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Este caderno contém a Prova Objetiva abrangendo os conteúdos de Língua Portuguesa, 
Conhecimentos Gerais/Saúde Pública e Conhecimentos Específicos. 

 

Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no final deste caderno. 
 

Ao receber a Folha de Respostas: 
 confira seu nome, número de inscrição e o cargo; 
 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

O tempo de duração da prova abrange, inclusive, o tempo necessário à transcrição das respostas 
do rascunho para a Folha de Respostas. 

ATENÇÃO - Nos termos do Edital n. 01/2009, “Será eliminado do Concurso Público o candidato que 
[...]: portar arma(s) no local de realização das provas [...]; portar, mesmo que desligados ou fizer 
uso [...] de qualquer equipamento eletrônico [...] ou de instrumentos de comunicação interna ou 
externa, tais como telefone celular [...] entre outros [...]”. (subitem 5.21, alíneas “e” e “f”) 

 
DURAÇÃO DA PROVA: TRÊS HORAS 

 

Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 
 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 
 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra 
correspondente à resposta solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua 
resposta não será computada se houver marcação de mais de 
uma alternativa, questões não assinaladas ou questões 
rasuradas. 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou 
rasurada. 
CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 
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A T E N Ç Ã O 

 
 

Sr.(a) Candidato(a), 
 
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha 

 cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas  assim 

distribuídas: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 15 
(quinze) questões de Conhecimentos Gerais/Saúde 
Pública e 15 (quinze) questões de Conhecimentos 
Específicos, todas perfeitamente legíveis. 
 
Havendo algum problema, informe imediatamente ao 

aplicador de provas para que ele tome as providências 

necessárias. 
 
Caso V. Sª não observe essa recomendação, não lhe 

caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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� Língua Portuguesa 
 
 
INSTRUÇÃO: As questões de 1 a 4 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente 

todo o texto antes de responder a elas. 
 
 

ESQUISTOSSOMOSE NA MIRA 
 
 

 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
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25 
 

A comunidade científica deu um importante passo para o combate à 
esquistossomose, doença que nos últimos 12 anos infectou 1,2 milhão de 
brasileiros e matou 6,5 mil, de acordo com o Ministério da Saúde. Em colaboração 
com grupos dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Irlanda, Alemanha e Japão, 
pesquisadores do Centro de Pesquisas René Rachou, unidade mineira da Fiocruz, 
analisaram o sequenciamento genético do parasita Shistosoma mansoni, causador 
da doença. A pesquisa permitirá o desenvolvimento de drogas contra o mal, que 
afeta mais de 250 milhões de pessoas em 76 países. [...]  

Até o momento, existe apenas uma droga disponível para tratamento da 
doença, cuja fórmula é guardada a sete chaves pelo laboratório Merck, que a 
descobriu. Em projeto desenvolvido há quase duas décadas ao custo de 15 
milhões de dólares, os cientistas de diferentes partes do mundo tentam descobrir 
novas formas de combate à doença. Centros de pesquisa internacionais 
finalizaram o sequenciamento do genoma, mas a disponibilização das informações 
à comunidade científica coube aos pesquisadores de Minas, que desenvolveram 
um banco de dados. 

Nesta primeira etapa do trabalho, os cromossomos da célula do DNA do 
parasita foram cortados em pequenos fragmentos e unidos posteriormente, para 
que suas características fossem conhecidas. [...] Foi desta forma que as 
informações genéticas do Schistosoma mansoni se tornaram um livro aberto. 

Neste livro é possível identificar as proteínas presentes no DNA do parasita 
e a função delas em sua vida. Dar sentido biológico às informações é o principal 
desafio do trabalho. [...]  

A esquistossomose vitima 8% da população de Minas Gerais, segundo o 
Ministério da Saúde. Não mata como outras doenças, mas debilita as pessoas 
infectadas, causando anemia, por exemplo. 

 
Jornal Estado de Minas – 02/06/2009 (Texto adaptado) 

 
Questão 1 
O emprego da palavra mira no título do texto associa-se  
 
A) ao combate à esquistossomose. 

B) à divulgação da esquistossomose. 

C) ao crescimento da esquistossomose. 

D) ao mapeamento da esquistossomose. 
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Questão 2 
De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que 
 
A) os cientistas mineiros, sozinhos, descobriram novas formas de combater a 

esquistossomose. 

B) já há muito interesse da indústria farmacêutica na produção de uma nova droga 
contra a esquistossomose. 

C) a pesquisa já rendeu a publicação de várias edições de um livro secreto. 

D) cientistas de vários países estão analisando o sequenciamento genético do parasita 
Shistosoma mansoni.  

 
 
Questão 3 
Leia o seguinte trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. 
 
O texto traz uma visão __________ sobre o combate à esquistossomose. 
 
A) romântica 

B) otimista 

C) filosófica 

D) inatingível 

 
 
Questão 4 
“Dar sentido biológico às informações é o principal desafio do trabalho.” (linhas 22 e 23) 
 
Sem que se altere o sentido da frase, a palavra sublinhada pode ser adequadamente 
substituída por 
 
A) estímulo. 

B) afrontamento. 

C) significado. 

D) rumo. 
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Questão 5 
Assinale a alternativa em que NÃO há erro de acentuação gráfica. 
 
A) A comunidade científica concluirá o estudo o mais rapido possível. 

B) O parasita pode se fixar no figado. 

C) Os pesquisadores tambem mapeiam o metabolismo do parasita. 

D) Os pesquisadores desenvolveram um banco de dados, contendo várias informações 
sobre o genoma. 

 
 
Questão 6 
Assinale a alternativa em que as palavras estão grafadas corretamente. 
 
A) avisar - obituração  

B) imunização - analizar  

C) infecção - transmissão 

D) compreenção - lesão 

  
 
 
Questão 7 
“A esquistossomose vitima 8% da população de Minas Gerais [...].” (linha 24) 
 
  Na frase acima, a palavra sublinhada  
                     
A) indica uma qualidade. 

B) nomeia um ser. 

C) indica uma ação. 

D) substitui um nome. 

 
 

Questão 8 
Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância verbal. 
 
A) Eu e você pensamos de forma diferente. 

B) Quem vai dar a boa notícia serei eu. 

C) Os culpados somos nós. 

D) Aluga-se laboratórios para experiências.  
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As questões 9 e 10 devem ser respondidas a partir da leitura do seguinte texto. 

 
 

 
Guilherme Costa 
 
Não poderei comparecer à 
reunião no laboratório de 
parasitologia amanhã. 
   
                José Carlos 
                      26/03/09 
 

  
Questão 9 
Esse texto é 
 
A) uma carta. 

B) um aviso. 

C) uma circular. 

D) um bilhete. 

 
 
 
Questão 10 
O texto lido informa que  
 
A) José Carlos não comparecerá à reunião do dia 27 de março. 

B) José Carlos não comparecerá à reunião do dia 26 de março. 

C) Guilherme não comparecerá à reunião do dia 26 de março. 

D) Guilherme não comparecerá à reunião do dia 27 de março. 
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Conhecimentos Gerais/Saúde Pública  
 
Questão 11 
Na Constituição brasileira de 1988, a saúde é 
 
A) um dever da população. 

B) um direito do Estado. 

C) um direito de todos. 

D) um direito dos municípios. 

 
 

Questão 12 
Segundo a Constituição Brasileira, a participação da comunidade no Sistema Único de 
Saúde é 
 
A) proibida. 

B) obrigatória. 

C) desnecessária. 

D) tolerada. 

 
 
 
Questão 13 
Conforme determinado pela Constituição Brasileira de 1988, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
A) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

B) A assistência à saúde é proibida à iniciativa privada. 

C) A assistência à saúde deve ser prioritariamente desenvolvida pela iniciativa privada. 

D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada inclusive de empresas ou capitais 
estrangeiros. 

 
 






8 
 

Questão 14 
Segundo a Lei n. 8.080/90, está incluída no campo de atuação do  Sistema Único de 
Saúde (SUS) a seguinte ação: 
 
A) vigilância monetária. 

B) vigilância fiscal. 

C) vigilância sanitária. 

D) vigilância estrutural. 

 
 
Questão 15 
Segundo a Lei n. 8.080/90, os municípios 
 
A) não podem constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e serviços 

de saúde que lhes competem. 

B) são obrigados a constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e 
serviços de saúde que lhes competem. 

C) devem pedir mudanças na legislação federal por estarem impedidos  de constituir 
consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e serviços de saúde que lhes 
competem.  

D) podem constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e serviços de 
saúde que lhes competem.   

 
 
 
Questão 16 
Com relação à rede assistencial do SUS, é CORRETO afirmar que 
 
A) não existem problemas para o encaminhamento de pacientes para as especialidades 

(sistema de referência). 

B) não existe fragmentação do processo de trabalho. 

C) existe adequada interação entre as equipes de trabalho. 

D) existe demanda por qualificação dos trabalhadores. 
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Questão 17 
Quanto à implementação de ações de humanização na rede SUS, analise os seguintes 
objetivos e assinale a alternativa INCORRETA.  
 
A) Evitar o diálogo entre os trabalhadores e a administração pelo risco de atrito.  

B) Implantar grupos de trabalho de humanização. 

C) Sensibilizar as equipes de saúde para o problema da violência. 

D) Viabilizar a participação ativa dos trabalhadores nas unidades de saúde. 

 
 
 
Questão 18 
O SUS, segundo a Lei n. 8.080/90, conta, em cada esfera de governo, com instâncias 
colegiadas.   
 
Com relação às instâncias colegiadas do SUS, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Conferência Estadual de Saúde 

B) Conselho Nacional de Saúde 

C) Conselho Nacional de Educação 

D) Conferência Municipal de Saúde 

 
 
Questão 19 
De acordo com a legislação, NÃO fazem parte da composição do Conselho Nacional de 
Saúde: 
 
A) representantes dos usuários. 

B) representantes dos profissionais de saúde. 

C) representantes dos prestadores de serviços de saúde. 

D) representantes dos senadores. 
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Questão 20 
Para receberem recursos financeiros de forma regular e automática conforme a Lei n. 
8.142/90, os municípios deverão contar com 
 
A) Fundo Municipal de Saúde. 

B) Fundo Municipal de Saneamento. 

C) Fundo Municipal de Vigilância Sanitária. 

D) Fundo Municipal de Projetos. 

 
Questão 21 
NÃO fazem parte dos dados e informações que alimentam o Sistema Nacional de 
Vigilância Epidemiológica: 
 
A) dados demográficos. 

B) dados de morbidade. 

C) dados de mortalidade. 

D) dados de gastos financeiros. 

 
 
Questão 22 
Considerando o que está proposto pela Vigilância Epidemiológica com relação à 
notificação compulsória de doenças, é CORRETO afirmar que 
 
A) deve ser notificada a simples suspeita das doenças que estão na lista de doenças de 

notificação compulsória. 

B) devem ser notificados apenas os casos confirmados das doenças que estão na lista 
de doenças de notificação compulsória. 

C) a notificação deve ser tornada pública de imediato. 

D) a notificação só pode ser feita após a internação do paciente em hospital. 
 
 
 
Questão 23 
Considerando o que está proposto pelo Ministério da Saúde, devem fazer parte do 
sistema de notificação na vigilância epidemiológica: 
 
A) as unidades de saúde públicas. 

B) as unidades de saúde públicas e filantrópicas. 

C) as unidades de saúde privadas. 

D) as unidades de saúde públicas, filantrópicas e privadas.  
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Questão 24 
Na vigilância epidemiológica, as informações oriundas da imprensa devem ser 
 
A) consideradas. 

B) desconsideradas. 

C) rejeitadas. 

D) desmentidas. 

 
Questão 25 
Na vigilância epidemiológica, as informações oriundas da própria comunidade são fontes 
 
A) pouco confiáveis de dados. 

B) importantes de dados. 

C) sujeitas a muitos erros. 

D) que podem gerar confusões.  
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� Conhecimentos Específicos  
 
Questão 26 

A aferição dos sinais vitais é de extrema importância na avaliação do paciente qualquer 
que seja a sua situação (POTTER e PERRY, 2005).  
 
Tomando como referência os conceitos básicos de sinais vitais e o procedimento técnico 
de aferição desses sinais, analise as afirmativas abaixo e marque a INCORRETA. 
 
A) A temperatura poderá ser alterada por fatores fisiológicos como, por exemplo, as 

emoções, o sono e o repouso. 

B) Quando o pulso de um adulto se encontra com a frequência de 128 batimentos por 
minuto, diz-se bradisfigmia. 

C) Dispneia é uma alteração do padrão respiratório e significa o desconforto, a 
dificuldade respiratória. 

D) A pressão arterial sistólica é identificada quando se ouve o primeiro som ao 
desinsuflar o esfigmomanômetro (manguito). 

 
 
Questão 27 

A higienização do paciente é um procedimento que envolve, não somente técnicas 
propriamente ditas, mas uma assistência humanizada, na qual a privacidade, a cultura, os 
hábitos pessoais devem ser respeitados (POTTER e PERRY, 2005).  
 
Considerando as práticas de higienização do paciente internado, assinale com V as 
afirmativas verdadeiras e com F as Falsas. 
 
(    ) Evitar o aparecimento das infecções no aparelho digestivo, auxiliar no combate da 

infecção quando esta já se encontra instalada e dar conforto ao paciente são 
algumas das finalidades da higiene oral. 

(    ) Ao realizar o banho no leito, não há necessidade de colocar biombos uma vez que 
as enfermarias são divididas em masculinas e femininas e, portanto, o paciente 
não será exposto ao sexo oposto. 

(    ) Uma vez que a higienização do paciente é uma atividade inerente à assistência de 
enfermagem, não há necessidade de registro no prontuário. 

(    ) Mesmo sendo banho no leito, esse procedimento estimula a circulação uma vez 
que movimenta o paciente em várias posições.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (F) (V) V) 

B) (F) (V) (F) (V) 

C) (V) (F) (F) (V) 

D) (F) (V) (V) (F) 
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 Questão 28 
A passagem da sonda nasoentérica (SNE) cabe privativamente ao enfermeiro e aos 
técnicos e auxiliares cabe administrar medicamentos, dietas conforme a prescrição 
médica, além dos cuidados de enfermagem para a manutenção dessa sonda (COREN, 
2003).  
 
A esse respeito, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa INCORRETA. 
 
A) Antes de administrar a dieta enteral via SNE, deve-se aguardar um tempo após retirá-

la da geladeira para que não seja infundida gelada. 

B) Após o término da administração de medicamentos, deve-se administrar 20 ml de 
água para garantir que o medicamento alcance o tubo digestivo, além de evitar a 
obstrução da sonda. 

C) Ao realizar um procedimento que exija o decúbito dorsal total, sem elevação da 
cabeceira, a dieta não deve ser interrompida, uma vez que é fundamental para manter 
o estado nutricional do paciente. 

D) A fixação da SNE pode ser realizada com esparadrapo e micropore e deve ser 
trocada com frequência para evitar a necrose de aba de nariz. 

 

 

Questão 29 

As vias de administração de medicamentos são escolhidas pelo médico conforme a 
necessidade de velocidade de absorção e consequente efeito da droga além, é claro, de 
se considerar a via que trará mais conforto para o paciente (SILVA e SILVA, 2007).  
 
Com relação às vias de administração de medicamentos, analise as afirmativas abaixo e 
marque a INCORRETA. 
 
A) Ao administrar uma medicação por via intramuscular, deve-se aspirar a medicação 

logo após a inserção da agulha e antes de injetar o medicamento para verificar a 
lesão de algum vaso sanguíneo. 

B) A medicação por via subcutânea demora mais a surtir efeito do que quando aplicada 
por via intramuscular devido ao fato de a camada subcutânea ser menos 
vascularizada do que o músculo. 

C) A via endovenosa é a via de escolha em situações de urgência e emergência devido 
ao seu efeito imediato. 

D) Para realizar qualquer medicação por via intradérmica, deverá ser utilizada a 
angulação de 45 graus da agulha em relação ao local escolhido para aplicar a injeção.  
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Questão 30 

O cumprimento da prescrição médica na administração de medicamentos exige do 
profissional de enfermagem um domínio de conhecimento técnico sobre efeitos, dosagens 
e cálculos das medicações a serem administradas (POTTER e PERRY, 2005).  
 
Tendo em vista a administração de medicamentos, marque a alternativa INCORRETA. 
 
A) Um soro fisiológico a 0,9% de NaCl de 500 ml programado para correr em quatro 

horas deverá ser ligado a 42 gotas/minuto. 

B) Uma ampola de glicose a 50% de 20 ml tem 10 gramas de glicose. 

C) Um soro glicosado de 500 ml prescrito para correr a 30 gotas/minuto foi ligado às 8h 
da manhã. Às 11h da manhã, se correu conforme prescrição, haverá no frasco       
130 ml. 

D) Foi prescrita dieta por sonda nasoentérica em Bomba de Infusão (BI) a 20 gotas por 
minuto. Ao adequar a prescrição para colocar na BI, o auxiliar colocou para correr a 
60 ml/hora. 

 
 
 
Questão 31 

Tão importante quanto cuidar do paciente executando procedimentos técnicos com 
destreza é registrar toda a assistência no prontuário do paciente (POTTER e PERRY, 
2005).  
 
Tomando como referência a legislação para prontuários, analise as afirmativas abaixo e 
marque a INCORRETA. 
 
A) O prontuário é um documento pertencente ao paciente, porém fica sob 

responsabilidade da instituição de saúde que o assistiu. 

B) Por se tratar de um documento legal, os registros no prontuário do paciente deverão 
ser feitos a caneta, sem rasura, assinados e carimbados pelo profissional que assistiu 
o paciente. 

C) A família tem o direito de ver o prontuário do paciente independentemente da sua 
vontade. 

D) O prontuário deverá ser organizado em ordem cronológica crescente de 
atendimentos. 
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Questão 32 

O Ministério da Saúde regulamentou a notificação compulsória de doenças a fim de 
controlar surtos e epidemias (BRASIL, 1999).  
 
Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa INCORRETA. 
 
A) Dengue, Meningite por Haemophilus influenzae, Hepatite B e Hepatite C são algumas 

das doenças de notificação compulsória conforme o Ministério da Saúde. 

B) Os surtos ou epidemias somente deverão ser comunicados às secretarias municipais 
e estaduais de saúde, além da Fundação Nacional de Saúde, se as doenças 
responsáveis por esses acontecimentos estiverem na lista de doenças de notificação 
compulsória divulgada pelo MS. 

C) As doenças de notificação compulsória são aquelas cuja gravidade, magnitude e 
capacidade de disseminação do agente causador e cujo potencial de causar surtos e 
epidemias exigem medidas eficazes para a sua prevenção e controle. 

D) Na lista de doenças de notificação compulsória existem algumas cuja simples 
suspeita, inclusive nos feriados e finais de semana, precisa ser notificada rapidamente 
aos órgãos de vigilância. 

 
 
Questão 33 

O Plano Nacional de Imunização (PNI) objetiva imunizar a maioria da população brasileira 
no sentido de erradicar doenças e controlar agravos de outras (BRASIL, 2001).  
 
Tendo em vista as diretrizes do PNI e o calendário nacional de vacinação, analise as 
afirmativas abaixo. 
 

I. A vacina BCG contra a tuberculose deverá ser administrada em três doses: ao 
nascer, com um e com dois meses. 

II. A vacina oral contra a pólio deverá ser administrada aos dois, quatro e seis meses, 
sendo o reforço com 15 meses. 

III. A vacina contra hepatite B somente deverá ser administrada aos seis meses de vida 
em três doses com intervalos de um mês entre as doses. 

IV. A vacina contra a febre amarela deverá ser dada aos nove meses e o reforço aos 10 
anos. 

 
A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETAS apenas as afirmativas 
 
A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e IV.  

D) II e III. 

 






16 
 

 
Questão 34 

De acordo com a deliberação 65-00 do COREN–MG, a equipe de enfermagem tem o 
papel de atuar na prevenção e tratamento de lesões cutâneas.  
 
Considerando o tema prevenção e tratamento de lesões cutâneas, analise as afirmativas 
abaixo e marque a alternativa INCORRETA. 
 
A) Conforme o tempo de existência de uma ferida, ela pode ser classificada como aguda 

ou crônica. 

B) É função também do auxiliar de enfermagem realizar o desbridamento autolítico e 
químico prescrito pelo enfermeiro no momento do curativo. 

C) Na úlcera de pressão, o estágio I significa comprometimento da epiderme. 

D) Na limpeza da ferida que visa retirada de debris, excesso de exsudato, resíduo de 
agentes tópicos deve-se utilizar o SF 0,9% esfregando com veemência o leito da 
ferida. 

 
 
Questão 35 

O Código de Ética da Enfermagem determina a legislação e normas do exercício da 
profissão (COREN, 2003).  
 
Tendo em vista o Código de Ética de Enfermagem, analise as afirmativas abaixo. 
 

I. Ao auxiliar de enfermagem cabe exercer atividades em nível médio, de natureza 
repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão do 
enfermeiro. 

II. O auxiliar de enfermagem deve observar, reconhecer, descrever os sinais e 
sintomas do paciente, bem como intervir de forma autônoma no quadro 
sintomatológico que se apresenta. 

III. Ao auxiliar de enfermagem é garantido por lei que o cumprimento da assistência de 
enfermagem se restringe ao seu horário de trabalho, podendo deixar o seu local de 
serviço mesmo sem a garantia de continuidade de assistência, uma vez que os 
profissionais que se encontram atrasados assumirão as consequências do fato. 

IV. E dever do profissional de enfermagem respeitar o ser humano na situação de 
morte, sendo que o pós-morte não implica atitudes humanizadas uma vez que não 
existem mais sentimentos por parte do paciente. 

 
A partir dessa análise, pode-se concluir que  
 
A) está correta apenas a afirmativa I. 

B) estão corretas apenas as afirmativas I e III. 

C) estão corretas apenas as afirmativas II e IV.  

D) estão corretas apenas as afirmativas II e III. 
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Questão 36 

Em abril de 2001, o Ministério da Saúde publicou orientações gerais para a Central de 
Esterilização (BRASIL, 2001).  
 
Tomando como base as diretrizes propostas pelo MS, analise as seguintes afirmativas e 
assinale com V as verdadeiras e com F as Falsas. 
 
(    ) A desinfecção de alto nível destrói todas as bactérias vegetativas, microbactérias, 

fungos, vírus e parte dos esporos. O enxágue deverá ser feito preferencialmente 
com água estéril e manipulação asséptica. 

(    ) Considera-se um artigo estéril quando a probabilidade de sobrevivência dos 
microorganismos contaminantes é menor do que 1:1000.000 sendo que os 
métodos de esterilização podem ser físicos ou químicos.  

(    ) Todo processo de desinfecção ou esterilização dos artigos é independente do 
processo de limpeza anterior e todo artigo sujo com sangue ou secreções deve ser 
considerado contaminado. 

(    ) Precauções-padrão devem ser adotadas independentemente do grau de sujidade 
do artigo e da toxicidade dos produtos químicos a serem manipulados. Portanto, é 
imprescindível o uso do EPI. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (F) (V) (V) 

B) (V) (V) (F) (V) 

C) (V) (F) (F) (V) 

D) (F) (V) (V) (F) 
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Questão 37 

Prevenir é sempre a melhor maneira de evitar acidentes seja com crianças ou mesmo 
com adultos. Nesse sentido, o conhecimento teórico e a execução de técnicas direcionam 
as ações da enfermagem nas situações de urgência e emergência (SANTOS, 2007).  
 
Considerando, portanto, as ações de primeiros socorros, analise as afirmativas abaixo e 
marque a alternativa INCORRETA. 
 
A) Nas queimaduras de 3º grau, quando a pele se apresenta esbranquiçada ou 

carbonizada e ainda com pouca ou nenhuma dor, não se deve tentar retirar os 
pedaços da roupa que estejam grudados na pele. 

B) Nos casos de sangramento nasal, a conduta deve ser: colocar o paciente sentado 
com o tronco inclinado para trás, sem pressionar as narinas e pedir a ele que não 
assoe o nariz. 

C) Em casos de convulsão, mantenha a pessoa deitada de lado para que a saliva não se 
acumule na cavidade oral ou, se ocorrer vômito, para que este não o sufoque. 

D) Em casos de ingestão de corpos estranhos, não se deve, em nenhuma situação, 
provocar o vômito, e os objetos pequenos não pontiagudos e não cortantes devem ser 
preferencialmente eliminados pelas fezes. 

 
 
Questão 38 

Uma das necessidades humanas básicas é a oxigenação que ocorre por meio da 
respiração (POTTER e PERRY, 2005).  
 
Considerando a assistência de enfermagem no procedimento de oxigenoterapia, analise 
as afirmativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Os óculos nasais para prática da oxigenoterapia devem ser confortavelmente 

encaixados nas narinas do paciente, sendo uma prática comum oferecer 2 a 3 L/min 
de O2.  

B) A máscara de micronebulização deve ser encaixada cobrindo apenas a boca do 
paciente deixando o nariz descoberto para que o paciente possa respirar com 
tranquilidade. 

C) Se a prescrição for de oxigênio contínuo, o auxiliar deve atentar para a troca do 
cateter conforme a prescrição médica, bem como atentar para a mudança do seu 
posicionamento a fim de evitar a lesão na pele. 

D) A água colocada no umidificador para a realização da macronebulização deve ser 
estéril, sendo que nessa prática deve-se oferecer de 8 a 10 L/minuto de O2.  
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Questão 39 

O Sistema Nacional de Notificação (SINAN) é o sistema que facilita o processo de coleta, 
registro e transferência de dados de doenças de notificação compulsória (BRASIL, 2006).  
 
Considerando a importância do papel do auxiliar de enfermagem no controle de doenças 
de notificação compulsória, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa 
INCORRETA. 
 
A) A transmissão do HIV de mãe para filho – transmissão vertical – pode se dar durante 

a gestação, durante o trabalho de parto, no parto e pela amamentação. Portanto, 
cabe ao auxiliar de enfermagem realizar o aconselhamento nesse sentido ao atender 
gestantes em visitas domiciliares ou quando estas buscam a UBS. 

B) Com relação às Doenças Sexualmente Transmissíveis, é imprescindível a orientação, 
durante as visitas familiares e no acompanhamento mensal de todas as famílias, 
sobre a disponibilidade dos insumos de prevenção nas UBS.  

C) No acolhimento, o serviço de saúde deve garantir confidencialidade e acesso 
humanizado para o usuário que deseja realizar o teste para o HIV e para o portador 
de DST e/ou de HIV/AIDS.  

D) Toda testagem para o HIV deve ser acompanhada de aconselhamento pré e         
pós-teste, sendo que não é necessário o consentimento do(a) usuário(a) se ele(a) 
fizer parte do grupo de risco.  

 
 
 

Questão 40 

Tomando como base especificamente os direitos, as responsabilidades, os deveres e as 
proibições relativas aos profissionais de enfermagem abordados no COREN-MG (2003), 
analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa INCORRETA. 
 
A) O profissional de enfermagem deverá responsabilizar-se por falta cometida em 

atividades profissionais apenas quando tiver cometido a falta individualmente. Se a 
falta for cometida em equipe, poderá isentar-se da responsabilidade cabendo 
somente ao profissional que a cometeu assumi-la.  

B) É dever do profissional de enfermagem prestar adequadas informações ao paciente e 
à família a respeito da assistência da enfermagem incluindo os possíveis benefícios, 
os riscos e consequências que possam ocorrer. 

C) Das proibições destaca-se que é proibido denegrir a imagem do colega e/ou de outro 
membro da equipe de saúde, de entidade de classe e/ou de instituição onde trabalha. 

D) As penalidades a serem impostas pelos conselhos federal e regionais de enfermagem 
são as seguintes: advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício 
profissional e cassação do direito ao exercício profissional. 

 







