
 
 

Concurso Público / Edital n. 01/2012 

 

Técnico em Enfermagem 
Código 211 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO. 
Elas fazem parte da sua prova. 

 

Este caderno contém as questões de Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais/Legislação 
e Conhecimentos Específicos.  
 

Ao receber a Folha de Respostas: 

 confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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. 
 

ATENÇÃO – Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que: “[...] portar arma(s) no local de 
realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte; 
[...] portar, mesmo que desligados, durante o período de realização das provas, quaisquer 
equipamentos eletrônicos como relógio digital, calculadora, walkman, notebook, palm-top, [...], ou 
instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular, bip, pager entre 
outros, ou deles fizer uso; [...] ” (itens 8.1.29 “d”, “e”) 

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO 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. 
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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 objetivas – cada uma 

constituída de 4 (quatro) alternativas – assim distribuídas:        

Língua Portuguesa — 15 (quinze) questões, Conhecimentos 

Gerais/Legislação — 10 (dez) questões e Conhecimentos 

Específicos  —  15 (quinze) questões, todas perfeitamente 

legíveis. 

 
Identificando 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 15 relacionam-se com o texto abaixo. Leia-o 
atentamente antes de responder a elas. 

 
 

O PODER DA FORÇA DE VONTADE 

Débora Rubin 
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I.D. é gerente de marketing em uma academia no Rio de Janeiro. E, acredite, 
até ela precisa ter muita força de vontade para malhar. Não porque não goste dos 
treinamentos ou os considere desnecessários. É que exercitar o corpo 
regularmente, comer de forma saudável, entregar trabalhos no prazo, manter a casa 
limpa e cumprir metas são atitudes que vão contra duas das maiores tentações do 
ser humano: o prazer e a preguiça. Para lutar contra essas tendências, é preciso 
fazer uma verdadeira ginástica mental. É o que prega o livro Willpower: 
rediscovering our greatest strength (Força de vontade: redescobrindo a nossa maior 
força, em tradução livre), lançado recentemente nos Estados Unidos e já um dos 
mais vendidos da lista do “The New York Times”. Segundo os autores da obra, o 
psicólogo da Universidade da Flórida Roy F. Baumeister e o jornalista John Tierney, 
o treino diário da nossa “maior força”, como chamam, é o melhor antídoto para a 
preguiça e a busca incessante de satisfação. E, quanto maior a força de vontade, 
maiores as chances de ter uma vida saudável. “É a chave do sucesso e da 
felicidade”, argumenta Baumeister. Parece exagero, mas não é. Nos estudos 
citados pelos autores, vários deles mostram que as pessoas com menos força de 
vontade são aquelas mais suscetíveis a problemas como alcoolismo, obesidade e 
vício em drogas. 

Difícil, no entanto, é ter esse controle em uma sociedade cada vez mais 
hedonista(1). ―A vida não permite satisfação o tempo todo, mas mesmo assim 
queremos nos manter nesse estado‖, explica o psicanalista e professor R.A.M., 
especialista em saúde e bem-estar. “E toda hora vai ter alguém te empurrando para 
a festa, para o bar, para a sobremesa mais gordurosa, o que torna ainda mais 
complicado fazer esse exercício mental.” O psicanalista aconselha a trocar o 
conceito de felicidade, que remete aos prazeres momentâneos, pela ideia de bem-
estar. O lado negativo da força de vontade acontece quando há um exagero e o 
bem-estar vira um tormento. Pessoas com pouca flexibilidade podem transformar 
autocontrole e disciplina em neurose e obsessão, como os que malham 
compulsivamente, os que cortam radicalmente doces e bebidas e os que só 
economizam dinheiro. 

 
 ISTOÉ, 29/02/2012. (Texto adaptado) 

 
(1) Hedonista – que considera o prazer como bem supremo. 
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Questão 1 

No texto apresentado, principalmente, 
 
A) descrevem-se objetos. 

B) expõem-se ideias. 

C) narram-se acontecimentos. 

D) reproduzem-se diálogos. 
 
 
 

Questão 2 

Nesse texto, focaliza-se, principalmente, 
 
A) um comportamento habitual. 

B) um costume raro. 

C) uma faculdade humana. 

D) uma maneira de ser. 
 
 
 

Questão 3 

No texto, NÃO se pretende estimular as pessoas a uma vida 
 
A) mais equilibrada. 

B) mais feliz. 

C) menos estressante. 

D) menos interessante. 
 
 
 

Questão 4 

“A vida não permite satisfação o tempo todo [...]” (linha 20) 
 
Essa frase, no texto, exprime uma constatação 
 
A) hipotética. 

B) imaginosa. 

C) pessimista. 

D) realista. 
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Questão 5 

“O lado negativo da força de vontade acontece quando há um exagero [...]” (linha 26) 
 
É CORRETO considerar que essa frase, no texto, significa um 
 
A) alerta. 

B) desafio. 

C) despropósito. 

D) equívoco. 
 
 
 

Questão 6 

“[...] os que malham compulsivamente [...]” (linhas 28-29)  
 
A palavra sublinhada nesse fragmento de frase pode ser adequadamente substituída, no 
texto, por 
 
A) deliberadamente. 

B) incessantemente. 

C) obrigatoriamente. 

D) prazerosamente. 
 
 
 

Questão 7  

“[...] os que cortam radicalmente doces e bebidas [...]” (linha 29) 
 
Nesse fragmento de frase, NÃO se pode considerar que a palavra sublinhada tenha o 
sentido de 
 
A) completamente. 

B) integralmente. 

C) ousadamente. 

D) totalmente. 
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Questão 8 

“Não porque não goste dos treinamentos [...]” (linhas 2-3)  
 
A forma verbal sublinhada nessa frase está conjugada no 
 
A) futuro. 

B) imperfeito. 

C) perfeito. 

D) presente. 
 
 
 

Questão 9 

“E, quanto maior a força de vontade, maiores as chances de ter uma vida saudável.” 
(linhas 13-14) 
 
Essa frase está estruturada a partir de uma ideia de 
 
A) alternância. 

B) comparação. 

C) conclusão. 

D) exclusão. 
 
 
 

Questão 10 

“Nos estudos citados pelos autores, vários deles mostram que as pessoas com menos 
força de vontade são aquelas mais suscetíveis a problemas como alcoolismo, obesidade 
e vícios em drogas.” (linhas 15-18) 
 
A expressão sublinhada nessa frase pode ser analisada, sintaticamente, como 
 
A) adjunto adnominal. 

B) adjunto adverbial. 

C) agente da voz passiva. 

D) predicativo. 
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Questão 11 

“Difícil, no entanto, é ter esse controle [...]” (linha 19) 
 
A conjunção sublinhada confere à frase a que pertence um sentido de 
 
A) adição. 

B) consequência. 

C) finalidade. 

D) oposição. 
 
 

 

Questão 12 

“A vida não permite satisfação o tempo todo [...]” (linha 20)  
 
A expressão sublinhada tem, nessa frase, um sentido de 
 
A) espaço. 

B) modo. 

C) origem. 

D) tempo. 
 
 

 

Questão 13 

“[...] explica o psicanalista e professor R.A.M., especialista em saúde e bem-estar.” (linhas 
21-22) 
 
A expressão sublinhada nessa frase pode ser classificada como um 
 
A) aposto. 

B) predicado. 

C) sujeito. 

D) vocativo. 
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Questão 14 

“O lado negativo da força de vontade acontece quando há um exagero [...]” (linha 26)  
 
A oração sublinhada será adequadamente classificada como 
 
A) causal. 

B) conformativa. 

C) consecutiva. 

D) temporal. 

 

 

 

Questão 15 

“Pessoas com pouca flexibilidade podem transformar autocontrole [...] em neurose e 
obsessão [...]” (linhas 27-28) 
 
A expressão sublinhada nessa frase explicita uma 
 
A) exclamação. 

B) generalização. 

C) qualificação. 

D) quantificação.  
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Conhecimentos Gerais/Legislação/Saúde Pública 

 

Questão 16 

É INCORRETO afirmar que, de acordo com Reigota (2001), a educação ambiental é uma 
proposta que 
 
A) altera  profundamente a educação como a conhecemos. 

B) deve ser necessariamente uma prática pedagógica voltada para a transmissão de 
conhecimentos sobre ecologia. 

C) deve se basear no diálogo entre gerações e culturas em busca da tripla cidadania: 
local, continental e planetária. 

D) visa a participação dos cidadãos nas discussões e decisões sobre a questão 
ambiental. 

 
 
 

Questão 17 

Para análise e para facilitar a compreensão, Covre (1993) divide a cidadania em termos 
de direitos civis, políticos e sociais. 
 
Segundo a referida autora, é INCORRETO afirmar que os direitos políticos dizem respeito  
 
A) à convivência com os outros homens em organismos de representação direta ou 

indireta. 

B) ao direito de se dispor do próprio corpo, locomoção e segurança. 

C) ao direito de ter livre expressão de pensamento e prática política e religiosa. 

D) à deliberação do homem sobre sua vida. 
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Questão 18 

De acordo com Valls (1996), a ética é um conceito que sempre esteve presente em todas 
as sociedades. 
 
Analise as seguintes afirmativas referentes à ética e assinale com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 
 
(    ) A ética contemporânea preocupa-se com o julgamento do sistema econômico como 

um todo. O bem e o mal existem apenas nas consciências individuais. 

(    ) Os valores éticos podem se transformar, assim como a sociedade se transforma. 

(    ) A ética, tradicionalmente, é entendida como uma reflexão científica ou filosófica 

sobre os costumes ou sobre as ações humanas. 

(    ) A ética pode ser o estudo das ações ou dos costumes e pode ser a própria  

realização de um tipo de comportamento. 

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

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

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

D) (F) (V) (F) (V) 
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Questão 19 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Conselho Tutelar é um 
órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 
 
De acordo com o trecho acima, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as 
falsas. 
 
(    ) Em cada município haverá, no mínimo, um conselho tutelar composto de seis 

membros escolhidos pela comunidade. 

(    ) Os membros escolhidos terão de cumprir o mandato de dois anos. 

(    ) Para ser membro de um conselho tutelar, o candidato deverá ter idade superior a 

vinte e um anos. 

(    ) O candidato deverá obrigatoriamente residir no município. 

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

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

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

D) (F) (V) (F) (V) 

 

Questão 20 

Considerando que tenha sido aprovada uma emenda à Lei Orgânica do Município de 

Patrocínio, é CORRETO afirmar que 

 

A) a emenda pode ser resultado de iniciativa popular. 

B) o projeto de emenda foi votado e aprovado em turno único. 

C) o quórum para aprovação da emenda foi o de maioria absoluta. 

D) a emenda será promulgada pela Mesa da Câmara de Vereadores. 
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Questão 21 

São abrangidos pelo Regime Próprio de Previdência Social do Município de Patrocínio 

 

A) o prefeito e o vice-prefeito, nestas condições. 

B) os vereadores, nesta condição. 

C) os servidores exclusivamente ocupantes de cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração. 

D) os servidores ativos que estiverem afastados ou licenciados temporariamente do 
cargo efetivo, sem receber subsídio, vencimento ou remuneração do Município.  

 

 

Questão 22 

Sobre o estágio probatório do servidor público do Município de Patrocínio, é CORRETO 

afirmar que 

 

A) o tempo de afastamento para o exercício de mandato eletivo é contado para fins de 
estágio probatório. 

B) o servidor já estável no serviço público do Município de Patrocínio nomeado para 
outro cargo de provimento efetivo fica dispensado do estágio probatório. 

C) o servidor não aprovado em estágio probatório será exonerado do cargo. 

D) não será concedida ao servidor em estágio probatório licença para o exercício de 
atividade política. 

 
 

Questão 23 

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I fazendo a relação do significado com 
o tipo de estudo. 
 
    COLUNA I      COLUNA II 

1. Caso-controle (    ) Prospectivo 

2. Coorte (    ) Retrospectivo 

3. Seccional (    ) Transversal 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA. 
 
A) (1) (2) (3) 

B) (3) (2) (1) 

C) (2) (1) (3) 

D) (3) (1) (2) 
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Questão 24 

Sobre a participação da sociedade na gestão do Sistema Único de Saúde, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
A) O Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução 

da política de instância correspondente, exceto nos aspectos econômicos e 
financeiros. 

B) O Conselho de Saúde é órgão colegiado composto por representantes do governo, 
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. 

C) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será 
majoritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. 

D) O Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e o Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde não terão representação no Conselho Nacional de 
Saúde por se tratar de instâncias independentes. 

 
 

 

Questão 25 

A hierarquização dos serviços de saúde significa 
 
A) a descentralização administrativa das instituições da área de saúde. 

B) a organização dos serviços segundo o volume da demanda. 

C) a distribuição de cargos e funções segundo critérios administrativos definidos. 

D) a organização dos serviços segundo a complexidade das ações desenvolvidas. 
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Conhecimentos Específicos 

 
 

Questão 26 

É inegável a eficácia da vacinação como instrumento de intervenção na dimensão coletiva 
do processo saúde-doença dos grupos populacionais, reduzindo a morbidade e a 
mortalidade por doenças imunopreviníveis. Cabe aos profissionais de saúde utilizar 
habilidades técnicas adequadas para maximizar os benefícios e minimizar os riscos 
envolvidos na vacinação.  
 
Considerando os aspectos técnicos na administração das vacinas de uso parenteral, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A vacina BCG, contra tuberculose, deve ser aplicada por via intradérmica, sendo o 

local de aplicação a inserção inferior do músculo deltoide direito. 

B) A vacina contra febre amarela deve ser aplicada por via subcutânea, e um dos locais 
de aplicação é a região posterior do antebraço. 

C) A vacina DTP, contra tétano, difteria e coqueluche, deve ser administrada por via 
intramuscular, e um dos locais de aplicação é a região ventroglútea. 

D) A vacina contra influenza deve ser administrada por via intradérmica, e um dos locais 
de aplicação é a região posterior do antebraço. 

 
 

 

Questão 27 

Os elevados índices de incidência e mortalidade por câncer de colo do útero e de mama 
no Brasil denotam a relevância de ações de gestores e dos profissionais de saúde que 
visem o controle desses agravos.   
 
No que se refere às atribuições do técnico de enfermagem na atenção básica no controle 
dos cânceres do colo do útero e da mama, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Realizar atenção integral às mulheres. 

B) Realizar consulta de enfermagem, exame clínico das mamas e solicitar exames 
complementares. 

C) Realizar atenção domiciliar, quando necessário. 

D) Manter a disponibilidade de suprimentos para a realização do exame do colo de útero. 
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Questão 28 

A triagem neonatal permite diagnosticar diversas doenças passíveis de tratamento ou de 
interferência, impedindo o aparecimento de suas manifestações clínicas ou minimizando 
seus efeitos aos médio e longo prazos.  
 
Considerando o procedimento de coleta de sangue para a triagem neonatal, analise as 
seguintes afirmativas e marque a INCORRETA. 
 
A) Em cidades onde a temperatura ambiente é muito baixa, recomenda-se o 

aquecimento de até 44°C do pé da criança para se promover aumento do fluxo 
sanguíneo local. 

B) Durante o período de coleta, o calcanhar da criança deve estar abaixo do nível do 
coração. 

C) Anteriormente ao procedimento de punção para a coleta de sangue, é indicado não 
fazer antissepsia do calcanhar com álcool 70%, evitando-se, assim, diluição do 
sangue e erro laboratorial. 

D) A punção deve ser feita na planta do calcanhar para evitar atingir os ossos e vasos 
regionais. 

 
 

 

Questão 29 

No ano de 2004, reconhecendo a relevância epidemiológica das Lesões por Esforços 
Repetitivos (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), o 
Ministério da Saúde tornou essas patologias de notificação compulsória.  
 
Considerando esses agravos, analise as afirmativas abaixo e assinale a INCORRETA. 
 
A) Os objetivos dos profissionais de saúde na abordagem às LER/DORT, a cada caso 

diagnosticado, devem se restringir exclusivamente ao acolhimento humanizado nos 
serviços assistenciais. 

B) As lesões por esforços repetitivos e os distúrbios osteomusculares relacionados ao 
trabalho são danos decorrentes da utilização excessiva imposta ao sistema 
musculoesquelético. 

C) As queixas mais comuns das LER/DORT são dor localizada, irradiada ou 
generalizada, fadiga e sensação de peso. 

D) As atividades em grupo de caráter terapêutico educativo para pacientes com 
LER/DORT são importantes para permitir discussões sobre as dúvidas e as 
dificuldades enfrentadas no diagnóstico e no tratamento. 
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Questão 30 

A Caderneta da Saúde do Adolescente é uma publicação do Ministério da Saúde que 
contempla orientações importantes para o acompanhamento do crescimento e do 
desenvolvimento dos adolescentes.  
 
Considerando essas orientações, analise as seguintes afirmativas e assinale a 
INCORRETA. 
 
A) A recomendação de ingestão de feijão, arroz, massas, leite e/ou derivados 

diariamente constitui-se em um dos passos para a alimentação saudável do 
adolescente. 

B) Indica-se ao adolescente tomar, a cada cinco anos, a vacinação contra febre amarela. 

C) A lavagem do rosto duas a três vezes ao dia com sabonete esfoliante é importante 
para o controle da oleosidade facial. 

D) Durante os dois primeiros anos do início da menstruação, é normal que os ciclos 
menstruais sejam irregulares. 

 
 

 

Questão 31 

A Norma Regulamentadora (NR 32) tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas 
para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores 
dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e 
assistência à saúde em geral. 
 
Considerando as diretrizes básicas da NR 32, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 
A) Para fins de aplicação da NR 32, considera-se risco biológico a probabilidade da 

exposição ocupacional a agentes biológicos tais como os microrganismos, 
geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e 
os príons. 

B) O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) deve, ainda,   
contemplar o reconhecimento e a avaliação dos riscos biológicos; a relação contendo 
a identificação nominal dos trabalhadores, sua função, o local em que desempenham 
suas atividades e o risco a que estão expostos dentre outros. 

C) Apenas em ocorrências de acidente envolvendo riscos biológicos com obrigatoriedade 
de afastamento do trabalhador deve ser emitida a Comunicação de Acidente de 
Trabalho (CAT). 

D) Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter 
lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, 
toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. 
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Questão 32 

A humanização é uma aposta metodológica, um certo modo de fazer, lidar e intervir sobre 
problemas do cotidiano do SUS. Não se trata de humanizar o humano, mas de enfrentar e 
lidar com relações de poder, de trabalho e de afeto, estas, sim, produtoras de práticas 
desumanizadas, considerando nosso horizonte ético e humanístico (BRASIL, 2010).  
 
A esse respeito, analise as afirmativas a seguir e assinale com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 
 
(    ) O acolhimento é uma das diretrizes centrais para orientar as ações das equipes de 

saúde. Acolher não significa apenas interagir a partir do aceitar aquilo que o outro 
traz, mas, a partir disto, produzir movimentos que permitam a produção de novas 
atitudes, de novas éticas. 

(    ) Os usuários têm direitos à informação, à inclusão nas práticas/ações de saúde 
(consultas, exames, internações etc.), se esta for sua opção, de pessoas de sua 
confiança; direitos de ter respeitadas suas opções sexuais, religiosas e políticas, 
que não podem ser discriminadas. 

(    ) Também é diretriz da humanização a gestão democrática das organizações de 
saúde, dos processos de trabalho e de formação, da clínica e da saúde coletiva. 
Isto quer dizer que se deve compartilhar o poder e as tomadas de decisões 
cotidianas ficando a cargo apenas do gestor situações/problemas de ordem 
burocrática. 

(    ) O cuidar deve se pautar também em práticas complementares, respeitando as 
dimensões social e subjetiva dos usuários, incluindo-os na rede de saúde e nos 
grupos educativos para que se tornem responsáveis pela própria saúde  e possam 
aprender com os profissionais da equipe de saúde. 

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

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

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

D) (F) (V) (F) (V) 
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Questão 33 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ou Núcleo de Atenção Psicossocial é um 
serviço de saúde aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde (SUS). É um serviço 
de atendimento de saúde mental criado para ser substitutivo às internações em hospitais 
psiquiátricos. 
 
A esse respeito, analise as afirmativas a seguir e marque com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 
 
(    ) Os CAPS devem ter um ambiente terapêutico e acolhedor, que possa incluir 

pessoas em situação de crise. O sucesso do acolhimento da crise é essencial para 
o cumprimento dos objetivos de um CAPS, que é atender os transtornos psíquicos 
graves e encaminhar para internações somente casos de pessoas muito 
desestruturadas. 

(    ) O objetivo do CAPS é oferecer atendimento à população de sua área de 
abrangência, realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos 
usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento 
dos laços familiares e comunitários. 

(    ) Para ser atendido em um CAPS, basta procurar diretamente esse serviço ou ser 
encaminhado pelo Programa de Saúde da Família ou por qualquer serviço de 
saúde. A pessoa tem que estar acompanhada, devendo procurar, 
preferencialmente, o CAPS que atende a região onde mora. 

(    ) As práticas realizadas nos CAPS se caracterizam por ocorrerem em ambiente 
aberto, acolhedor e inserido na cidade, no bairro. Os projetos desses serviços, 
muitas vezes, ultrapassam a própria estrutura física, em busca da rede de suporte 
social, potencializadora de suas ações, preocupando-se com o sujeito, sua história, 
sua cultura e sua vida cotidiana. 

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

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

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

D) (F) (F) (V) (V) 
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Questão 34 

Os trabalhadores devem comunicar imediatamente todo acidente ou incidente, com 
possível exposição a agentes biológicos, ao responsável pelo local de trabalho e, quando 
houver, ao serviço de segurança e saúde do trabalho e à CIPA. 
 
Com base nessa afirmativa, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I 
relacionando a palavra com seu significado. 
 
        COLUNA I                                                              COLUNA II 

1. Acidente  

2. Descontaminação 

3. Desinfecção 

4. Incidente 
 

(    ) Processo de eliminação ou destruição de microrganismos 
na forma vegetativa, independentemente de serem 
patogênicos ou não, presentes nos artigos e objetos 
inanimados. 

(    ) Evento súbito e inesperado que interfere nas condições 
normais de operação e que pode resultar em danos ao 
trabalhador, à propriedade ou ao meio ambiente. 

(    ) Evento súbito e inesperado que interfere na atividade 
normal do trabalho sem dano ao trabalhador, à 
propriedade ou ao meio ambiente. 

(    ) Remoção de um contaminante químico, físico ou 
biológico. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA. 
 
A) (3) (2) (4) (1) 

B) (3) (1) (4) (2) 

C) (2) (1) (3) (4) 

D) (2) (3) (4) (1) 
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Questão 35 

Além das atribuições comuns a todos os profissionais da Equipe de Saúde da Família 
(ESF), todas as categorias profissionais têm suas atribuições específicas.  
 
Analise as seguintes afirmativas referentes às atribuições mínimas específicas do técnico 
de enfermagem e assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) Participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos 

regulamentados no exercício de sua profissão na Unidade de Saúde da Família (USF) 
e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações dentre outros). 

B) Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação 
de risco conforme planejamento da equipe. 

C) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e pessoas sob sua 
responsabilidade de acordo com as necessidades definidas pela equipe. 

D) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF. 

 
 

 

Questão 36 

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem está organizado por assunto e inclui 
princípios, direitos, responsabilidades, deveres e proibições pertinentes à conduta ética 
dos profissionais de enfermagem.  
 
Tendo em vista os preceitos do Código de Ética da enfermagem, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
 
A) É proibido ao profissional de enfermagem executar ou participar da assistência à 

saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em 
iminente risco de morte. 

B) É direito do profissional de enfermagem recusar-se a executar atividades que não 
sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam 
segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. 

C) Entre as responsabilidades e deveres dos profissionais de enfermagem encontra-se: 
prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. 

D) É permitido ao profissional de enfermagem assinar ações de enfermagem que não 
executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional, 
desde que haja um acordo verbal entre as partes. 
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Questão 37 

Dentre as funções de assistência de enfermagem, a administração de medicamentos é 
uma das mais executadas pelos profissionais da área.  
 
Considerando as diretrizes e normas de administração de medicamentos, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 
A) Prescrição médica: gentamicina 30mg intramuscular de 12\12 horas. Disponível 

frasco de 1,5 mL gentamicina com a concentração de 40mg\mL. Deverão ser 
administrados 0,75 mL para cumprir adequadamente a prescrição. 

B) Prescrição médica: Soro fisiológico 0,9% 1000 ml de 12 em 12 horas. Deverá correr a 
45 gotas por minuto para cumprir adequadamente a prescrição. 

C) A aplicação método trajeto “Z” é uma técnica intramuscular utilizada na aplicação de 
drogas irritativas para proteção da pele e de tecidos subcutâneos. 

D) A administração intradérmica de medicações é utilizada, sobretudo, para fins 
diagnósticos, quando testam alergias ou reação para tuberculose. 

 
 

 

Questão 38  

Os cuidados de enfermagem relacionados ao tratamento e prevenção de lesões cutâneas 
usualmente são rotina no dia a dia de trabalho da equipe de enfermagem assistencial.  
 
Nesse sentido, leia as seguintes afirmativas e assinale a INCORRETA. 
 
A) A limpeza do leito da ferida deve ser feita com a irrigação com jatos de solução salina 

isotônica (0,9%). 

B) O técnico de enfermagem deve executar o procedimento de curativo prescrito pelo 
enfermeiro realizando o desbridamento autolítico e químico. 

C) O técnico de enfermagem deverá executar o desbridamento mecânico do tecido 
necrótico, realizando a remoção da necrose do leito da ferida utilizando força física 
em caso de úlceras de pressão. 

D) No ambiente de ambulatório é recomendada a técnica de limpeza estéril, na qual se 
preconiza que todo material utilizado para o procedimento seja estéril. 
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Questão 39  

A hipertensão arterial é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo e, por 
isso mesmo, deve ser focado pelos serviços de saúde, tanto na prevenção, quanto no 
tratamento dessa doença.  
 
Considerando os cuidados de enfermagem na atenção à saúde do adulto portador de 
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) Ao aferir a pressão arterial de um paciente, o técnico de enfermagem deverá 

identificar a pressão sistólica no momento do aparecimento do primeiro som (fase I de 
Korotkoff) e a pressão diastólica no desaparecimento do som (fase V de Korotkoff). 

B) Hipertensão arterial é definida quando a pressão arterial sistólica for igual a             
130 mmHg e a pressão arterial diastólica  igual a 90 mmHg, em indivíduos que estão 
fazendo uso de medicação anti-hipertensiva. 

C) Segundo o Ministério da Saúde, a pressão arterial de um indivíduo adulto será 
considerada normal quando a pressão arterial sistólica for <120 mmHg e a diastólica 
for <80 mmHg. 

D) O controle de peso e a adesão de hábitos alimentares saudáveis estão entre as 
principais estratégias para o tratamento não-farmacológico da HAS. 

 
  

Questão 40  

Segundo o Ministério da Saúde, o maior desafio na atenção à pessoa idosa é conseguir 
contribuir para que, apesar das progressivas limitações que venham a ocorrer, elas 
possam redescobrir possibilidades de viver sua própria vida com a máxima qualidade 
possível.  
 
Considerando os cuidados de enfermagem na atenção à saúde do idoso, assinale a 
afirmativa INCORRETA.  
 
A) A inatividade física, prevalente entre os idosos consequente ao estilo de vida moderno 

que propicia o gasto da maior parte do tempo livre em atividades sedentárias, é 
benéfica nessa faixa etária, pois diminui o risco de desenvolver doenças crônicas. 

B) No cuidado à pessoa idosa, é também atribuição do técnico de enfermagem a 
orientação aos familiares e/ou cuidador e ainda ao próprio idoso sobre a correta 
utilização dos medicamentos. 

C) Dentre as causas mais comuns relacionadas às quedas de pessoas idosas na 
comunidade, pode-se citar: fraqueza/distúrbios de equilíbrio e marcha, tontura/ 
vertigem e alteração postural/hipotensão ortostática. 

D) A internação domiciliar no âmbito do SUS, Portaria GM n. 2.529, de 20 de outubro de 
2006, muito utilizada na assistência a idosos, define-se como o conjunto de atividades 
prestadas no domicílio às pessoas, clinicamente estáveis, que exijam intensidade de 
cuidados acima das modalidades ambulatoriais, mas que possam ser mantidos em 
casa, sendo atendidos por equipe específica. 
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