
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2013 
Provimento de Cargos Públicos do Quadro da Prefeitura do Município de Piracicaba. 

 

CADERNO DE QUESTÕES  
 

 

005 - Auxiliar de Enfermagem do PSF 
(Programa Saúde da Família) 

 
 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES. 

 

1 Confira se o cargo descrito acima é o mesmo para o qual você se inscreveu.  

2 Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES, que contém 50 questões objetivas, você recebeu o CARTÃO-
RESPOSTA destinado à marcação das respostas da prova. 

3 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Em 
caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 

4 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando, de preferência, 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

5 Não dobre, não amasse e nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele somente poderá ser substituído caso esteja 
danificado na barra de reconhecimento para leitura óptica. 

6 No CARTÃO-RESPOSTA, marque, para cada questão, a letra correspondente à opção escolhida para a resposta, 
preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os 
campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco. 

7 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. 
Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão. A 
marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

8 O tempo disponível para esta prova é de 3 horas. 

9 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações 
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

10 Você somente poderá deixar o local de prova após 1 hora do início da aplicação da prova. 

11 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 

12 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 
como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie. 

13 O penúltimo e o antepenúltimo candidato que terminar a prova deverão ficar na sala até o último candidato entregar a 
prova. O candidato que estiver fazendo a prova por último não é testemunha, e sim a pessoa que está sendo observada. 

 
 

 

 
 
 

NOME:_________________________________RG:______________ 
 

GRUPO MAKIYAMA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto para responder as questões de 01 a 08. 
 
“Fui criado com princípios morais comuns: 
Quando eu era pequeno, mães, pais, professores, avós, tios, 
vizinhos, eram autoridades dignas de respeito e 
consideração. Quanto mais próximos ou mais velhos, mais 
afeto. Inimaginável responder de forma mal educada aos 
mais velhos, professores ou autoridades… Confiávamos nos 
adultos porque todos eram pais, mães ou familiares das 
crianças da nossa rua, do bairro, ou da cidade… Tínhamos 
medo apenas do escuro, dos sapos, dos filmes de terror… 
Hoje me deu uma tristeza infinita por tudo aquilo que 
perdemos. Por tudo o que meus netos um dia enfrentarão. 
Pelo medo no olhar das crianças, dos jovens, dos velhos e 
dos adultos. Direitos humanos para criminosos, deveres 
ilimitados para cidadãos honestos. Não levar vantagem em 
tudo significa ser idiota. Pagar dívidas em dia é ser tonto… 
Anistia para corruptos e sonegadores… O que aconteceu 
conosco? Professores maltratados nas salas de aula, 
comerciantes ameaçados por traficantes, grades em nossas 
janelas e portas. Que valores são esses? Automóveis que 
valem mais que abraços, filhas querendo uma cirurgia como 
presente por passar de ano. Celulares nas mochilas de 
crianças. O que vais querer em troca de um abraço? A 
diversão vale mais que um diploma. Uma tela gigante vale 
mais que uma boa conversa. Mais vale uma maquiagem que 
um sorvete. Mais vale parecer do que ser… Quando foi que 
tudo desapareceu ou se tornou ridículo? 
Quero arrancar as grades da minha janela para poder tocar 
as flores! Quero me sentar na varanda e dormir com a porta 
aberta nas noites de verão! Quero a honestidade como 
motivo de orgulho. Quero a vergonha na cara e a 
solidariedade. Quero a retidão de caráter, a cara limpa e o 
olhar olho-no-olho. Quero a esperança, a alegria, a confiança! 
Quero calar a boca de quem diz: “temos que estar ao nível 
de…”, ao falar de uma pessoa. Abaixo o “TER”, viva o “SER”. 
E viva o retorno da verdadeira vida, simples como a chuva, 
limpa como um céu de primavera, leve como a brisa da 
manhã! 
E definitivamente bela, como cada amanhecer. Quero ter de 
volta o meu mundo simples e comum. Onde existam amor, 
solidariedade e fraternidade como bases. Vamos voltar a ser 
“gente”. Construir um mundo melhor, mais justo, mais 
humano, onde as pessoas respeitem as pessoas. Utopia? 
Quem sabe?… Precisamos tentar… Quem sabe comecemos 
a caminhar transmitindo essa mensagem… Nossos filhos 
merecem e nossos netos certamente nos agradecerão!”. 
Arnaldo Jabor   

Questão 01 
O autor afirma que quando ele era pequeno: 
A Foi criado de forma muito rígida. 
B Respeitava apenas os parentes próximos. 
C Tinha medo das autoridades locais. 
D Possuía muito afeto pelos mais velhos. 
E Considerava as autoridades do seu bairro como seus 

familiares. 
 

Questão 02 
“Hoje me deu uma tristeza infinita por tudo aquilo que 
perdemos.” O termo em destaque na frase tem o mesmo 
sentido de: 
A Tristeza finda.  
B Tristeza sem fim. 
C Tristeza ínfima. 
D Tristeza íntima. 
E Tristeza transitória. 
 

Questão 03 
Analise as afirmativas abaixo em relação ao texto e marque C 
para as corretas e I para as incorretas. 
 

(__)  As crianças de agora têm muito medo de sapos, do 
escuro e de filmes de terror. 

(__)  O autor afirma que, na atualidade, os Direitos Humanos 
são para os bandidos e não para os cidadãos de bem. 

(__)  Atualmente, o crime do sonegador de impostos é 
perdoado. 

 

Assinale a alternativa que apresenta correta e 
respectivamente a sequência, de cima para baixo, das 
respostas das afirmativas. 
A I,C,I 
B I,I,C 
C C,C,C 
D C,I,I 
E I,C,C 
 

Questão 04 
“grades em nossas janelas e portas.” De acordo com esse 
trecho, no âmbito do texto, pode-se afirmar que o mundo 
atual está mais 
A sereno. 
B solidário. 
C violento. 
D pacífico. 
E desenvolvido. 
 

Questão 05 
“Quero a retidão de caráter”. Tomando como base esse 
trecho e o todo do texto, uma pessoa que tem retidão de 
caráter é o mesmo que uma pessoa ser: 
A Inteligente. 
B Íntegra. 
C Falsa. 
D Hipócrita. 
E Pérfida. 
 

Questão 06 
O que se pode afirmar sobre a frase: “Vamos voltar a ser 
“gente””, em relação ao todo do texto? 
A As pessoas da época do autor eram mais solidárias e 

tolerantes. 
B As pessoas de antigamente eram mais sérias e 

moralistas. 
C As pessoas da atualidade são mais compreensivas do 

que aquelas de anos atrás. 
D As pessoas de agora têm de voltar a ser mais 

individualistas. 
E As pessoas do mundo contemporâneo são mais 

solidárias. 
 

Questão 07 
O que o termo “Utopia” significa? 
A Algo próximo a acontecer. 
B Um ideal não atingível. 
C Fatalidade. 
D Respeito ao próximo. 
E Uma mensagem de solidariedade. 
 

Questão 08 
“Quero arrancar as grades da minha janela”  
 

Qual alternativa apresenta a frase correta em relação à 
substituição do termo em destaque pelo pronome? 
A Quero arrancar lhes da minha janela  
B Quero arrancar as da minha janela  
C Quero arrancá-las da minha janela  
D Quero arrancar elas da minha janela  
E Quero arrancar a elas da minha janela  
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Questão 09 
___ noite iremos ____ casa de minha tia. 
 

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente 
as lacunas da frase acima. 
A À; a 
B À; à 
C A; a 
D À; há 
E A; há 
 

Questão 10 
Analise as orações abaixo: 
 

I Onde você vai? 
II Aonde você esteve ontem? 
III Esqueci-me do nome dele. 
 

Está correto, em relação à regência dos verbos, apenas o que 
consta em: 
A I, II e III 
B II e III 
C I e III 
D II 
E III 
 

MATEMÁTICA 
 

Questão 11 
Sabendo que, em uma corrida, o primeiro colocado terminou 
a prova em 45min, e que o segundo colocado demorou mais 
1/9 em relação ao tempo do primeiro, quantos minutos o 
segundo colocado gastou para terminar a prova? 
A 45 
B 48 
C 50 
D 52 
E 55 

Questão 12 
Priscila comprou um carro por R$ 45.000,00 e o vendeu com 
um prejuízo de R$ 9.000,00. Qual a porcentagem de 
prejuízo? 
A 12% 
B 15% 
C 19% 
D 18% 
E 20% 
 

Questão 13 
Uma gráfica consegue imprimir, em 2 horas, o total de 350 
folhas. Em 7 horas, quantas folhas essa gráfica consegue 
imprimir? 
A 1225 
B 1220 
C 1235 
D 1255 
E 1230 
 

Questão 14 
Uma lesma está no fundo de um poço vazio de 21 metros de 
profundidade. Ela começa a subir, linearmente, três metros 
durante o dia e durante a noite ela escorrega um metro para 
baixo, também de forma linear. Seguindo esse mesmo ritmo, 
em qual dia ela chegará ao topo do poço? 
A 6º dia  
B 7º dia 
C 8º dia 
D 9º dia 
E 10º dia 
 
 
 

Questão 15 
Rosa comprou uma enorme barra de chocolate. Metade 
guardou para próxima semana. Do que restou, deu metade a 
seu filho, ficando com a outra e desta, comeu um quarto, o 
equivalente a 400 gramas. Quanto pesava a barra? 
A 7,4 kg 
B 6,8 kg 
C 6,2 kg 
D 6,4 kg 
E 8,0 kg 

 

Questão 16 
Num clássico regional entre dois times de vôlei, a quantidade 
de torcedores do time A era o triplo da quantidade de 
torcedores do time B somado a 200. Sabendo que existem 
1400 torcedores do time A no jogo, quantos eram os 
torcedores do time B? 
A 400 torcedores. 
B 500 torcedores. 
C 600 torcedores. 
D 700 torcedores. 
E 800 torcedores. 

Questão 17 
Uma floricultura vende seus produtos 50% mais caro do que 
compra. Sabendo que ela compra por R$ 1,80 cada tulipa e 
por R$ 2,50 cada cartão, qual é o seu lucro após vender 
1.000 tulipas e 200 cartões?  
A R$ 3.200,00 
B R$ 3.550,00 
C R$ 3.450,00 
D R$ 2.650,00 
E R$ 3.250,00 

Questão 18 
O saldo da conta bancária de Rosa é R$ 228,45 negativos. 
Para que o saldo da referida conta passe a ser R$ 385,00 
positivos, é necessário um depósito de: 
A R$ 613,45 
B R$ 623,00 
C R$ 613,00 
D R$ 633,45 
E R$ 643,45 

Questão 19 
Osvaldo possuía na poupança R$ 19.260,00. Porém, seus 6 
filhos estavam endividados e ele resolveu emprestar a eles 
dois terços desse valor. Sabendo que ele deu a mesma 
quantia para cada um deles, quanto cada um ganhou? 
A R$ 2.100,00 
B R$ 1.120,00 
C R$ 2.120,00 
D R$ 2.160,00 
E R$ 2.140,00 

Questão 20 
Paulo gostaria muito de comprar um rádio novo. O vendedor 
de uma loja de eletrodomésticos disse a ele que, se 
comprasse o rádio que estava na promoção à vista, teria um 
desconto de 15%, pagando por ele R$1.147,50. Qual é o 
valor do rádio sem o desconto? 
A R$ 1.550,00 
B R$ 1.150,00 
C R$ 1.450,00 
D R$ 1.250,00 
E R$ 1.350,00 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 21 
Considere as afirmativas abaixo no que diz respeito a 
transtornos alimentares: 
I Atualmente, eles se manifestam mais em pessoas adultas. 
II 30% dos transtornos como anorexia nervosa e bulimia 

nervosa acometem os homens. 
III A doença pode ter como fator desencadeador algum 

evento significativo, como uma perda importante. 
IV A anorexia nervosa é caracterizada por uma severa 

restrição alimentar que é imposta pela própria pessoa. 
Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I e IV. 
B II e III. 
C III e IV. 
D I e II. 
E IV. 
 

Questão 22 
Dentre os principais fatores de risco para diabetes, de acordo 
com o Ministério da Saúde, NÃO podemos considerar: 
A Obesidade. 
B Tuberculose. 
C Sedentarismo. 
D Histórico familiar. 
E Hipertensão arterial. 
 

Questão 23 
Segundo o Ministério da Saúde, a Hanseníase é uma doença 
transmissível que afeta principalmente: 
A Audição e paladar. 
B Pele e nervos periféricos. 
C Sistema respiratório. 
D Estômago e pâncreas. 
E Sistema gastrointestinal.  
 

Questão 24 
“Quando se fala de violência ___________, deve-se 
considerar qualquer tipo de relação de abuso praticado no 
contexto privado da família contra qualquer um dos seus 
membros.”  
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do 
excerto acima.  
A psicológica 
B institucional 
C econômica 
D sexual 
E intrafamiliar 

Questão 25 
Analise as afirmativas a seguir em relação à violência contra 
idosos: 
I Quanto menor a dependência do idoso, maior o grau de 

vulnerabilidade para esta prática. 
II Com exceção do abuso sexual, os idosos sofrem todos os 

tipos de abusos (físico, financeiro, psicológico, etc).  
III Nem sempre os maus tratos são ocasionados de forma 

intencional.  
IV A causa da lesão que leva o paciente à unidade de saúde 

para atendimento médico nem sempre é relatada ou fica 
evidente.  

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I. 
B II. 
C IV. 
D I e II. 
E III e IV. 
 

Questão 26 
A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, 
portador do vírus flavivirus. Assinale a alternativa CORRETA 
quanto ao tempo necessário para que o vírus se reproduza no 
organismo do mosquito e este comece a transmitir a doença: 
A 12 horas. 
B 24 horas. 
C 5 dias.   
D de 2 a 6 dias. 
E de 8 a 12 dias.  
 

Questão 27 
Em relação ao controle e prevenção das carências 
nutricionais, analise as assertivas a seguir: 
I As deficiências de vitamina A e de ferro são as principais 

carências nutricionais específicas do Brasil.  
II O distúrbio por deficiência de Iodo também é conhecido 

como Reumatismo.   
III Entre as ações do Ministério da Saúde para reduzir as 

deficiências dos micronutrientes, está a suplementação 
de alimentos com mega doses de vitaminas e minerais.  

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I. 
B II. 
C III. 
D I e II. 
E I e III. 
 

Questão 28 
As hepatites virais são doenças que provocam a inflamação 
do fígado. São silenciosas porque nem sempre apresentam 
sintomas. Assinale a alternativa correspondente apenas aos 
tipos de Hepatites Virais, segundo o Ministério da Saúde.  
A Tipos B e C. 
B Tipos A, B e C. 
C Tipos B, D, E e F. 
D Tipos A, B, C, D e E. 
E Tipos B, C, D, E, F e G. 
 

Questão 29 
Quando as hepatites virais apresentam sinais ou sintomas, 
estes podem ser, EXCETO: 
A Enjoos /náuseas. 
B Dores nas articulações.  
C Perda de apetite. 
D Icterícia. 
E Urina escura. 
 

Questão 30 
São maneiras de prevenção das hepatites A e E: 
I Lavar as mãos após ir ao banheiro, trocar fraldas e antes 

de comer ou preparar alimentos. 
II Caso haja algum doente com hepatite A em casa, utilizar 

sal e vinagre ao lavar o banheiro. 
III Lavar bem, com água tratada, clorada ou fervida, os 

alimentos que são consumidos crus. 
IV Cozinhar bem os alimentos antes de consumi-los, 

principalmente mariscos e frutos do mar. 
V Construir fossas próximas a poços e nascentes de rios. 
 

Está CORRETO apenas o que se afirma em:  
A I e II. 
B II e IV.  
C III e V. 
D I, III e IV. 
E II, IV e V.  
 
 
 
 
 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 




Página 6 Caderno de Questões – Piracicaba – 005 - Auxiliar de Enferma

Questão 31 
Conforme definido pela Constituição Federal de 1988, as 
ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada, e devem constituir um sistema 
único, organizado de acordo com algumas diretrizes: 
I descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo; 
II atendimento integral, com prioridade para as atividades de 

controle, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
III participação da comunidade. 
 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I. 
B II. 
C I e II. 
D II e III. 
E I e III. 
 

Questão 32 
De acordo com a Constituição Federal de 1988, compete ao 
Sistema Único de Saúde, além de outras atribuições: 
I controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde e participar da 
produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 

II ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde; 

III determinar a política e a execução das ações de 
saneamento básico; 

IV incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento 
científico e tecnológico. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I, II e III. 
B II, III e IV. 
C III e IV. 
D I e II. 
E I, II e IV. 
 

Questão 33 
Segundo a lei 8080/90, a iniciativa privada poderá participar 
do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter: 
A regimentar. 
B implementar. 
C de urgência. 
D de exceção. 
E complementar. 

 

Questão 34 
De acordo com Norma Operacional da Assistência à 
Saúde/SUS (NOAS-SUS 01/02), analise os itens abaixo 
quanto a algumas das Responsabilidades e Ações 
Estratégicas Mínimas de Atenção Básica. 
I Controle da Tuberculose. 
II Controle da Hanseníase.  
III Controle da Diabetes Melittus.  
IV Ações de Saúde da Criança.  
V Ações de Saúde da Mulher.  
 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I, III e V. 
B II, III e V. 
C III e IV. 
D I, III, IV e V. 
E II, III e IV. 
 
 
 
 
 
 

Questão 35 
Julgue o exposto abaixo como verdadeiro (V) ou falso (F), 
tendo em vista os três grandes campos de atenção à saúde, 
segundo a Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Saúde (NOB-SUS). 

(     ) O da assistência, em que as atividades são dirigidas 
às pessoas, individual ou coletivamente, e que é 
prestada no âmbito ambulatorial e hospitalar, bem 
como em outros espaços, excetuando-se o 
domiciliar. 
 

(     ) O das intervenções ambientais, no seu sentido mais 
amplo, incluindo as relações e as condições 
sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho, o 
controle de vetores e hospedeiros e a operação de 
sistemas de saneamento ambiental (mediante o 
pacto de interesses, as normalizações, as 
fiscalizações e outros). 
 

(     ) O das políticas externas ao setor saúde, que 
interferem nos determinantes sociais do processo 
saúde-doença das coletividades, de que são partes 
importantes questões relativas às políticas 
macroeconômicas, ao emprego, à habitação, à 
educação, ao lazer e à disponibilidade e qualidade 
dos alimentos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de 
cima para baixo. 
A V; V; F 
B V; F; V 
C F; V; V 
D V; V; V 
E V; F; F 
 

Questão 36 
Conforme previsto pela Norma Operacional da Assistência à 
Saúde/SUS (NOAS-SUS 01/02), os municípios-sede de 
módulos assistenciais deverão dispor de leitos hospitalares, 
no mínimo, para o atendimento básico em:  
I Clínica médica; 
II Clínica pediátrica; 
III Obstetrícia (parto normal). 
 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I.  
B II. 
C III. 
D II e III. 
E I, II e III. 

Questão 37 
De acordo com a lei 8080/90, está incluída ainda no campo 
de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de 
ações: 
I de vigilância sanitária;  
II de vigilância epidemiológica;  
III de saúde do trabalhador;  
IV de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I, III e IV. 
B I e II. 
C II e III. 
D III e IV. 
E I, II, III e IV. 
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Questão 38 
Entende-se por saúde do trabalhador, conforme previsto na 
lei 8080/90, um conjunto de atividades que se destina à 
promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores. Assim 
como visa à recuperação e à reabilitação da saúde dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das 
condições de trabalho, abrangendo, entre outras ações:  
I assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho 

ou portador de doença profissional e do trabalho;  
II participação, no âmbito de competência do Sistema Único 

de Saúde - SUS, da normatização, fiscalização e controle 
das condições de produção, extração, armazenamento, 
transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de 
produtos, de máquinas e de equipamentos que 
apresentem riscos à saúde do trabalhador;  

III informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade 
sindical e a empresas sobre os riscos de acidente de 
trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os 
resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e 
exames de saúde, de admissão,  periódicos e de 
demissão, respeitados os preceitos da ética profissional;  

IV revisão periódica da listagem oficial de doenças 
originadas no processo de trabalho, tendo na sua 
elaboração,  a colaboração das entidades sindicais;  

V a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer  ao 
órgão competente a interdição de máquina, de setor de 
serviço ou de todo o ambiente de  trabalho, quando 
houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde 
dos trabalhadores. 

  

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I, III, IV e V. 
B I, III, e V. 
C I, II, IV e V. 
D I, II e III. 
E I, II, III, IV e V. 
 

Questão 39 
Considerando os valores de referência na verificação do 
pulso e a respectiva nomenclatura, assinale a alternativa 
CORRETA: 
A Adulto com frequência de pulso de 78 bpm apresenta 

taquisfigmia. 
B Adulto com frequência de pulso de 58 bpm apresenta 

normosfigmia. 
C Criança abaixo de 7 anos com frequência de pulso de 

110 bpm apresenta normosfigmia. 
D Criança acima de 7 anos com frequência de pulso de 95 

apresenta normosfigmia. 
E Adulto com frequência de pulso de 90 bpm apresenta 

taquisfigmia. 

Questão 40 
De acordo com a lei 8142/90, o Sistema Único de Saúde 
(SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das 
funções do Poder Legislativo, com algumas instâncias 
colegiadas, dentre as quais: 
I a Conferência de Saúde; 
II o Conselho de Saúde; 
III o Conselho Nacional de Justiça. 
 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I. 
B II. 
C III. 
D I e II. 
E II e III. 
 

Questão 41 
A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde 
(NOB-SUS), ao mesmo tempo em que aperfeiçoa a gestão do 
SUS, volta-se para uma reordenação do modelo de atenção à 
saúde, propondo algumas redefinições, dentre as quais, NÃO 
podemos considerar: 
A os papéis de cada esfera de governo, em especial no 

tocante à direção única.  
B os instrumentos gerenciais para que municípios e estados 

superem o papel exclusivo de prestadores de serviços e 
assumam seus respectivos papéis de gestores do SUS.  

C os mecanismos e fluxos de financiamento, reduzindo 
progressiva e continuamente a remuneração por 
produção de serviços e ampliando as transferências de 
caráter global, fundo a fundo, com base em 
programações ascendentes, pactuadas e integradas.  

D a prática do acompanhamento, controle e avaliação no 
SUS, mantendo os mecanismos tradicionais, centrados 
no faturamento de serviços produzidos, e valorizando os 
resultados advindos de programações com critérios 
epidemiológicos e desempenho com qualidade.  

E os vínculos dos serviços com os seus usuários, 
privilegiando os núcleos familiares e comunitários, 
criando, assim, condições para uma efetiva participação e 
controle social.  

 

Questão 42 
Baseando-se no Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, no que tange às proibições no âmbito das 
relações com a pessoa, família e coletividade, analise as 
assertivas abaixo. 
 

I Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto 
nos casos previstos na legislação vigente e em situação 
de emergência. 

 

II Executar prescrições de qualquer natureza que 
comprometam a segurança da pessoa. 

 

III Prestar serviços que por sua natureza competem a outro 
profissional, inclusive em caso de emergência. 

 

IV Registrar informações parciais e inverídicas sobre a 
assistência prestada. 

 
 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I, II e III. 
B II, III e IV. 
C I, III e IV. 
D I, II e IV. 
E II e IV. 

 

Questão 43 
Ao executar a administração de medicamentos, faz-se 
necessário conhecimento a respeito dos princípios científicos, 
legais e éticos que fundamentam a ação dos componentes da 
equipe de enfermagem e que visam promover a segurança 
necessária a essa prática. Com relação aos cuidados de 
enfermagem necessários no preparo e administração de 
medicamentos, assinale a alternativa CORRETA. 
A No preparo da medicação, deve-se colocar a etiqueta de 

identificação do medicamento contendo apenas nome do 
paciente, quarto e leito.  

B No momento do preparo e administração de 
medicamentos, deve-se evitar distrações e/ou conversas 
paralelas. 

C Ao ler a prescrição médica, deve-se identificar o 
medicamento, separá-lo e ler o rótulo por duas vezes 
antes de administrar o medicamento ao paciente.  

D Se o medicamento for em comprimido, pode-se pegá-lo 
com as mãos e oferecer diretamente ao paciente. 

E Checar o medicamento na prescrição médica logo após o 
seu preparo.  
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Questão 44 
Um paciente de 36 anos de idade encontra-se internado na 
unidade de clínica médica. Em sua prescrição, dentre outros 
itens, há Amicacina. Assinale a alternativa CORRETA quanto 
à ação farmacológica desse medicamento. 
A Inibe a síntese proteica em organismos Gram-negativos. 
B Neutraliza a acidez gástrica. 
C Tem ação antidepressiva que aumenta a quantidade de 

norepinefrina ou de serotonina. 
D Dificulta as funções metabólicas vitais da membrana 

celular da bactéria, inibindo a síntese das 
mucopeptídases necessárias ao crescimento e à 
multiplicidade bacteriana. 

E Adere à membrana da célula fúngica, alterando a sua 
permeabilidade e permitindo o extravasamento dos 
componentes extracelulares.  

Questão 45 
De acordo com a Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, são de relevância pública as ações e serviços 
de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da 
lei, sobre sua: 
I Regulamentação; 
II Fiscalização; 
III Controle; 
IV Adequação. 
 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I. 
B II. 
C III. 
D I e II. 
E I, II e III. 

Questão 46 
Na administração de medicamentos por via intravenosa em 
pacientes com acesso venoso já instalado, e com a 
torneirinha de três vias, fluindo soroterapia o auxiliar de 
enfermagem deve: 
A Limpar a conexão do acesso venoso com água destilada. 
B Remover a tampinha da torneirinha, protegendo-a com 

papel toalha. 
C Conectar a seringa com a agulha que contém o 

medicamento na torneirinha. 
D Bloquear o acesso de soro durante o período de 

administração do medicamento. 
E Administrar a medicação diretamente pela torneirinha, 

não havendo necessidade de tracionar o êmbolo da 
seringa até que reflua uma pequena quantidade de 
sangue. 

Questão 47 
Um paciente, consciente, orientado, sem déficit motor, evoluiu 
com trombose venosa profunda, sendo prescrito pelo 
enfermeiro banho no leito. Ao realizar o banho no leito, a 
equipe de enfermagem deve: 
A Interagir com o paciente durante o procedimento, 

evitando conversas paralelas. 
B Higienizar os pés e as mãos do paciente com a bucha de 

banho; colocar mãos e pés do paciente na água aumenta 
o risco de hipotermia, o que não deve acontecer. 

C Utilizar a água com temperatura inferior à do corpo, o que 
contribui para a ativação circulatória. 

D Sempre realizar a higiene íntima do paciente, não 
devendo, portanto, oferecer o material para que o próprio 
paciente a realize. 

E Sempre dar o banho de maneira rápida, não precisando 
observar durante o procedimento as condições da pele e 
das saliências ósseas, pois esses seriam procedimentos 
de exame físico, o qual é realizado apenas pelo 
enfermeiro. 

 

Questão 48 
Um auxiliar de enfermagem está cuidando de uma criança 
portadora de Diabetes Mellitus tipo I que deu entrada no 
Pronto Socorro infantil com quadro de coma hiperglicêmico, 
resultante de um excesso de insulina aplicado erroneamente. 
Assinale a alternativa que identifica os sintomas que podem 
estar presentes nessa criança, caracterizando o estado em 
que ela se encontra. 
A Inapetência, mudança de humor ou comportamento. 
B Dormência nos lábios e língua, palidez, fraqueza, pele 

úmida. 
C Aceleração nos movimentos e raciocínio, cefaleia, 

tranquilidade. 
D Tremores, não transpiração, sem alteração do nível de 

consciência. 
E Sonhos excessivos, ausência de sudorese, manutenção 

da coordenação, fala bem articulada e normal, confusão 
e manutenção da consciência. 

Questão 49 
A respeito da assistência de enfermagem adequada para uma 
mulher que apresenta ingurgitamento mamário, assinale a 
alternativa CORRETA. 
A Orientar a mulher para a necessidade de amamentar em 

lugares movimentados onde ela tenha a oportunidade de 
conversar bastante. 

B Orientar que, no período de amamentação, a mulher deve 
oferecer outros alimentos antes do sexto mês de vida, o 
que aumenta a produção de leite. 

C Estimular o reflexo de ejeção do leite por meio da pressão 
intermitente sobre a região mamilo-areolar antes de 
iniciar a mamada de extração do leite. 

D Orientar a mulher a observar, antes da mamada, a tensão 
da mama e da região areolar. Em casos de tensão 
máxima, não esvaziar previamente a glândula mamária. 

E Orientar a mulher sobre o uso de sutiã adequado e de 
maneira correta, de modo que os seios fiquem firmes e 
suspensos, promovendo garroteamento da rede venosa, 
linfática ou do sistema canalicular, aumentando a 
produção de leite. 

 

Questão 50 
Assinale a alternativa CORRETA quanto ao modo como o 
auxiliar de enfermagem deve posicionar o braço do paciente 
ao iniciar o procedimento de verificação da pressão arterial. 
A Posicionar o braço na altura do coração em nível do 

quarto espaço intercostal, apoiado, com a região palmar 
voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido. 

B Posicionar o braço na altura do coração em nível do sexto 
espaço intercostal, apoiado, com a região palmar voltada 
para baixo e o cotovelo ligeiramente fletido. 

C Posicionar o braço na altura do coração em nível do 
segundo espaço intercostal, apoiado, com a região 
palmar voltada para cima e o cotovelo hiperestendido. 

D Posicionar o braço na altura do coração em nível do 
oitavo espaço intercostal, apoiado, com a região palmar 
lateralizada e o cotovelo ligeiramente fletido. 

E Posicionar o braço na altura do coração em nível do 
décimo espaço intercostal, apoiado, com a região palmar 
voltada para baixo e cotovelo totalmente fletido. 
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FOLHA DE RASCUNHO 

O Candidato poderá levar esta folha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO DO GABARITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                         

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
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Reservados todos os direitos. É proibida a publicação ou reprodução 

total ou parcial deste documento, sob quaisquer formas ou sob 
quaisquer meios, sem permissão expressa do Grupo Makiyama. 
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