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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 10 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente 

todo o texto antes de responder a elas. 
 
 

UM NOVO CENÁRIO PARA AS CRIANÇAS 
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.............................................................................................................................. 
Em 2000, a Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou que as mudanças 

climáticas foram responsáveis por 2,4% dos casos de diarreia e por 6% de 
paludismo (malária). A malária é uma das doenças mais frequentes nas crianças 
africanas. Ainda podemos aqui apontar duas outras temáticas que abocanham a 
saúde de nossas crianças: a poluição do ar e da terra, em especial, problemas 
relacionados à chuva, seja por sua abundância ou por sua falta. 

.............................................................................................................................. 
Um clima frágil, pouca comida e a falta de água potável impulsionam a 

ocupação inadequada do solo. As crianças mais pobres são as mais vulneráveis. 
Também são as primeiras a sentirem o aumento da má alimentação e, 
consequentemente, as suas desordens, o que prejudica o seu crescimento e 
desenvolvimento, inviabilizando a sua saúde. Segundo a OMS, 4,5 mil crianças 
morrem por dia devido a alguma doença de via hídrica. 

A crescente contaminação, a exploração excessiva das fontes hídricas e a 
degradação nas zonas de captação de água agravam a situação. Espera-se que o 
falecimento por asma, a enfermidade mais comum entre as crianças, aumente em 
20% até 2016. 

.............................................................................................................................. 
É interessante sinalizar que 96% das doenças relacionadas às mudanças 

climáticas estão em países em desenvolvimento. Articular ações para combater as 
consequências ambientais às crianças exige perspectivas que abracem o combate 
ao aumento do número de mortes por doenças infectocontagiosas. 

.............................................................................................................................. 
Ainda é importante sinalizar que crianças podem pagar um preço alto por 

conviver com o aumento de diarreias, aumento e proliferação da dengue e 
doenças de via hídrica. As consequências ambientais apontam principalmente para 
os atentados à saúde, infelizmente. 

Para a mudança deste cenário assombroso é necessário que façamos um 
investimento pesado em educação e formação de pessoas. [...] É vital que se 
promova a capacidade destes jovens para que vivam em harmonia com a natureza 
nos lugares onde a sua conservação e preservação seja fundamental. [...] E não 
basta que a criança aprenda a importância de preservar o meio ambiente. É 
necessário que ela tome como exemplo as atitudes dos adultos de seu convívio. 
Não precisamos esperar pelo pior para que as crianças aprendam na vivência o 
que há de mais importante neste mundo. 

 
NETO, Efraim. JB ECOLÓGICO, fevereiro 2009 (Texto adaptado). 
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Questão 1 
Entre os seguintes fragmentos de frases, o que ilustra principalmente o título do texto é 
 
A) [...] que abracem o combate ao aumento do número de mortes por doenças 

infectocontagiosas. (linhas 22-23) 

B) [...] que 96% das doenças relacionadas às mudanças climáticas estão em países em 
desenvolvimento. (linhas 20-21) 

C) [...] que o falecimento por asma, [...], aumente em 20% até 2016. (linhas 16-18) 

D) [...] que vivam em harmonia com a natureza [...]. (linha 31) 
 
 
 
Questão 2 
Dos elementos de que se vale o autor do texto para sustentar seus argumentos NÃO 
consta 
 
A) a explicitação de ideias. 

B) a exposição de fatos. 

C) o recurso a dados estatísticos. 

D) o testemunho de cientistas. 
 
 
 
Questão 3 
“As consequências (dos abusos) ambientais apontam principalmente para os atentados à 
saúde, [...].” (linhas 27-28) 
 
A partir da leitura do texto, pode-se afirmar que, na frase transcrita, acha-se explicitada, 
entre danos ambientais e saúde pública, uma 
 
A) comparação. 

B) contradição. 

C) negação. 

D) relação. 
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Questão 4 
“Para a mudança deste cenário assombroso é necessário que façamos um investimento 
pesado em educação e formação de pessoas.” (linhas 29-30) 
 
Essa frase sugere que o cenário assombroso — descrito no texto — requer da sociedade, 
para enfrentá-lo, um 
 
A) alheamento. 

B) desprendimento. 

C) envolvimento. 

D) recolhimento. 
 
 
 
Questão 5 
“É necessário que ela (a criança) tome como exemplo as atitudes dos adultos de seu 
convívio.” (linhas 33-34) 
 
A partir da leitura do texto, pode-se entender, por essa frase, que o que se espera dos 
adultos em relação à conservação da natureza NÃO é uma atitude de 
 
A) adesão. 

B) comprometimento. 

C) empenho. 

D) neutralidade. 
 
 
 
Questão 6 
“[...] podemos aqui apontar duas outras temáticas que abocanham a saúde das nossas 
crianças, [...].” (linhas 5-6) 
 
Nessa frase, a palavra sublinhada NÃO pode ser adequadamente substituída por 
 
A) destroem. 

B) devastam. 

C) digerem. 

D) prejudicam. 
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Questão 7 
“Um clima frágil, pouca comida e a falta de água potável impulsionam a ocupação 
inadequada do solo.” (linhas 9-10) 
 
A expressão sublinhada tem, nessa frase, o sentido de 
 
A) água bebível. 

B) água poluída. 

C) água turva. 

D) água utilizada. 
 
 
 
Questão 8 
“Espera-se que o falecimento por asma [...] aumente em até 20% até 2016.” (linhas 16-18) 
 
A forma verbal sublinhada pode, na frase, ser adequadamente substituída por 
 
A) é esperada. 

B) é esperado. 

C) será esperada. 

D) será esperado. 
 
 
 
Questão 9 
“É interessante sinalizar que 96% das doenças relacionadas às mudanças climáticas 
estão em países em desenvolvimento.” (linhas 20-21) 
 
Considerando que, em português, todas as palavras proparoxítonas devem ser 
acentuadas, as palavras que obedecem, nessa frase, a essa regra de acentuação são em 
número de  
 
A) apenas uma palavra. 

B) apenas duas palavras. 

C) três palavras. 

D) mais de três palavras. 
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Questão 10 
“Articular ações para combater as consequências ambientais às crianças exige 
perspectivas que abracem o combate ao aumento do número de mortes por doenças 
infectocontagiosas.” (linhas 21-23) 
 
A oração sublinhada nessa frase exprime uma 
 
A) alternância. 

B) explicação. 

C) finalidade. 

D) oposição. 
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� Conhecimentos Gerais / Saúde Pública  
 
Questão 11 
No Brasil, a Lei n. 8.080/90 aprovada pelo Congresso Nacional determina que a saúde é 
 
A) um direito restrito aos trabalhadores com carteira assinada. 

B) um direito fundamental do ser humano. 

C) um direito restrito às mulheres e crianças. 

D) um direito fundamental a ser determinado pelo município. 

 
 
Questão 12 
A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde em caráter 
 
A) exclusivo. 

B) suplementar. 

C) complementar. 

D) inclusivo. 

 
 
Questão 13 
O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos da produção ao consumo, é uma ação da 
 
A) vigilância epidemiológica. 

B) vigilância estrutural. 

C) vigilância epistemológica. 

D) vigilância sanitária.   

 
 
Questão 14 
Conforme determina a Constituição Brasileira de 1988, a direção do SUS é 
 
A) única em cada esfera de governo. 

B) única na esfera das fundações municipais. 

C) única nas empresas de economia mista.  

D) única nos hospitais federais. 
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Questão 15 
Conforme determinado pela Lei n. 8.142/90 aprovada pelo Congresso Nacional Brasileiro, 
a Conferência Nacional de Saúde será realizada com intervalo de 
 
A) dois anos. 

B) três anos. 

C) um ano. 

D) quatro anos.  

 
 
 
Questão 16 
Conforme preconizado pelo Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica Brasileiro, é 
CORRETO afirmar que a informação para a vigilância epidemiológica destina-se 
principalmente 
 
A) a estudos epidemiológicos. 

B) à formação de bancos de dados. 

C) à tomada de decisões. 

D) a estudos acadêmicos. 

 
 
Questão 17 
Considerando os princípios norteadores da Política de Humanização do SUS, assinale a 
afirmativa CORRETA. 
 
A) Embora importante, o fortalecimento do controle social não é um desses princípios. 

B) O controle social diz respeito ao controle da sociedade pelo governo. 

C) O fortalecimento do controle social é um desses princípios. 

D) O controle social dificulta a implementação da política de humanização. 

 
 
Questão 18 
Em relação à criação do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) e do 
Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Um ano após a criação do SUS é que foi criado o SNVE. 

B) O SNVE já existia quando o SUS foi criado. 

C) O SNVE ainda não foi incorporado pelo SUS. 

D) O SUS não tem relação com o SNVE. 
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Questão 19 
A expressão vigilância epidemiológica passou a ser aplicada ao controle das doenças 
transmissíveis na década de 
 
A) 70. 

B) 90. 

C) 20. 

D) 50. 

 
 
 
Questão 20 
A orientação atual para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Vigilância 
Epidemiológica estabelece como prioridade 
 
A) o fortalecimento do sistema nacional de vigilância epidemiológica. 

B) o fortalecimento do sistema estadual de vigilância epidemiológica. 

C) o fortalecimento do sistema municipal de vigilância epidemiológica. 

D) o fortalecimento do sistema privado de vigilância epidemiológica. 

 
 
 
Questão 21 
O sub-registro de óbitos no Brasil ocorre porque 
 
A) a lei que trata desse assunto ainda não foi aprovada. 

B) a lei que trata desse assunto existe mas, muitas vezes, não é cumprida. 

C) não existe ainda proposta para essa legislação. 

D) a proposta  para essa legislação foi rejeitada em 2008. 

 
 
Questão 22 
A taxa de mortalidade infantil é calculada com base no número de óbitos em crianças 
 
A) menores de um ano. 

B) menores de cinco anos. 

C) menores de dois anos. 

D) menores de três anos. 
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Questão 23 
Considerando os dados fornecidos pelo DATASUS, assinale a afirmativa CORRETA a 
respeito da morbidade hospitalar em mulheres no Brasil. 
 
A) Não tem relação com a faixa etária das pacientes. 

B) Varia de acordo com a faixa etária das pacientes. 

C) Não pode ser estudada segundo a faixa etária das pacientes. 

D) Apresenta causas semelhantes entre menores de 10 anos e maiores de 80 anos. 

 
 
Questão 24 
A taxa de letalidade de uma determinada doença depende 
 
A) da população de um determinado local. 

B) da taxa de crescimento da população local. 

C) do número de óbitos por todas as causas. 

D) do número de óbitos por essa doença. 

 
 
Questão 25 
Em determinados ano e local, a taxa de mortalidade materna (coeficiente de mortalidade 
materna) é obtida pela divisão do número de óbitos por causas maternas 
 
A) pelo número de gestantes. 

B) pelo número de mulheres em idade fértil. 

C) por 100.000 nascidos vivos. 

D) por 1.000 abortos. 
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� Conhecimentos Específicos  
 
 
Questão 26 
De acordo com o Código de Ética do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), 
compete ao técnico de enfermagem, no seu exercício profissional, executar 
procedimentos para o cuidar efetivo, ético e humanizado do ser humano (COFEN, 2000).  
 
Nesse contexto, analise as seguintes afirmativas e assinale com V as verdadeiras e com 
F as falsas. 
 
(    ) O técnico de enfermagem deve assistir o enfermeiro no planejamento, 

programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de 
enfermagem. 

(    ) O técnico de enfermagem deve assistir o enfermeiro na prestação de cuidados 
diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, assumindo apenas os 
procedimentos do seu nível de competência. 

(    ) O técnico de enfermagem deve identificar as distócias obstétricas e tomar 
providências até a chegada da enfermeira obstétrica, intervindo efetivamente no 
procedimento do parto. 

(    ) O técnico de enfermagem deve integrar-se na prevenção e controle das doenças 
transmissíveis, em geral em programas de vigilância epidemiológica, atuando de 
forma educativa e orientadora. 

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

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

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

D) (F) (F) (V) (V) 
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Questão 27 
As atribuições dos profissionais das Equipes de Saúde da Família encontram-se definidas 
na Política Nacional de Atenção Básica do Ministério da Saúde (BRASIL, 2007). Essas 
atribuições podem ser complementadas com diretrizes e normas da gestão local.  
 
Considerando as atribuições do técnico de enfermagem, analise as afirmativas a seguir e 
marque a alternativa INCORRETA. 
 
A) O técnico de enfermagem pode realizar busca ativa e notificação de doenças e 

agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância 
local. 

B) O técnico de enfermagem deve participar das atividades de assistência básica 
realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na Equipe de 
Saúde da Família e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações etc). 

C) O técnico de enfermagem pode participar do gerenciamento dos insumos necessários 
para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família. 

D) O técnico de enfermagem deve realizar ações de educação em saúde, sempre na 
presença do enfermeiro, a grupos específicos e a famílias em situação de risco, 
conforme planejamento da equipe. 

 
 
Questão 28 
A vacinação é uma importante estratégia de prevenção e controle de diversos agravos à 
saúde da população e contribui para a redução da morbidade e da mortalidade por 
doenças preveníveis por imunização (BRASIL, 2001).  
 
O conhecimento sobre procedimentos de vacinação é essencial para a efetivação desse 
processo. Sobre os procedimentos referentes à sala de vacina, marque a afirmativa 
INCORRETA. 
 
A) A sala de vacinação, local destinado à aplicação de vacinas, deve ter pisos e paredes 

laváveis, e o interruptor deve ser exclusivo para cada equipamento elétrico. 

B) A temperatura do refrigerador da sala de vacina deve ser verificada pelo enfermeiro 
uma vez ao dia e registrada no mapa de controle diário de temperatura que fica 
arquivado na sala de coordenação de enfermagem. 

C) Antes de dar início às atividades diárias, o profissional que é responsável pela sala de 
vacina deve colocar as vacinas e os diluentes da jornada de trabalho na caixa térmica 
(com gelo reciclável ou gelo em sacos plásticos e com o termômetro) ou, quando 
disponível, no refrigerador para imunobiológicos que serão utilizados no dia de 
trabalho. 

D) A equipe da sala de vacinas é composta, preferencialmente, por dois técnicos ou 
auxiliares de enfermagem para cada turno de trabalho, e a supervisão e o treinamento 
em serviço devem ser realizados por um enfermeiro. 
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Questão 29 
O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem traz aspectos que direcionam a 
atuação frente à execução do preparo e da administração dos medicamentos (SILVA e 
SILVA, 2008).  
 
No que diz respeito ao tema vias de administração de medicamentos, analise as 
afirmativas abaixo e marque a alternativa a INCORRETA. 
 
A) Os músculos glúteo médio e mínimo podem ser utilizados para aplicação de 

medicações quando a indicação é intramuscular profunda, atentando-se para a 
distância de vasos sanguíneos calibrosos e nervos grandes. 

B) A via endovenosa permite a aplicação de medicação diretamente na corrente 
sanguínea através de uma artéria. 

C) Por meio da via intradérmica, a substância aplicada tem absorção lenta, e o volume 
máximo indicado é 0,5 ml. 

D) A administração de medicamentos por via oral é segura e não requer técnica estéril. 
 
 
Questão 30 
Em 2006, o Ministério da Saúde (MS), visando o preparo para atendimento à população 
específica da faixa etária mais avançada, elaborou o caderno de Atenção Básica, 
intitulado O envelhecimento e saúde da pessoa idosa (BRASIL, 2006).  
 
Tendo em vista as diretrizes do MS no que diz respeito à saúde do idoso, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Dentre as atribuições do técnico de enfermagem na assistência ao idoso podem-se 

citar: realizar atenção integral às pessoas idosas, orientar o idoso, os familiares e/ou 
cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos. 

B) A situação vacinal da pessoa idosa deve ser inquirida de forma sistemática pelo 
profissional de saúde, sendo recomendadas três doses anuais da vacina contra 
influenza no outono. 

C) A grande propensão da pessoa idosa à instabilidade postural e à alteração da marcha 
aumenta o risco de quedas e, por essa razão, equilíbrio e marcha devem ser sempre 
avaliados pelos profissionais de saúde. 

D) Uma das tarefas dos profissionais que assistem o idoso é aprender a lidar com as 
limitações decorrentes da senescência, e educar e orientar os cuidadores para o 
estabelecimento de uma parceria.  
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Questão 31 
Objetivando oferecer aos profissionais de saúde um conjunto de informações atualizadas 
sobre anticoncepção, o Ministério da Saúde lançou, em 2002, o manual técnico sobre 
Assistência ao Planejamento Familiar (BRASIL, 2002).  
 
A respeito da anticoncepção, marque a afirmativa INCORRETA. 
 
A) Os métodos comportamentais de anticoncepção não apresentam condições clínicas 

que restrinjam o seu uso, mas condições que podem afetar a função ovariana. 

B) Os preservativos masculinos devem ser utilizados apenas com lubrificantes à base de 
óleo, pois os lubrificantes aquosos danificam o látex aumentando o risco de ruptura. 

C) Os benefícios não contraceptivos do preservativo feminino incluem ausência de 
efeitos sistêmicos, redução do risco de transmissão do HIV e outros agentes 
sexualmente transmissíveis e auxiliam na prevenção de câncer de colo uterino. 

D) O tamanho adequado do diafragma para cada mulher corresponde ao comprimento 
diagonal do canal vaginal, desde a face posterior da sínfise púbica até o fundo do 
saco vaginal posterior. 

 
 
Questão 32 
O Ministério da Saúde publicou, em 2004, o documento Saúde Mental no SUS: os 
Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, objetivando esclarecer sobre esses novos 
serviços de saúde mental com vistas à efetivação da Reforma Psiquiátrica (BRASIL, 
2004).  
 
No que tange aos objetivos dos CAPS, marque a afirmativa INCORRETA. 
 
A) Dar suporte à saúde mental na rede básica e supervisioná-la. 

B) Regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental de sua área. 

C) Prestar atendimento aos portadores de sofrimento mental em regime de atenção 
semanal. 

D) Manter atualizada a listagem dos pacientes de sua região que utilizam medicamentos 
para a saúde mental. 
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Questão 33 
O acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança e do adolescente é 
uma importante estratégia do Ministério da Saúde que objetiva reduzir os agravos à saúde 
desses indivíduos (BRASIL, 2006).  
 
Analise as afirmativas abaixo acerca das ações da equipe de Saúde da Família no que 
tange ao acompanhamento da criança e do adolescente, assinalando a INCORRETA. 
 
A) Cabe à equipe de Saúde da Família conhecer a população infantil da sua área de 

abrangência para avaliar e planejar as ações de saúde. 

B) Cabe à equipe de Saúde da Família executar as ações de vigilância à saúde da 
criança faltosa às consultas do acompanhamento do crescimento e do 
desenvolvimento da criança. 

C) Cabe à equipe de Saúde da Família garantir o acompanhamento da saúde do 
adolescente, exigindo a presença dos pais ou responsáveis nas consultas. 

D) As ações da unidade de saúde voltadas para o adolescente e para o jovem incluem 
visita domiciliar, atendimento individual, atividades em grupo, ações educativas e de 
promoção à saúde, participação juvenil e atividades intersetoriais. 

 
 
Questão 34 
As feridas, principalmente as crônicas, para se manterem apenas colonizadas, prevenir a 
infecção e reduzir o tempo demandado para a cicatrização precisam ser submetidas ao 
procedimento de curativo, considerando o processo de limpeza, de desbridamento e da 
escolha da cobertura (BORGES et al., 2001).  
 
Tendo em vista os procedimentos citados anteriormente, analise as seguintes afirmativas 
e assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A técnica de limpeza das feridas deve respeitar a viabilidade do tecido de granulação, 

preservar o potencial de recuperação da ferida e minimizar a ocorrência de traumas. 

B) É função do técnico de enfermagem realizar o desbridamento autolítico e químico 
prescrito pelo enfermeiro. 

C) As feridas crônicas assim como as úlceras de pressão e as de membros inferiores 
são colonizadas, e essa colonização retarda o processo de cicatrização. 

D) A infecção de feridas crônicas pode desencadear alguns quadros como a ocorrência 
de bacteremia após o desbridamento de úlceras de pressão. 
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Questão 35 
O Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH) é um conjunto de ações 
desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da 
incidência e da gravidade das infecções hospitalares (OLIVEIRA, 2005).  
 
Tendo em vista as diretrizes dos programas de controle de infecção hospitalar, analise as 
afirmativas abaixo e marque a alternativa INCORRETA. 
 
A) A Infecção Hospitalar (IH) é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se 

manifesta durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a 
internação ou procedimentos hospitalares. 

B) A lavagem das mãos é, isoladamente, a ação mais importante para a prevenção e 
controle das infecções hospitalares e consiste na fricção manual vigorosa de toda a 
superfície das mãos e punhos, utilizando-se sabão/detergente, seguida de enxágue 
abundante em água corrente.  

C) A lavagem das mãos com antisséptico é recomendada em casos de  
realização de procedimentos invasivos, prestação de cuidados a pacientes críticos, 
contato direto com feridas e/ou dispositivos tais como cateteres e drenos. 

D) Infecção Comunitária (IC) é aquela constatada ou em incubação no ato de admissão 
do paciente, mesmo que relacionada com internação anterior no mesmo hospital. 

 
 
Questão 36 
A Portaria n. 2.048 do Ministério da Saúde regulamenta os serviços de urgência e 
emergência, descrevendo a atuação dos profissionais de saúde (BRASIL, 2002).  
 
Considerando as diretrizes nacionais no atendimento de urgência e emergência, analise 
as afirmativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Dentre as competências do técnico de enfermagem que trabalha no serviço de 

urgência e emergência na unidade pré-hospitalar podem-se citar: ministrar 
medicamentos por via oral e parenteral mediante prescrição do médico regulador por 
telemedicina; fazer curativos; prestar cuidados de conforto ao paciente e zelar por sua 
segurança. 

B) Em situação de urgência clínica no adulto na síndrome respiratória aguda, o técnico 
de enfermagem deve ser capaz de iniciar medidas de reanimação de suporte básico, 
enquanto aguarda medicalização do atendimento.  

C) Diante da situação de tentativa de suicídio (urgência psiquiatra), o técnico de 
enfermagem deve ser capaz de reconhecer sinais de gravidade das patologias 
psiquiátricas em situações de urgência na cena das ocorrências. 

D) Em situação de parada cardiorrespiratória, a ação correta, na ressuscitação 
cardiopulmonar, é executar 30 ventilações para duas compressões torácicas até que 
a via respiratória artificial seja implantada. 
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Questão 37 
A redução da morbidade e da mortalidade por doenças preveníveis por imunização só 
será possível se os índices de cobertura forem altos e homogêneos. Para isso, é de suma 
importância que as equipes de saúde e, mais especificamente, as equipes de vacinação, 
trabalhem com base em conhecimentos e práticas que tornem a sua ação o mais eficaz e 
eficiente possível (BRASIL, 2001).  
 
Analise as seguintes afirmativas referentes à vacinação e assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
A) A vacina BCG-ID é apresentada sob a forma liofilizada em ampola multidoses, 

acompanhada da ampola do diluente específico para a vacina. É administrada por via 
intradérmica, na região do músculo deltoide, no nível da inserção inferior desse 
músculo, na face externa superior do braço direito.  

B) A vacina oral contra poliomielite é indicada para prevenir a poliomielite sendo 
recomendada a partir dos dois meses de idade. Entretanto, algumas situações 
epidemiológicas especiais podem indicar a vacinação a partir do nascimento. 

C) Existem dois tipos de vacinas contra a difteria e o tétano: a dupla tipo infantil (DT) e a 
dupla tipo adulto (dT). A vacina dupla tipo infantil (DT) é indicada para crianças até os 
quatro anos que tenham apresentado encefalopatia nos primeiros sete dias após a 
vacinação com a DTP.  

D) A vacina contra a Hepatite B é indicada para prevenir a hepatite B, sendo 
administrada nos menores de um ano de idade a partir do nascimento, se possível, 
nas primeiras doze horas após o parto. 

 
 
Questão 38 
O Ministério da Saúde disponibiliza orientações gerais para Centrais de Esterilização e 
Comissões de Controle de Infecção Hospitalar a fim de que as instituições de saúde 
tenham uma referência mínima na implantação desses serviços (BRASIL, 2001).  
 
Tendo em vista as orientações gerais sobre Central de Material de Esterilização, analise 
as seguintes afirmativas e marque a INCORRETA. 
 
A) Todo processo de desinfecção ou esterilização deve ser precedido pela limpeza e 

secagem rigorosas dos artigos, devendo ser considerado contaminado todo artigo 
sujo com sangue ou secreções. 

B)  A desinfecção de alto nível destrói todas as bactérias vegetativas, micobactérias, 
fungos, vírus e parte dos esporos. O enxágue deverá ser feito preferencialmente com 
água estéril e manipulação asséptica. 

C) Dependendo do seu grau de sujidade aparente, todo e qualquer instrumento ou 
material que tenha tido contato com matéria orgânica é considerado potencialmente 
contaminado. 

D) Convencionalmente considera-se um artigo estéril quando a probabilidade de 
sobrevivência dos microorganismos contaminantes é menor do que 1:1000.000. 
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Questão 39 
No Intuito de controlar a disseminação das doenças infectocontagiosas, o Ministério da 
Saúde incluiu nos cadernos de Atenção Básica à Saúde orientações concernentes a esse 
tema (BRASIL, 2006).   
 
Analise as seguintes afirmativas e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) Considera-se risco para desenvolvimento da AIDS a exposição de indivíduos ou 

grupo de pessoas a situações que os tornam suscetíveis às infecções e ao 
adoecimento. 

(    ) Para evitar a transmissão vertical da sífilis, a gestante, no pré-natal, deve ser 
orientada a realizar exames para proteger sua saúde e prevenir a transmissão de 
doenças para seu bebê.  

(    ) A transmissão do vírus da hepatite B (HBV) se faz por via oral, parenteral e, 
sobretudo, pela via sexual. A transmissão vertical (maternoinfantil) também pode 
ocorrer. 

(    ) A infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) é doença infecciosa, de 
transmissão frequentemente sexual, também conhecida como condiloma 
acuminado, verruga genital ou crista de galo. 

 
A) (V) (V) (F) (F) 

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

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

D) (V) (V) (F) (V) 
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Questão 40 
A administração e a avaliação dos medicamentos são essenciais às práticas de 
enfermagem, devendo-se, portanto, ter conhecimento a respeito da dosagem das vias de 
administração, das ações e dos efeitos de cada medicamento (LIMA & MATAO, 2007).  
 
Considerando especificamente o cálculo de doses e concentrações de medicações, 
analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa INCORRETA. 
 
A) Um SF 0,9% de 500 ml prescrito para correr em três horas deve ser administrado a 56 

gotas por minuto para atender a prescrição corretamente. 

B) Foi prescrita a penicilina cristalina de 300.000 UI por via EV. A farmácia disponibilizou 
frascos de 5.000.000 UI. Para administrar a dose correta, considerando 2 ml de pó 
mais 8 ml de solvente deverão ser aspirados 0,6 ml. 

C) Prescrito 15.000 UI de heparina a ser diluída em 500 ml de SF 0,9% por via 
endovenosa em bomba de infusão. A farmácia disponibilizou frascos de 5 ml com a 
concentração de 5.000 UI / ml. Para administrar a dose correta, foram aspirados três 
frascos de heparina.  

D) Foi prescrita furosemida de 40 mg para ser diluída em 200 ml de SF 9% e correr a 20 
gotas/minuto. Para adequar a prescrição ao uso da bomba de infusão, a solução foi 
colocada para correr a 60 ml/hora. 







