Realização:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PI
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2015

CADERNO DE QUESTÕES
CARGO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM- SECRETARIA DE SAÚDE
DATA: 22/11/2015
HORÁRIO: das 14 às 18 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 ou azul 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.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto que se segue e responda as questões de 01 a 10.
Me engana que eu gosto
A nota em que a oposição defende o afastamento de Eduardo Cunha merece o prêmio “Me engana
que eu gosto” de 2015. A aliança nunca esteve tão forte, apesar do surgimento de provas contundentes sobre
o envolvimento do presidente da Câmara no petrolão.
O documento foi divulgado no sábado, para vender a ideia de que PSDB e DEM não sujariam as mãos
em socorro ao correntista suíço. No mesmo dia, representantes dos dois partidos se reuniram com ele
secretamente para tratar do que os une: o impeachment de Dilma Rousseff.
O encontro com Carlos Sampaio e Rodrigo Maia teve efeito tranquilizador para ambas as partes.
Cunha garantiu apoio para ficar onde está, desde que continue a jogar contra o Planalto. Os oposicionistas
também saíram felizes, porque temiam um acordão do peemedebista com o PT.
O resultado da conversa foi uma nota envergonhada, sem qualquer referência a desvios na Petrobras
ou dinheiro na Suíça. O texto diz apenas que o deputado “deve afastar-se do cargo, até mesmo para que
possa exercer, de forma adequada, seu direito constitucional à ampla defesa”. Só faltou agradecer a amizade
e pedir desculpas por qualquer coisa.
Como Cunha já avisou que prefere ficar na cadeira, o efeito prático da nota é nenhum. Mas os tucanos
ganharam um pretexto para enrolar a imprensa e rebater as cobranças de que só pedem providência quando
a denúncia atinge o governo.
O Planalto, por sinal, continua sem reação diante do presidente da Câmara. Na semana passada, dois
ministros petistas, Jaques Wagner e Edinho Silva, foram visitá-lo em busca de um cessar-fogo. Só
conseguiram valorizar seu cacife para negociar com a oposição.
No fim do feriado, o clima no governo era de pessimismo. Para auxiliares da presidente, as novas provas
contra Cunha aceleraram a engrenagem do impeachment, e a comissão especial para debater o tema deve
ser instalada já nesta terça.
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FRANCO, Bernardo Mello. Me engana que eu gosto. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/236258-me-engana-que-eu-gosto.shtml. Acesso em 13
de outubro de 2015.

01. É possível afirmar, a partir da leitura global do texto, que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

há uma oposição de fato ao presidente da Câmara.
tanto a Presidente da República quanto o da Câmara sofrerão impeachment.
tanto a oposição quanto Eduardo Cunha têm um propósito em comum.
há uma crítica explícita ao governo da Presidente da República.
o autor do texto concorda com a postura da oposição.

02. A palavra „peemedebista‟ (linha 09) refere-se a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Edinho Silva.
Rodrigo Maia.
Jaques Wagner.
Eduardo Cunha.
Carlos Sampaio.

03. A palavra „acordão‟ (linha 09) significa no contexto em que aparece:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

acordo grande.
decisão final proferida sobre um processo por tribunal superior.
acordo imenso.
acordo robusto.
acordo de grandes proporções com fins políticos.

04. A partir do trecho “No mesmo dia, representantes dos dois partidos se reuniram com ele secretamente para
tratar do que os une: o impeachment de Dilma Rousseff” (linhas 05 e 06), julgue os itens abaixo:
I. A vírgula após a palavra „dia‟ se justifica porque a expressão que inicia o período tem valor adverbial e está
deslocada do fim para o início do período;
II. Os dois pontos têm valor explicativo;
III. O pronome „se‟ poderia, também, vir depois da forma verbal „reuniram‟.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente o item I está correto.
Somente o item II está correto.
Somente o item III está correto.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

05. Levando-se em conta o trecho da nota do Presidente da Câmara “deve afastar-se do cargo, até mesmo para que
possa exercer, de forma adequada, seu direito constitucional à ampla defesa” (linhas 11 e 12), julgue os itens
abaixo:
I. A expressão „de forma adequada‟ poderia vir depois da forma verbal „possa‟ entre duas vírgulas;
II. O uso do acento grave se justifica porque a palavra „direito‟ exige a preposição „a‟ e o substantivo „defesa‟
admite o artigo feminino singular;
III. O pronome „se‟ poderia estar entre os dois verbos, sem hífen.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente o item I está correto.
Somente o item II está correto.
Somente o item III está correto.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

06. A expressão “correntista suíço” (linha 05) refere-se a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Edinho Silva.
Rodrigo Maia.
Jaques Wagner.
Eduardo Cunha.
Carlos Sampaio.

07. A paráfrase para o trecho “Na semana passada, dois ministros petistas, Jaques Wagner e Edinho Silva, foram
visitá-lo em busca de um cessar-fogo. Só conseguiram valorizar seu cacife para negociar com a oposição” (linha
17 a 19) que mantém o sentido original e a correção gramatical é:
(A) Jaques Wagner e Edinho Silva, dois ministros petistas foram, na semana passada, visitar o presidente da
Câmara na procura de um cessar-fogo, mas só conseguiram valorizar seu cacife para negociar com a
oposição.
(B) Dois ministros petistas, Jaques Wagner e Edinho Silva, foram visitar o presidente da Câmara em busca de
um cessar-fogo, mas só, conseguiram valorizar seu cacife para negociar, na semana passada, com a
oposição.
(C) Dois ministros petistas, Jaques Wagner e Edinho Silva, foram, na semana passada, visitar o presidente da
Câmara em busca de um cessar-fogo, mas só conseguiram valorizar seu cacife para negociar com a
oposição.
(D) Jaques Wagner e Edinho Silva só conseguiram, na semana passada, valorizar seu cacife para negociar
com a oposição, indo em busca de um cessar-fogo.
(E) Na semana passada, dois ministros petistas cessaram fogo contra Eduardo Cunha, mas não conseguiram
nada, somente valorizar o passe do presidente da Câmara.
08. A partir do trecho “O resultado da conversa foi uma nota envergonhada, sem qualquer referência a desvios na
Petrobras ou dinheiro na Suíça” (linhas 10 e11), julgue os itens abaixo:
I. O vocábulo „a‟, depois da palavra „referência, deveria ter recebido um acento grave, indicador da crase;
II. Se fosse colocado um artigo plural junto do vocábulo „a‟, antes do substantivo „desvios‟, o sentido seria
diferente do original;
III. Se fosse colocada a preposição „a‟ depois da conjunção „ou‟ o período ficaria gramaticalmente incorreto.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente o item I está correto.
Somente o item II está correto.
Somente o item III está correto.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.
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09. A partir do título “Me engana que eu gosto”, julgue os itens abaixo:
I. O pronome „me‟, sobretudo em contextos mais formais de escrita, quando inicia uma oração, é usado depois
do verbo, em ênclise;
II. A forma verbal „gosto‟ tende a ser usada com preposição, mas, no contexto do enunciado, torná-lo-ia artificial,
inusual, quase sem sentido;
III. O uso mencionado e justificado em I se explica pelo tom informal do enunciado do título.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente o item I está correto.
Somente o item II está correto.
Somente o item III está correto.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

10. Quanto à forma „saíram‟ (linha 09), é CORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Deveria vir sem acento porque é um ditongo.
Deve vir com acento porque a forma verbal é uma palavra oxítona terminada em consoante.
Não deve vir com acento porque a forma verbal é uma palavra oxítona.
Não há regra de acentuação para este caso.
Deve vir com acento agudo na forma verbal, especificamente na segunda vogal, por se tratar de um hiato.

LEGISLAÇÃO DO SUS
11. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil (CF 1988), as ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as
seguintes diretrizes:
(A) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para
as atividades assistenciais, sem prejuízo das ações de prevenção, e participação da iniciativa privada,
complementarmente aos serviços públicos.
(B) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para
as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, e participação da comunidade.
(C) descentralização, com direção única na esfera federal; atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, e participação da iniciativa privada,
complementarmente aos serviços públicos.
(D) descentralização, com direção única na esfera federal; atendimento integral, com prioridade para as
atividades assistenciais, sem prejuízo das ações de prevenção, e participação da iniciativa privada,
complementarmente aos serviços públicos.
(E) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para
as atividades assistenciais, sem prejuízo das ações de prevenção, e participação da comunidade.
12. A participação da comunidade na gestão do SUS está estabelecida em legislação federal específica e deverá
acontecer por meio de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Conselho de Saúde.
Conselho Comunitário.
Organizações Não-governamentais.
Ingresso em cooperativas hospitalares.
Gerência extragovernamental.

13. Conforme determina a Lei Federal nº. 8080/1990, NÃO está incluída no campo de atuação do SUS, a execução
de ações em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

saúde do trabalhador.
assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
vigilância epidemiológica.
assistência ao desenvolvimento ambientalista de universidades.
vigilância sanitária.
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14. A Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) tem a Estratégia Saúde da Família (ESF) como estratégia
prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do SUS. Para que se efetive tal assertiva,
consideram-se alguns fundamentos, tais como, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Estimular a participação popular e o controle social.
Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos.
Valorizar os profissionais, recomendando ações programáticas econômicas e financistas.
Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a
continuidade das ações de saúde.
(E) Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de
planejamento e programação.
15. O SUS, a partir da Lei 8.142/90, passou a contar em cada esfera de Governo, com instâncias colegiadas. Uma
delas, a Conferência de Saúde, deve reunir-se:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

de 4 em 4 anos.
anualmente.
de 2 em 2 anos.
de 5 em 5 anos.
de 10 em 10 anos.

16. Em relação à Lei 8.080/1990, assinale a opção CORRETA.
(A) É conhecida como a Lei de Criação dos Conselhos de Saúde e dispõe sobre a participação da comunidade
na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde e dá outras providências.
(B) É conhecida como Lei Orgânica da Saúde e dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências.
(C) É conhecida como Lei da Atenção Básica da Saúde e dispõe sobre os aspectos referentes à implantação
dos postos de saúde em municípios de até 100 mil habitantes e dá outras providências.
(D) É conhecida como Lei Cidadã e trata dos direitos da população em relação ao atendimento de saúde no
Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras providências.
(E) Trata dos direitos e deveres dos usuários em relação ao atendimento das equipes de saúde da família e dá
outras providências.
17. Sobre o Decreto N° 7.508/2011, são consideradas portas de entrada do SUS os seguintes serviços, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

atenção primária.
atenção de urgência e emergência.
de apoio diagnóstico.
atenção psicossocial.
especiais de acesso aberto.

18. A humanização, como um conjunto de estratégias para alcançar a qualificação da atenção e da gestão em saúde
no SUS, estabelece-se como a construção/ativação de atitudes éticas e políticas.
Analise as afirmativas abaixo relacionadas à Política Nacional de Humanização (PNH).
I. Entre os seus princípios norteadores destaca-se a valorização da dimensão subjetiva e social em todas as
práticas de atenção e gestão, fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de
compromissos/responsabilização;
II. Com a implementação do PNH, serão reduzidas as filas e o tempo de espera com ampliação do acesso e
atendimento acolhedor e resolutivo baseados em critérios de risco;
III. A PNH tem como uma das metas a gestão participativa dos seus trabalhadores e usuários, não incluindo a
educação permanente aos trabalhadores nas unidades de saúde;
IV. A PNH preconiza que as unidades de saúde garantam informações ao usuário, acompanhamento de pessoas
de sua rede social (de livre escolha) e os direitos do código dos usuários do SUS;
V. A PNH deve fazer parte dos planos estaduais e municipais dos vários governos, independentemente da
aprovação pelos gestores e pelos conselhos de saúde correspondentes.
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Assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

São corretas apenas as afirmativas I, II e III.
São corretas apenas as afirmativas I, II e IV.
São corretas apenas as afirmativas I, III e V.
São corretas apenas as afirmativas III, IV e V.
São corretas apenas as afirmativas II e III.

19. Em relação aos princípios constitucionais do SUS, marque a opção CORRETA.
(A) O princípio da universalidade considera a saúde como um “direito de todos e dever do Estado” colocando
como um direito fundamental de todo e qualquer cidadão, sendo considerado até mesmo cláusula pétrea ou
seja, não pode ser retirada da Constituição em nenhuma hipótese, por constituir um direito e garantia
individual.
(B) O princípio da equidade confere ao Estado o dever do “atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais” em relação ao acesso que todo e qualquer
cidadão tem direito.
(C) A integralidade está relacionada com o mandamento constitucional de que “saúde é direito de todos”,
previsto no artigo 196 da Constituição. Busca preservar o postulado da isonomia, visto que a própria
Constituição, em dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, artigo 5º, institui que “todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”.
(D) Segundo o princípio da participação social, o Sistema Único de Saúde está presente nos três entes
federativos - União, Estados, Distrito Federal e Municípios - de forma que, o que é da alçada de
abrangência nacional será de responsabilidade do Governo Federal, o que está relacionado à competência
de um Estado deve estar sob responsabilidade do Governo Estadual, e a mesma definição ocorre com um
Município.
(E) Segundo o princípio de descentralização, está prevista no artigo 198, inciso III, a “participação da
comunidade” nas ações e serviços públicos de saúde, atuando na formulação e no controle da execução
destes.
20. A Emenda Constitucional (EC) N° 29, regulamentada pela Lei Complementar n.º 141, de 16 de janeiro de 2012,
atribui percentuais mínimos de investimento nos níveis federal, estadual e municipal, nas seguintes proporções:
(A) 15% da receita de cada esfera de governo.
(B) 30% da receita do governo federal, 20% do estadual, 20% do Distrito Federal e 10% do municipal.
(C) a União aplica o valor empenhado no ano anterior mais, no mínimo, a variação nominal do Produto Interno
Bruto (PIB); os estados e o Distrito Federal, no mínimo, 12% de sua receita, e os municípios, no mínimo,
15%.
(D) 10% da receita do governo federal, 20% do estadual, 20% do Distrito Federal e 30% do municipal.
(E) a União aplica 30% do Produto Interno Bruto (PIB), os estados e o Distrito Federal, 12% de sua receita, e os
municípios, 15%.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO
21. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE) dispõe sobre princípios, direitos, proibições,
responsabilidades e deveres dos profissionais de Enfermagem e exercentes das atividades elementares de
enfermagem. Todas as opções abaixo correspondem às proibições, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos.
Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
Prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro profissional, exceto em caso de emergência.
Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício
profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.
(E) Executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante
legal, exceto em iminente risco de morte.
22. A Anotação de Enfermagem é fundamental para o desenvolvimento da Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE), uma vez que é fonte de informações essenciais para assegurar a continuidade da
assistência. Em relação às anotações de enfermagem, assinale a opção INCORRETA.
(A) É importante constar das respostas do paciente frente aos cuidados prescritos pelo enfermeiro,
intercorrências, sinais e sintomas observados.
(B) Não conter termos que deem conotação de valor (bem, mal, muito, pouco etc.).
(C) Deve conter observações efetuadas, cuidados prestados, sejam eles os já padronizados, de rotina e
específicos.
(D) Dados referentes ao exame físico do paciente, como abdome distendido, timpânico, pupilas isocóricas,
podem ser anotados pelo técnico de enfermagem.
(E) As anotações de enfermagem podem ser elaboradas por toda equipe de enfermagem (Enfermeiro, técnico e
auxiliar de enfermagem).
23. Em relação aos níveis de prevenção em saúde, consideram-se prevenções secundárias as medidas orientadas
para o período patológico, em fase subclínica ou de evolução clinicamente aparente. Assinale a opção que NÃO
menciona uma medida de prevenção secundária:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Acesso facilitado a serviços de saúde.
Exame periódico de saúde.
Rastreamento.
Procura de casos entre contatos.
Exame pré-natal.

24. Os manuais são instrumentos integrantes do sistema de informação da organização. No serviço de enfermagem,
reproduzem a estrutura considerada formal. Sobre os manuais, analise as opções abaixo:
I. Normas são um conjunto de regras ou instruções para fixar procedimentos, métodos e organização, que são
utilizadas no desenvolvimento das atividades;
II. Rotina é a descrição detalhada e sequencial de como uma atividade deve ser realizada;
III. Procedimento é o conjunto de elementos que especifica a maneira exata pela qual uma ou mais atividades
devem ser realizadas.
Está(ão) CORRETA(AS):
(A) I apenas.
(B) II e III apenas.
(C) I e II apenas.

(D) I e III apenas.
(E) I, II e III.

25. Medronho (2009) expõe que indicador é uma medida que reflete uma característica ou aspecto particular, via de
regra sujeitos à observação direta. Um indicador de saúde tem como propósito refletir sobre a situação de saúde
de um indivíduo ou de uma população. Assinale a opção que NÃO menciona um indicador de saúde:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Mortalidade infantil.
Vulnerabidade a doenças.
Expectativa de vida.
Anos potenciais de vida perdidos.
Qualidade de vida.
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26. Na vigilância epidemiológica, o processo de notificação corresponde à ocorrência de uma determinada doença
ou agravo a saúde ou surto, feita à autoridade sanitária por profissional da saúde ou qualquer cidadão, sendo a
lista de doenças de notificação atualizada sistematicamente segundo alguns critérios. Acerca destes critérios,
identifique as opções a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):
(
(
(

) Potencial de disseminação são doenças de alta transmissibilidade;
) Magnitude são doenças de alta incidência, prevalência, mortalidade ou impacto na expectativa de vida;
) Transcendência são características particulares da doença em termos de sua gravidade, relevância social,
captada pelo impacto social da doença.

A opção que representa a sequência CORRETA é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – V – V.
V – V – F.
F – V – V.
V – F – V.
F – F – F.

27. A Política Nacional de Humanização (PNH) foi lançada em 2003 e busca pôr em prática os princípios do SUS no
cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. As opções abaixo
correspondem às diretrizes da PNH, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Acolhimento.
Gestão participativa e cogestão.
Indissociabilidade entre gestão e atenção.
Ambiência.
Clínica ampliada e compartilhada.

28. A exposição ocupacional a patógenos de transmissão sanguínea provocada por acidentes com agulhas e outros
materiais perfurocortantes é um problema grave que, muitas vezes, pode ser prevenido. Nesse contexto, são
infecções que podem ser transmitidas por meio de acidentes percutâneos durante atividades de assistência ao
paciente, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Hepatite B.
Leptospirose.
Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).
Hepatite C.
Malária.

29. A higienização das mãos é reconhecida mundialmente como uma medida primária, mas muito importante, no
controle de infecções relacionadas à assistência à saúde. Em relação à higienização das mãos, assinale a opção
INCORRETA.
(A) O sabonete comum não contém agentes antimicrobianos ou os contém em baixas concentrações,
funcionando apenas como conservantes.
(B) Não devem ser aplicados nas mãos sabões e detergentes registrados na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária como saneantes.
(C) Os agentes antissépticos utilizados para a higienização das mãos devem ter ação antimicrobiana imediata e
efeito residual ou persistente.
(D) O uso de clorexidina para a higienização das mãos nos serviços de saúde não é recomendada, uma vez
que a absorção pela pele é elevada.
(E) Os álcoois têm rápida ação microbicida quando aplicados à pele, mas não têm atividade residual apreciável.
30. A vacinação corresponde a uma medida de prevenção primária. Dessa forma, o cumprimento do calendário de
vacinação é de suma importância na infância e adolescência. Em conformidade com o calendário nacional de
vacinação infantil, é CORRETO afirmar que, aos 3 meses de idade, a criança recebe (a)as vacina(as):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Primeira dose da meningocócica C.
Segunda dose da meningocócica C.
Primeira dose da febre amarela.
Primeira dose da pneumocócica 10 V, penta e rotavírus.
Segunda dose da pneumocócica 10 V, penta e rotavírus.
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31. O Calendário Nacional de Vacinação estabelece que os adolescentes (10 aos 19 anos) recebem as seguintes
vacinas, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Hepatite B.
Hepatite A.
Febre amarela.
Dupla adulto.
Papilomavírus humano (HPV).

32. A Reforma Psiquiátrica se expressa por meio do Movimento Social da Luta Antimanicomial resultante da
mudança do modelo de atenção e de gestão do cuidado. Entre os equipamentos substitutivos ao modelo
manicomial, aos serviços de saúde abertos e comunitários, destinados a acolher pessoas com transtornos
mentais cuja severidade e/ou persistência justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo,
comunitário, personalizado e promotor de vida, designam-se:
(A) Serviços Residenciais Terapêuticos.
(B) Centros de Convivência.
(C) Centros de Atenção Psicossocial

(D) Hospital Dia.
(E) Oficinas terapêuticas.

33. As geo-helmintíases são infecções causadas por parasitos que se desenvolvem no trato intestinal. A
suscetibilidade humana é universal. Entretanto, crianças em idade escolar apresentam um importante papel
epidemiológico na disseminação das geo-helmintíases. Todas as opções abaixo correspondem às medidas de
prevenção em saúde das geo-helmintíases, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Utilizar calçados e roupas adequadas, quando em ambiente contaminado.
Proteger os alimentos contra poeira, moscas e outros vetores.
Evitar contato com roedores silvestres em áreas de foco de infecção.
Higienizar cuidadosamente dos alimentos que serão ingeridos crus.
Não utilizar fezes humanas como adubo sem tratamento adequado.

34. Criança menor de 2 meses de idade de iniciais N.P.C foi internada com um quadro de diarreia há seis dias. O
técnico de enfermagem comunica imediatamente para a enfermeira da unidade que a criança apresenta sinais
de desidratação. Todas as opções abaixo correspondem a sinais de desidratação, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Olhos fundos.
Sinal de prega cutânea.
Inquietação e agitação.
Letárgica ou inconsciente.
Presença de sangue nas fezes.

35. As Doenças Respiratórias Crônicas (DRC) são doenças que afetam tanto das vias aéreas superiores como as
inferiores. Centenas de milhões de pessoas de todas as idades sofrem com as DRC em todos os países do
mundo, porém a prevalência está aumentando particularmente entre as crianças e os idosos (BRASIL, 2010).
Assinale a opção que NÃO corresponde a uma DRC:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Rinite alérgica.
Doença pulmonar obstrutiva crônica.
Asma.
Enfisema pulmonar.
Embolia pulmonar.

36. O acompanhamento pré-natal pode assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recémnascido saudável, sem impacto para a saúde materna. São atribuições do técnico de enfermagem na assistência
pré-natal, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Realizar consulta de enfermagem e a coleta do exame citopatológico.
Aplicar vacinas antitetânica e contra hepatite B.
Verificar o peso e a pressão arterial e anotar os dados no Cartão da Gestante.
Conferir as informações preenchidas no Cartão da Gestante.
Orientar a gestante sobre a periodicidade das consultas e realizar busca ativa das gestantes faltosas.
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37. A organização mundial de saúde define o trabalho de parto normal como de baixo risco do começo ao fim, de
início espontâneo, com o feto apresentando-se pelo vértice. O primeiro estágio do trabalho de parto é dividido
em: fase latente, fase ativa e fase de transição. Assinale a opção que NÃO corresponde a um processo
fisiológico do primeiro estágio do trabalho de parto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Dominância do fundo uterino.
Desprendimento da cabeça.
Contração e retração.
Apagamento do colo do útero.
Dilatação do colo do útero.

38. No planejamento familiar, a decisão sobre o método anticoncepcional a ser usado deve-se considerar: a escolha
da mulher, do homem ou do casal, características dos métodos e os fatores individuais e situacionais
relacionados aos usuários do método. Em relação aos métodos de planejamento familiar, assinale a opção
CORRETA.
(A) O uso prolongado de anticoncepcionais orais combinados pode tornar a mulher infértil e alterar o
comportamento sexual feminino.
(B) As pílulas só de progestógeno provocam diarreia em bebes amamentando.
(C) Os anticoncepcionais orais combinados podem ser tomados com segurança por muitos anos sem que seja
preciso interromper o seu uso periodicamente.
(D) O anel vaginal combinado tem alto risco de se deslocar para outras partes do corpo e aumentam o risco de
gravidez ectópica.
(E) A vasectomia diminui o desejo sexual masculino e afeta a função sexual.
39. Para impactar sobre os múltiplos fatores que interferem nas ações de controle dos cânceres do colo do útero e
da mama, é importante que a atenção às mulheres esteja pautada em uma equipe multiprofissional e com
prática interdisciplinar. Acerca dessa temática, identifique as opções a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):
(

)

(

)

(

)

A prevenção primária do câncer do colo do útero está relacionada à diminuição do risco de contágio pelo
HPV;
A infecção pelo HPV é um fator necessário e suficiente para o desenvolvimento do câncer do colo do
útero;
Entre os fatores de risco para o câncer de mama estão: menarca precoce, menopausa tardia, primeira
gravidez após os 30 anos e nuliparidade.

A opção que representa a sequência CORRETA é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – F – V.
V – V – F.
F – F – V.
F – V – V.
F – F – F.

40. As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) estão entre os problemas de saúde pública mais comuns no
Brasil e no mundo. Estimativas recentes apontam para a ocorrência de mais de 10 milhões de novas infecções
de transmissão sexual que podem ser assintomáticas ou sintomáticas. Em relação às diferentes formas
sintomáticas, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda:
1. Clamídia.
2. Herpes genital.
3. Sífilis secundária.
4. Infecção pelo papilomavírus humano (HPV).

(
(
(
(

A opção que representa a sequência CORRETA é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3 – 4 – 1 – 2.
1 – 3 – 2 – 4.
2 – 4 – 1 – 3.
3 – 1 – 2 – 4.
2 – 1 – 4 – 3.
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41. Os problemas relacionados à continência anorretal podem ser relacionados à dificuldade de perceber, reter ou
de evacuar as fezes. Diante deste contexto, analise as opções abaixo:
I. Tenesmo se refere ao esforço ineficaz e, por vezes, doloroso para eliminar fezes e urina;
II. Esteatorreia é o excesso de resíduos gordurosos nas fezes ou na urina;
III. Hematoquezia corresponde a presença de sangue com cor vermelha viva misturado com as fezes, é um
sinal apenas de hemorragia digestiva baixa.
Está(ão) CORRETA(AS):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I apenas.
III apenas.
I e II apenas.
II e III apenas.
I, II e III.

42. A Síndrome Coronariana Aguda (SCA) é um termo utilizado para descrever uma série de doenças resultantes da
redução do fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco, entre elas estão o infarto do miocárdio e angina instável.
São atribuições do técnico de enfermagem ao paciente com Síndrome Coronariana Aguda, EXCETO.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Monitorar por meio da ausculta cardíaca, os sinais de falência ventricular esquerda.
Puncionar acesso venoso calibroso.
Fazer anotações de enfermagem avaliando a frequência e ritmo respiratórios.
Fazer anotações de enfermagem quanto ao balanço hídrico do paciente.
Posicionar o paciente em semi-fowler, afim de aumentar a oferta de oxigênio.

43. Na avaliação de um cliente com problemas respiratórios é essencial a mensuração objetiva do estado
respiratório. Em relação as alterações do padrão respiratório, numere a coluna da direita de acordo com sua
correspondência com a coluna da esquerda:
1. Bradipneia.
2. Hipoventilação.
3. Hiperpneia.
4. Hiperventilação.

(
(
(
(

)
)
)
)

A frequência e a profundidade da respiração aumentam.
A frequência da respiração é regular, porém anormalmente lenta.
A respiração é difícil, com profundidade e frequência aumentadas.
A frequência da respiração é anormalmente lenta e a profundidade da
ventilação está deprimida.

A opção que representa a sequência CORRETA é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4 – 2 – 3 – 1.
3 – 2 – 4 – 1.
4 – 1 – 3 – 2.
3 – 1 – 4 – 2.
3 – 4 – 2 – 1.

44. Em conformidade com as novas diretrizes da American Heart Association (AHA), disponibilizadas em 2010, para
realização de uma Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) com ênfase permanente na alta qualidade, necessitase:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Utilizar uma frequência de compressão mínima de aproximadamente 100/minuto.
Realizar uma profundidade de compressão mínima de 1½ a 2 polegadas (5 cm), em adultos.
Atingir o retorno parcial do tórax após cada compressão.
Maximizar as interrupções nas compressões torácicas com ventilação.
Realizar uma profundidade de compressão mínima 1,5 polegada (4 cm) em bebês.

45. Os sinais vitais são um modo eficiente e rápido de monitorar a condição do cliente ou de identificar problemas e
avaliar a resposta do cliente a uma intervenção. Sobre a medição da temperatura, assinale a opção
INCORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Os locais de medição da temperatura superficial são pele, oral e axilas.
A variação normal da temperatura aumenta gradualmente conforme o indivíduo alcança a idade adulta.
Os locais que refletem temperaturas centrais são indicadores mais confiáveis da temperatura corporal.
A temperatura do corpo normalmente sofre alterações nas 24h, porém é um dos ritmos mais estáveis do
corpo humano.
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(E) A hipertermia se refere a uma temperatura elevada relacionada com a incapacidade do organismo de perder
calor ou reduzir a sua produção.
46. A antropometria é um método de investigação em nutrição baseado na medição das variações físicas e na
composição corporal global. Assinale a opção que NÃO corresponde a uma medida antropométrica:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Peso corporal.
Altura.
Circunferência da cintura.
Pressão venosa.
Circunferência do quadril.

47. Em conformidade às coberturas utilizadas em curativos, assinale a opção que apresenta um agente antibiótico,
bactericida e bacteriostático, indicado para o controle do crescimento bacteriano no leito da lesão de feridas
infectadas e tecido necrosado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Hidrogel.
Povedine tópico.
Sulfadiazina de prata.
Ácido Graxo Essencial (AGE).
Hidrocoloide.

48. A oxigenoterapia tem como meta impedir ou aliviar a hipóxia. Como o oxigênio é um medicamento a decisão
quanto à necessidade do suporte ventilatório é de responsabilidade da equipe médica, com suporte de
informações fornecidas pelos demais membros de saúde. Sobre os dispositivos para suporte respiratório,
assinale a opção INCORRETA.
(A) Na cânula nasal, o oxigênio pode provocar ressecamento das mucosas e causar irritação na pele ou lesão.
(B) A máscara facial de plástico com uma bolsa respiratória e a máscara de Venturi são capazes de liberar
concentrações mais altas de oxigênio.
(C) A máscara facial simples é utilizada para oxigenoterapia de curto prazo e está contraindicada em clientes
com retenção de dióxido de carbono.
(D) A máscara facial simples ajuda a melhorar o oxigênio umidificado.
(E) A máscara de Venturi tem a vantagem de não interferir na fala e na alimentação do cliente.
49. E. S. C., 35 anos, técnica de enfermagem da unidade de clínica médica, deve administrar uma prescrição
médica de 750 ml de soro fisiológico 0,9%, endovenoso, em 6 horas. O número de gotas e microgotas por
minutos aproximadamente corresponde à opção:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
50

42 gotas/min. e 125 microgotas/min.
47 gotas/min e 141 microgotas/min.
50 gotas/min e 150 microgotas/min.
62 gotas/min e 186 microgotas/min.
64 gotas/min e 192 microgotas/min.

A via prescrita para a administração de um medicamento depende de suas propriedades e do efeito desejado,
assim como das condições mentais e físicas do paciente. Acerca do tema, identifique as afirmativas a seguir
como verdadeiras (V) ou falsas (F):
(

)

(

)

(
(

)
)

Um medicamento fornecido pela via sublingual não deve ser deglutido, porque o efeito desejado não será
alcançado;
Os inalantes podem ser administrados por meio das narinas, da boca ou tubos endotraqueais ou de
traqueostomia;
A administração subcutânea é uma injeção na derme, exatamente abaixo da epiderme;
Os medicamentos orais apresentam ação mais rápida e efeito prolongado, em comparação com a via
parenteral .

A opção que representa a sequência CORRETA é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – V – V – F.
V – V – F – V.
F – V – V – F.
V – V – F – F.
F – F – F – F.
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