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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

a) Este caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões: 
 

 
 
 
 

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao 
fiscal ao término da prova. 

 

02- É DE RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO A CONFERÊNCIA DO NÚMERO DO CADERNO DE 
PROVA NO CARTÃO RESPOSTA. Caso não sejam compatíveis, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.  

 

03- Verifique se este material está em ordem (tais como se a sequência de páginas está correta e se o número de questões 
confere com o quadro da alínea “a” do item 1)  e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem 
na confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.  

 

04- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta 
esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 

 

05- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha 
somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – BARRA DE 
RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA. 

 

06- Na Prova Objetiva, as questões são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado. 
 

07- Na Folha de Respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima 
da questão de cada bloco de respostas. 

 

08- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e 
(E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação 
de nenhuma, de mais de uma alternativa ou da rasura de qualquer natureza (borracha, corretivo, etc) anula a questão, 
MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA. 

 

09- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O 
ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de 
marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir 
os limites dos retângulos ao lado. 

 

10- Ao candidato somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva ao final do horário previsto para o 
término da prova, conforme alínea “c” do item 9.16. Será terminantemente vedado ao candidato copiar seus 
assinalamentos feitos na folha de respostas da prova objetiva, conforme item 9.16, alínea “d”, do edital. 

 

11- SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que: 
 

a) Se utilizar ou portar, durante a realização das provas, de armas, máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem 
como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie, que seja na 
sala de prova ou nas dependências do seu local de prova; 
b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 
Resposta; 
c) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização;  
d) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova. 
 

12- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas 
no Caderno de Questões NÃO SERÃO CONSIDERADOS. 

 

13- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A LISTA DE 
PRESENÇA. 

 

14- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA É DE TRÊS (3) HORAS. 
 

15- Por motivo de segurança, a FUNRIO solicita que o candidato transcreva em letra cursiva, no espaço próprio da Folha 
de Respostas, a frase abaixo apresentada. 

 
"A diferença entre o possível e o impossível está na vontade humana."  
                                                                                             (Louis Pasteur) 

Língua Portuguesa Conhecimentos de SUS Conhecimentos Específicos 
Questões Questões Questões 

1 a 10 11 a 20 21 a 40 
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♦ Língua Portuguesa ♦ 

Questão 01 
 
O Artigo I da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que “todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade 
e direitos. São dotadas de razão  e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”.  
Observa-se que esse Artigo adota uma estrutura frasal bastante comum em textos que pretendem ser concisos e objetivos. 
Algumas de suas características são 
 
A) o vocabulário erudito e o formalismo pronominal. 
B) a repetição enfática e a referenciação enunciativa. 
C) o analitismo morfossintático e a denotatividade lexical. 
D) o hermetismo vocabular e o posicionamento ideológico neutro. 
E) a independência sintática das orações e a ordem direta. 
 
Questão 02 
 
O Artigo II da Declaração Universal dos Direitos Humanos dispõe que “toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos 
e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, 
opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição”. 
 
A série de vírgulas que começa após a palavra “raça” 
 
A) marca a intenção de destacar os vários núcleos do aposto. 
B) dá valor conotativo aos componentes declarados como especiais. 
C) tem a função de separar os vários itens da enumeração. 
D) uniformiza os direitos de reconhecimento do cidadão livre. 
E) objetiva equiparar morfossintaticamente os núcleos do sujeito. 
 
Questão 03 
 
Um dos argumentos citados no Preâmbulo da Declaração considera  “essencial que os direitos humanos sejam protegidos 
pelo Estado de Direito, para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a 
opressão”.  
Reescrevendo-se o trecho acima transcrito de modo coerente com o conteúdo original, um dos resultados possíveis seria o 
seguinte: 
 
A) É essencial que o Estado de Direito proteja os direitos humanos, a fim de que o homem não seja compelido, como 

último recurso, à rebelião contra a opressão e a tirania. 
B) É essencial que os direitos humanos tenham a proteção do Estado de Direito, contanto que o homem não seja 

compelido, como recurso último, para a rebelião à tirania e à opressão. 
C) É essencial que o Estado de Direito seja protecionista com os direitos humanos, sem o que o homem não venha a ser 

compelido, como recurso último, à rebelião contra a opressão e a tirania. 
D) É essencial que os direitos humanos sejam protegidos do Estado de Direito, porquanto o homem não seja compelido, 

como último recurso, à rebelião, à tirania e à opressão. 
E) É essencial que o Estado de Direito faça a proteção dos direitos humanos, posto que que o homem não seja 

compelido, como recurso último, à rebelião contra a tirania e a opressão. 
 
Questão 04 
 
O item II do Artigo XV da Declaração estabelece que “o casamento não será válido senão com o livre e pleno 
consentimento dos nubentes”. 
Nesse item, observa-se o emprego da palavra “senão” com o mesmo valor de 
 
A) inclusive. 
B) salvo.  
C) cumulativamente. 
D) sob tutela. 
E) sem efeito.  
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Questão 05 
 
O Artigo XXVI da Declaração contém três proposições, a saber: 
 

1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. 
A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a 
instrução superior, esta baseada no mérito.  

2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do 
respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações 
Unidas em prol da manutenção da paz.     

3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. 
 
É correto afirmar que há a presença de referenciadores anafóricos  
 
A) nas proposições 1, 2 e 3. 
B) nas duas primeiras proposições. 
C) nas duas últimas proposições. 
D) nas proposições 1 e 3. 
E) apenas numa das proposições. 
 
Questão 06 
 
O item 1 do Artigo XXVI começa dizendo que “toda pessoa tem direito à instrução”. O acento indicativo de crase 
empregado nessa passagem está corretamente mantido na seguinte alternativa: 
 
A) Meu tio contratou uma kombi à frete. 
B) A confissão foi arrancada à força. 
C) Sua vizinha fazia entregas à domicílio. 
D) Aquele padeiro vende pães à metro. 
E) Ninguém ia para a escola à pé. 
 
Questão 07 
 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da  Assembleia Geral 
das Nações Unidas, no dia 10 de dezembro de 1948. 
 
Observando-se a relação entre letras e fonemas das palavras empregadas na frase acima, assinale a opção que apresenta 
palavra contendo um número maior de grafemas do que de fonemas. 
 
A) declaração. 
B) universal. 
C) direitos. 
D) humanos.  
E) proclamada. 
 
 
Questão 08 
 
Considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos existe desde 10 de dezembro de 1948, seria 
gramaticalmente correto escrever a seguinte manchete num jornal publicado em 10 de dezembro de 2008:  
 
A) FAZEM 60 ANOS QUE A LUTA PELOS DIREITOS HUMANOS COMEÇOU. 
B) DECLARAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: O SONHO COMEÇOU A 60 ANOS. 
C) AS NAÇÕES UNIDAS COMEMORA OS 60 ANOS DOS DIREITOS HUMANOS.  
D) PASSOU-SE JÁ 60 ANOS, MAS OS DIREITOS HUMANOS AINDA NÃO EXISTEM. 
E) DIREITOS HUMANOS: SÃO 60 ANOS DE ESPERANÇA. 
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Questão 09 
 
É possível formar palavras derivadas a partir dos componentes principais do sintagma “Declaração dos Direitos 
Humanos”. Assinale a opção que faz isso corretamente. 
 
A) pré-declaração – endireitar – humanitário. 
B) declaradamente – direitista – desumanos. 
C) declaraçãozinha– centro-direita – sub-humanos. 
D) declaratório – meia-direita – inumano. 
E) declaracionismo – pé-direito – quadrumano. 
 
Questão 10 
 
Qual o comentário correto a respeito da decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas de proclamar a Declaração 
Universal “como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada 
indivíduo e cada órgão da sociedade se esforcem por promover o respeito a esses direitos e liberdades”? 
 
A) O texto usa o pressuposto de que as regras devem ser emanadas de cima para baixo. 
B) A fundamentação se apoia na ideia de que é possível viver isolado em detrimento da coletividade. 
C) O raciocínio principal da decisão é que não há como alcançar o êxito com liberdade sem direito. 
D) A assertiva usa como argumento o princípio de que é a soma das partes que constrói o todo. 
E) A lógica da afirmação está baseada nos princípios democráticos de uma sociedade sem fronteiras. 

 

♦ Conhecimentos de SUS ♦ 

 
Questão 11 
 
As Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde, de 2006, estabelecem algumas prioridades como compromisso do Pacto 
pela Vida. São exemplos destas prioridades, EXCETO 
 
A) saúde do idoso. 
B) controle do câncer de mama. 
C) saúde do homem. 
D) redução da mortalidade materna. 
E) fortalecimento da atenção básica. 
 
Questão 12 
 
No SUS o processo de articulação entre os gestores, nos diferentes níveis do Sistema, ocorre em colegiados de 
negociação. Um deles, o CIB, é composto por representantes dos 
 
A) MS e CONASEMS. 
B) CONASS e CONASEMS. 
C) MS e CONASS. 
D) SMS e SES. 
E) SES e COSEMS. 
 
 
Questão 13 
 
O conjunto de atividades que visa eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas decorrentes do 
meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços do interesse da Saúde caracteriza a execução 
de ações da (o) 
 
A) Vigilância Sanitária. 
B) Sistema Único de Saúde. 
C) Assistência terapêutica integral. 
D) Vigilância epidemiológica. 
E) Saúde do trabalhador. 
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Questão 14 
 
A lei que instituiu o SUS incorporou, posteriormente, novas leis que estabeleceram subsistemas específicos de 
atendimento. Exemplo de um desses subsistemas é o que trata de(a) 
 
A) participação de serviços privados. 
B) redução da mortalidade infantil. 
C) promoção da saúde. 
D) acompanhante para parturientes. 
E) metas para o controle da tuberculose. 
 
Questão 15 
 
A Portaria que instituiu a Política Nacional de Atenção às Urgências estabelece a organização de redes loco regionais 
setorizadas em diversos componentes. Assinale o exemplo de integrante do componente pré-hospitalar. 
 
A) Atenção domiciliar. 
B) SAMU. 
C) Terapia semi-intensiva. 
D) Leitos de longa permanência. 
E) Hospital dia. 
 
Questão 16 
 
O Piso de Atenção Básica é composto de uma parte fixa e de outra variável. Exemplo de ação remunerada pelo PAB 
variável é encontrado no (a) 
 
A) Programa de Saúde da família. 
B) Controle de tuberculose. 
C) Ação de saúde bucal. 
D) Eliminação da Hanseníase. 
E) Controle da hipertensão. 
 
 
Questão 17 
 
O bloco de financiamento para a Assistência Farmacêutica prevê financiamento para fornecimento de medicamentos, 
produtos e insumos para os Programas Estratégicos sob responsabilidade do Ministério da Saúde. Exemplo de programa 
estratégico suprido por esse financiamento é a(o) 
 
A) Campanha de vacinação. 
B) Transplante de órgãos. 
C) Saúde da Família. 
D) Vigilância Sanitária. 
E) Programa Nacional de Hemoderivados. 
 
 
Questão 18 
 
O SUS, com a 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) de 4 em 4 anos. 
B) Anualmente. 
C) de 2 em 2 anos. 
D) de 5 em 5 anos. 
E) de 10 em 10 anos. 
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Questão 19 
 
Médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, todos com jornada de trabalho 
de 40h semanais, comporão Equipe de Saúde da Família, que responderá pela assistência de habitantes que, recomenda-
se, deve ser, em número médio de 
 
A) 3000. 
B) 6000. 
C) 9000. 
D) 1500. 
E) 2000. 
 
Questão 20 
 
A Política Nacional de Atenção Básica, aprovada pela Portaria N° 648/GM de 28 de março de 2006, prevê formas de 
financiamento para a assistência integral em saúde bucal, que será oferecida por duas modalidades de Equipes de Saúde 
Bucal. Essas equipes diferem entre si pela presença de 
 
A) auxiliar de consultório dentário. 
B) agente comunitário de saúde. 
C) cirurgião dentista. 
D) técnico de higiene dental. 
E) auxiliar de enfermagem. 
 

♦ Conhecimentos Específicos ♦ 

 
Questão 21 
 
Com base na Lei 8.080/90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde, assinale a opção que melhor define vigilância 
sanitária: 

A) um conjunto de ações de triagem administrativa e de encaminhamentos para serviços especializados em meio 
ambiente. 

B) um conjunto de ações para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente. 

C) um conjunto de ações para intervir, exclusivamente, nas más condições de saúde do trabalhador, decorrentes do meio 
ambiente. 

D) um conjunto de ações para fiscalizar as atividades de trabalho, submetidas à riscos e agravos , decorrentes do meio 
ambiente. 

E) um conjunto de ações para avaliar e assistir ao trabalhador portador de doença profissional, decorrente do meio 
ambiente. 

 
Questão 22 
 
O Sistema Único de Saúde – SUS, de acordo com a Lei 8.080/90, é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde 
prestados por órgãos e instituições das seguintes esferas:  
 
A) Públicas Federais e Estaduais, da Administração Direta , podendo a iniciativa privada participar em caráter 

complementar.  
B) Públicas Estaduais e Municipais, da Administração Direta e Indireta, e das fundações mantidas pelo Poder Público, 

podendo a iniciativa privada participar em caráter complementar.  
C) Públicas Federais, Estaduais e Municipais, da Administração Direta e Indireta, e das fundações mantidas pelo Poder 

Público, podendo a iniciativa privada participar em caráter complementar.  
D) Públicas Federais e Municipais, da Administração Direta, podendo a iniciativa privada participar em caráter 

complementar.  
E) Públicas Federais, Estaduais e Municipais, da Administração Indireta, podendo a iniciativa privada participar em 

caráter complementar.  
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Questão 23 
De acordo com a Constituição Federal, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 
 
A) saúde, previdência e segurança pública. 
B) previdência, segurança pública e  habitação. 
C) saúde, previdência e assistência social. 
D) habitação, previdência e assistência social. 
E) previdência, assistência social e segurança pública. 
 
Questão 24 
 
Segundo preconiza a Política Nacional de Atenção Básica, o financiamento da Educação Permanente dos profissionais da 
Atenção Básica é composto por recursos  
 
A) do Governo Federal. 
B) das três esferas do Governo. 
C) dos Governos estaduais. 
D) dos Governos municipais. 
E) das operadoras de saúde. 
 
Questão 25 
 
M.S., técnico de enfermagem de um hospital público exerce, cotidianamente, as atividades de consultoria, auditoria e 
emissão de pareceres sobre matéria de enfermagem, atividades estas privativas de um Enfermeiro. Acerca do fato 
exposto, é correto afirmar que o profissional deve 
 
A) colaborar incondicionalmente com a equipe e com a instituição em que trabalha, disponibilizando-se para quaisquer 

atribuições a que for designado. 
B) ter a responsabilidade e o dever de avaliar sua competência ética e legal e somente aceitar atribuições, quando for 

capaz de desempenho seguro para si e para outrem. 
C) prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer atribuição, desde que exerça a atividade com 

resolutividade. 
D) fundamentar suas atividades na solidariedade com a equipe de trabalho com base na sobrecarga de  serviços. 
E) participar da prática multiprofissional, prestando serviço que compete a outro profissional, desde que o faça com 

responsabilidade e ética. 
 
Questão 26 
 
Entre os cuidados prestados pelo Técnico de Enfermagem ao paciente com Pneumonia devido à complicação pós-
operatória, está 
 
A) restringir a ingestão de líquidos. 
B) oferecer dieta hipocalórica e hipoproteica.   
C) estimular a deambulação precoce. 
D) fazer exercícios passivos com os membros inferiores. 
E) colocar um coxim sob as escápulas do paciente. 
 
Questão 27 
 
Uma das ações não recomendada na rotina dos cuidados imediatos a serem prestados ao portador de infarto agudo do 
miocárdio, entre outras , é a de 
 
A) verificar sinais vitais de 30 em 30 minutos. 
B) anotar diurese de hora em hora. 
C) estimular respiração profunda. 
D) fazer cateterismo vesical de demora. 
E) mudar de decúbito de 2 em 2 horas. 
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Questão 28 
 
O paciente D.S.C., internado com crise hipertensiva, usuário de diurético e vasodilatador, necessita entre outros, do 
seguinte cuidado do técnico de enfermagem, segundo o Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem: 
 
A) atentar para sinais de confusão mental, desorientação, cefaléia, náuseas e vômitos. 
B) verificar a PA todos os dias, em horários diversos e com o paciente deitado. 
C) deitar o paciente com um travesseiro sob a reborda costal direita. 
D) repousar o paciente com os membros inferiores mais elevados. 
E) evitar administrar ao paciente bebidas estimulantes como chá e café. 
 
Questão 29 
 
Conforme dispõe o Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, está entre os cuidados a serem prestados pelo técnico 
de enfermagem, ao paciente com parada cardíaca, a seguinte ação: 
 
A) estimular a ingestão hídrica para promover um bom fluxo urinário. 
B) providenciar o material para  intubação orotraqueal e ventilação mecânica. 
C) observar e anotar freqüência e aspecto das eliminações intestinais. 
D) verificar sinais vitais e iniciar reposição volêmica. 
E) repousar o paciente com os membros superiores mais elevados. 
 
Questão 30 

 
Dispõe o Manual de Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde que a esterilização por meio 
químico líquido, utilize, dentre outros, do seguinte produto: 
 
A) óxido de etileno. 
B) álcool etílico. 
C) glutaraldeido. 
D) solução de iodo. 
E) fenol sintético. 

 
Questão 31 
 
Ao avaliar o cartão de imunização de uma adolescente grávida de 7 meses, durante uma visita domiciliar, o técnico de 
enfermagem observou que o esquema da vacina dupla bacteriana estava completo, com a última dose administrada há 
mais de cinco anos. A partir dessa constatação, o técnico de enfermagem procedeu da seguinte maneira:   
 
A) agendou no cartão de imunização uma dose de reforço da vacina dT tipo adulto. 
B) marcou a imunização com a vacina tríplice viral para 20 dias antes da data provável do parto. 
C) recomendou que apresentasse o cartão de vacinação na próxima consulta do pré-natal para avaliação. 
D) informou que o esquema de vacinação contra o tétano estava completo não havendo necessidade de nenhuma outra 

dose da vacina. 
E) encaminhou a adolescente a unidade básica de saúde para tomar o soro anti-tetânico dez dias antes do parto. 
 
Questão 32 
 
Uma senhora com 63 anos reside na Cidade do Rio de Janeiro com a sua filha, numa casa com mais seis pessoas. Ela 
perguntou ao técnico de enfermagem se poderia tomar a vacina contra o pneumococo. O técnico de enfermagem 
forneceu-lhe a seguinte informação:  
 
A) a vacina é aplicada durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso, para aqueles que convivem em instituições 

fechadas. 
B) ela poderia tomar uma dose única da vacina, quando for marcada a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso. 
C) o esquema de vacinação contra o pneumococo consiste em três doses com intervalos de dois meses e uma dose de 

reforço, a cada cinco anos.. 
D) convém tomar uma dose anual da vacina, considerando o número de pessoas com as quais ela reside. 
E) a vacina é aplicada somente nas pessoas com idade superior a 65 anos, que tiveram episódios repetidos de pneumonia. 
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Questão 33 
 
Ao participar das atividades educativas para um grupo de gestantes da comunidade, o técnico de enfermagem abordou a 
importância da administração de vitamina K no recém-nascido logo após o nascimento. Ele informou que esse 
procedimento tem por objetivo 
 
A) evitar a hipovitaminose no primeiro ano de vida. 
B) reduzir a ocorrência de icterícia neonatal. 
C) aumentar a absorção dos pigmentos biliares circulantes no sangue. 
D) prevenir a doença hemorrágica do recém-nascido. 
E) favorecer a fixação do cálcio no tecido ósseo. 
 
Questão 34 
 
A enfermeira deverá realizar um cateterismo vesical de demora em um paciente adulto e solicitou o auxílio do técnico de 
enfermagem na preparação dos materiais. Neste tipo de procedimento, é indispensável o uso da sonda de 
 
A) nelaton. 
B) Fauchet. 
C) Levin. 
D) clister. 
E) Foley. 
 
Questão 35 
 
A oxigenoterapia pode ser realizada com a utilização de diferentes equipamentos ou materiais. Quando é necessário 
administrar fluxos maiores de 6 litros/min ou obter um melhor aproveitamento do oxigênio fornecido, o material indicado 
é 
 
A) a cânula nasal. 
B) o nebulizador. 
C) o cateter nasal. 
D) a tenda facial. 
E) o vaporizador. 
 
Questão 36 
 
Considerando as frequentes chuvas fortes com consequentes enchentes com águas contaminadas dos rios poluídos e das 
redes de esgoto, especialmente em áreas cosmopolitas, a população deve receber orientações para se prevenir da seguinte 
doença infecciosa: 
 
A) hepatite B. 
B) leptospirose. 
C) difteria. 
D) tétano. 
E) criptococose. 
 
Questão 37 
 
Por constituir um grande problema de saúde pública, a procura de casos de tuberculose deve integrar as ações do 
Programa de Saúde da Família. Assim sendo, a procura de sintomáticos respiratórios compreende 
 
A) a busca sistemática dos indivíduos, maiores de 15 anos, com queixas de tosse e expectoração com três semanas ou 

mais.  
B) o registro das pessoas da comunidade que coabitam com indivíduos, parentes ou não, que apresentam qualquer 

doença respiratória crônica. 
C) a realização anual da prova tuberculínica com o PPD RT23, por via intradérmica, nos indivíduos com mais de 20 

anos. 
D) o levantamento periódico das pessoas residentes na área do PSF que não apresentam, na inserção inferior do músculo 

deltóide direito, a cicatriz vacinal da BCG. 
E) a identificação da fonte de infecção a partir de todos os indivíduos, que procuram a unidade básica de saúde, 

apresentando tosse, dispnéia e febre há pelo menos uma semana. 
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Questão 38 
 
A presença de movimentos fetais ativos e frequentes é tranquilizadora em relação ao prognóstico fetal. Em gestação de 
baixo risco, a verificação e o registro dos movimentos fetais podem ser iniciados a partir da 34ª semana gestacional. Por 
ser um método simples, o controle diário dos movimentos do feto pode ser realizado pela própria gestante em período não 
superior a uma hora. No entanto, é necessário que ela receba, entre outras, a seguinte orientação:  
 
A) evitar alimentar-se, antes de iniciar o procedimento. 
B) escolher um período matinal, para que possa estar mais atenta aos movimentos do feto. 
C) registrar pelo menos oito movimentos, marcando o horário do último. 
D) verificar os movimentos no sentido horário, a partir do baixo ventre.  
E) realizar a técnica sentada, com a mão sobre o abdomem. 
 
Questão 39 
 
O técnico de enfermagem ao preparar uma venóclise calculou o volume, em gotas/minuto, a ser infundido em 12 horas, 
mas observou que só havia equipo para infusão em microgotas. Para fazer o ajuste necessário, ele multiplicou o valor do 
número de gotas/minuto por 
 
A) 5. 
B) 12. 
C) 3. 
D) 24. 
E) 60. 
 
Questão 40 
 
A administração de 2.000 ml de soro fisiológico a 0,9% iniciou-se às 10 horas de 6ª feira, com fluxo de infusão de 28 
gotas por minuto. Se não houver nenhuma intercorrência, o término da infusão será 
 
A) às 22 horas de 6ª feira. 
B) às 18 horas de 6ª feira. 
C) às 6 horas do sábado. 
D) às 10 horas do sábado. 
E) às 12 horas do sábado. 
 

 
 
 

 







