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ATENÇÃO
0Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
0A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais 
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contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
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0Todas as questões deverão ser respondidas.
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    LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 Leia o texto abaixo para responder às questões 1 e 2. 
 

Farmacêutico sugere troca de remédio de marca por genérico 
 

Estudo da ProTeste (Associação Brasileira de Defesa do Consumidor) revela que 86% dos brasileiros já 

tiveram um medicamento de marca substituído por genérico por sugestão do farmacêutico. A entidade ouviu 

690 pessoas e 119 médicos em todas as regiões do país. 

O levantamento também mostra que, apesar de os genéricos existirem há 11 anos no país, quase metade 

dos médicos desconfia da sua qualidade e segurança. 

Na pesquisa, 45% dos profissionais disseram acreditar que o processo de avaliação e controle de 

qualidade é menos exigente do que o que ocorre com os medicamentos de marca, e 44% acreditam que esses 

remédios sofrem mais falsificações. 

Entre um terço e um quarto desses profissionais diz que não concorda com a ideia de os genéricos serem 

tão eficazes (30%), nem de terem a mesma segurança (23%) que os remédios de referência. Quase metade dos 

médicos (42%) afirma não ter o hábito de prescrever genérico. 

Ainda assim, a maior parte deles (92%) relatou ter prescrito genéricos nos últimos 12 meses para reduzir 

o custo do tratamento ou a pedido do paciente.  

Não há evidências científicas de que os genéricos tenham efeito menos eficaz que o dos remédios de 

marca. 

 
CONSUMIDOR 

A percepção da população, no entanto, é positiva. Para 83% das pessoas ouvidas no estudo, os genéricos 

são tão eficazes quanto os medicamentos de referência. E, para 80% delas, apresentam, inclusive, a mesma 

segurança. 

A opinião dos entrevistados não mudou quando perguntados se fariam uso dos genéricos para tratamento 

de doenças de diferentes tipos de gravidade. 

Só 8% dos consumidores afirmam que consumir medicamentos genéricos é arriscado. Cerca de 90% dos 

entrevistados afirmaram também que é fácil encontrar os genéricos nas farmácias. 

Hoje, os genéricos representam 21% das vendas (em unidades) de medicamentos no país. 

Os dados do trabalho foram apresentados ontem durante seminário internacional em São Paulo. 

 
 
 
ORIENTAÇÃO 

Para Maria Inês Dolci, coordenadora do ProTeste e colunista da Folha, são necessárias mais campanhas 

de orientação para os profissionais de saúde e a população.  
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Segundo ela, a pesquisa chama a atenção para a grande influência exercida pelos farmacêuticos na hora 

da venda dos medicamentos ao paciente. “É preciso ter a garantia de que quem está sugerindo um outro 

remédio é um farmacêutico qualificado, e não um balconista.” 

A ProTeste também encaminhou à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) pedido para 

criação de programa de controle para aumentar o grau de segurança dos genéricos. 

Segundo Odnir Finotti, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos, 

pesquisas comprovam a segurança e a eficácia dos genéricos. 

 
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/964567-farmaceutico-sugere-troca-de-

remedio-de-marca-por-generico.shtml. Adaptado. 

 
1. A partir da leitura do texto, é possível concluir que 
 

I. a matéria levanta a questão que tange à qualidade e segurança acerca do uso do remédio genérico, 
em substituição ao de marca.  

II. todos os médicos entrevistados para o estudo afirmam que não prescrevem remédios genéricos e 
acreditam que estes sejam falsificados. 

III. boa parte dos consumidores afirmou que os medicamentos genéricos são tão eficazes quanto os de 
marca, exceto em tratamentos de doenças consideradas graves.  

 
É correto o que está contido em 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) III, apenas. 
(C) I, apenas. 
(D) I, II e III. 

 
 
2. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta em relação aos vocábulos destacados. 
 

“Na pesquisa, 45% dos profissionais disseram acreditar que o processo de avaliação e controle de 
qualidade é menos exigente do que o que ocorre com os medicamentos de marca, e 44% acreditam que 
esses remédios sofrem mais falsificações.”  

 
(A) O termo “disseram” está concordando com o antecedente “profissionais”. 
(B) O uso do termo “menos” está incorreto, já que se refere à “qualidade”. Dessa forma, deveria estar no 

feminino. 
(C) O termo “acreditam” é um exemplo de concordância nominal. 
(D) O termo “acreditam” se refere aos consumidores dos medicamentos de marca. 

 
 
3. Assinale a alternativa que apresenta erro de acentuação. 
 

(A) Tendão/ clavícula/ claudicação.  
(B) Crepitação/ desinfecção/ dorsiflexão. 
(C) Luxação/ liofilização/ neurólise. 
(D) Mediope/ órtese/ protese. 



Prefeitura Municipal de Campinas – 03TE – Técnico em Enfermagem (Geral) 
3 

 

4. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação à concordância verbal, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Os médicos e o residente deixou a sala de cirurgia. 
(B) Mais de um enfermeiro se ofendeu com a acusação do Conselho.  
(C) Pouco comentou o paciente sobre as dores que sentia.  
(D) Aproximadamente 15% dos investimentos do Ministério da Saúde deverão ser aplicados em novos 

postos de atendimento.  
 
 
5. Em relação aos pronomes, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa 

que apresenta a sequência correta. 
 

(   ) Não houve nada entre mim e você. 
(   ) As dentistas pediram para mim fazer o relatório. 
(   ) Quero ir contigo ao evento para lhe dar boas-vindas.  

 
(A) F/ V/ V 
(B) V/ F/ F 
(C) V/ F/ V 
(D) F/ F/ V 

 
 
6. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação à concordância verbal, assinale a 

alternativa correta.  
 

(A) Manipularam-se o resultado dos exames médicos. 
(B) As gavetas foram arrumadas pela manhã. 
(C) Vende-se casas para veraneio. 
(D) Precisam-se de marceneiros. 

 
 
7. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos estão grafados corretamente. 
 

(A) Hamálgama/ rezina/ coroa. 
(B) Emodiálise/ assovio/ uremia. 
(C) Hipertensão/ amálgama/ coroa.  
(D) Uremia/ hemodiálise/ hamálgama.  

 
 
8. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação à regência verbal, assinale a 

alternativa correta.  
 

(A) A paciente não obedeceu as orientações do médico.  
(B) Ela se simpatizou com o enfermeiro, desde o momento em que o vi.  
(C) Chegamos na consulta atrasados.  
(D) Pediu-lhe que perdoasse aos seus colegas.  
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9. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação à ocorrência ou não de crase, assinale 
a alternativa incorreta. 

 
(A) Estamos dispostos à correr mais, para perder peso. 
(B) O dia a dia do profissional da saúde é bastante agitado. 
(C) Já informamos àqueles pacientes que faremos uma nova contratação. 
(D) Estávamos nos referindo a pessoas que ainda não foram atendidas.  

 
 
Leia o trecho abaixo para responder à questão 10. 

 
 “Toma um fósforo. Acende teu cigarro! 
 O beijo, amigo, é a véspera do escarro, 
 A mão que afaga é a mesma que apedreja.” 
 

(Versos Íntimos – Augusto dos Anjos) 
 
 
10. Assinale a alternativa cujo termo destacado equivale sintaticamente ao termo amigo. 
 

(A) Pegou seus livros, levou à biblioteca, estudou. 
(B) Os aparelhos, hoje de manhã, não foram ligados. 
(C) Você não sabe o que está falando, senhor. 
(D) O consultório, que está em reforma, ficará pronto em breve. 
 
 

  MATEMÁTICA 

 
 Leia o texto abaixo para responder às questões 11 e 12. 
 

Meia-vida 
 

A meia-vida de um medicamento consiste no período de tempo, a contar do momento da administração, em 
que a concentração do medicamento fica reduzida à sua metade. O conhecimento da meia-vida do 
medicamento é útil para se obter a concentração máxima plasmática constante, após doses repetidas em 
intervalos que representem a meia-vida, com o objetivo de orientar a posologia. 

Por exemplo, se a meia vida de um medicamento é de 3 horas, significa que após 3 horas a concentração do 
medicamento no organismo será a metade do que foi ingerido. 

 
11. Certo antibiótico é oferecido aos pacientes em cápsulas de 400mg cada e apresenta meia-vida de 8 horas. 

Se uma pessoa ingeriu uma cápsula deste antibiótico, a quantidade do medicamento ainda presente no 
organismo após 24 horas de sua ingestão é 

 
(A) 200mg. 
(B) 100mg. 
(C) 50mg. 
(D) 25mg. 
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12. Um medicamento cuja meia-vida é de 6 horas é ministrado em doses de 400mg cada. Assinale a 
alternativa que apresenta a expressão numérica que indica a quantidade de medicamento ainda presente 
no organismo desta pessoa após 42 horas. 

 

(A) 
42

2
1400 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−  

(B) 6
42

2400
−

×  

(C) 42
2
1400 −×  

(D) 72
2
1400 −×  

 
 

13. Num pronto-socorro, até o meio-dia, 
5
1  dos casos atendidos estavam relacionados com acidentes 

domésticos, 
3
1  estavam relacionados com acidentes de trânsito, 

4
1  estavam relacionados com alguma 

doença e 26 estavam relacionados com acidentes de trabalho. Sendo assim, o número de casos 
relacionados com doenças é 

 
(A) 30. 
(B) 40. 
(C) 50. 
(D) 80. 

 
 
14. Para preparar o soro caseiro, dissolvem-se duas medidas rasas de açúcar e uma medida rasa de sal em um 

copo com água. Para uma maior quantidade, a proporção deve ser de 3,5g de sal mais 40g de açúcar para 
1 litro de água. Então, se forem preparados 700mL de soro caseiro, a quantidade de sal utilizada será 
igual a 

 
(A) 2,45g. 
(B) 2,50g. 
(C) 2,65g. 
(D) 2,70g. 

 
 
15. Três enfermeiros dividem a tarefa de provisão de material e equipamentos necessários às ações de 

enfermagem em partes inversamente proporcionais ao tempo de serviço. Se para esta tarefa são 
dispensadas 44 horas por semana, e os tempos de serviço são 3, 6 e 9 anos, então o enfermeiro que tem 
mais tempo de serviço dedica 

 
(A) 4 horas por semana para esta tarefa. 
(B) 8 horas por semana para esta tarefa. 
(C) 10 horas por semana para esta tarefa. 
(D) 12 horas por semana para esta tarefa. 
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16. O coração é um músculo que bombeia, em média, 5 litros de sangue por minuto por todo o organismo, 
então em 30 dias o coração terá bombeado 

 
(A) 9 kL de sangue. 
(B) 120 kL de sangue. 
(C) 216 kL de sangue. 
(D) 1.200 L de sangue. 

 
 
17. Em 2001, 16% dos pacientes em certa UTI pediátrica apresentaram infecção hospitalar (IH). Em 2002, 

este índice passou para 15%. Sabendo que em 2001 o número de internações em UTI pediátrica foi 2.150 
e, em 2002 foi 1.800, pode-se afirmar que nestes dois anos o número de pacientes que apresentaram IH 
foi 

 
(A) 270. 
(B) 344. 
(C) 418. 
(D) 614. 

 
 
18. Um recipiente contém 100mL de xarope e sua posologia para crianças de 6 a 12 meses é de 2,5mL, três 

vezes ao dia (a cada 8 horas). O médico indicou um tratamento com duração de 8 dias. Sabendo-se que a 
1ª dose foi administrada às 7h de uma terça-feira, então a última dose foi administrada às 

 
(A) 22h da terça-feira da próxima semana. 
(B) 23h da segunda-feira da próxima semana. 
(C) 23h da quarta-feira da próxima semana. 
(D) 23h da terça-feira da próxima semana. 

 
 
19. Quando se está tranquilo, entram para os pulmões 17.000 litros de ar por dia, calculando-se um ritmo 

médio de 12 inspirações por minuto. Portanto, em 1 minuto entram para os pulmões aproximadamente 
 

(A) 11,8 mL. 
(B) 70,8 mL. 
(C) 708 mL. 
(D) 11.800 mL. 

 
 
20. Dois pacientes que estão acomodados no mesmo quarto estão sendo monitorados. Às 6h da manhã, a 

pressão deles é checada. O paciente A tem a pressão verificada a cada 50 minutos e o paciente B tem a 
pressão verificada a cada 45 minutos. Logo, a próxima vez que ambos terão a pressão verificada ao 
mesmo tempo será às 

 
(A) 12h40min. 
(B) 11h. 
(C) 10h 30min. 
(D) 13h 30min. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
21. Em relação ao Programa Melhor em Casa, lançado pelo Governo Federal em 8 de novembro de 2011, 

analise as assertivas abaixo. 
 

I. As equipes do Melhor em Casa atuarão vinculadas a uma central de regulação controlada pela 
Secretaria de Saúde dos municípios ou estados e não a um hospital. 

II. As equipes de Atenção Domiciliar do Melhor em Casa serão contratadas por estados e municípios. O 
atendimento à população será feito de segunda a sábado, 12 horas por dia e, em regime de plantão, 
nos finais de semana e feriados. 

III. Haverá a figura do cuidador, que deverá ser obrigatoriamente um membro da família. O cuidador 
será a referência da família para as equipes do Melhor em Casa. 

IV. Estima-se que com a implantação da Atenção Domiciliar obtém-se economia de até 80% nos custos 
de um paciente, quando comparado ao custo desse mesmo paciente internado em um hospital. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) I, II e IV, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II, III e IV, apenas. 

 
 
22. Em relação à Política de Saúde no Brasil, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(   ) A União é o principal financiador da saúde pública no país. Historicamente, metade dos gastos é 
feita pelo governo federal, a outra metade fica por conta dos estados e municípios. A União formula 
políticas nacionais, mas a implementação é feita por seus parceiros (estados, municípios, ONGs e 
iniciativa privada). 

(   ) Apenas os estados devem ter conselhos de saúde compostos por representantes dos usuários do SUS, 
dos prestadores de serviços, dos gestores e dos profissionais de saúde. Os conselhos são fiscais da 
aplicação dos recursos públicos em saúde. 

(   ) Não há hierarquia entre União, estados e municípios, mas há competências para cada um desses três 
gestores do SUS. 

(   ) A porta de entrada do sistema de saúde deve ser preferencialmente a Atenção Básica (postos de 
saúde, centros de saúde, unidades de Saúde da Família etc.).  

 
(A) V/ F/ V/ V 
(B) V/ V/ V/ V 
(C) F/ F/ F/ F 
(D) V/ F/ V/ F 
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23. Em relação à responsabilidade do governo municipal na área de saúde, analise as assertivas abaixo. 
 

I. A estratégia adotada no País reconhece o município como o principal responsável pela saúde de sua 
população. 

II. A partir do Pacto pela Saúde, de 2006, o gestor municipal assina um termo de compromisso para 
assumir integralmente as ações e serviços de seu território. 

III. O município formula suas próprias políticas de saúde e também é um dos parceiros para a aplicação 
de políticas nacionais e estaduais de saúde. 

IV. Pode estabelecer parcerias com outros municípios para garantir o atendimento pleno de sua 
população, para procedimentos de complexidade que estejam acima daqueles que pode oferecer. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, III e IV, apenas. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 

 
 
24. Em relação às regras do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2012, ano-base 2011, analise as 

assertivas abaixo. 
 

I. No IR 2012 (ano-base 2011), será obrigado a declarar IR quem recebeu mais de R$1.637,11. 
II. Quem optar pela declaração simplificada, poderá fazer o abatimento de 20% da renda tributável, 

limitado R$13.916,36 na declaração de 2012. 
III. Haverá versão beta (testes) do programa do Imposto de Renda 2012 (ano-base 2011). 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) I, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 

 
 
25. No final de janeiro, a Petrobras Biocombustível (PBio) assinou protocolo de intenções com o governo de 

um estado brasileiro para investimentos de R$28 milhões na ampliação da usina de biodiesel. Sendo 
assim, assinale a alternativa que apresenta o estado onde se localiza esta usina. 

 
(A) Rio de Janeiro. 
(B) Espírito Santo. 
(C) Rio Grande do Sul. 
(D) Minas Gerais. 
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26. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 
 Dados preliminares divulgados, em janeiro de 2012, pelo Ministério da Saúde indicam que a _________ 

pode ter atingido em 2011 o patamar mais baixo em casos por número de habitantes. 
 

(A) poliomielite 
(B) gripe HIN1 
(C) malária 
(D) hanseníase 

 
 
27. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, em julgamento no dia 14 de dezembro 

de 2011, a fusão entre uma empresa aérea brasileira e uma empresa aérea chilena, criando, assim, a maior 
companhia aérea da América Latina. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta a companhia 
brasileira que está envolvida nesta fusão. 

 
(A) TAM Linhas Aéreas. 
(B) Ocean Air Brasil. 
(C) Azul Linhas Aéreas Brasileiras. 
(D) Gol Transportes Aéreos. 

 
 
28. A expansão iminente da Foxconn em Jundiaí e da Samsung em Campinas criou uma versão para o Vale 

do Silício no interior de São Paulo. Nos Estados Unidos, essa região na Califórnia ficou conhecida por 
concentrar importantes empresas de tecnologia. Sobre o tema, analise as assertivas abaixo. 

 
I. O governo federal publicou no Diário Oficial da União uma portaria em que habilita a empresa 

taiuanesa Foxconn a receber incentivos fiscais para produção de tablets no Brasil. 
II. A Foxconn, que fabrica produtos da Apple, como o IPad, pretende investir US$12 bilhões no País 

nos próximos anos para a produção de equipamentos. 
III. A expansão da Foxconn junta forças aos fabricantes de eletroeletrônicos multinacionais e brasileiros 

que aquecem o mercado no interior de São Paulo. Entre eles, pode-se citar a HP, instalada em 
Campinas desde 1975. 

 
É correto o que está contido em 

 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 
 
29. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 
 O Instituto Nacional de Câncer (Inca) vai investigar os tipos de tumores de ______________ mais 

comuns no Brasil. Essas informações são preciosas no planejamento de tratamentos menos agressivos e 
mais eficazes para cada paciente. 

 
(A) próstata 
(B) intestino 
(C) mama 
(D) pulmão 
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30. A respeito da viagem da presidente Dilma à Cuba em janeiro de 2012, analise as assertivas abaixo. 
 

I. A Presidente Dilma Rousseff relativizou a importância da discussão sobre o respeito aos direitos 
humanos na ilha comunista. 

II. A comitiva brasileira aceitou pedidos para encontros com ativistas cubanos pró-democracia. Sobre a 
blogueira e dissidente cubana Yoani Sanchez, a presidente afirmou que o Brasil fez sua parte 
concedendo o visto para que Yoani vá ao Brasil. Mas que os outros passos são com o governo 
cubano. 

III. A Presidente Dilma Rousseff disse que a população cubana sofre com o bloqueio econômico, com o 
impedimento de comércio. Ela falou ainda que o compromisso do Brasil é ajudar a desenvolver a 
economia de Cuba. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, apenas. 

 
 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. Foram prescritos para um paciente 50mg de um medicamento. Contudo, na farmácia, o medicamento é 
encontrado na concentração de 1000mg. O problema foi resolvido da seguinte forma: diluiu-se o frasco 
em 5mL de água destilada. Se 1000mg estão diluídos em 5mL, assinale a alternativa que apresenta 
quantos mL deverão ser retirados desse frasco para obter exatamente 50mg. 

 
(A) 0,5mL. 
(B) 0,75mL. 
(C) 0,25mL. 
(D) 0,10mL. 

 
 
32. Assinale a alternativa que não apresenta uma doença de notificação compulsória imediata. 
 

(A) Hepatite viral. 
(B) Coqueluche. 
(C) Botulismo. 
(D) Doença de Chagas aguda. 
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33. Em relação aos cuidados do Técnico em Enfermagem na sala de atendimento ao recém-nascido, analise 
as assertivas abaixo. 

 
I. O Técnico em Enfermagem deve providenciar e preparar o material para o atendimento e os 

cuidados com o recém-nascido. 
II. Deve revisar, periodicamente, a disponibilidade do material na sala de reanimação. 
III. Deve testar o funcionamento dos equipamentos na sala de reanimação.  

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 
 
34. Um Técnico em Enfermagem aplicou em um paciente a maior quantidade de uma droga, capaz de 

produzir efeito terapêutico sem apresentar efeitos indesejáveis. Em relação a sua classificação, trata-se da 
dose 

 
(A) de manutenção. 
(B) máxima. 
(C) maior. 
(D) suficiente. 

 
 
35. M.S., paciente com carcinoma de cólon, tem uma cirurgia agendada. Em relação aos cuidados que um 

Técnico em Enfermagem precisa tomar em relação a este paciente, marque V para verdadeiro ou F para 
falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Deve observar e anotar a aceitação da dieta, que deverá ser pobre em resíduos (dieta líquida 12 a 24 

horas antes da operação). 
(   ) Fazer enemas diários, que se iniciam na antevéspera da cirurgia (alterados no caso de oclusão ou 

suboclusão intestinal). 
(   ) Observar e anotar o aspecto e a frequência das eliminações intestinais. 
(   ) Fazer tricotomia ampla abdominal, exilar e perineal e sondagem nasogástrica. 

 
(A) V/ F/ F/ V 
(B) V/ F/ V/ F 
(C) F/ V/ F/ V 
(D) F/ V/ V/ V 

 
 
36. Em relação aos cuidados que um Técnico em Enfermagem deve tomar a respeito do paciente com 

hipertensão arterial, assinale a alternativa incorreta. 
 

(A) Oferecer dieta fracionada e hipossódica. 
(B) Evitar excesso de atividade física. 
(C) Verificar a pressão arterial todos os dias, independentemente de horários e com o paciente sentado, 

em repouso. 
(D) Administrar a medicação prescrita atentando para os efeitos de toxicidade medicamentosa. 



Prefeitura Municipal de Campinas – 03TE – Técnico em Enfermagem (Geral) 
12 

 

37. R. M., sexo feminino, apresenta tosse com produção de catarro, expectoração espessa e gelatinosa, sibilos 
e dispneia. Foi diagnosticada com bronquite após exame clínico, RX do tórax e espirometria. Agora, a 
paciente precisa de cuidados especiais para o alívio de seus sintomas. Sendo assim, os cuidados que um 
Técnico em Enfermagem pode oferecer são: 

 
I. incentivar a ingestão de líquidos. 
II. verificar e anotar a temperatura de 6/6 horas. 
III. administrar aerossolterapia, distante das refeições. 
IV. umidificar o ambiente de repouso com H20 (água) fervente. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) III e IV, apenas. 
(C) I, II e III, apenas. 
(D) I, III e IV, apenas. 

 
 
38. O bom funcionamento de um Centro Cirúrgico depende do acesso e da qualidade dos serviços prestados 

pela Central de Materiais e Esterilização (CME). O método de esterilização pelo calor úmido é 
processado na autoclave. Nela, a pressão faz aumentar a temperatura para mais de 100°C. Um Técnico 
em Enfermagem resolveu tirar suas dúvidas sobre os cuidados com o carregamento da autoclave e 
descobriu que se deve 

 
I. carregar o aparelho com material que requer o mesmo tempo de exposição. 
II. utilizar apenas 90% da capacidade da autoclave. 
III. dispor o material na autoclave, de modo a facilitar a penetração e circulação do vapor e a eliminação 

do ar. 
 
 É correto o que se apresenta em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 
 
39. O preparo pré-operatório das mãos é indicado para profissionais envolvidos com procedimentos 

cirúrgicos. Tem a finalidade de eliminar a microbiota transitória e reduzir a residente na pele do 
profissional e previne infecções de sítio operatório. Assim, inclusive o Técnico em Enfermagem que 
assistir a cirurgia também deve seguir estes procedimentos. A respeito da técnica de lavagem das mãos, 
assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) Ao abrir a torneira, deve-se molhar mãos, antebraços e cotovelos sucessivamente. 
(B) Deve-se utilizar antisséptico degermante, recolhendo-o com as mãos em conchas e espalhando das 

mãos aos cotovelos. 
(C) Deve-se limpar as unhas nos leitos ungueal e subungueal com escova descartável com cerdas rijas. 
(D) Deve-se friccionar as mãos e os espaços interdigitais por 3 a 5 minutos, com as mãos elevadas 

sempre acima dos cotovelos. 
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40. C.S., 39 anos, sexo masculino, apresentava respiração agônica, irregularidade do ritmo do pulso, queda 
rápida da pressão arterial, cianose, palidez da face e sudorese. Após ser detectado seu estado de 
inconsciência, o paciente apresentou parada cardiorrespiratória. Foi requisitada toda a equipe médica para 
que fosse feita a reanimação do paciente, inclusive o Técnico de Enfermagem, que teve atribuições como 

 
I. posicionar o paciente em decúbito dorsal e horizontal. 
II. colocar um coxim sob as espáduas do paciente. 
III. aproximar do paciente o desfibrilador e o aspirador. 
IV providenciar o material para o uso de incubação orotraqueal e ventilação mecânica. 
V. no momento da desfibrilação, ligar o eletrocardiógrafo, mediante a conexão do plugue da tomada. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) II, IV e V, apenas. 
(B) I, II, III e V, apenas. 
(C) I, III e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV, apenas. 

 
 
41. Em relação aos cuidados do Técnico de Enfermagem ao paciente com sarampo, assinale a alternativa 

incorreta. 
 

(A) É necessário isolamento respiratório. 
(B) Avental para manusear o paciente. 
(C) Proporcionar ambiente arejado, livre, com corrente de ar. 
(D) É necessário higiene oral com água bicarbonatada duas vezes ao dia. 

 
 
42. É essencial que na Enfermagem no Centro Cirúrgico o Técnico em Enfermagem tenha conhecimento dos 

instrumentos. Sendo assim, observe o instrumento abaixo. 
 

 
 
 Trata-se de um(a) 
 

(A) pinça de Halstead (Mosquito). 
(B) pinça de Backhaus. 
(C) tesoura de Sims. 
(D) porta-agulha de Hegar. 
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43. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS) obedecem, entre outros, aos seguintes princípios: 

 
I. divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 
II. utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a 

orientação programática. 
III. centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: ênfase na 

centralização dos serviços para os municípios e regionalização e hierarquização da rede de serviços 
de saúde. 

IV. integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. 
 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, II e III, apenas. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) I, II e IV, apenas. 
(D) III e IV, apenas. 

 
 
44. L. F., sexo feminino, teve alta pela manhã e foi pedido ao Técnico em Enfermagem que iniciasse o 

procedimento, tomando todas as providências necessárias. Assim, o profissional precisou ter o cuidado de 
 

I. avisar o paciente com, pelo menos, 30 minutos de antecedência. 
II. verificar a assinatura do médico na folha de alta. 
III. avisar a família, a tesouraria e o serviço de nutrição. 
IV. providenciar os medicamentos necessários, conforme rotina. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, II e III, apenas. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) I, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 

 
 
45. A temperatura corporal é o grau de calor que o corpo apresenta. É o equilíbrio entre o calor produzido e o 

eliminado pelo corpo. Há uma variação precisa de temperatura dentro da qual as células funcionam com 
eficiência, e a atividade enzimática adequada. A este respeito, correlacione as colunas e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

1. Evaporação. (   ) 
É a transmissão de calor pelo espaço. Significa a transferência do calor da 
superfície de determinado objeto para outro que não esteja em contato com ele, 
por meio de ondas eletromagnéticas. 

2. Condução. (   ) 
Esse processo necessita de calor, que pode definir-se como a energia cinética 
das moléculas. O calor passa de um ponto de menor temperatura para outro de 
maior temperatura. 

3. Radiação. (   ) É a transmissão de calor pelo movimento de ar ou de líquido circulante e 
depende da temperatura da atmosfera (movimento do ar). 

4. Convecção. (   ) É a conversão da energia mecânica em energia térmica.  

5. Fricção. (   ) É a transmissão de calor por qualquer substância, desde o ponto mais quente ao 
ponto mais frio, de molécula para molécula, por contato direto. 
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(A) 3/ 1/ 4/ 5/ 2 
(B) 1/ 3/ 2/ 5/ 4 
(C) 2/ 1/ 3/ 4/ 5 
(D) 5/ 4/ 1/ 3/ 2 

 
 
46. Foi trazido pelo resgate um morador de rua com alguns ferimentos após ter sido vítima de atropelamento. 

Solicitou-se, então, que um dos Técnicos em Enfermagem de plantão cuidasse dos ferimentos, que 
embora leves, poderiam infeccionar em vista das condições de higiene do morador. O Técnico em 
Enfermagem se recusou a atendê-lo, sem prestar socorro ou explicar sua atitude. Pode-se afirmar, então, 
que este profissional infringiu um artigo do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. A este 
respeito, assinale a alternativa correta. 

 
(A) O Técnico em Enfermagem infringiu o artigo 16 do Código de Ética, pois é dever do profissional de 

Enfermagem respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano. 
(B) O Técnico em Enfermagem infringiu o artigo 13 do Código de Ética, pois é dever do profissional de 

Enfermagem assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de Enfermagem livre de danos 
decorrentes de imprudência. 

(C) O Técnico em Enfermagem infringiu o artigo 15 do Código de Ética, pois é dever do profissional de 
Enfermagem prestar Assistência de Enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. 

(D) O Técnico em Enfermagem infringiu o artigo 10 do Código de Ética, pois é dever do profissional de 
Enfermagem avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente 
aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem. 

 
 
47. Cabe à equipe de Enfermagem receber a paciente com puerpério em leito e ambiente adequadamente 

preparados e dar atenção especial quanto 
 

I. às mamas: via de regra, encontram-se semitúrgidas e secretando um líquido amarelado, o colostro, 
que o recém-nascido poderá sugar logo após o parto. A secreção do leite inicia-se pelo 2º ou 3º dia. 
As mães devem ser orientadas a oferecer as mamas ao recém-nascido, de forma alternada, 
garantindo, assim, o seu bom esvaziamento. Os mamilos merecem atenção especial pela 
possibilidade do aparecimento de rachaduras. As mamas devem ser inspecionadas diariamente e a 
paciente, incentivada a amamentar. 

II. à vagina: após o parto, gradativamente, o edema desaparece e a mucosa vai tomando uma coloração 
rósea. Observar as condições de higiene, o tipo e a quantidade das secreções eliminadas. 

III. à dieta: devem ser oferecidos alimentos à paciente, assim que ela manifeste desejo de ingeri-los. 
 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
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48. A imunização é um conjunto de métodos terapêuticos destinados a conferir ao organismo um estado de 
resistência contra determinadas enfermidades infecciosas, especialmente as transmissíveis. A imunidade 
pode ser natural ou adquirida. A respeito da imunidade adquirida, marque V para verdadeiro ou F para 
falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) A imunidade adquirida pode ser espontânea, após processo infeccioso. 
(   ) A imunidade adquirida pode ser induzida de maneira passiva, em que é adquirida pela administração 

de anticorpos previamente formados (imunoglobulinas), humanos ou heterólogos (imunoglobulinas 
animais ou soros). 

(   ) A imunidade adquirida pode ser ativa artificial, em que se utiliza de micro-organismos vivos 
atenuados, mortos e de componentes inativados de micro-organismos: pós-vacina. 

 
(A) V/ V/ V 
(B) F/ F/ V 
(C) V/ F/ F 
(D) V/ F/ V 

 
 
49. Ao trocar uma criança, um Técnico em Enfermagem notou que esta apresentava algumas alterações de 

pele como hiperemia, vesículas, bolhas, crostas, erosão da pele, fissuras, prurido e que, ao tirar a fralda, a 
criança sentia dor e ficava irritada. Pensando em se tratar de dermatite das fraldas (ou amoniacal) 
resolveu tomar as medidas necessárias que foram: 

 
I. suspender o uso da fralda impermeável. 
II. não permitir que se acumule suor na pele da criança. 
III. expor as áreas lesadas, sem roupas, ao sol, por cerca de 20 minutos pela manhã, das 7 às 9 horas. 
IV. promover a ventilação da pele lesada várias vezes ao dia, deixando a área descoberta. 

 
 Pode-se afirmar que o Técnico em Enfermagem adotou as medidas corretas no que se apresenta em 
 

(A) I, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I, II, III e IV. 
(D) I, II e IV, apenas. 

 
 
50. O Técnico em Enfermagem observou que a criança apresentava inicialmente uma lesão, de crosta 

espessa, amarelada e, ao redor, a pele encontrava-se vermelha e inflamada. Prontamente, ao fazer o 
diagnóstico, tomou alguns cuidados, como o de limpar as superfícies afetadas, removendo as crostas, 
escamas e secreções, usando água morna e sabão neutro. Realizou, ainda, banho de permanganato de 
potássio diluído e aplicou pomadas, conforme prescrição médica. Diante do exposto, pode-se inferir que a 
criança apresentava uma infecção de pele denominada 

 
(A) pediculose. 
(B) monolíase. 
(C) impetigo. 
(D) escabiose. 

 
 


