras abaixo têm a mesma rede de referenciação no texto, EXCETO: 
 

(A) „Parlamentares‟ (título). 
(B) „legisladores‟ (linha 11). 
(C) „Um grupo de 21 parlamentares‟ (linha 01). 
(D) „membros do Congresso‟ (linha 13). 
(E) „porta-voz Kevin McAlister‟ (linha 20). 

 
07. A paráfrase, para o trecho “A disseminação viral dessas narrativas contrasta fortemente com as garantias que o 

Meta fez ao público e aos membros do Congresso de que está priorizando as necessidades urgentes das 
comunidades hispânicas nos Estados Unidos” (linhas 12 a 14), que mais se aproxima do sentido original e que 
mantém a correção gramatical é: 

 
(A) A disseminação do vírus dessas narrativas contraria fortemente com as garantias que o Meta fez ao público 

e a membros do Congresso de que está priorizando as necessidades urgentes das comunidades hispânicas 
nos Estados Unidos. 

(B) A disseminação viral dessas narrativas contrasta fortemente com as garantias que o Meta fez ao público e a 
membros do Congresso: que está priorizando às necessidades urgentes das comunidades hispânicas dos 
Estados Unidos. 

(C) A disseminação viral dessas narrativas contrapõe-se fortemente às garantias que o Meta fez ao público e 
aos membros do Congresso de que está priorizando as necessidades urgentes das comunidades 
hispânicas nos Estados Unidos. 

(D) A disseminação viral dessas narrativas contraria fortemente as garantias de que o Meta fez ao público e aos 
membros do Congresso que está priorizando as necessidades urgentes das comunidades hispânicas nos 
Estados Unidos. 

(E) A disseminação viral dessas narrativas contrastam fortemente com as garantias que o Meta fez ao público e 
aos membros do Congresso de que está priorizando as necessidades prementes das comunidades 
espanholas dos Estados Unidos.  

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/facebook
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08. A partir do trecho “disse à carta dos senadores Amy Klobuchar e Ben Ray Lujan e o deputado Tony Cardenas e 

18 outros” (linhas 06 e 07), julgue os itens abaixo: 
 

I. O vocábulo „a‟, antes da palavra „carta‟, está corretamente acentuado porque sintático-semanticamente „carta‟ 
é um complemento direto de „coisa‟; 

II. O vocábulo „a‟, antes da palavra „carta‟, está corretamente acentuado porque sintático-semanticamente „carta‟ 
é um complemento indireto de „pessoa‟; 

III. O vocábulo „a‟, antes da palavra „carta‟, está corretamente acentuado, mas poderia, no mesmo contexto, 
prescindir do acento. 

 
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 partir do trecho “Estamos removendo conteúdo relacionado à guerra na Ucrânia que viola nossas políticas e 

trabalhando com verificadores de fatos terceirizados para desmascarar alegações falsas” (linhas 17 e 18), julgue 
os itens abaixo: 

 
Marque a opção CORRETA: 

 
I. O pronome „que‟, antes da forma verbal „viola‟, se relaciona sintático-semanticamente com a palavra 

„Ucrânia‟, que está mais próxima; 
II. O uso do acento grave no trecho se justifica porque a palavra „relacionado‟ exige um „a‟ e a palavra „guerra‟ 

admite a anteposição do artigo feminino „a‟; 
III. A troca de „Estamos removendo‟ por „Removeremos‟ não implica mudança de sentido. 

 
(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. 

 
10. A paráfrase para o trecho “O Facebook, agora chamado de Meta Platforms FB.O, disse em comunicado que está 

trabalhando para acabar com a desinformação em espanhol” (linhas 15 e 16) que mantém o sentido original e a 
correção gramatical é: 

 
(A) O Facebook, que agora se chama Meta Platforms FB.O, afirma, em comunicado, que está a trabalhar para 

acabar com a desinformação em espanhol. 
(B) O Facebook, agora chamado de Meta Platforms FB.O  disse em comunicado, que trabalha para acabar com 

a desinformação espanhola. 
(C) O Facebook, também chamado de Meta Platforms FB.O, garante em comunicado que não está medindo 

esforços para acabar com a desinformação em espanhol. 
(D) O Facebook, que é o mesmo Meta Platforms FB.O, afirmou em comunicado que se comprometerá em 

acabar com a desinformação em espanhol. 
(E) O Meta Platforms FB.O, agora chamado de Facebook, disse em comunicado que está trabalhando para 

acabar com a desinformação em espanhol. 
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11. De acordo com a Política Nacional de Promoção da Saúde, tem-se como objetivo geral “Promover a equidade e 

a melhoria das condições e dos modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e coletiva e 
reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, 
culturais e ambientais”. Considerando os objetivos específicos, analise os itens abaixo: 

 
I. Promover a cultura da paz em comunidades, territórios e municípios; 

II. Apoiar o desenvolvimento de espaços de produção social e ambientes saudáveis, favoráveis ao 
desenvolvimento humano e ao bem-viver; 

III. Estimular a pesquisa, a produção e a difusão de conhecimentos e de estratégias inovadoras no âmbito das 
ações de promoção da saúde; 

IV. Contribuir para a articulação de políticas públicas inter e intrassetoriais com as agendas, somente, 
internacionais. 

 
Marque a opção CORRETA. 

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

 
12. Considerando os princípios e diretrizes do SUS, analise a afirmativa a seguir: “Entendida como conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 
caso em todos os níveis de complexidade do sistema”. Sobre esse trecho, é possível afirmar que se refere à: 

 
(A) Universalidade de acesso aos serviços. 
(B) Integralidade de assistência. 
(C) Preservação da autonomia das pessoas. 
(D) Igualdade da assistência à saúde. 
(E) Divulgação das informações. 

 
13. No que se referente aos princípios da Política Nacional de Humanização do SUS, marque verdadeira (V) ou falsa 

(F): 
 

(    ) Transversalizar: é reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com 
a experiência daquele que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais 
corresponsável.  

(    ) Indissociabilidade entre atenção e gestão: trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como 
funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar ativamente do processo de 
tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva. 

(    ) Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos: qualquer mudança na gestão e 
atenção é mais concreta se construída com a ampliação da autonomia e vontade das pessoas envolvidas, 
que compartilham responsabilidades. Os usuários não são só pacientes, os trabalhadores não só 
cumprem ordens: as mudanças acontecem com o reconhecimento do papel de cada um. 

 
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA: 

 

(A) V, V, V 
(B) F, V, V 
(C) V, F, F 
(D) F, V, F 
(E) V, F, V 

 
14. Contempla as diretrizes da Política Nacional de Humanização, EXCETO: 
 

(A) Acolhimento. 
(B) Clínica ampliada. 
(C) Cogestão.  
(D) Defesa dos Direitos do usuário. 
(E) Saneamento e meio ambiente. 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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15. Considerando as diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde, assinale a opção CORRETA: 
 

(A) O estímulo à cooperação e à articulação intrassetorial e intersetorial para reduzir a atuação sobre 
determinantes e condicionantes da saúde. 

(B) O incentivo à gestão democrática, participativa e transparente para fortalecer a participação e o controle 
social de sujeitos, sem considerar as corresponsabilidades, coletividades, instituições e de esferas 
governamentais e da sociedade civil.  

(C) A ampliação da governança no desenvolvimento de ações de promoção da saúde que sejam sustentáveis 
somente nas dimensões política e ambiental. 

(D) O estímulo à pesquisa, à produção e à difusão de experiências, conhecimentos e evidências que apoiem a 
tomada de decisão, a autonomia, o empoderamento coletivo e a construção compartilhada de ações de 
promoção da saúde.  

(E) O apoio à formação e à educação permanente em promoção da saúde para ampliar o compromisso e a 
capacidade crítica e reflexiva dos gestores e trabalhadores de saúde, exceto o incentivo ao 
aperfeiçoamento de habilidades individuais e coletivas para fortalecer o desenvolvimento humano 
sustentável. 

 
16. No que se refere ao “Pacto pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão”, marque a opção INCORRETA: 
 

(A) O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam 
impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.  

(B) A definição de prioridades deve ser estabelecida por meio de metas exclusivamente nacionais e estaduais. 
(C) Prioridades estaduais ou regionais podem ser agregadas às prioridades nacionais, conforme pactuação 

local.  
(D) Os estados/regiões/municípios devem pactuar as ações necessárias para o alcance das metas e dos 

objetivos propostos.  
(E) São seis as prioridades pactuadas: saúde do idoso; controle do câncer do colo do útero e da mama; 

redução da mortalidade infantil e materna; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças 
emergentes e endemia; promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica. 

 
17. As ações e os serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o 

Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 
Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios, EXCETO: 

 
(A) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 
(B) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática. 
(C) Participação da comunidade. 
(D) Centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo. 
(E) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. 

 
18. A Portaria nº 2.436/2017 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). No que se referente à 
portaria, marque verdadeira (V) ou falsa (F): 

 

(     ) A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem 
promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados 
paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão 
qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre o 
qual as equipes assumem responsabilidade sanitária. 

(     ) A Atenção Básica será ofertada integral e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas 
necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde. 

(     ) É permitida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, 
orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, 
limitação física, intelectual, funcional e outras. 

 
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA: 

 

(A) V, F, F 
(B) V, F, V 
(C) V, V, F 
(D) F, F, V 
(E) F, V, V 



Concurso Prefeitura Municipal de União-PI – Edital 05/2022 – Cargo: Técnico em Enfermagem 

Página | 7  

 

19. Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, marque a opção CORRETA que apresenta as 
responsabilidades comuns a todas as esferas de governo. 

 
(A) Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos sistemas de informação, utilizá-los no planejamento 

e divulgar os resultados obtidos. 
(B) Verificar a qualidade e a consistência de arquivos dos sistemas de informação enviados pelos municípios, 

de acordo com prazos e fluxos estabelecidos para cada sistema, retornando informações aos gestores 
municipais. 

(C) Destinar recursos municipais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica. 
(D) Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu 

território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União. 
(E) Assegurar ao usuário o acesso universal, equânime e ordenado às ações e aos serviços de saúde do SUS, 

além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas Comissões Intergestores. 
 
20. Sobre o Pacto pela Vida, considerando as prioridades de atendimento pactuadas entre as esferas 

governamentais, assinale a opção INCORRETA: 
 

(A) Saúde do Idoso. 
(B) Garantia de financiamento de acordo com as necessidades do Sistema. 
(C) Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, 

hanseníase, tuberculose, malária e influenza. 
(D) Controle do câncer do colo do útero e de mama e redução da mortalidade infantil e materna. 
(E) Promoção da Saúde e Fortalecimento da Atenção Básica. 

 
 
 
21. No Brasil, por meio da Portaria nº. 529, de 1° de abril de 2013, foi instituído o Programa Nacional de Segurança 

do Paciente (PNSP), cujo objetivo é contribuir para a qualificação do cuidado nos diversos contextos, inclusive 
domiciliar. A prevenção de lesões por pressão se configura como prática que deve ser priorizada, considerando 
que elas causam danos aos usuários, como dores, infecções graves, internações prolongadas e sepse. Sobre a 
prevenção de Lesões por Pressão, deve-se: 

 
I. Adotar medidas de higiene e de hidratação da pele; 
II. Observar a nutrição e a hidratação corporal; 
III. Orientar a mudança de decúbito no máximo a cada quatro horas; 
IV. Desencorajar a utilização de superfícies de redistribuição de pressão; 
V. Evitar movimentos que levem à fricção da pele. 

 
Marque a opção CORRETA.  

 
(A) Somente a afirmativa I está correta.  
(B) Somente a afirmativa V está correta.  
(C) Somente as afirmativas I e II estão corretas.  
(D) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.  
(E) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.  

 
22. A Lei nº. 7.498/86 dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. Neste 

dispositivo legal, em seu 12º artigo, descreve que o técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio 
importantes para o cuidado humano. Neste sentido, cabe, especialmente, aos Técnicos de Enfermagem: 

 
I. Participar da programação da assistência de Enfermagem; 
II. Executar ações assistenciais de Enfermagem, inclusive as privativas do Enfermeiro; 
III. Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar; 
IV. Realizar prescrição da assistência de Enfermagem. 

 
Marque a opção CORRETA. 

  
(A) Somente a afirmativa I está correta.  
(B) Somente a afirmativa III está correta.  
(C) Somente as afirmativas I e II estão corretas.  
(D) Somente as afirmativas I e III estão corretas.  
(E) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
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23. A Segurança do Paciente é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a redução, a um mínimo 
aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. A correta identificação do paciente é 
essencial para garantir a segurança durante a permanência em uma instituição de saúde.  Sobre a identificação 
do paciente, assinale a opção INCORRETA. 

 
(A) A identificação deve ser realizada na admissão ao serviço por meio de uma pulseira, devendo permanecer 

durante todo o tempo em que o paciente estiver submetido ao cuidado. 
(B) Para correta identificação do paciente, deve-se incluir, no mínimo, três identificadores como: nome completo 

do paciente; nome completo da mãe do paciente; data de nascimento do paciente e número de prontuário 
do paciente. 

(C) O serviço de saúde deve definir como identificar pacientes que não possam utilizar a pulseira, tais como: 
grandes queimados, mutilados e politraumatizados. 

(D) Deverá ser promovido um rodízio dos membros, de acordo com as necessidades dos pacientes, levando em 
consideração situações como: edemas, amputações, presença de dispositivos vasculares, dentre outros. 

(E) Nos casos em que a identidade do paciente não está disponível na admissão e quando não houver a 
informação do nome completo, poderão ser utilizados o número do prontuário e as características físicas 
mais relevantes do paciente, incluindo sexo e raça. 

 
24. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial, caracterizada por níveis elevados e 

sustentados de pressão arterial.   considerada grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Sua 
prevalência no Brasil varia entre 22% e 44% para adultos e chega a mais de 50% entre idosos (BRASIL, 2014). 
O rastreamento desse agravo é feito por meio da verificação da pressão arterial. Marque a opção CORRETA.  

 
(A) A primeira verificação da pressão arterial deve ser realizada em ambos os braços. Caso haja diferença entre 

os valores, deve ser considerada a medida de menor valor. 
(B) Para verificação da pressão arterial, o paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e à altura do 

precórdio. 
(C) É recomendado evitar o uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 30 dias precedentes à verificação da 

pressão arterial. 
(D) Para verificação da pressão, a câmara inflável deve cobrir, pelo menos, um terço da circunferência do 

braço. 
(E) É recomendado, no momento da verificação da pressão arterial, desinflar o manguito lentamente (8 a 15 

mmHg/seg). 
 

25. A Influenza é uma infecção viral aguda do sistema respiratório, de elevada transmissibilidade e distribuição 
global. Em geral, tem evolução autolimitada, podendo, contudo, apresentar-se de forma grave (BRASIL, 2017). 
Sobre a infecção por Influenza, assinale a opção CORRETA. 

 

(A) O homem é o único reservatório desse vírus. 
(B) A transmissão direta (pessoa a pessoa) é mais comum e ocorre por meio de gotículas. 
(C) Não há evidências de transmissão pelo modo indireto, por exemplo, por meio do contato com as secreções. 
(D) O período de incubação desse vírus é de 1 a 14 dias. 
(E) A imunidade ao vírus Influenza é adquirida somente por meio de vacinação. 

 
26. Diabetes Mellitus (DM) é um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e 

distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e ou da 
ação da insulina (BRASI , 2 13). Sobre o DM, julgue os itens a seguir: 

 

I. A apresentação do DM tipo 1 é, em geral abrupta, acometendo, principalmente, crianças e adolescentes 
sem excesso de peso; 

II. O DM tipo 1 é causado por processo autoimune; 
III. O DM tipo 2 costuma ter início insidioso e sintomas mais brandos; 
IV. O DM tipo 2 é usado para designar uma deficiência relativa de insulina; 
V. Diabetes gestacional é um estado de hiperglicemia, mais severo do que o DM tipo 1 e 2, detectado pela 

primeira vez na gravidez. 
 

Marque a opção CORRETA.  
 

(A) Somente as afirmativas I e II estão corretas.  
(B) Somente as afirmativas II e III estão corretas.  
(C) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.  
(D) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.  
(E) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
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27. No ano de 2019, foi publicado que o Ministério da Saúde incluiu o Piauí na lista dos 16 Estados com surto ativo 

de Sarampo:  
 

  
Fonte: https://cidadeverde.com/noticias/366327/autoridades-sanitarias-nao-descartam-possivel-surto-de-sarampo-em-teresina 

 

 
É sabido que o Sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda e potencialmente grave, transmissível, 
extremamente contagiosa e bastante comum na infância (BRASIL, 2017). Sobre o Sarampo, assinale a opção 
INCORRETA. 

 
(A) O sarampo é uma das principais causas de morbimortalidade entre crianças menores de 5 anos de idade. 
(B) A incidência, a evolução clínica e a letalidade são influenciadas pelas condições socioeconômicas, 

nutricionais e imunitárias. 
(C) No Brasil, o sarampo é uma doença de notificação compulsória. 
(D)  A transmissão ocorre de forma indireta, por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, 

falar ou respirar. 
(E) Caracteriza-se por febre alta, acima de 38,5°C, exantema máculo-papular generalizado, tosse, coriza e 

manchas de Koplic. 
 
28. A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e sua manifestação clínica em fase avançada, 

denominada síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids), representam problema de saúde pública relevante 
na atualidade (BRASIL, 2017). Sobre a infecção por HIV, julgue os itens a seguir: 

 
I. Os indivíduos infectados pelo HIV, sem tratamento, normalmente evoluem para uma grave disfunção do 

sistema imunológico; 
II. O HIV pode ser transmitido apenas pela via sexual (esperma e secreção vaginal) e pelo sangue (via 

parenteral e de mãe para filho); 
III. A transmissão vertical (de mãe para filho) pode ocorrer apenas durante a gestação e o parto; 
IV. O portador da infecção pelo HIV apresenta infecções oportunistas quando agravada a imunodepressão; 
V. A doença pode ou não ter expressão clínica logo após a infecção. 

 
Marque a opção CORRETA.  

 
(A) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.  
(B) Somente as afirmativas II e III estão corretas.  
(C) Somente as afirmativas IV e V estão corretas.  
(D) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.  
(E) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.  

 
29. A violência interpõe-se como poderosa ameaça ao direito à vida e à saúde da criança e de sua família. No Brasil, 

as agressões ocupam a quinta causa de óbitos de crianças menores de um ano de idade (BRASIL, 2012). 
Acerca das formas de expressão da violência, assinale a opção INCORRETA. 

 
(A) A violência sexual doméstica ou intrafamiliar ou incestuosa é quando existe laço familiar ou de 

responsabilidade entre a vítima e o agressor. 
(B) A violência sexual comunitária ou extrafamiliar é quando geralmente o agressor é alguém em quem a vítima 

confia (educadores, profissionais de saúde, colegas, vizinhos, dentre outros).  
(C) A exploração sexual configura-se como atração erótica por crianças, podendo o pedófilo se satisfazer com 

fotos, fantasias ou com o ato sexual. 
(D) A violência sexual ou assédio sexual se expressa por meio de ameaças e chantagens, conversas abertas, 

exibicionismo, voyeurismo e pornografia. 
(E) A violência sexual com contato físico se expressa por meio de carícias nos órgãos genitais, tentativas de 

relação sexual, sexo oral, penetração vaginal e anal. 
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30. Nos últimos 50 anos, a incidência de Dengue aumentou 30 vezes. No período entre 2002 e 2014, ela se 
consolidou como um dos maiores desafios da saúde pública no Brasil, visto que tem aumentado o número de 
casos e hospitalizações, o agravamento do processo de interiorização da transmissão e a observação de casos 
graves, sobretudo, entre pessoas em idades extremas (BRASIL, 2017). Sobre a Dengue, assinale a opção 
INCORRETA. 

 
(A) É causada por um arbovírus do gênero Flavivirus, por meio da picada de fêmeas infectadas de A. aegypt. 
(B) Não é possível transmissão vertical (gestante-bebê) e, tampouco, transfusional. 
(C) A transmissão compreende dois ciclos: um intrínseco, que sucede no ser humano, e outro extrínseco, no 

vetor. 
(D) A suscetibilidade ao vírus da Dengue é universal e a imunidade é permanente para um mesmo sorotipo. 
(E) É uma doença febril aguda, de início abrupto, associada à dor de cabeça, no corpo, nas articulações, atrás 

dos olhos, além de prostração, fraqueza e erupções cutâneas. 
 
31. As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. A 

Sífilis é uma dessas infecções, é bacteriana, sistêmica, de evolução crônica e causada pelo Treponema pallidum 
(BRASIL, 2017). Sobre a Sífilis, assinale a opção CORRETA. 

 
(A) A transmissão pode ser sexual, vertical ou sanguínea, entretanto, a transmissão sanguínea é a 

predominante. 
(B) A transmissão vertical pode ocorrer durante toda a gestação, resultando em danos leves para o feto ou para 

a criança. 
(C) O contágio é menor nos estágios iniciais da infecção, sendo aumentado gradativamente à medida que 

ocorre a progressão da doença. 
(D) As lesões causadas pela Sífilis são bastante sintomáticas e provocam coceira, secreção e inflamação na 

região.  
(E) A remissão espontânea da infecção é improvável, sendo necessário tratamento com uso de penicilina. 

 
32. A Tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que afeta 

prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas. O diagnóstico clínico pode ser 
considerado na impossibilidade de se comprovar a suspeita por meio de exames laboratoriais (BRASI , 2 1 ). O 
diagnóstico laboratorial da Tuberculose pulmonar se dá, na grande maioria dos casos, por meio de exames de 
escarro. Sobre a coleta de escarro, assinale a opção CORRETA. 

 
(A) As coletas devem ser realizadas em locais abertos, preferencialmente ao ar livre, privacidade é dispensável 

neste momento. 
(B) Deve-se solicitar ao paciente que lave as mãos e higienize a cavidade oral com água antes de entregar o 

material para coleta. 
(C) Para a coleta de escarro, é recomendado o uso de pote descartável de plástico transparente com 

capacidade de 35-50 ml. Devem ser coletados, no mínimo, 20 ml de escarro. 
(D) No momento de expectorar a secreção no pote, recomenda-se encostar os lábios no pote ou tocar a parte 

interna com os dedos para proteger a amostra. 
(E) Deve-se estimular o paciente a repetir os procedimentos para expectoração até alcançar 20 ml. A espuma 

deve ser levada em consideração para atingir esse volume. 
 
33. A avaliação do estado nutricional da gestante consiste, inicialmente, na tomada da medida do peso e da altura, 

cuja atribuição é do técnico de enfermagem, para posterior cálculo do índice de massa corporal (IMC). A 
obtenção destas medidas deve ser feita com acurácia e responsabilidade, pois os dados coletados fazem parte 
de importante indicador durante o pré-natal. Sobre os cuidados para obtenção dessas medidas, assinale a opção 
INCORRETA. 

 
(A) Para obter a medida de peso, recomenda-se a utilização de balança eletr nica ou mecânica, desde que se 

certifique que estas se encontram calibradas e em bom funcionamento. 
(B) Para obter a medida de peso, recomenda-se que a gestante fique descalça e vestida apenas com avental 

ou roupas leves; Ela deve subir na plataforma e ficar em pé, com os braços estendidos ao longo do corpo e 
sem qualquer outro apoio. 

(C) Para medir a altura, a cabeça deve estar erguida de maneira que a borda inferior da órbita fique no mesmo 
plano horizontal que o meato do ouvido externo. 

(D) Para medir a altura, os calcanhares, as nádegas e as espáduas devem se aproximar da haste vertical da 
balança. 

(E) Após cada obtenção de medida de peso, a balança deve ser destravada, zerada e calibrada. 
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Tedros Adhanom, Diretor Geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), declarou em 11 de março de 2020, 
que a OMS elevou à pandemia o estado da contaminação, pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). A mudança de 
classificação não se deu pela gravidade da doença, mas pela disseminação geográfica rápida que a COVID-19 
tem apresentado (UNA-SUS, 2020).  
 

 
Fonte: https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-coronavirus 

 

 
 
Esse pronunciamento da OMS, divulgado pela UNA-SUS, reforça a necessidade de se conhecer as medidas de 
vigilância epidemiológica, adotadas pelo Brasil, para investigação de surtos e epidemias. Sobre este tipo de 
investigação, responda à questão 34.  
 
34. É sabido que os primeiros casos em epidemias, em uma determinada área, sempre devem ser submetidos à 

investigação em profundidade. Sobre a investigação de surtos e epidemias, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) O principal objetivo da investigação de surtos e epidemias de determinada doença infecciosa é identificar 
formas de interromper a transmissão e prevenir a ocorrência de novos casos. 

(B) É essencial a detecção precoce de surtos e epidemias, para que medidas de controle sejam adotadas, de 
modo que um grande número de casos e óbitos possa ser prevenido. 

(C) A investigação de surtos e epidemias não visa contribuir para a descoberta de novos agentes, novas 
doenças e novos tratamentos, mas amplia o conhecimento sobre elas. 

(D) Quando da ocorrência de surtos e epidemias, é necessário, inicialmente, verificar se a suspeita diagnóstica 
inicial se enquadra na definição de caso suspeito ou confirmado. 

(E) O processo da confirmação de surtos e epidemias envolve conhecer o estado epidêmico, que se caracteriza 
pela ocorrência de um número infrequente de casos, em um dado momento e lugar. 
 

35. Com a aproximação da equipe de saúde do contexto de vida das famílias, a visita domiciliar torna-se um 
instrumento importante para a troca de informações e favorece a realização de atividades educativas. Visitas 
domiciliares são recomendadas às famílias de gestantes e de crianças na primeira semana pós-parto (BRASI , 
2 12). São considerados principais objetivos da primeira visita domiciliar ao recém-nascido e à sua família: 

 
I. Escutar e oferecer suporte emocional nessa etapa de crise vital da família (nascimento de um filho); 

II. Orientar a família sobre os cuidados com o bebê; 
III. Promover o aleitamento materno exclusivo até o    mês de vida; 
IV. Evitar identificar sinais de depressão puerperal; 
V. Identificar sinais de perigo à saúde da criança. 

 
Assinale a opção CORRETA.  

 
(A) Somente as afirmativas I e II estão corretas.  
(B) Somente as afirmativas II e III estão corretas.  
(C) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.  
(D) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
(E) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.  
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36. Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID -
19) foi descoberto em dezembro de 2019 após casos registrados na China. A doença tem elevadas taxas de 
transmissibilidade e sua letalidade é alta. Acerca das medidas de prevenção de disseminação do vírus e 
qualquer outro micro-organismo, assinale a opção INCORRETA: 

 

(A) A transmissão dos micro-organismos no ambiente pode ocorrer por via direta e indireta e são adotadas 
medidas individuais, coletivas e hospitalares para evitar ou diminuir a disseminação de organismos 
patogênicos de um indivíduo para o outro. 

(B) A higienização das mãos com água e sabonete pode ser realizada quando as mãos estiverem visivelmente 
sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais; A utilização de luvas substitui a necessidade 
de higienização das mãos.  

(C)   O isolamento de pessoas com doenças transmissíveis, a limpeza terminal, a limpeza concorrente e a 
lavagem das mãos são medidas adotadas em hospitais para evitar a disseminação de organismos 
patogênicos. 

(D) As medidas de precaução-padrão consistem na higienização das mãos, descontaminação de superfície em 
presença de sangue ou líquidos corporais, além da vacinação do profissional de saúde.  

(E) As preparações alcoólicas em gel ou em solução podem ser substituídas pela higienização das mãos durante 
o cuidado de um paciente entre um sítio corporal contaminado para outro limpo. 

 
37. Uma senhora com Diabetes mellitus de 59 anos de idade chegou ao serviço de saúde em dúvida quanto a uma 

receita médica que prescrevia a administração da insulina em seringa de 100UI. Na receita médica constava 
prescrição de uma dose de 5 unidades de insulina regular (R) e de 15 unidades de insulina NPH diariamente, 
antes do café da manhã. Sobre a orientação para o preparo da dose, assinale a opção CORRETA. 

 

(A) A preparação da mistura da insulina NPH e da insulina regular deve ser feita no mesmo frasco. O frasco de 
insulina deve ser rolado gentilmente entre as mãos para misturá-la antes de aspirar seu conteúdo. 

(B) A mistura das insulinas na mesma seringa é contraindicada, portanto, deve-se utilizar uma seringa para 
cada insulina prescrita. 

(C) A insulina de ação intermediária (NPH), que possui aspecto turvo e leitoso, deve ser aspirada primeiro. Em 
seguida, deve ser aspirada a insulina de ação rápida ou ultrarrápida, que possui aspecto límpido e 
transparente. 

(D) A mesma seringa pode ser utilizada sem levar em conta a ordem de aspiração, porque trata-se de duas 
insulinas modificadas e não há interferência na ação desejada.  

(E) A insulina regular deve ser aspirada primeiro, assim evitando a possibilidade de entrada de insulina NPH no 
frasco de insulina regular e a alteração da capacidade dessas insulinas agirem rapidamente em uma outra 
aplicação. 

 
38. Os riscos ocupacionais inerentes às áreas de saúde estão presentes em hospitais, clínicas, laboratórios e 

bancos de sangue, afetando trabalhadores como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. A proteção 
do trabalhador aos riscos ocupacionais no ambiente laboral se faz necessária para evitar acidentes e/ou 
desenvolvimento de doenças incapacitantes.  

 
Em relação aos riscos relacionados à exposição ocupacional, associe a primeira coluna à segunda. 
 

  
Assinale a opção com a sequência CORRETA. 
 
(A) 3; 2; 5; 1; 4. 
(B) 2; 1; 5; 3; 4. 
(C) 4; 2; 3; 1; 5. 
(D) 1; 3; 4; 2; 5. 
(E) 3; 1; 5; 2; 4. 

 
 
 
 

(1) Risco físico                    
(2) Risco químico    
(3) Risco biológico                     
(4) Risco acidental           
(5) Risco ergométrico 

(    ) Vírus do HIV, HEPATITE B e lactobacilos. 
(    ) Organofosforado e ácido sulfúrico. 
(    ) Distúrbio osteomuscular e lesão por esforço repetitivo. 
(    ) Temperatura extrema e vibração  

(    ) Equipamento sem proteção e arranjo físico inadequado. 
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39. As cirurgias podem ser classificadas quanto ao potencial de contaminação. Esse potencial é entendido como o 
número de micro-organismos presentes no tecido a ser operado e deve ser classificado ao final do ato cirúrgico. 
Em relação às cirurgias, julgue os seguintes itens e a seguir assinale o item INCORRETO: 

 

(A) Cirurgias limpas são realizadas em tecidos estéreis ou de fácil descontaminação, como também na 
ausência de processo infeccioso e sem falhas técnicas grosseiras.  

(B) Cirurgias de penetração nos tratos digestivo, respiratório e urinários são consideradas cirurgias limpas. 
(C) Procedimento cirúrgico de redução de fratura exposta é um exemplo de cirurgia potencialmente 

contaminada, pois apresenta tecidos colonizados por flora microbiana pouco numerosa e com ausência de 
processo inflamatório e infeccioso. 

(D) Cirurgias contaminadas são realizadas em tecidos recentemente traumatizados e abertos, colonizados por 
flora bacteriana abundante, cuja descontaminação é difícil, devido a presença de processo inflamatório no 
sítio cirúrgico, mas sem processo infeccioso. 

(E) Cirurgias abdominais com supuração e colecistectomia por colecistite aguda com empiema são 
caracterizadas como cirurgias infecciosas. 

 
40. O acesso venoso é a via de administração de medicação diretamente nas veias. A partir dela, é possível fazer 

medicação em grande quantidade e que pela via oral não seria possível administrar. Em relação ao acesso 
venoso, são cuidados que devem ser tomados na manipulação pela enfermagem, EXCETO:  

 

(A) Observar e registrar a presença de sinais de hiperemia, edema e dor. 
(B) Promover a desinfecção do conector com solução asséptica antes de qualquer manipulação.  
(C) Realizar curativo estéril com filme transparente para melhor visualização do local de inserção do cateter 

periférico. 
(D) Proceder à troca de extensores multivias a cada 5 dias. 
(E) Manter a permeabilidade do acesso com cloreto de sódio 0,9% antes e após a administração de 

medicamentos.  
 

41. Um jovem de vinte e um anos de idade com Diabetes mellitus do tipo I, chegou à Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) com sintomatologia de cetoacidose diabética. O médico prescreveu reidratação parenteral e 
restauração de eletrólitos.  

 
1) Soro fisiológico de 2000 ml para 24 horas; 
2) Duas ampolas de 10 ml de NaCl em cada soro fisiológico; 
3) Uma ampola de 10 ml de KCl em cada soro fisiológico;  
 
O técnico de enfermagem deverá realizar o cálculo de gotejamento para infusão da terapia medicamentosa. 
Calcule o gotejamento aproximado em equipo macrogotas e microgotas e assinale a opção CORRETA. 
  
(A) 30 gotas e 70 microgotas.       
(B) 28 gotas e 84 microgotas.  
(C) 42 gotas e 100 microgotas.       
(D) 60 gotas e 120 microgotas.       
(E) 85 gotas e 115 microgotas. 

 
42. Quanto à administração de medicamentos por via subcutânea, é INCORRETO afirmar: 
 

(A) A absorção da medicação no tecido subcutâneo é mais lenta que na via intramuscular. A via subcutânea é 
indicada para vacinas, hormônios, anticoagulantes e outras drogas que necessitam de absorção lenta e 
contínua. 

(B) O tecido subcutâneo também é conhecido como via hipodérmica e as doses administradas são pequenas 
variando entre 0,5ml a 1ml. O tempo de ação das soluções é mais rápido na via subcutânea em relação à 
via intramuscular, devido à maior vascularização. 

(C) O técnico de enfermagem deve observar a constituição do tecido subcutâneo do paciente para definir o 
melhor ângulo a ser administrado conforme a agulha disponível. Se a agulha for de 10x5, aplicar em ângulo 
de 90º; se de 25x7, aplicar em ângulo de 45º. 

(D) Os locais de aplicação da via subcutânea são a face externa do braço, região glútea, face anterior e externa 
da coxa, região periumbilical, região escapular, região inframamária e flanco direito ou esquerdo. 

(E) O técnico de enfermagem deve realizar uma prega no tecido subcutâneo para facilitar sua localização e 
promover a absorção gradativa do medicamento e, por fim, comprimir o local com algodão seco sem 
massagear a pele. 
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43. A enfermagem perioperatória incorpora os cuidados da enfermagem nas três fases do tratamento cirúrgico: pré-
operatória, transoperatória e pós-operatória. Acerca das fases perioperatória, julgue os seguintes itens a seguir: 

 
I. A fase pré-operatória inicia-se no momento em que o paciente toma a decisão por prosseguir com a 

intervenção cirúrgica e termina com a sua transferência para a mesa cirúrgica; 
II. O pré-operatório imediato é o período de tempo que decorre desde a véspera da cirurgia até a chegada do 

paciente ao centro cirúrgico, ou seja, as 48 horas que antecedem a cirurgia; 
III. Os cuidados no período pré-operatório começam na admissão do paciente. O paciente é orientado quanto ao 

horário da cirurgia, a tomar o banho e a aplicar clorexidina degermante no local do sítio cirúrgico, bem como 
retirar prótese dentária; 

IV. A remoção dos pelos depende da sua quantidade, do local da incisão, do tipo de procedimento e da 
preferência do cirurgião; 

V. O primeiro curativo cirúrgico por primeira intenção pode ser realizado pelo técnico de enfermagem, caso haja 
impossibilidade do enfermeiro assistente realizá-lo. 
 

Assinale a opção que apresenta somente os itens VERDADEIROS. 
 
(A) I; II; III; IV. 
(B) II, III; IV. 
(C) I; II; V. 
(D) I; III; IV. 
(E) I; II; III; IV; V. 

 
44. De acordo com a Portaria nº 2.048/02, a ambulância é um veículo exclusivo para transporte de doentes. Em 

relação à ambulância de suporte avançado de vida no atendimento pré-hospitalar, julgue os seguintes itens: 
 

I. A tripulação da ambulância deve ser constituída por 3 profissionais, sendo um motorista, um enfermeiro e um 
médico;  

II.  As ambulâncias são transportes terrestres, aéreos e aquaviários destinados ao tráfego de doentes em 
estado crítico; 

III. As ambulâncias devem dispor somente de materiais e de equipamentos básicos de vida; 

IV. Os veículos são destinados ao atendimento e ao transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-
hospitalares e/ou em transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos. 
 

Assinale a opção CORRETA. 
 
(A) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmações I e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmações I; II e IV estão corretas. 
(D) Apenas a afirmação III está correta. 
(E) As afirmações I e III estão erradas. 

 
45. Em relação às recomendações para o suporte básico de vida e para suporte avançado de vida cardiovascular 

das diretrizes da American Heart Association de 2020, leia com atenção as afirmativas:  
 

I. O início imediato da Ressuscitação Cardiopulmonar por socorristas leigos aumenta as chances de 
sobrevida no atendimento pré-hospitalar; 

II. A administração de epinefrina deve ser realizada, imediatamente, em ritmos não chocáveis; 
III. O acesso intravenoso (IV) é a via preferida de administração de medicação durante a ressuscitação no 

suporte avançado de vida; 
IV. O uso rotineiro de dupla desfibrilação sequencial é recomendado em ritmos chocáveis; 
V. O acesso intraósseo (IO) é aceitável, se o acesso intravenoso não estiver disponível. 

 
Escolha a opção que apresenta apenas afirmativas VERDADEIRAS. 

 
(A) I; II; III; IV. 
(B) I; III; IV;  
(C) I; II; III; V. 
(D) I; II; V. 
(E) I; II; III; IV; V. 
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46. O coronavírus é uma doença que causa infecções respiratórias em seres humanos. Diante dos casos 
apresentados de insuficiência respiratória nos serviços de atenção às urgências, torna-se importante conhecer 
as alterações no padrão respiratório de uma pessoa infectada. Em relação às alterações no padrão respiratório, 
associe a primeira coluna à segunda. 

 
(1) Bradipneia. 
(2) Taquipneia. 
(3) Dispneia. 
(4) Ortopneia. 
(5) Apneia. 
(6) Respiração Cheyne Stokes. 

(    ) Movimento respiratório lento, crescente e decrescente com 
período de apneia. 

(    ) Dificuldade respiratória. 
(    ) Aceleração do ritmo respiratório e pode ser associado a 

exercícios, raiva e estresse. 
(    ) Dificuldade respiratória que ocorre quando a pessoa adota a 

posição horizontal. 
(    ) Ocorrência na parada respiratória. 
(    )    Frequência respiratória abaixo do normal 

 
Escolha a opção com a sequência CORRETA. 

 
(A) 4; 5; 6; 2; 1; 3. 
(B) 6; 5; 2; 4; 1; 3. 
(C) 3; 2; 4; 5; 6; 1. 
(D) 6; 3; 2; 4; 5; 1. 
(E) 4; 3; 6; 5; 1; 2. 

 
47. Os cuidados com o ambiente hospitalar estão centrados principalmente nas ações de limpeza realizadas pelo 

Serviço de Higiene Hospitalar. As áreas hospitalares podem ser classificadas de acordo com o risco de infecção 
que oferecem aos pacientes, portanto a frequência da limpeza varia conforme as áreas do hospital. Em relação à 
classificação das áreas hospitalares, associe a primeira coluna à segunda. 

   
  (1) Área crítica 
 (2) Área semicrítica 
 (3) Área não-crítica 

         
 
 
 
 

Escolha uma opção com a sequência CORRETA. 
 

(A) 3; 2; 2; 1; 2. 
(B) 2; 3; 1; 2; 1. 
(C) 3; 2; 1; 1; 3. 
(D) 2; 1; 2; 3; 3. 
(E) 3; 2; 1; 3; 1. 

 
48. O sarampo é uma doença infecciosa exantemática aguda, transmissível e extremamente contagiosa.  A 

disseminação ocorre pelo trato respiratório superior quando o indivíduo infectado tosse ou espirra. O Brasil teve 
um surto da doença em 2019 e o único meio de prevenção é por meio da vacinação que garante a proteção da 
saúde dos indivíduos. Acerca da vacinação que protege contra o sarampo é INCORRETO afirmar: 

 
(A) A vacinação Tríplice viral que protege contra o sarampo, a rubéola e a caxumba está disponível em todas as 

unidades de saúde pelo Sistema Único de Saúde. 
(B) O Ministério da Saúde recomenda que todos os indivíduos de 1 a 29 anos de idade recebam as duas doses 

da vacina contra sarampo, sendo a primeira dose aos 12 meses e segunda aos 15 meses.   
(C) Os adolescentes não vacinados ou sem comprovação das duas doses aplicadas da vacina contra sarampo 

devem recebê-las em intervalos de pelo menos um mês. 
(D) Os indivíduos susceptíveis que viajarão ao exterior devem receber a vacina. O registro deve constar no 

cartão vacinal do indivíduo 15 dias antes da viagem, a fim de certificar sua proteção e dos seus familiares. 
(E) Uma criança é considerada protegida contra o sarampo apenas com uma dose da vacina tríplice viral, já 

que uma única dose é segura e efetiva em 97%. 
 
 
 
 

(    ) A área não é ocupada por pacientes. 
(    ) Os pacientes não necessitam de cuidados intensivos ou de isolamento. 

(    ) 
A área é de maior risco para a aquisição de infecções e de procedimentos 
invasivos. 

(    ) 
Os materiais e equipamentos com fluidos corporais visivelmente 
infectados. 

(    ) Os vestuários femininos e masculinos do Centro Cirúrgico.  
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49. A dengue é uma doença que ocorre de forma endêmica nas Américas, inclusive no Brasil, principalmente em 

meses quentes e chuvosos. Acerca da dengue, marque a opção INCORRETA. 
 

(A) O controle da transmissão do vírus da dengue acontece essencialmente no âmbito coletivo e exige um 
esforço de toda a população, em virtude da alta capacidade de adaptação e de dispersão do Aedes aegypti. 
Dessa forma, é necessário que a comunidade adquira informações visando mudanças de atitudes que 
possam ajudar na prevenção e no controle da doença. 

(B) As ações de prevenção da dengue devem contemplar a intersetorialidade, envolvendo todos os 
seguimentos da sociedade civil organizada, assim como os gestores das esferas municipais, estaduais e 
federal. 

(C) O vírus da dengue se diferencia em quatro sorotipos distintos, DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4, e é 
transmitido por meio da picada das fêmeas infectadas do Aedes aegypti. 

(D) A dengue é considerada um dos principais problemas de saúde pública do mundo, sendo amplamente 
distribuída entre os países de região tropical e subtropical e apresenta uma sazonalidade evidente. 

(E) O mosquito Aedes aegypti é transmissor da dengue, zika e Chikungunya. A fêmea do mosquito deposita 
seus ovos nas bordas dos recipientes com água limpa e parada. Os ovos do mosquito não são resistentes e 
sobrevivem pouco tempo em local seco.  

 
50. No Brasil, os casos de infecções pelo vírus influenza aumentaram nos últimos meses de 2021 e 2022. A gripe, 

como é chamada popularmente, tem gerado surtos regionais pelo país, impulsionada pela introdução de uma 
nova cepa do subtipo A (H3N2), batizada de Darwin. Acerca da nova cepa H3N2, leia as afirmativas e marque V 
para verdadeiro e F para falso. 

 
(     ) Todos os tipos de vírus influenza têm sintomas diferentes, por isso, é fácil identificar o tipo de influenza 

pelos sintomas e pelos sinais clínicos apresentados na anamnese.  
(     ) Os cuidados para evitar o contágio e a transmissão da gripe são os mesmos que a população tem usado 

para frear a transmissão da Covid-19. 
(     ) O vírus H3N2 é uma variante do vírus Influenza A, que é um dos principais responsáveis pela gripe 

comum e pelos resfriados, já que é facilmente transmitido entre pessoas por meio de gotículas liberadas 
no ar quando a pessoa gripada tosse ou espirra. 

(     ) O influenza é um vírus respiratório, assim como o que causa a Covid-19, mas as medidas preventivas 
para as viroses não ocorrem da mesma forma. 

(     ) A propagação do vírus H3N2 pode ter relação com a baixa cobertura vacinal contra a gripe e com a 
flexibilização das medidas de restrição e prevenção adotadas contra a Covid-19. 

 
A sequência CORRETA é: 
 
(A) V; V; F; V; F.   
(B) F; V; V; V; F.    
(C) V; F; F; V; V.    
(D) F; V; V; F; V.    
(E) F; F; V; V; F. 

 


