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Cargo 201 – Técnico em Enfermagem 

INSTRUÇÕES 
 
• Você receberá do fiscal 

o um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; 

o um cartão de respostas ótico personalizado. 
• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação do cartão de respostas ótico 

estão corretas. 
• Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas, 

com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
 

Os homens se educam entre si. 
 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse 
prazo. Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da 
prova. 

• Somente após decorridas 2 (duas) horas do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e retirar-se da 
sala. 

• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas devidamente assinado. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de 

material transparente. 
• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo 

fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; 
walkman; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; 
palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.  
 
INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA 

 

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) 
campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas. 

• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa. 
• O cartão de respostas ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem podem conter nenhum registro fora 

dos locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta ou 

azul, o espaço a ela correspondente. Marque as respostas assim:

Data e horário 
da prova: 

 
Domingo 

 
1º/12/2013 

 
9 horas 



 

CONCURSO PÚBLICO – ÁREA ASSISTENCIAL – EBSERH 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Questões de 1 a 25 

 

LÍNGUA PORTUGUESA
Questões de 1 a 10 

 
Texto 1 para as questões de 1 a 4. 
 
 

 

Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/saude/campanha/ 
anuncio2fase20,2x26,6_150813.jpg>. Acesso em: 27/9/2013.

 

QUESTÃO 1 _______________________
Edson Português 1 
O conteúdo da parte não verbal (imagem central) do texto 
tem, principalmente, o propósito de 
 
(A) reforçar o conteúdo expresso pela parte verbal.
(B) meramente ilustrar a parte verbal. 
(C) provocar o riso do interlocutor por meio do humor 

sugerido verbalmente. 
(D) contradizer o apelo feito na parte verbal.
(E) esclarecer as possíveis dúvidas geradas pela parte 

verbal. 
 

QUESTÃO 2 _______________________
Edson Português 1 e 2 
Assinale a alternativa que, em conformidade com a norma 
padrão, reproduz o sentido original do período “Todas as 
crianças menores de 5 anos devem comparecer ao posto de 
vacinação para atualização da caderneta.” 
 
(A) Toda a criança menor de 5 anos deve comp

posto de vacinação para atualização da caderneta.
(B) Todas as crianças com até 5 anos devem comparecer 

ao posto de vacinação afim de atualizarem a 
caderneta. 

(C) Para que a caderneta seja atualizada, todas as 
crianças menores de 5 anos devem c
posto de vacinação. 

(D) Qualquer criança que tenha até 5 anos devem 
comparecer ao posto de vacinação para atualização 
da caderneta. 

(E) As crianças de 5 para baixo devem ir no posto de 
saúde para atualizarem a sua caderneta.
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_______________________  

gem central) do texto 

reforçar o conteúdo expresso pela parte verbal. 

provocar o riso do interlocutor por meio do humor 

o apelo feito na parte verbal. 
esclarecer as possíveis dúvidas geradas pela parte 

_______________________  

Assinale a alternativa que, em conformidade com a norma 
padrão, reproduz o sentido original do período “Todas as 
crianças menores de 5 anos devem comparecer ao posto de 

Toda a criança menor de 5 anos deve comparecer ao 
posto de vacinação para atualização da caderneta. 
Todas as crianças com até 5 anos devem comparecer 
ao posto de vacinação afim de atualizarem a 

Para que a caderneta seja atualizada, todas as 
crianças menores de 5 anos devem comparecer ao 

Qualquer criança que tenha até 5 anos devem 
comparecer ao posto de vacinação para atualização 

As crianças de 5 para baixo devem ir no posto de 
saúde para atualizarem a sua caderneta. 

QUESTÃO 3 ________________________
Edson Português 2 
Se, no trecho “Todas as crianças menores de 5 anos devem 
comparecer ao posto de vacinação
fosse substituído por a unidade de vacinação
 

(A) o uso da crase seria facultativo.
(B) o uso da crase seria obrigatório.
(C) o uso da crase seria proibido.
(D) a estrutura da oração seria alterada.
(E) o uso da vírgula entre o verbo e o novo termo seria 

obrigatório. 
 

QUESTÃO 4 ________________________
Edson Português 2 
As figuras de estilo são utilizadas quando se deseja garantir 
maior expressividade ao texto. Com base nessa informação, é 
correto afirmar que, em “Melhorar sua vida, nosso 
compromisso.”, ocorre   
 

(A) comparação. 
(B) hipérbole. 
(C) sinestesia. 
(D) antítese. 
(E) elipse. 
 

Texto 2 para as questões de 5 a 8.
 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

16 

 

 

19 

20 

 

O que a mandioca tem
    
 Fonte de fibras e isenta de glúten 
a faz não pesar tanto na digestão 
versatilidade no nome, nas condições de plantio e nas 
formas de preparo. Dependendo da região, é chamada de 
aipim, macaxeira, maniva, uaipi ou xagala
ou terra ruim pra ela. “A mandioca é um camelo vegetal”, 
brinca o engenheiro agrônomo da EMBRAPA Joselito 
Motta, fazendo referência ao fato de que a planta cresce em 
solos pobres e resiste a períodos de seca. À mesa, ela pode 
ser degustada cozida, frita, em purê e dá origem a tapioca, 
polvilho e farinha. Ah, a brasileirinha ainda é barata: custa 
em média 2 reais o quilo, 30% a menos que a batata.
 Por falar na sua rival, a mandioca leva certas 
vantagens. “Ela possui maior quantidade de vitami
B1, B2 e C”, diz a nutricionista Maria Carolina Von 
Atzingen, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade 
de São Paulo. Fazendo justiça, porém, precisamos avisar 
que a abundância em energia traz um efeito colateral: 100 
gramas de mandioca têm quas
a mesma porção de batata —

 

Disponível em: <http://saude.abril.com.br/edicoes/0366/nutricao/mandioca
751456.shtml?origem=home>. Acesso em: 27/9/2013, com adaptações.

 

QUESTÃO 5 ________________________
Edson Português 1 
Acerca das informações do texto, é correto afirmar que a
 

(A) mandioca é um produto vantajoso tanto para quem a 
produz quanto para quem a consome.

(B) mandioca é versátil, sobretudo porque apresenta 
várias denominações. 

(C) batata, por ser bem mais cara do que a mandioca, não 
deve ser consumida. 

(D) batata não possui as vitaminas A, B1, B2 e C.
(E) batata não apresenta qualquer tipo de vantagem em 

relação à mandioca. 

PÁGINA 2/9 

________________________  

Se, no trecho “Todas as crianças menores de 5 anos devem 
ao posto de vacinação”, o termo em destaque 

a unidade de vacinação, 

o uso da crase seria facultativo. 
o uso da crase seria obrigatório. 
o uso da crase seria proibido. 
a estrutura da oração seria alterada. 
o uso da vírgula entre o verbo e o novo termo seria 

________________________  

As figuras de estilo são utilizadas quando se deseja garantir 
maior expressividade ao texto. Com base nessa informação, é 
correto afirmar que, em “Melhorar sua vida, nosso 

Texto 2 para as questões de 5 a 8. 

O que a mandioca tem 

Fonte de fibras e isenta de glúten — qualidade que 
a faz não pesar tanto na digestão —, a mandioca carrega 
versatilidade no nome, nas condições de plantio e nas 
formas de preparo. Dependendo da região, é chamada de 
aipim, macaxeira, maniva, uaipi ou xagala. Não há tempo 
ou terra ruim pra ela. “A mandioca é um camelo vegetal”, 
brinca o engenheiro agrônomo da EMBRAPA Joselito 
Motta, fazendo referência ao fato de que a planta cresce em 
solos pobres e resiste a períodos de seca. À mesa, ela pode 

ozida, frita, em purê e dá origem a tapioca, 
polvilho e farinha. Ah, a brasileirinha ainda é barata: custa 
em média 2 reais o quilo, 30% a menos que a batata. 

Por falar na sua rival, a mandioca leva certas 
vantagens. “Ela possui maior quantidade de vitaminas A, 
B1, B2 e C”, diz a nutricionista Maria Carolina Von 
Atzingen, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade 
de São Paulo. Fazendo justiça, porém, precisamos avisar 
que a abundância em energia traz um efeito colateral: 100 
gramas de mandioca têm quase três vezes mais calorias que 

— são 160 calorias contra 58. 

http://saude.abril.com.br/edicoes/0366/nutricao/mandioca-
>. Acesso em: 27/9/2013, com adaptações.

________________________  

Acerca das informações do texto, é correto afirmar que a 

mandioca é um produto vantajoso tanto para quem a 
produz quanto para quem a consome. 

é versátil, sobretudo porque apresenta 
 

batata, por ser bem mais cara do que a mandioca, não 

batata não possui as vitaminas A, B1, B2 e C. 
não apresenta qualquer tipo de vantagem em 
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QUESTÃO 6 _______________________  
Edson Português 1 e 2 
De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Em “qualidade que a faz não pesar tanto na digestão” 

(linhas 1 e 2), o pronome em destaque poderia ser 
substituído por lhe desde que sua posição fosse 
deslocada para depois do verbo. 

(B) Na oração “Não há tempo ou terra ruim pra ela.” 
(linhas 5 e 6), o verbo poderia ser substituído por 
tem. 

(C) O gerúndio, nos trechos “fazendo referência ao fato 
de que a planta cresce em solos pobres e resiste a 
períodos de seca.” (linhas 8 e 9) e “Fazendo justiça, 
porém” (linha 17), poderia ser substituído por ao 
fazer, no primeiro caso, e por Ao fazer, no segundo. 

(D) A acentuação gráfica dos vocábulos “purê” (linha 10) 
e “dá” (linha 10) justifica-se pela mesma regra. 

(E) Na oração “100 gramas de mandioca têm quase três 
vezes mais calorias que a mesma porção de batata” 
(linhas de 18 a 20), o verbo deixaria de ser acentuado 
caso o sujeito fosse 1 grama de mandioca. 

 

QUESTÃO 7 _______________________  
Edson Português 1 e 2 
A conjunção “porém” (linha 17) foi utilizada para 
 
(A) apresentar uma informação que explica o conteúdo 

da oração anterior. 
(B) introduzir uma informação que se opõe ao conteúdo 

exposto na oração anterior. 
(C) esclarecer a ideia que foi expressa anteriormente. 
(D) apresentar um dado que será refutado pela oração 

seguinte. 
(E) relacionar duas orações pela ideia de condição. 
 

QUESTÃO 8 _______________________  
Edson Português 1 e 2 
Considerando o contexto em que aparece o vocábulo 
“brasileirinha” (linha 11), assinale a alternativa correta. 
 
(A) Classifica-se como substantivo e foi empregado no 

grau diminutivo para expressar uma referência 
pejorativa à mandioca. 

 

(B) Funciona como adjetivo e foi empregado no grau 
diminutivo para sugerir uma suposta relação afetiva 
do povo brasileiro com a mandioca. 

 

(C) Funciona como substantivo e, empregado no grau 
diminutivo, expressa uma referência carinhosa à 
mandioca para sugerir a relação de familiaridade do 
povo brasileiro com esse alimento. 

 

(D) Funciona como adjetivo e indica uma menção irônica 
à mandioca, que, na verdade, não é tão apreciada 
pelo povo brasileiro. 

 

(E) Classifica-se como um adjetivo substantivado que 
reforça o tom predominantemente irônico do texto. 

 

Texto 3 para responder as questões 9 e 10. 
 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

16 

 

 

19 

 

 

22 

 

 

25 

 

Mexa-se na terceira idade 
 

Quando parece que o corpo não aguenta mais os 
esforços de atividades cotidianas, nada melhor que revigorá-
lo com atividades físicas regulares. É o que mostra uma 
pesquisa divulgada em setembro de 2009 pela Hebrew 
University Hadassah Medical School, de Jerusalém, que 
acompanhou 1.861 voluntários entre 70 e 88 anos de idade. O 
estudo concluiu que aqueles que praticavam atividades físicas 
regularmente aumentaram a expectativa de vida em 15 % 
depois dos 70 anos e permaneceram independentes por mais 
tempo. 

A prática do exercício físico na terceira idade pode 
retardar o aparecimento de complicações e trazer vários 
benefícios. “Diminui o risco cardiovascular, aumenta a massa 
muscular e a óssea, melhora a coordenação, a flexibilidade, a 
força muscular, assim como a atenção, o equilíbrio e a 
conscientização corporal”, explica Telma de Almeida Busch 
Mendes, fisioterapeuta e coordenadora da pós-graduação em 
gerontologia do Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE). 

Não é somente o corpo que agradece. Também do 
ponto de vista psicológico a atividade física traz grandes 
benefícios. Associada à socialização, pode ajudar no 
equilíbrio do humor, diminuir a ansiedade e até atuar como 
coadjuvante em alguns casos de depressão leve, segundo 
Mário Sérgio Rossi Vieira, fisiatra e médico do esporte do 
HIAE. 
 

Disponível em: <http://www.einstein.br/einstein-saude/bem-estar-e-
qualidade-de-vida>. Acesso em: 16/10/ 2013, com adaptações.

 

QUESTÃO 9 ________________________  
Português Clara Etiene 2 
Assinale a alternativa que apresenta período simples. 
 

(A) “Quando parece que o corpo não aguenta mais os 
esforços de atividades cotidianas, nada melhor que 
revigorá-lo com atividades físicas regulares.”  
(linhas de 1 a 3). 

(B) “É o que mostra uma pesquisa divulgada em 
setembro de 2009 pela Hebrew University Hadassah 
Medical School, de Jerusalém” (linhas de 3 a 5). 

(C) “O estudo concluiu que aqueles que praticavam 
atividades físicas regularmente aumentaram a 
expectativa de vida” (linhas de 6 a 8).  

(D) “A prática do exercício físico na terceira idade pode 
retardar o aparecimento de complicações e trazer 
vários benefícios.” (linhas de 11 a 13). 

(E) “Associada à socialização, pode ajudar no equilíbrio 
do humor, diminuir a ansiedade e até atuar como 
coadjuvante em alguns casos de depressão leve” 
(linhas de 21 a 23).  

 

QUESTÃO 10 _______________________  
Português Clara Etiene 1 
A respeito da construção do texto, assinale a alternativa cuja 
estratégia não condiz com a argumentação utilizada pelo autor. 
 
(A) Citação de discurso de autoridade. 
(B) Utilização de dados estatísticos. 
(C) Amparo de pesquisa para legitimação do ponto de 

vista. 
(D) Utilização de discurso científico. 
(E) Argumento por conceituação. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 
Questões de 11 a 15 

 

QUESTÃO 11 ______________________  
Raciocínio Lógico Nilza 1 
Considere que certo remédio deve ser administrado em doses 
de 

�

�
 do frasco em que é vendido. Após gastar 5 frascos e 

meio, quantas doses terão sido administradas?  
 
(A) 30. 
(B) 31. 
(C) 32. 
(D) 33. 
(E) 34. 
 

QUESTÃO 12 ______________________  
Raciocínio Lógico Nilza 1 
Uma prova para candidatos a determinado emprego verificou 
se eles conheciam razoavelmente os idiomas inglês e 
espanhol. A correção das provas de todos quanto a esse 
quesito indicou que 14 candidatos sabiam inglês, 12 sabiam 
espanhol, 5 sabiam ambas e 10 não sabiam nenhuma. Um 
dos candidatos colocou uma observação dizendo que sabia 
francês. Qual era o número de candidatos?  
 
(A) 31. 
(B) 32. 
(C) 36. 
(D) 41. 
(E) 42. 
 

QUESTÃO 13 ______________________  
Raciocínio Lógico Nilza 1 
Em uma coleção de selos, a quantidade de selos estrangeiros 
representa 72% da quantidade de selos nacionais. Se a 
coleção tem menos que 80 selos, o número de selos 
estrangeiros é igual a 
 
(A) 12. 
(B) 18. 
(C) 24. 
(D) 30. 
(E) 36. 
 

QUESTÃO 14 ______________________  
Raciocínio Lógico Nilza 2 
A negação lógico-matemática de “está chovendo lá fora e eu 
estou dentro de casa” é 
 
(A) não está chovendo lá fora ou eu não estou dentro de 

casa.  
(B) está chovendo lá fora e eu não estou dentro de casa. 
(C) não está chovendo lá fora e eu estou dentro de casa.  
(D) não está chovendo lá fora nem eu estou dentro de 

casa. 
(E) não está chovendo lá fora ou eu estou dentro de casa. 
 

QUESTÃO 15 _______________________  
Raciocínio Lógico Nilza 2 
Três irmãos receberam mesadas iguais e cada um gastou 
metade do que recebeu. Dois deles depositaram, cada um, 20 
reais em suas cadernetas de poupança. Nesse momento, 
viram que, os três juntos, ainda tinham 50 reais. Quantos 
reais cada um recebeu de mesada? 
 
(A) 120. 
(B) 90. 
(C) 75. 
(D) 60. 
(E) 45. 
 

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH 
Questões de 16 a 20 

 

QUESTÃO 16 _______________________  
Rui Legislação 1 
Assinale a alternativa que contempla todos os serviços a 
serem prestados, de forma gratuita, à comunidade pela 
EBSERH, listados na lei que autorizou sua criação.  
 
(A) Assistência médico-hospitalar e ambulatorial. 
(B) Assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de 

apoio terapêutico. 
(C) Assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de 

apoio diagnóstico. 
(D) Assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de 

apoio diagnóstico e terapêutico. 
(E) Assistência médico-ambulatorial e de apoio 

diagnóstico e terapêutico. 
 

QUESTÃO 17 _______________________  
Rui Legislação 1 
A Lei Federal no 12.550/2011 dispõe que, quanto à sua 
natureza jurídica, a EBSERH é um (a) 
 
(A) autarquia, com personalidade jurídica de direito 

público. 
(B) sociedade de economia mista unipessoal, com 

personalidade jurídica de direito privado. 
(C) empresa pública, com personalidade jurídica de 

direito público. 
(D) órgão público vinculado ao Ministério da Educação. 
(E) empresa pública, sujeita ao regime jurídico próprio 

das empresas privadas. 
 

QUESTÃO 18 _______________________  
Rui Legislação 2 

A quem compete deliberar sobre o plano de salários, 
benefícios, vantagens e quaisquer outras parcelas que 
componham a retribuição dos empregados da EBSERH? 
 
(A) Ao Ministério da Educação. 
(B) À Diretoria Executiva da EBSERH. 
(C) Ao Ministério da Saúde . 
(D) Ao Conselho de Administração da EBSERH. 
(E) Ao Congresso Nacional. 
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QUESTÃO 19 ______________________  
Rui Legislação 2 
Conforme previsão do Estatuto Social da EBSERH, a quem 
compete acompanhar e avaliar periodicamente o seu desempenho? 
 

(A) À Diretoria Executiva. 
(B) Ao Conselho de Administração. 
(C) Ao Conselho Consultivo. 
(D) Ao presidente. 
(E) Ao Conselho Fiscal. 
 

QUESTÃO 20 ______________________  
Rui Legislação 3 
No que se refere à EBSERH, conforme previsão de seu 
Regimento Interno, submeter ao Conselho de Administração 
as propostas de aquisição de insumos e novas tecnologias é 
competência da Diretoria 
 

(A) de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos. 
(B) de Gestão de Pessoas. 
(C) Administrativa Financeira. 
(D) de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação. 
(E) de Logística e Infraestrutura Hospitalar. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 21 a 50 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS 
Questões de 21 a 25 

 

QUESTÃO 21 ______________________  
Legislação SUS Patricia Fernanda 1 
Um senhor, atualmente com 53 anos de idade, trabalhador 
rural desempregado, procura uma unidade de saúde do bairro 
por causa de uma dor no membro inferior direito. Ele 
demonstra preocupação quando o médico da atenção 
primária prescreve um medicamento e o encaminha para um 
ortopedista no hospital público regional. Por estar 
desempregado, imagina que não terá direito a receber os 
medicamentos, nem a ser atendido no hospital. Nessa 
situação hipotética, considerando as possíveis informações 
prestadas a ele sobre a evolução histórica do sistema de 
saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O Instituto Nacional de Previdência e Assistência 

Social (INAMPS) garantia acesso universal a todos 
os cidadãos. 

(B) No hospital regional, as consultas com médico são 
garantidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
porém a assistência farmacêutica não se inclui nas 
ações do SUS. 

(C) As ações e os serviços de saúde que integram o SUS 
preveem igualdade de assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, 
incluindo-se, portanto, cidadãos ativos 
profissionalmente ou não. 

(D) Pelo princípio da regionalização no SUS, o senhor do 
caso hipotético somente teria direito ao atendimento 
gratuito no hospital, caso se tratasse de 
estabelecimento de saúde municipal. 

(E) A integralidade, como princípio do SUS, prevê 
atendimento ao indivíduo em todas as unidades de 
saúde que realizam atenção primária, com especial 
atenção às ações preventivas, sem previsão das ações 
de cura e reabilitação. 

QUESTÃO 22 _______________________  
Legislação SUS Patricia Fernanda 2 
A associação de moradores de determinado bairro deseja 
organizar-se para participar das decisões de saúde do 
município. Com base na Lei no 8.142/1990 e considerando 
essa situação hipotética, assinale a alternativa correta sobre 
as possibilidades de participação popular no Sistema Único 
de Saúde (SUS).  
 

(A) A participação popular no SUS é exercida 
basicamente durante as conferências de saúde, que 
acontecem a cada três anos, com representação dos 
vários segmentos sociais. 

(B) A representação dos usuários nos Conselhos de saúde 
dá-se conforme o interesse do chefe do Poder 
Executivo na escolha dos segmentos que comporão o 
conselho e a consoante paridade entre os diversos 
segmentos. 

(C) Os planos de saúde e os relatórios de gestão de 
municípios, estados e do Distrito Federal são 
essenciais para a transferência de recursos para a 
saúde e não são apreciados pelos respectivos 
conselhos de saúde.  

(D) As conferências de saúde e os conselhos de saúde 
terão sua organização e as normas de funcionamento 
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo 
respectivo conselho. 

(E) O Conselho de Saúde é órgão colegiado consultivo, 
convocado periodicamente pelo Poder Legislativo da 
esfera de gestão correspondente. 

 

QUESTÃO 23 _______________________  
Legislação SUS Patricia Fernanda 6 
A história clínica de muitas pessoas atendidas nos serviços de 
saúde revela condições de vida que afetam o bem-estar e a 
saúde. Considerando essa informação e com base nos 
determinantes sociais da saúde, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O processo saúde-doença deve ser entendido como a 

relação entre as condições biológicas e as 
psicológicas e exclui a necessidade de abordar o 
contexto social. 

(B) As condições de trabalho, a estrutura das redes 
sociais e comunitárias, o estilo de vida dos 
indivíduos, a idade, o sexo e aspectos hereditários 
são alguns dos fatores que exemplificam 
determinantes sociais da saúde.  

(C) O impacto que a doença pode ter sobre a situação 
socioeconômica do indivíduo e da respectiva família 
compõe um contexto diferente do relativo à análise 
dos determinantes sociais da saúde. 

(D) Políticas públicas de abrangência populacional, que 
promovem mudanças de hábitos, interferem apenas 
na saúde do indivíduo, sem qualquer importância 
para alterações nos determinantes sociais da saúde. 

(E) Diminuir a exposição a riscos é a forma mais eficaz 
para alterar os determinantes sociais da saúde. 
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QUESTÃO 24 ______________________  
Legislação SUS Patricia Fernanda 3 
No ano de 2012, foram redefinidas diretrizes para instituição, 
reformulação, reestruturação e funcionamento dos conselhos 
de saúde. Essas redefinições foram dadas pela Resolução no 
453/2012, do Conselho Nacional de Saúde. A respeito do 
disposto na referida resolução, é correto afirmar que 
 
(A) o presidente do Conselho de Saúde deve ser eleito entre 

os membros do próprio conselho, em reunião plenária. 
(B) o Conselho de Saúde pode formular e propor 

estratégias para o controle da execução de políticas 
públicas de saúde, com exceção do seu aspecto 
econômico e financeiro. 

(C) a participação nas conferências de saúde é paritária, 
com 50 % de usuários e 50 % de trabalhadores da 
saúde, sem representação do setor privado conveniado. 

(D) a representação do Ministério Público nos conselhos 
de saúde é importante. 

(E) os conselhos de saúde não devem interferir na 
Política de Gestão do Trabalho e Educação para a 
Saúde no Sistema Único de Saúde. 

 

QUESTÃO 25 ______________________  
Legislação SUS Patricia Fernanda 4 
Acerca do direito da população à saúde, descrito na 
Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A descentralização dos serviços de saúde faz com que 

os secretários de saúde dos municípios sejam 
hierarquicamente superiores aos secretários municipais. 

(B) A assistência à saúde, no Brasil, é a responsabilidade 
principal do Sistema Único de Saúde (SUS). 

(C) O poder público pode executar ações e serviços de 
saúde de maneira direta ou por meio de terceiros, e 
também por pessoa física ou jurídica de direito privado. 

(D) A vigilância sanitária, a epidemiológica e a de saúde 
do trabalhador são atribuições das políticas públicas 
ambientais externas ao SUS. 

(E) O financiamento da saúde é função da União, sem 
participação direta de estados e municípios. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questões de 26 a 50 

 
QUESTÃO 26  ______________________  
Técnico em Enfermagem - Elzijanesmarte  
De acordo com o Código de Ética em Enfermagem, 
considere que um profissional pratica um ato ou ação 
precipitada, sem cautela, reflexão, mesmo tendo perfeito 
conhecimento do risco, ignorando a ciência e com culpa 
comissiva. Tal ação é classificada como 
 
(A) imperícia. 
(B) negligência. 
(C) imprudência. 
(D) indolência. 
(E) abuso. 

 
 

QUESTÃO 27  ______________________  
Técnico em Enfermagem - Elzijanesmarte  
A Lei no 7.498/1986 dispõe sobre a regulamentação do 
exercício da enfermagem e dá outras providências. No art. 7o, 
a lei regulamenta a profissão de técnico de enfermagem. 
Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) É considerado técnico de enfermagem o titular do 

diploma ou do certificado legalmente conferido por 
escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de 
acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no 
Brasil como diploma de técnico de enfermagem. 

(B) É considerado técnico em enfermagem o titular do 
diploma ou do certificado de técnico de enfermagem, 
expedido de acordo com a legislação e sem 
obrigatoriedade de registro pelo órgão competente. 

(C) A enfermagem é exercida privativamente pelo 
enfermeiro, pelo técnico de enfermagem e pelo 
auxiliar de enfermagem, respeitados os respectivos 
graus de habilitação. 

(D) A enfermagem e suas atividades auxiliares somente 
podem ser exercidas por pessoas legalmente 
habilitadas e inscritas no Conselho Regional de 
Enfermagem, independente da  jurisdição na área 
onde ocorre o exercício. 

(E) É atribuído ao técnico de enfermagem o 
planejamento, a organização, a coordenação, a 
execução e a avaliação dos serviços da assistência de 
enfermagem.  

 

QUESTÃO 28  ______________________  
Técnico em Enfermagem - Elzijanesmarte  
Os artigos 7o e 12o da Lei no 7.498/86 mencionam que o 
técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, o 
que envolve orientação e acompanhamento do trabalho de 
enfermagem em grau auxiliar, e participará no planejamento 
da assistência de enfermagem, cabendo-lhe, especialmente, 
 
(A) organizar e dirigir os serviços de enfermagem e suas 

atividades técnicas e auxiliares nas empresas 
prestadoras desses serviços. 

(B) realizar cuidados diretos de enfermagem a pacientes 
graves com risco de vida. 

(C) executar  todas as ações assistenciais de enfermagem 
durante sua jornada de trabalho. 

(D) coordenar, privativamente, a programação da 
assistência de enfermagem. 

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

 

QUESTÃO 29  ______________________  
Técnico em Enfermagem - Elzijanesmarte  
Um exemplo de instrumental fundamental para cirurgias é o 
bisturi elétrico, que produz no corpo humano os efeitos de 
  
(A) congelação e oxidação. 
(B) fulguração e dissecção. 
(C) dissecção e oxidação. 
(D) oxigenação e pasteurização. 
(E) dissecção e coagulação. 
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QUESTÃO 30  ______________________  
Técnico em Enfermagem - Elzijanesmarte  
Em relação ao Decreto no 94.406/1987, assinale alternativa 
correta.  
 
(A) As instituições e serviços de saúde incluirão a 

atividade de enfermagem na sua programação, 
independente de planejamento. 

(B) O exercício da atividade de enfermagem será 
permitido ao profissional inscrito no Conselho 
Regional de Enfermagem de qualquer região.  

(C) O decreto regulamenta a Lei no 7.498/1986, que 
dispõe sobre o exercício da enfermagem. 

(D) De acordo com decreto, o programa de enfermagem 
não abrange a prescrição de enfermagem.  

(E) O decreto dispõe sobre o dimensionamento do 
quadro de profissionais da saúde.  

 

QUESTÃO 31  ______________________  
Técnico em Enfermagem - Elzijanesmarte  
Os artigos hospitalares são materiais empregados na 
assistência à saúde. Os artigos que entram em contato com 
pele não íntegra ou com mucosas íntegras do paciente são 
denominados 
 
(A) não-críticos. 
(B) semicríticos. 
(C) críticos. 
(D) contaminados. 
(E) acríticos. 
 

QUESTÃO 32  ______________________  
Técnico em Enfermagem - Elzijanesmarte  
Esterilização é o processo pelo qual os microrganismos são 
mortos a tal ponto que não seja mais possível detectá-los no 
meio de cultura padrão no qual previamente haviam 
proliferado. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.  
 
(A) Ácido peracético é utilizado na esterilização como 

processo físico-químico.  
(B) Autoclave é um processo químico de esterilização. 
(C) Pastilhas de paraformaldeído são empregadas na 

esterilização apenas como processo químico. 
(D) Plasma de peróxido de hidrogênio é um processo 

físico, apenas. 
(E) Calor seco tem baixo poder de penetração, pois se faz 

de forma irregular e vagarosa. 

 
QUESTÃO 33  ______________________  
Técnico em Enfermagem - Elzijanesmarte  
Considere um paciente na sala de recuperação pós-
anestésica. O enfermeiro e o anestesista devem monitorar as 
condições gerais do paciente a cada minuto ou hora para que 
ele seja liberado desse setor. Um dos métodos conhecidos 
nesse processo é o 

(A) Kocher. 
(B) Aldret e Kroulik. 
(C) Addisson. 
(D) David Rocci. 
(E) Mayo. 
 

QUESTÃO 34  ______________________  
Técnico em Enfermagem - Elzijanesmarte  
Para limpeza e desinfecção de salas cirúrgicas, é necessário 
cumprir critérios para a seleção e o uso adequado de 
processos físicos e químicos de limpeza e desinfecção em 
estabelecimentos de saúde. Acerca desse tema, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Áreas semicríticas são todas as áreas ocupadas por 

pacientes portadores de doenças infecciosas de alta 
transmissibilidade e de doenças não-infecciosas. 
Devem ser limpas. 

(B) Unidade de tratamento intensivo adulto, infantil, 
neonatal e sala de hemodiálise são consideradas áreas 
semicríticas.  

(C) Escritórios, depósitos e sanitários em um hospital são 
considerados áreas semicríticas. 

(D) Limpeza é a operação realizada para a remoção física 
de sujidades, com a finalidade de manter o asseio e a 
higiene do ambiente, sendo o núcleo de todas as 
ações para os cuidados de higiene. 

(E) Áreas contaminadas são aquelas em que se verifica a 
presença de sangue, pus e secreções ou excreções. 
Devem passar por processos de limpeza com 
remoção da matéria orgânica. 

 

QUESTÃO 35  ______________________  
Técnico em Enfermagem - Elzijanesmarte  
A prevenção das infecções hospitalares deve constituir o 
objetivo de todos os profissionais da área de saúde. Uma 
infecção hospitalar acrescenta, em média, cinco a dez dias ao 
período de internação, eleva os custos e se constitui em 
importante causa de morte durante a hospitalização. Acerca 
desse tema, assinale alternativa correta. 
 
(A) Infecção hospitalar é aquela que já está presente ou 

em período de incubação no momento de entrada do 
paciente em um hospital, desde que não esteja 
relacionada com uma internação anterior no mesmo 
hospital. 

(B) Limpeza concorrente é aquela realizada nas 
dependências, durante a desocupação dos pacientes. 

(C) Descontaminação e esterilização são sinônimos, na 
prevenção de infecção hospitalar. 

(D) Infecção hospitalar é qualquer infecção adquirida 
após a admissão do paciente no hospital e que se 
manifesta durante a internação ou após a alta, quando 
relacionada com a internação.  

(E) O uso de luvas de procedimento é o meio mais 
simples e eficaz para prevenir transmissão de 
microrganismos em ambiente hospitalar. 

 

QUESTÃO 36  ______________________  
Técnico em Enfermagem - Elzijanesmarte  
Considere uma situação hipotética em que foi prescrito para 
uma paciente 1 mg de corticoide a cada 8 horas. A farmácia 
do hospital dispõe de frascos de 2,5 ml e cada ml contém 4 
mg. Quantos ml serão administrados a cada 8 horas? 
 
(A) 0,25. (B) 0,5. (C) 1. (D) 1,5. (E) 2. 
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QUESTÃO 37  ______________________  
Técnico em Enfermagem - Elzijanesmarte  
Em plantão noturno, na Unidade de Terapia Intensiva, qual 
conduta deve ser adotada pelo técnico de enfermagem após 
administrar uma medicação intravenosa? 
 
(A) Recapar agulha para evitar acidentes com terceiros. 
(B) Recapar agulha e jogar no lixo perfurocortante. 
(C) Jogar agulha em sacos plásticos de cor leitosa. 
(D) Recapar agulha e somente depois jogar no lixo em 

saco plástico de cor preta. 
(E) Desprezar no lixo de perfurocortante logo após o uso. 
 

QUESTÃO 38  ______________________  
        
Técnico em Enfermagem - Elzijanesmarte  
Para proteção dos profissionais de saúde e pacientes, faz-se 
necessário adotar medidas de biossegurança relacionadas 
diretamente com o atendimento do paciente. Assinale a 
alternativa que contempla integralmente a garantia de 
biossegurança. 
 
(A) Uso de luvas no manuseio de material 

perfurocortante. 
(B) Uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
(C) Uso de álcool glicerinado a 70%. 
(D) Higienização rigorosa das mãos. 
(E) Higienização rigorosa das mãos, uso de 

equipamentos de proteção individual (EPI) e cuidado 
no manuseio de material perfurocortante. 

 

QUESTÃO 39  ______________________  
Técnico em Enfermagem - Elzijanesmarte  
Quando ocorrem lesões na pele, tecidos, músculos e até 
mesmo em ossos, essas áreas podem sofrer um processo 
destrutivo ocasionado pela oclusão da circulação sanguínea 
devido à pressão exercida de forma demorada. Qual a 
denominação desse tipo de lesão?  
 
(A) Exsudação.  
(B) Transudação.  
(C) Úlceras de decúbito.  
(D) Isquemia. 
(E) Necrose. 
 

QUESTÃO 40  ______________________  
Técnico em Enfermagem - Elzijanesmarte  
Define-se como parada cardiorrespiratória (PCR) a 
interrupção súbita e brusca da circulação sistêmica ou da 
respiração. Nessa situação de emergência, é de suma 
importância que o técnico de enfermagem, no manuseio de 
administração de fármacos, conheça a natureza da droga 
farmacocinética e farmacodinâmica. Acerca do tema, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Adrenalina é usada para melhorar perfusão do 

coração e cérebro. 
(B) Lidocaína é usada para corrigir acidose metabólica e 

respiratória. 
(C) Amiodarona é utilizada em assistolia. 
(D) Vasopressina equivale a uma dose de atropina e 

produz melhor efeito. 
(E) Bicarbonato de sódio é usado para corrigir a 

hipoxemia. 

QUESTÃO 41  ______________________  
Técnico em Enfermagem - Elzijanesmarte 
Os riscos profissionais são os que decorrem das condições 
precárias inerentes ao ambiente ou ao próprio processo 
operacional das diversas atividades profissionais. Existem 
grupos e cores que foram desenvolvidos para classificação 
dos riscos profissionais e ambientais. Assinale a alternativa 
que caracteriza corretamente o grupo de risco.   
 
(A) Grupo I: Verde – riscos físicos: poeira, frio, neblina, 

calor. 
(B) Grupo II: Vermelho – risco de acidentes: eletricidade, 

animais peçonhentos, iluminação inadequada. 
(C) Grupo III: Marrom – riscos químicos: gases, calor, 

fungos. 
(D) Grupo IV: Amarelo – riscos ergonômicos: monotonia 

e repetitividade, controle rígido de produtividade, 
trabalhos em turnos diurnos e noturnos. 

(E) Grupo V: Azul – riscos biológicos: radiações não-
ionizantes, parasitas, probabilidade de incêndio ou 
explosões. 

 

QUESTÃO 42  ______________________  
Técnico em Enfermagem - Elzijanesmarte  
Um paciente chega ao pronto socorro com o membro inferior 
direito totalmente queimado. Baseado na regra dos nove, é 
correto afirmar que o percentual da área comprometida foi de 
 
(A) 9%. 
(B) 18%. 
(C) 27%. 
(D) 32%. 
(E) 36%. 
 

QUESTÃO 43  ______________________  
Técnico em Enfermagem - Elzijanesmarte  
O choque é definido como perfusão e oxigenação 
inadequadas dos órgãos e tecidos. É uma situação de 
emergência, que, se não for tratada rapidamente, pode levar o 
indivíduo a complicações possíveis de sequelas e até a óbito. 
Considere que um paciente é admitido no pronto socorro, 
vitima de acidente motociclístico, com trauma abdominal e 
fraturas múltiplas. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente os sinais e sintomas apresentados em um 
indivíduo com essa situação clínica. 
 
(A) Hipotensão, fadiga e hipertemia. 
(B) Cefaleia, polidpsia e desorientação. 
(C) Hipertensão, delírios, alucinações e cefaléia. 
(D) Hipotensão, sudorese, hipotermia, polidpsia e 

cianose. 
(E) Hipertensão, fadiga, hipertemia e polidpsia. 
 
QUESTÃO 44  ______________________  
Técnico em Enfermagem - Elzijanesmarte  
A intoxicação por chumbo é denominada 
 
(A) hidrargirismo. 
(B) siderose. 
(C) saturnismo. 
(D) silicose. 
(E) asbestose. 
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QUESTÃO 45  ______________________  
Técnico em Enfermagem - Elzijanesmarte  
Indicadores do estado de saúde do paciente são importantes 
dados para profissionais da saúde e como norteadores de 
cuidados necessários ao mesmo. Portanto, os sinais vitais 
(temperatura, pulso, respiração e pressão arterial) deverão ter 
uma aferição precisa e correta com conhecimentos 
adequados dos mesmos. Acerca do tema, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O ventrículo esquerdo, ao contrair-se, envia um 

volume sanguíneo às artérias e estas se distendem e 
se retraem, formando ondas, que são identificadas 
como pulso. 

(B) Para verificação do pulso periférico, as artérias mais 
comuns utilizadas são a jugular, a temporal, a facial, 
a cefálica, a carotídea, a braquial, a cubital, a femoral 
e a pediosa. 

(C) A pressão arterial sistólica (PAS) é refletida pelo 
relaxamento do ventrículo esquerdo (sístole). 

(D) A respiração de BIOT é irregular e caracterizada por 
aumento da frequência e da profundidade. As 
respirações são anormalmente profundas, mas 
regulares. 

(E) Em relação ao pulso verificado, a bradisfigmia indica 
a frequência dos batimentos do pulso acima do 
normal e a taquisfigmia, abaixo do normal. 

 

QUESTÃO 46  ______________________  
Técnico em Enfermagem - Elzijanesmarte  
Diabetes Mellitus é um distúrbio metabólico que pode ser de 
origem genética ou adquirida. Quais são os sintomas 
clássicos dessa patologia? 
 
(A) Polidpsia, poliúria, perda de peso. 
(B) Polidpsia, oligúria, perda de peso. 
(C) Sede exagerada, perda de peso e disúria.  
(D) Sede exagerada, ganho de peso, poliúria. 
(E) Polidpsia, ganho de peso e poliúria.  
 

QUESTÃO 47  ______________________  
Técnico em Enfermagem - Elzijanesmarte  
Em relação aos Programas e Ações do Ministério da Saúde, 
destaca-se o controle da hanseníase, que é uma doença de 
alta infectividade e baixa patogenicidade. Acerca do tema, 
assinale  a alternativa correta.  
 
(A) A forma tuberculoide contagiosa apresenta-se com 

placas edemaciadas e baciloscopia negativa.  
(B) No tratamento quimioterápico multibacilar com 

apresentação de mais de cinco lesões de pele ou 
baciloscopia negativa, são indicadas rifampicina, 
dapsona e clofazimina. 

(C) O critério de alta para a forma multibacilar é de, no 
mínimo, 12 meses seguidos. 

(D) Dermatologicamente, os sinais e sintomas do 
portador de hanseníase são a diminuição 
(hipoparesia) ou ausência de sensibilidade.   

(E) As apresentações das lesões classificam-se, para 
tratamento quimioterápico, em paucibacilar 
(indeterminada e dimorfa) e multibacilar 
(tuberculóide e virchowiana). 

 

QUESTÃO 48  ______________________  
Técnico em Enfermagem - Elzijanesmarte  
No exercício profissional, a equipe de enfermagem sempre 
vivencia situações que são permeadas de princípios éticos. A 
Ética é o conjunto de valores e princípios que regem como a 
sociedade e os colaboradores devem conduzir as suas 
atividades no dia-a-dia. Assinale a alternativa que apresenta 
princípios bioéticos que devem estar presentes no cuidado 
com o paciente. 
 
(A) Fidelidade, justiça, dependência e autonomia. 
(B) Autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça. 
(C) Confiabilidade, duplo efeito, justiça e dependência. 
(D) Veracidade, justiça, dependência  e confiabilidade. 
(E) Justiça, dependência, respeito às pessoas e 

veracidade. 
 

QUESTÃO 49  ______________________  
Técnico em Enfermagem - Elzijanesmarte  
A vacina anti-influenza sazonal é administrada nos idosos em 
campanhas públicas. Nesse caso, qual deve ser a dose e a 
periodicidade? 
 
(A) Uma dose a cada seis meses. 
(B) Uma dose anual. 
(C) Uma dose a cada dois meses. 
(D) A cada dois anos, uma dose. 
(E) Em duas doses, com intervalo entre cada uma. 
 

QUESTÃO 50  ______________________  
Técnico em Enfermagem - Elzijanesmarte  
Ao nascimento de uma criança no centro obstétrico, a 
imunização é um procedimento indispensável para a 
prevenção de doenças infantis. A BCG (Bacillus Calmette-
Guérin) é administrada para proteção contra tuberculose. A 
vacina deve ser administrada na 
 
(A) face interna do antebraço esquerdo. 
(B) porção media do antebraço direito. 
(C) porção superior do braço direito. 
(D) inserção inferior do deltoide direito. 
(E) inserção inferior do deltoide esquerdo. 
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