
202 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO
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O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão

corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno
completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.

A totalidade das Provas terá a duração de , incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova
Objetiva.

O candidato poderá se retirar da sala de prova e levar o Caderno de Questões após transcorrida do efetivo início
da prova, entregando sua Folha de Respostas e caderno de Questões ao fiscal.
Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.

Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal
volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no
sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o
candidato estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.

Após o término da prova, ao sair da sala de prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas,
não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os sanitários.

40 (quarenta) questões

3 (três) horas

1h (uma hora)

INSTRUÇÕES GERAIS
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Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais

destinados às respostas.
Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de tinta preta ou

azul. Para cada questão, existe apenas resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que
contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.

O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

–Todas as questões deverão ser respondidas.

1 (uma)
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 3. 
 

Dez minutos de idade 

 
A enfermeira surgida de uma porta me impôs silêncio com 

o dedo junto aos lábios e mandou-me entrar. Estava nascendo! 

E era um menino. 

Nem bonito nem feio; tem boca, orelhas, sexo e nariz no 

seu devido lugar, cinco dedos em cada mão e em cada pé. 

Realizou a grande temeridade de nascer, e saiu-se bem da 

empreitada. Já enfrentou dez minutos de vida. Ainda traz 

consigo, nos olhinhos esgazeados, um resto da eternidade. 

Portanto, alegremo-nos. A vida também não é bonita nem 

feia. Tem bocas que murmuram preces, orelhas sábias no 

escutar, sexos que se contentam, perfumes vários para o nariz, 

mãos que se apertam, dedos que se acariciam, múltiplos 

caminhos para os pés. É verdade que algumas palavras, melhor 

fora nunca dizê-las, outras nunca escutá-las. Olhos há que 

procuram ver o que não podem, alguns narizes se metem onde 

não devem. Há muito prazer insatisfatório, muito desejo vão. 

Mãos que fecham. Pés que se atropelam. Mas o simples ato de 

nascer já pressupõe tudo isso, o primeiro ar que se respira já 

contém as impurezas do mundo. O primeiro vagido é um 

desafio. A vida aceitou um novo corpo e o batismo vai traçar-lhe 

um destino. A luta se inicia: mais um que será salvo. Portanto, 

alegremo-nos. 

Menino sem nome ainda, não te prometo nada. Não sei se 

terás infância: brinquedos, quintal, monte de areia, fruta verde, 

casca de árvore, passarinho, porão de fantasmas, formigas em 

fila, beira rio, galinha no choco, caco de vidro, pé machucado. O 

mundo de hoje, tal como o estou vendo da janela do meu 

apartamento, desconfio que te reserva para a infância um 

miraculoso aparelho eletrocosmogônico de brincar. Ou apenas 

uma eterna garrafa de Coca-Cola e um delicioso Chicabon. 

Aceita, menino, esses inofensivos divertimentos. Leva-os 

a sério, com toda aquela seriedade grave da infância, chupa o 

Chicabon, bebe a Coca-Cola, desmonta e torna a montar a 

miraculosa máquina de brincar de nosso século, que a 

imaginação de teu pai jamais poderia sequer conceber. Impõe a 

essas coisas e a essa vida que te oferecerão como infância a 

sofreguidão de tua boca, a ousadia de teus olhos e a força de 

tuas mãos. Imprime a tudo que tocares a alegria que me deste 

por nasceres. Qualquer que seja a tua infância, conquista-a, 

que te abençoo. Dela te nascerá uma convicção. Conquista-a 

também – e vai viver, em meu nome. Nada te posso dar senão 

um nome. 

Nada te posso dar. No teu primeiro instante de vida, minha 

estrela não se apagou. Partiu-se em duas e lá no alto uma delas 

te espera, será tua. Nada te posso dar senão um nome e esta 

estrela. Se acreditares em estrela, vai buscá-la. 

 
Fernando Sabino. In: As melhores crônicas de Fernando Sabino.  

P. 7-8. Adaptado. 
 
 
1. De acordo com o texto e com a gramática normativa 

tradicional, analise as assertivas abaixo. 
 

I. O trecho “Ainda traz consigo, nos olhinhos 
esgazeados, um resto da eternidade.”, retirado do 
segundo parágrafo, pode ser reescrito da seguinte 
maneira, sem que ocorra erro gramatical ou prejuízo 
semântico: “Ainda traz consigo, nos olhinhos 
arregalados, um resto da eternidade.”. 

II. O trecho “Há muito prazer insatisfatório, muito 
desejo vão.”, retirado do terceiro parágrafo, pode ser 
reescrito da seguinte maneira, sem que ocorra erro 
gramatical ou prejuízo semântico: “Há muito prazer 
insatisfatório e muitos desejos se vão.”. 

III. O trecho “Mas o simples ato de nascer já pressupõe 
tudo isso, o primeiro ar que se respira já contém as 
impurezas do mundo.”, retirado do terceiro 
parágrafo, pode ser reescrito da seguinte maneira, 
sem que ocorra erro gramatical ou prejuízo 
semântico: “Mas o simples ato de nascer já 
pressupõe tudo isso, o primeiro ar que se respira já 
contêm as impurezas do mundo.”. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 
 

2. Leia o trecho abaixo, retirado do quinto parágrafo e, em 
seguida, assinale a alternativa que apresenta a oração 
cujo vocábulo destacado tenha a mesma função sintática 
que “menino”. 

 
“Aceita, menino, esses inofensivos divertimentos.” 

 
(A) A liberdade, meu caro, não te pertence.  

(B) Carlos, o novo professor, faltou.  

(C) A senhora caridosa ajudava como podia.  

(D) Disse à menina para ficar quieta.  

(E) Seus olhos, azuis como o céu, encheram-se de 
lágrimas.  
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3. De acordo com o texto e com a gramática normativa 
tradicional, marque V para verdadeiro ou F para falso e, 
em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
(   ) O trecho “O primeiro vagido é um desafio.”, retirado 

do terceiro parágrafo, pode ser reescrito da seguinte 
maneira, sem que ocorra erro gramatical ou prejuízo 
semântico: “O primeiro choro é um desafio.”. 

(   ) O trecho “Impõe a essas coisas e a essa vida que te 
oferecerão como infância (...)”, retirado do quinto 
parágrafo, pode ser reescrito da seguinte maneira, 
sem que ocorra erro gramatical ou prejuízo 
semântico: “Impõe a essas coisas e a essa vida que 
oferecer-te-ão como infância (...)”. 

(   ) O trecho “Qualquer que seja a tua infância, 
conquista-a, que te abençoo.”, retirado do quinto 
parágrafo, pode ser reescrito da seguinte maneira, 
sem que ocorra erro gramatical ou prejuízo 
semântico: “Qualquer que seja a tua infância, 
conquista-a, que abençoo-te”. 

 
(A) V/ V/ V 

(B) F/ F/ V 

(C) V/ V/ F 

(D) F/ V/ F 

(E) V/ F/ F 

 
 

4. Em relação à ocorrência de crase e de acordo com a 
norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) O governo anunciou o aumento do combustível à 

partir de abril.  

(B) Na nossa pizzaria, temos forno à gás e à lenha. 

(C) Devido à infecção, optou-se por interná-la. 

(D) A fã e o ídolo estiveram frente à frente no dia do 
show. 

(E) Fui à Minas Gerais visitar alguns parentes.  

 
 

5. Em relação à ortografia e de acordo com a norma-padrão 
da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Não conseguia conviver com as maselas do mundo 

moderno.  

(B) O rapaz agiu como cafageste com a moça inocente.  

(C) As crianças ficaram entertidas com o palhaço da 
festa. 

(D) Foi à feira, mas não encontrou mangericão. 

(E) Subia na laje da casa todos os dias para tomar sol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Em relação à pontuação e de acordo com a norma-padrão 
da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta. 

 
(A) A recente decisão da Justiça da Islândia, que 

concedeu a uma menina o direito de permanecer 
com seu nome de batismo gerou um debate sobre 
as regras impostas por vários países do mundo, 
sobre como, os pais podem chamar seus filhos. 

(B) A recente decisão da Justiça da Islândia, que 
concedeu a uma menina o direito de permanecer 
com seu nome de batismo, gerou um debate sobre 
as regras impostas por vários países do mundo 
sobre como os pais podem chamar seus filhos. 

(C) A recente decisão, da Justiça da Islândia que 
concedeu, a uma menina, o direito de permanecer 
com seu nome de batismo, gerou um debate sobre 
as regras impostas por vários países do mundo: 
sobre como, os pais podem chamar seus filhos. 

(D) A recente decisão da Justiça, da Islândia, que 
concedeu a uma menina, o direito de permanecer 
com seu nome de batismo, gerou um debate: sobre 
as regras impostas por vários países do mundo, 
sobre como os pais podem chamar seus filhos. 

(E) A recente decisão da Justiça da Islândia que 
concedeu a uma menina o direito de permanecer 
com seu nome de batismo, gerou um debate sobre 
as regras impostas por vários países do mundo 
sobre como, os pais podem chamar seus filhos. 

 
 

7. Em relação à regência e de acordo com a norma-padrão 
da Língua Portuguesa, marque V para verdadeiro ou F 
para falso e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Assistiu, na área VIP, o show do seu cantor favorito. 

(   ) Prefiro mais suco de laranja do que de tangerina.  

(   ) Esqueceu o livro no trabalho.  
 

(A) F/ F/ V 

(B) V/ V/ F 

(C) V/ V/ V 

(D) V/ F/ F 

(E) F/ V/ F 

 
 

8. Sobre a colocação pronominal, analise as orações abaixo. 
 

I. Me distraio muito quando estou lendo um livro.  

II. Não importava-se com os outros, falava o que 
queria.  

III. Para acalmar-se, tomou água com açúcar.  
 

É correto o que está contido em 
 

(A) I, II e III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) II, apenas. 

(D) III, apenas. 

(E) I e III, apenas. 
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MATEMÁTICA 

 
 
9. A massa de um objeto, em gramas, está para a massa de 

outro objeto, também em gramas, assim como 64 está 
para 56. Sabendo que os dois objetos juntos têm massa 
igual a 30 gramas, o objeto mais leve tem massa igual a 

 
(A) 13 gramas. 

(B) 14 gramas. 

(C) 15 gramas. 

(D) 16 gramas. 

(E) 17 gramas. 
 

 
10. Assinale a alternativa que apresenta a área da letra N 

representada abaixo. 
 

 
 

(A) 51,2cm2. 

(B) 54,2cm2. 

(C) 57,4cm2. 

(D) 60,1cm2. 

(E) 64,0cm2. 
 

 
11. Assinale a alternativa que apresenta o número de termos 

da progressão aritmética (19, 28, 37,...,199). 
 

(A) 17. 

(B) 18.  

(C) 19. 

(D) 20. 

(E) 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. Fernando precisa encomendar cartões de visita. Duas 
gráficas foram consultadas: na gráfica A, o custo é de 
R$45,00 pela arte, acrescido de R$1,50 por cartão. Na 
gráfica B, o custo é de R$2,25 por cartão e não há custo 
pela arte. Para obter o maior número possível de cartões 
de visita, gastando-se R$135,00, 

 
(A) é melhor fazer metade dos cartões na gráfica A e o 

restante na gráfica B. 

(B) é melhor utilizar somente os serviços da gráfica A. 

(C) tanto faz utilizar o serviço da gráfica A ou da gráfica 
B. 

(D) é melhor utilizar somente os serviços da gráfica B. 

(E) é melhor gastar R$75,00 na gráfica A e o restante na 
gráfica B. 

 
 

13. Um recipiente, em forma de paralelepípedo reto, tem 
30cm de comprimento, 20cm de largura e 9cm de altura. 
Logo, é correto afirmar que, nesse recipiente, cabem 

 
(A) 0,054 litros de água. 

(B) 0,54 litros de água. 

(C) 5,4 litros de água. 

(D) 54 litros de água. 

(E) 540 litros de água. 
 

 

14. Um número tem 609 unidades a mais que outro número. 
Se a soma deles é 7661, então o maior número é 

 
(A) 3.526. 

(B) 3.734. 

(C) 4.021. 

(D) 4.135. 

(E) 4.267. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
 
15. De acordo com a Lei nº 8.080/90, à direção nacional do 

Sistema Único da Saúde (SUS) compete participar na 
formulação e na implementação das políticas: 

 
I. de controle das agressões ao meio ambiente. 

II. de saneamento básico. 

III. relativas às condições e aos ambientes de trabalho. 
 
 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. 

(E) II, apenas. 
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16. O termo perioperatório é empregado para descrever todo 
o período da cirurgia. Sobre os períodos perioperatórios, 
analise as assertivas abaixo. 

 
I. O termo pré-operatório tem início no momento da 

cirurgia e continua até o paciente chegar à 
recuperação anestésica. 

II. O termo intraoperatório inclui todo procedimento 
cirúrgico até a transferência para a área de 
recuperação. 

III. O termo pós-operatório inclui a admissão do 
paciente na recuperação anestésica e continua até o 
paciente receber uma avaliação de 
acompanhamento em casa ou ser transferido para 
uma unidade de reabilitação. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e III, apenas. 

(B) I e IV, apenas. 

(C) I, III e IV, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, apenas. 
 

 
17. A dermatite amoniacal é definida como 
 

(A) inflamação de ouvido. 

(B) infecção no coto umbilical. 

(C) assadura. 

(D) urticária. 

(E) eczema. 
 

 
18. Devido às crescentes e frequentes infecções hospitalares, 

tornam-se necessárias medidas de padronização de 
procedimentos, proporcionando maior eficiência e 
qualidade da assistência de enfermagem. Sendo assim, 
sobre o processo de desinfecção, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Trata-se, especificamente, da operação realizada 

para remoção física de sujidade, com a finalidade de 
manter o asseio e a higiene do ambiente. 

(B) É o processo pelo qual são destruídos os micro-
organismos em sua forma vegetativa, sendo 
utilizado em áreas e superfícies. O processo de 
desinfecção pode ser físico ou químico. 

(C) É passível de descontaminação, na ausência de 
processo infeccioso e inflamatório. 

(D) É o processo pelo qual é desinfectado o tecido 
epitelial, colonizado por flora bacteriana pouco 
numerosa ou de difícil descontaminação. 

(E) Consiste apenas no processo aplicado a superfícies 
inertes que destrói micro-organismos patogênicos ou 
não e esporos bacterianos. O processo de 
desinfecção pode ser físico ou químico. 

 
 
 
 

19. Em relação aos cuidados de enfermagem, relacionados ao 
uso do cateter, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) Deve-se observar sinais de flebite. 

(B) Deve-se observar se o tempo de esquemia fria é 
menor do que 12 horas. 

(C) Deve-se fazer rodízio no local da punção a cada 48 
horas. 

(D) Deve-se manter a permeabilidade do cateter. 

(E) Deve-se observar e anotar aspecto da inserção do 
cateter. 

 
 

20. Com a implementação da Política Nacional de 
Humanização (PNH), trabalha-se para consolidar as 
seguintes marcas específicas: 

 
I. serão reduzidas as filas e o tempo de espera com 

ampliação do acesso e atendimento acolhedor e 
resolutivo, baseados em critérios de risco. 

II. todo usuário do SUS saberá quem são os 
profissionais que cuidam de sua saúde e os serviços 
de saúde se responsabilizarão por sua referência 
territorial. 

III. as unidades de saúde garantirão as informações ao 
usuário, o acompanhamento de pessoas de sua 
rede social (de livre escolha) e os direitos do código 
dos usuários do SUS. 

IV. as unidades de saúde garantirão gestão participativa 
aos seus trabalhadores e usuários, assim como 
educação permanente aos trabalhadores. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, II e III, apenas. 

(B) II, III e IV, apenas. 

(C) I, III e IV, apenas. 

(D) II e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 
 

21. As sondas de jejunostomia, assim como as de 
gastrostomia, podem ser inseridas como procedimentos 
cirúrgicos, endoscópicos ou radiológicos. Sendo assim, 
assinale a alternativa que não está relacionada aos 
cuidados específicos dos procedimentos de enfermagem. 

 
(A) Deve-se manter a cabeceira do leito elevada no 

mínimo em 30º. 

(B) Deve-se infundir a alimentação lentamente. 

(C) Deve-se comunicar qualquer dificuldade de entrada 
na infusão da alimentação. 

(D) Deve-se relatar episódios de engasgos, crise de 
tosse ou asfixia. 

(E) Deve-se drenar, periodicamente, com o cateter. 
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22. Assinale a alternativa que apresenta uma cirurgia 
potencialmente contaminada. 

 
(A) Incisão com secreção purulenta. 

(B) Cirurgias realizadas no reto. 

(C) Cirurgia no sistema musculoesquelético. 

(D) Cirurgia realizada no trato gastrintestinal. 

(E) Cirurgias de traumatismo cranioencefálico abertas. 
 

 
23. Assinale a alternativa que não apresenta uma função do 

Técnico de Enfermagem na recuperação anestésica. 
 

(A) Aplicar o índice de Aldrette Kroulik nos pacientes 
sob sua responsabilidade. 

(B) Realizar controle de psicotrópicos. 

(C) Realizar prescrições médicas. 

(D) Informar ao enfermeiro sobre as condições dos 
pacientes e possíveis intercorrências. 

(E) Realizar a transferência dos pacientes, com 
segurança, até a unidade de origem. 

 
 

24. As propriedades imunológicas do leite são específicas 
para cada espécie. Sobre esse assunto, analise as 
assertivas abaixo. 

 
I. O colostro é a primeira “vacina” que a criança 

recebe. 

II. Não existe risco de contaminação com leite animal. 

III. O leite artificial não oferece anticorpos. 

IV. Os componentes do leite materno não têm ação anti-
infecciosa. 

 
 É correto o que se afirma em  
 

(A) I e IV, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 
 

 
25. O puerpério é o período que vai do término do parto até a 

volta do organismo às condições pré-gravídicas. Sendo 
assim, assinale a alternativa que apresenta a principal 
complicação do puerpério. 

 
(A) Câncer. 

(B) Glândulas de Bartholin inflamadas (aumentadas e 
dolorosas). 

(C) Edema em membros inferiores. 

(D) Dor e prurido. 

(E) Hemorragia. 
 
 
 
 

26. A amamentação é contraindicada nos seguintes casos, 
exceto: 

 
(A) na infecção aguda materna. 

(B) na presença de doenças como septsemia, nefrite e 
eclampsia. 

(C) no caso de bico do seio invertido. 

(D) em caso de AIDS. 

(E) no início da lactação. 

 
 

27. A assistência de enfermagem em ventilação mecânica não 
invasiva pode ser por pressão positiva ou negativa. Sendo 
assim, assinale a alternativa que não apresenta um 
procedimento de ventilação mecânica não invasiva. 

 
(A) Verificar o nível de sedação do paciente e bloqueio 

neuromuscular. 

(B) Orientar o paciente que o procedimento pode ser 
incômodo. 

(C) Atentar para lesões de pele devido ao uso da 
máscara facial. 

(D) Acompanhar padrão respiratório com oximetria de 
pulso. 

(E) Observar o escape durante a aplicação do produto. 

 
 

28. Queimadura é toda lesão provocada pelo contato direto 
com alguma fonte de calor, frio, produtos químicos, 
corrente elétrica e radiação. Dessa forma, assinale a 
alternativa que apresenta o curativo indicado para 
queimaduras. 

 
(A) Curativo úmido com solução fisiológica 0,9%. 

(B) Curativo com carvão ativado e alginato de cálcio. 

(C) Curativo não aderente e com filmes 
semipermeáveis. 

(D) Curativos com hidrogel e impregnados com soluções 
antissépticas. 

(E) Curativo com adesivo de hidropolímero. 

 
 

29. Assinale a alternativa que não está relacionada à atuação 
do Técnico de Enfermagem em oncologia. 

 
(A) Conhecer os fundamentos de oncologia clínica e 

hematológica em todo ciclo vital. 

(B) Prestar assistência de enfermagem identificando as 
diversas fases do tratamento oncológico. 

(C) Identificar sinais e sintomas de emergência 
oncológica. 

(D) Prestar assistência de enfermagem no manejo da 
dor. 

(E) Planejar, supervisionar e executar as atividades de 
enfermagem. 
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30. O Técnico de Enfermagem exerce suas atividades, 
cabendo-lhe 

 

(A) a organização e a direção dos serviços de 
enfermagem e de suas atividades técnicas e 
auxiliares nas empresas prestadoras desses 
serviços. 

(B) participar da orientação e supervisão do trabalho de 
enfermagem em grau auxiliar. 

(C) executar ações de tratamento simples. 

(D) a identificação das distócias obstétricas e tomada de 
providências até a chegada do médico. 

(E) os cuidados diretos de enfermagem em acidentes 
graves com risco de vida. 

 
 

31. O profissional de enfermagem exerce suas atividades com 
competência, de acordo com o princípio de ética e 
bioética. Sendo assim, é(são) direito(s) do profissional de 
enfermagem:  

 

I. exercer o cargo com liberdade e autonomia e ser 
tratado segundo os pressupostos e princípios legais, 
éticos e dos direitos humanos. 

II. aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos e 
culturais que dão sustentação à prática profissional. 

III. obter desagravo público por ofensa que atinja a 
profissão, por meio do Conselho Regional de 
Enfermagem. 

 

 É correto o que está contido em 
 

(A) I, II e III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) III, apenas. 

(E) I e III, apenas. 
 

 

32. De acordo com a Lei nº 8.080/90, são estabelecidos, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento 
domiciliar e a internação domiciliar. A esse respeito, 
marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

(   ) Na modalidade de assistência de atendimento e 
internação domiciliares, incluem-se, principalmente, 
os procedimentos médicos, de enfermagem, 
fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência 
social, entre outros necessários ao cuidado integral 
dos pacientes em seu domicílio. 

(   ) O atendimento e a internação domiciliares serão 
realizados por equipes multidisciplinares que atuarão 
nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 
reabilitadora. 

(   ) O atendimento e a internação domiciliares só 
poderão ser realizados por indicação médica, com 
expressa concordância do paciente e de sua família. 

 

(A) V/ F/ V 

(B) F/ V/ F 

(C) V/ V/ F 

(D) F/ V/ V 

(E) V/ V/ V 

33. Assinale a alternativa que apresenta orientações 
importantes para a vacinação da criança. 

 

(A) Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada): administrar 
três doses (4, 6 e 8 meses).  

(B) Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis e 
Haemophilus influenzae b (conjugada): administrar 
aos 4, 6 e 8 meses de idade.  

(C) Vacina sarampo, caxumba e rubéola: administrar 
duas doses. A primeira dose aos 10 meses de idade 
e a segunda dose aos 4 anos de idade.  

(D) Vacina meningocócica C (conjugada): administrar 
duas doses aos 3 e 5 meses de idade, com intervalo 
entre as doses de 60 dias, e mínimo de 30 dias.  

(E) Vacina febre amarela (atenuada): administrar aos 6 
meses de idade. 

 
 

34. Em relação aos cuidados básicos para manutenção e 
controle de imunobiológicos, assinale a alternativa que 
apresenta o procedimento incorreto. 

 

(A) Fazer a leitura da temperatura diariamente. 

(B) Não deixar a porta aberta sem necessidade. 

(C) Certificar-se de que a porta está vedada 
adequadamente. 

(D) Fazer o degelo a cada 15 dias ou sempre que for 
necessário. 

(E) Usar tomada exclusiva para cada equipamento. 
 

 

35. Verrugas genitais são lesões ou aglomerados carnudos e 
macios que ocorrem na genitália, podendo também 
ocorrer na garganta, ânus, colo do útero e períneo. Em 
relação a essa doença, assinale a alternativa que 
apresenta a orientação adequada ao paciente. 

 

(A) Evitar o uso de preservativo, pois o lubrificante e a 
borracha podem agravar as lesões genitais. 

(B) Evitar contato íntimo e relações sexuais até que a 
remoção das verrugas seja completa. 

(C) Tranquilizá-lo quanto à não reincidência da doença 
após o tratamento e remoção das verrugas. 

(D) Esclarecer que, após o tratamento, o 
acompanhamento da evolução da doença, mediante 
exames, é dispensável. 

(E) Evitar o uso de anticoncepcionais após o tratamento 
e remoção das verrugas. 

 
 

36. Em relação ao herpes genital, também conhecido como 
herpes simples vírus tipo 2 (HSV-2), assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Trata-se de uma doença sexualmente transmissível 
curável. 

(B) Trata-se de uma doença que aumenta o risco de 
câncer do colo de útero. 

(C) É considerada uma doença de baixo contágio. 

(D) No caso de gestantes portadoras, não há risco de 
transmissão durante o parto vaginal. 

(E) A lágrima possui agentes antivirais naturais que 
impedem a contaminação dos olhos por herpes. 
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37. As manifestações clínicas da cirrose hepática 
compensada estão relacionadas à 

 
(A) ascite. 

(B) epistaxe inexplicável. 

(C) icterícia. 

(D) hipotensão arterial. 

(E) fraqueza. 
 

 
38. O diabetes é uma doença caracterizada por glicemia 

elevada e insulina inadequada ou ineficaz. A informação é 
uma ferramenta essencial para promoção à saúde. Sendo 
assim, assinale a alternativa que apresenta o fator de risco 
que não está relacionado ao Diabetes mellitus. 

 
(A) Hipotensão arterial. 

(B) Histórico familiar. 

(C) Sedentarismo. 

(D) Macrossomia ou histórico de abortos. 

(E) Uso de medicações hiperglicemiantes. 
 

 
39. A hipertensão arterial é um dos fatores de risco mais 

importantes de mortalidade e morbidade no mundo, 
atualmente. Sendo assim, assinale a alternativa que 
compreende a verificação correta da pressão arterial. 

 
(A) Arredondar os valores da pressão arterial para 

dígitos terminados em zero e cinco. 

(B) Pressionar o estetoscópio para auscultar a segunda 
bulha. 

(C) Identificar a pressão sistólica no primeiro som 
auscultado e a diastólica no desaparecimento do 
som. 

(D) Reavaliar a pressão sistólica antes de terminar a 
deflação do manguito. 

(E) Manter mãos e equipamentos bem frios, alterando a 
pressão arterial. 

 
 

40. Conforme o artigo 196 da Constituição Federal, o Estado 
deve garantir, mediante políticas sociais e econômicas, o 
acesso à saúde. Sendo assim, o acesso ao serviço de 
saúde é 

 
(A) restrito ao cidadão contribuinte da Previdência 

Social. 

(B) restrito ao cidadão que comprove pobreza. 

(C) prioritário aos inscritos em programas sociais 
desenvolvidos por órgãos não governamentais. 

(D) irrestrito a qualquer cidadão brasileiro. 

(E) prioritário a mulheres e crianças. 

 







