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Língua Portuguesa 

01. Marque o grupo de palavras, grafadas corretamente, 
quanto ao emprego de X e CH: 

 
A) Xarque, xuxu, chícara, chumaço, chumbada. 
B) Trouxa, recauchutar, mexerica, mexerico, 

enxerido. 
C) Charque, xoque, chorar, xícara, chuleta. 
D) Xumaço, chuteira, xeque, chepa, xilofone. 
E) Cherém, xepa, xampu, chiita, chilofone. 
 

02. Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está 
corretamente acentuada, de acordo com o Novo 
Acordo Ortográfico da língua portuguesa: 

 
A) Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, Papéis, 

Balaústre. 
B) Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitavel, Pestífero, 

Rotulo, Elétrico. 
C) Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, Egregio, 

Egoísta. 
D) Heróico, Vestuario, Indivíduo, Egrégio, Hidraulico, 

Inúmero. 
E) Individuo, Média, Pestifero, Eletrico, Egoista, 

Hidrelétrica, Número. 

03. Podemos classificar os numerais grifados nas frases 
abaixo como: 

 
1) Arnóbio foi o noningentésimo oitavo colocado no 

concurso. 
2) Mariana respondeu a um quinto da prova oral. 
3) Albertina deu à luz a filhos sêxtuplos.  
4) Francisco tem um rebanho com mais de cem mil 

cabeças de gado. 
 

A) Ordinal, multiplicativo, fracionário, cardinal 
B) Cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo 
C) Ordinal, fracionário, multiplicativo, cardinal 
D) Multiplicativo, ordinal fracionário, cardinal 
E) Nenhuma das respostas 
 

04. Preencha os espaços, em aberto, craseando 
corretamente. 

 
_____ (A, À) tarde, iremos ao cinema com 
_____(AS,ÀS) crianças, voltaremos _____(AS, ÀS) 17 
horas e aguardaremos Fernanda _____(A, À) qualquer 
hora para o jantar. A refeição está pronta desde 
_____(AS, ÀS) duas horas. 

 
A) À, ÀS, AS, À, AS 
B) A, ÀS, ÀS, À, ÀS 
C) A, AS, ÀS, A, ÀS 
D) À, AS, ÀS, A, AS 
E) A, AS, ÀS, A, AS 

05. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância nominal: 

 
1) Será muito cara a comemoração dos 15 anos de 

formatura. 
2) Custou muito caro a festa do meu aniversário. 
3) É bom ficar a sós com meus pensamentos. 
4) Maria entregou as correspondências em mão. 
5) A cirurgia demorou, eu mesma fiquei apreensiva. 

 
A) 1\3\5 
B) 1\3\4\5 
C) 1\4\5 
D) 1\2\4\5 
E) 1\2\3\4\5 
 

06. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância verbal: 

 
1) Mais de um professor participou das assembleias. 
2) Mais de um professor participaram das 

assembleias. 
3) Ia dar oito horas quando Maria chegou do trabalho. 
4) Ana, José e Francisca festejou o São João na 

roça. 
5) Procura-se costureiras experientes. 

 
A) 1\3\5 
B) 1\5 
C) 1\4 
D) 2\5 
E) 3\4\5 

 

07. Classifique as orações coordenadas sindéticas com 
conjunções: 

 
1) O jogador faz o gol e corre para o abraço. 
2) O professor é profundo conhecedor do tema, 

entretanto está afastado de suas funções. 
3) Fale agora, ou se cale para sempre. 
4) Preencheu todos os requisitos para o cargo, 

portanto foi admitido hoje. 
5) Dizia meu avô: saia cedo de casa, pois o trem se 

espera  na estação. 
 

A) Explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa, 
aditiva. 

B) Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, 
explicativa. 

C) Conclusiva, explicativa, alternativa, adversativa, 
aditiva. 

D) Alternativa, explicativa, conclusiva, adversativa, 
aditiva. 

E) Nenhuma das alternativas está correta. 
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08. As orações subordinadas adverbiais podem ser 
classificadas como: 

 
A) Apositivas, temporais, causais, comparativas, 

condicionais, consecutivas, conformativas. 
B) Temporais, causais, concessivas, comparativas, 

condicionais, consecutivas, conformativas, finais, 
proporcionais. 

C) Restritivas, explicativas, temporais, comparativas, 
condicionais, causais, consecutivas, finais. 

D) Predicativas, apositivas, concessivas, condicionais, 
conformativas, causais, consecutivas, finais. 

E) Objetivas diretas, predicativas, explicativas, 
condicionais, causais, consecutivas, proporcionais, 
finais. 

 

09. Assinale a frase corretamente pontuada: 
 

A) Cairá a diretoria de futebol, ou eu deixarei de ser 
sócia. 

B) Nunca nunca esquecerei! 
C) Não, não tenho certeza, disse ele, a mim. 
D) Londres, 20, de junho, de 1980. 
E) Você vai agora! Eu, parto, às 4 horas. 
 

10. Reproduzimos, abaixo, trecho do discurso do Papa 
Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, dia 22 de 
julho de 2013, no Rio de Janeiro. 
Com base neste trecho do discurso papal, o que o 
Papa quis dizer ao afirmar: “Com essas atitudes, 
recebemos hoje o futuro” ?   
A juventude é a janela pela qual o futuro entra no 
mundo e, por isso, nos impõe grandes desafios. A 
nossa geração se demonstrará à altura da promessa 
contida em cada jovem quando souber abrir-lhe 
espaço; isso significa tutelar as condições materiais e 
imateriais para o seu pleno desenvolvimento; oferecer 
a ele fundamentos sólidos, sobre os quais construir a 
vida; garantir-lhe segurança e educação para que se 
torne aquilo que ele pode ser; transmitir-lhe valores 
duradouros pelos quais a vida mereça ser vivida, 
assegurar-lhe um horizonte transcendente que 
responda à sede de felicidade autentica, suscitando 
nele a criatividade do bem; entregar-lhe a herança de 
um mundo que corresponda à medida da vida humana; 
despertar nele as melhores potencialidade para que 
seja sujeito do próprio amanhã e corresponsável do 
destino de todos.Com essas atitudes recebemos hoje o 
futuro. 
 
A) Recebemos hoje a tecnologia 
B) Recebemos hoje o desenvolvimento 
C) Recebemos hoje Jesus Cristo 
D) Recebemos hoje a juventude 
E) Recebemos hoje o desafio de melhorar a 

sociedade 
 

11. Assinale a alternativa, cujo emprego do hífen, está 
correta, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico. 

 
A) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro 

ministro, João-ninguém. 
B) Ano-luz, guardanoturno, tenente coronel, primeiro-

ministro, João ninguém. 
C) Ano-luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-

ministro, João-ninguém. 
D) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-

ministro, João ninguém. 
E) Ano luz, guarda-noturno, tenente coronel, primeiro-

ministro, João- ninguém. 
 

12. Qual das alternativas abaixo reproduz Discurso Direto? 
 

A) Ouvimos o vaqueiro de uma fazenda próxima nos 
perguntar, quando estávamos numa estrada erma, 
o que fazíamos ali e eu pedi ajuda. 

B) Sinhá Chica é bordadeira de mão cheia. 
Amanhece e anoitece bordando, não sabe pedir 
ajuda: ordena. Difícil uma mulher tosca ser gentil 
para pedir. Critica as ajudantes. Ah! Duvido que 
não obedeçam? 

C) Estávamos numa estrada erma quando de repente 
ouvimos uma voz: - O que fazem aqui? Era o 
vaqueiro de uma fazenda próxima. Retruquei: - 
pode nos ajudar? 

D) Todas as alternativas. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 

13. Passe do discurso indireto para o direto assinalando a 
resposta correta:    

 
Então perguntei se os médicos virão trabalhar esta 
semana.  

 
A) Então perguntei: - Os médicos virão trabalhar esta 

semana ? 
B) Então me foi perguntado se os médicos virão 

trabalhar esta semana. 
C) Então me perguntei se os médicos virão trabalhar 

esta semana. 
D) Então os médicos perguntaram se virão trabalhar 

esta semana. 
E) Então os médicos se perguntaram se virão 

trabalhar esta semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prefeitura Municipal do Paulista – Secretaria de Saúde 
Seleção Simplificada 2013  

Cargo: Técnico em Enfermagem/ Nível Médio/Técnico 

 
 

Página 3/12  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 

 
 
 

14. A Sociolinguística compreende  o fator regional das 
expressões na língua portuguesa. Indique o significado 
das 5 (cinco) expressões da coluna à esquerda: 

 
 
1) BAIXA DA ÉGUA

  
(  ) muita sorte (norte) 

2) ENSACAR (  ) engravidar alguém (nor-
deste) 

3) FEZ MAL (  ) Cemitério (sul) 
4) ÉGUA DE LAR-

GURA 
(  ) lugar muito longe (nor-

deste) 
5) CAMPO SANTO

  
(  ) colocar a blusa dentro da 

calça(nordeste) 
 

A) 1, 2, 3, 4, 5 
B) 4, 3, 5, 1, 2 
C) 3, 4, 5, 1, 2 
D) 5, 1, 3, 2, 4 
E) 4, 5, 3, 2, 1 

 

15. Podemos nos comunicar de duas formas distintas 
utilizando a linguagem oral e escrita. A língua falada 
caracteriza-se por: 

 
A) Representar um estágio posterior a língua. 
B) Não ter ligação com a comunicação linguística, é 

reconhecida pelo tom da voz do falante. 
C) Não ser espontânea, utilizar-se de caretas e sons 

diversos. 
D) Ser espontânea, compreender a comunicação 

linguística, incluir mímicas e fisionomias e é 
acompanhada pelo tom de voz do falante. 

E) Ser um sistema rígido e disciplinado, que conta 
com fisionomia e voz do falante. 
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Conhecimentos Específicos 

16. A principal contra indicação para administração de 
soluções por via intramuscular na região dorsoglútea 
em crianças menores de um ano de vida é: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Local bastante doloroso 
B) Local próximo ao nervo ciático 
C) Local com camada subcutânea espessa 
D) Local próximo aos nervos ulnar e radial 
E) Local com pouco poder de absorção 

 

17. Constitui-se locais indicados para administração de 
soluções pela via subcutânea, todos exceto: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Face externa do braço; 
B) Região antero-lateral-posterior das coxas; 
C) Face interna do antebraço; 
D) Parede abdominal; 
E) Áreas superior e externa glúteas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Constituem-se atribuições do Auxiliar e do Técnico de 
Enfermagem da Equipe de Atenção Básica na 
Estratégia de Saúde da Família: 

 
I. Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e 

manter os cadastros atualizados; 
II. Participar das atividades de atenção realizando 

procedimentos regulamentados no exercício de 
sua profissão na UBS e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações etc.); 

III. Realizar atividades programadas e de atenção à 
demanda espontânea; 

IV. Trabalhar com adscrição de famílias em base 
geográfica definida, a microárea; 

V. Realizar ações de educação em saúde à 
população adstrita, conforme planejamento da 
equipe; 

VI. Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da 
UBS; 

VII. Contribuir, participar e realizar atividades de 
educação permanente; 

VIII. Encaminhar, quando necessário, usuários a outros 
pontos de atenção, respeitando fluxos locais, 
mantendo sua responsabilidade pelo 
acompanhamento do plano terapêutico deles; 

 
 Assinale a alternativa correta: 
 

A) Somente as afirmativas II, III, V, VI e VII estão 
corretas 

B) Somente as afirmativas III, IV, V e VII estão 
corretas   

C) Somente as afirmativas I, II, III, IV, V, VI e VII 
estão corretas  

D) Somente as afirmativas I, II, III, IV e VII estão 
corretas 

E) Somente as afirmativas II, III, V, VII e VIII estão 
corretas 

19. Os medicamentos de aplicação otológica são 
administrados pelo (a): 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Nariz; 
B) Olhos; 
C) Ouvido; 
D) Garganta; 
E) Reto; 
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20. Com relação a coleta do escarro para realização de 
baciloscopia, é correto afirmar que: 

 
I. A fase inicial do exame, que compreende a 

coleta, conservação e transporte do escarro é 
de responsabilidade da unidade de saúde; 

II. A amostra de escarro deve ser a que provém 
da árvore brônquica, obtida apos esforço de 
tosse; 

III. O volume ideal é de 5ml a 10ml de escarro; 
IV. As amostras devem ser coletadas em local 

fechado de preferência;  
V. É recomendado, no mínimo, a coleta de duas 

amostras de escarro; 
VI. A amostra de escarro deve ser a que se obtém 

da faringe ou por aspiração de secreções 
nasais ou a que contem somente saliva; 

 
 Estão erradas as afirmativas: 
  

A) III e V apenas 
B) II e V apenas 
C) I e III apenas 
D) III e VI apenas 
E) IV e VI apenas 

  
  

21. A globulina imune Rh (D) é administrada na puérpera 
na profilaxia de: 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Eritroblastose fetal; 
B) Trombose venosa profunda; 
C) Síndrome de asperger; 
D) Infecções; 
E) Hanseníase; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Entende-se por Bowie & Dick: 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Processo físico ou químico que destrói 
microrganismos patogênicos na forma vegetativa, 
micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos, 
de objetos inanimados e superfícies; 

B) Equipamento automatizado de limpeza que utiliza 
o princípio da cavitação, em que ondas de 
energia acústica propagadas em solução aquosa 
rompem os elos que fixam a partícula de sujidade 
à superfície do produto; 

C) Teste realizado para avaliar o desempenho do 
sistema de remoção de ar da autoclave assistida 
por bomba de vácuo; 

D) Produto destinado a limpeza de artigos e 
superfícies por meio da diminuição da tensão 
superficial, composto por grupo de substâncias 
sintéticas, orgânicas, líquidas ou pós solúveis em 
água que contêm agentes umectantes e 
emulsificantes que suspendem a sujidade e 
evitam a formação de compostos insolúveis ou 
espuma no instrumento ou na superfície; 

E) Processo físico ou químico que destrói a maioria 
dos microrganismos de artigos semicríticos, 
inclusive micobactérias e fungos, exceto um 
número elevado de esporos bacterianos; 

 

23. A assistência de enfermagem prestada à uma 
gestante em trabalho de parto avançado, 
apresentando complicação relacionada a prolapso de 
cordão umbilical. Nesta situação, a mesma deverá ser 
encaminhada ao bloco cirúrgico, tentando priorizar a 
descompressão do cordão, para isto está indicado o 
posicionamento da gestante em:   
 

Assinale a alternativa correta: 
 
A) Posição Jakkniff 
B) Posição Ortostática 
C) Posição Genupeitoral 
D) Posição Sims 
E) Posição Trendelemburg 
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24. A prática da “higienização das mãos” nos serviços 
de saúde tem o intuito de prevenir e controlar as 
infecções relacionadas à assistência à saúde, 
visando à segurança do paciente, dos profissionais 
de saúde e de todos aqueles envolvidos nos 
cuidados aos pacientes. Diante desta afirmação, 
quais os momentos certos para esta prática, 
propostos pelo MS/ANVISA: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Antes de tocar o paciente, Antes de realizar 

procedimento limpo/asséptico, Após o risco de 
exposição a fluidos corporais ou excreções, 
Após tocar o paciente, Após tocar superfícies 
próximas ao paciente. 

B) Antes de tocar o paciente, Após remover luvas, 
Antes de procedimentos cirúrgicos.  

C) Antes de tocar o paciente, Antes de iniciar a 
educação em saúde, Antes do preparo de 
medicações. 

D) Antes de tocar o paciente, Antes e Após uso do 
banheiro. 

E) Antes da higienização das mãos com 
preparação alcoólica. 

 

25. Imediatamente após o nascimento, um recém-nascido 
é considerado com boa vitalidade, quando: 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Apresenta tônus muscular flácido 
B) Apresenta Frequência Cardíaca menor que 100 
C) Apresenta Frequência Respiratória entre 16 a 20 

rpm 
D) Apresenta temperatura corporal abaixo de 36,5ºC 
E) Apresenta Frequência Cardíaca maior que 

100bpm 
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26. O calendário básico de vacinação da criança, proposto pelo Programa Nacional de Imunização DO Ministério da 
Saúde (PNI/MS), visa diminuir o risco de transmissão de enfermidades imunopreveníveis. Com base nessas 
informações e de acordo com preconizado pelo PNI numere a coluna da direita com base nas informações da coluna 
da esquerda.  

 
VACINA INDICAÇÕES 

1. HEPATITE B  (   ) Dose única ao nascer 

2. PNEUMOCÓCICA 10 
VALENTE 

(   ) 1ª dose ao nascer 

3. PENTA (   ) 1ª, 2ª e 3ª doses aos 2, 4 e 6 meses de idade, respectivamente e uma dose de 
reforço, preferencialmente entre 12 e 15 meses de idade. 

4. ROTAVÍRUS (   ) 1ª  e 2ª doses aos 3 e 5 meses de idade, respectivamente  e uma dose de reforço, 
preferencialmente entre 12 e 15 meses de idade. 

5. BCG (   ) 1ª e 2ª doses (VIP) aos 2 e 4 meses respectivamente seguida de 3ª dose e 
reforço (VOP) aos 6 e 15 meses respectivamente  

6. MENINGOCÓCICA C 
CONJUGADA 

(   ) 1ª dose de reforço aos 12 meses e 2ª dose de reforço aos 4 anos de idade 

7. VIP/VOP (   ) 1ª dose aos 12 meses e 2ª dose aos 15 meses de idade 

8. TRÍPLICE VIRAL (   ) 1ª dose aos 2 meses e 2ª dose aos 4 meses de idade 

9. DTP (   ) 1ª, 2ª e 3ª doses  aos 2, 4 e 6 meses de idade, respectivamente 

 
 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna da direita, de cima para baixo:  
 

A) 5 – 2 – 1 – 6 – 7 – 3 – 5 – 8 – 4 
B) 5 – 1 – 5 – 2 – 7 – 0 – 3 – 4 – 6 
C) 1 – 3 – 4 – 3 – 7 – 2 – 9 – 8 – 5 
D) 5 – 1 – 2 – 6 – 7 – 9 – 8 – 4 – 3 
E) 1 – 3 – 6 – 8 – 7 – 9 – 5 – 4 – 2  
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27. O Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência foi aprovado pelo Ministério da Saúde, 
através da Portaria GM/MS n.º 2.048, de 5 de novembro de 2002 e visa a efetiva organização e estruturação das redes 
assistenciais na área de urgência e emergência.  Entre outros assuntos, o Regulamento estabelece normas para o 
funcionamento do ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL.  

 
Analise as assertivas a seguir: 

 
I. Atendimento pré-hospitalar móvel primário é quando o pedido de socorro for oriundo de um cidadão. 

II. Atendimento pré-hospitalar móvel secundário é quando a solicitação partir de um serviço de saúde, no qual o 
paciente já tenha recebido o primeiro atendimento necessário à estabilização do quadro de urgência apresentado, 
mas necessite ser conduzido a outro serviço de maior complexidade para a continuidade do tratamento. 

III. Os serviços de atendimento pré-hospitalar móvel devem contar com equipe de profissionais oriundos da área da 
saúde e não oriundos da área da saúde. 

IV. Considera-se como nível pré-hospitalar móvel na área de urgência, o atendimento que procura chegar 
precocemente à vítima, após ter ocorrido um agravo à sua saúde que possa levar a sofrimento, sequelas ou mesmo 
à morte, sendo necessário, portanto, prestar-lhe atendimento e/ou transporte adequado a um serviço de saúde 
devidamente hierarquizado e integrado ao SUS; 

V. Os serviços de atendimento pré-hospitalar móvel devem contar apenas com equipe de profissionais oriundos da 
área da saúde. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) I, II, III e IV 
B) II, II, IV E V 
C) II, III, IV E V 
D) I, III, IV E V 
E) Todas as alternativas 
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28.  O REGULAMENTO TÉCNICO DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - Portaria nº 2.048, 
classifica as ambulâncias em A a F. Correlacione a coluna da esquerda com a coluna da direita, a respeito da 
classificação das ambulâncias: 

 
TIPOS DE AMBULÂNCIAS CLASSIFICAÇÕES 

1. TIPO B – Ambulância de 
Suporte Básico 

(  ) Veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não 
apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo. 

2. TIPO D – Ambulância de 
Suporte Avançado 

(  ) Aeronave de asa fixa ou rotativa utilizada para transporte inter-hospitalar de 
pacientes e aeronave de asa rotativa para ações de resgate, dotada de 
equipamentos médicos homologados pelo Departamento de Aviação Civil - 
DAC. 

3. TIPO F – Embarcação de 
Transporte Médico 

 

(  ) Veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em 
emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que 
necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve contar com os 
equipamentos médicos necessários para esta função. 

4. TIPO A – Ambulância de 
Transporte 

(  ) veículo de atendimento de urgências pré hospitalares de pacientes vítimas de 
acidentes ou pacientes em locais de difícil acesso, com equipamentos de 
salvamento (terrestre, aquático e em alturas). 

5. TIPO E – Aeronave de 
Transporte Médico  

(  ) Veículo motorizado aquaviário, destinado ao transporte por via marítima ou 
fluvial. Deve possuir os equipamentos médicos necessários ao atendimento 
de pacientes conforme sua gravidade. 

6. TIPO C - Ambulância de 
Resgate 

(  ) Veículo destinado ao transporte interhospitalar de pacientes com risco de vida 
conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida 
desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção 
médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna da direita, de cima para baixo:  

 
A) 4 – 5 – 6 – 1 – 3 – 2   
B) 2 – 5 – 4 – 6 – 3 – 1 
C) 1 – 5 – 6 – 2 – 3 – 4 
D) 2 – 5 – 1 – 6 – 3 – 4 
E) 4 – 5 – 2 – 6 – 3 – 1 

 
 
 

29. Constituem-se indicadores de saúde no Brasil, segundo Indicadores e dados Básicos (IDB) – Brasil (2011), todas as 
alternativas, exceto:  

 
A) Indicadores de recurso e Indicadores de cobertura 
B) Indicadores de mortalidade e Indicadores de morbidade 
C) Indicadores demográficos e Indicadores socioeconômicos 
D) Indicadores de fatores de risco e proteção 
E) Nenhuma das respostas acima 
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30. Os procedimentos de medida da pressão arterial são 
simples e de fácil realização, contudo, nem sempre 
são realizados de forma adequada. Segundo a VI 
Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, constituem-se 
procedimentos recomendados para a medida da 
pressão arterial, todas as alternativas, exceto: 

 
A) Explicar o procedimento, deixando-o em repouso 

por pelo menos 5 minutos, em ambiente calmo, 
certificando-se que o paciente NÃO está com a 
bexiga cheia, NÃO praticou exercícios físicos há 
pelo menos 60 minutos, NÃO ingeriu bebidas 
alcoólicas, café ou alimentos e NÃO fumou nos 
30 minutos anteriores. 

B) O paciente deve estar na posição sentada, pernas 
descruzadas, pés apoiados no chão, dorso 
recostado na cadeira e relaxado. O braço deve 
estar na altura do coração (nível do ponto médio 
do esterno ou 4o espaço intercostal), livre de 
roupas, apoiado, com a palma da mão voltada 
para cima e o cotovelo ligeiramente fletido. 

C) O manguito do tamanho adequado ao braço deve 
ser colocado sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima 
da fossa cubital, centralizando sobre a artéria 
braquial o meio da parte compressiva do 
manguito. 

D) Palpar a artéria poplítea na fossa cubital e colocar 
a campânula ou o diafragma do estetoscópio sem 
compressão excessiva. Inflar rapidamente até 
ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da 
pressão sistólica, obtido pela palpação. 

E) Proceder à deflação lentamente, determinando a 
pressão sistólica pela ausculta do primeiro som 
(fase I de Korotkoff) e, após, aumentar 
ligeiramente a velocidade de deflação 
determinando a pressão diastólica no 
desaparecimento dos sons (fase V de Korotkoff). 

 
 

31. NÃO Faz parte da lista de Notificação Compulsória 
Imediata (LNCI), conforme Portaria nº 104, de 
25.01.2011 – Ministério da Saúde: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Hantavirose 
B) Violência doméstica, sexual e/ou outras violências 
C) Botulismo 
D) Carbúnculo ou Antraz 

E) Cólera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

32. Os princípios preconizados pela Sociedade Brasileira 
de Atendimento Integrado ao Traumatizado (SBAIT) 
devem ser respeitados, analisando cada fase do 
ABCDE dos cuidados aos traumatizados. Sobre as 
recomendações propostas para o atendimento inicial 
ao Politraumatizado, é correto afirmar que: 

 
A) A Fase B (Breathing) corresponde a ventilação, 

apenas; 
B) A Fase D (Disability) corresponde a despir o 

paciente e manter controle da temperatura; 
C) A Fase A (Airway) corresponde à manutenção das 

vias aéreas, apenas; 
D) A Fase E (Exposure) corresponde a avaliação 

neurológica rápida; 
E) A Fase C (Circulation) corresponde a circulação e 

controle de hemorragia; 
 
 

33. A Escala de Coma de Glasgow (GCS) é um método 
rápido e prático de avaliação primária neurológica do 
paciente vítima de traumatismo crânio- encefálico 
(TCE), com base nesta afirmação é incorreto afirmar 
que:  

 
A) Paciente apresentando escore na GCS entre 9 e 

12 são considerados pacientes com TCE 
moderado; 

B) Paciente apresentando escore na GCS igual ou 
inferior a 8 são considerados pacientes em estado 
de  coma ou com TCE grave;  

C) Pacientes com GCS menor ou igual a 8 devem 
ser submetidos a uma via aérea definitiva; 

D) Paciente apresentando escore na GCS de 13 a 15 
são considerados pacientes com TCE leve; 

E) Pacientes apresentando escore na GCS de 15 
são considerados pacientes livre de TCE não 
necessitando portando de novas avaliações; 
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34.  A Sociedade Brasileira de Cardiologia estabelece 
critérios para a abordadem à vítima em PCR, através 
da I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e 
Cuidados Cardiovasculares de Emergência. Sobre 
este assunto é correto avaliar que. Todas as 
alternativas são verdadeiras, exceto:  

 
A) Ao deparar com a vítima estando sem respirar ou 

estando somente com “gasping”, e existindo 
apenas um socorrista, chame ajuda 
imediatamente; 

B) Para vítimas com suspeita de PCR o socorrista 
deve iniciar ciclos de 30 compressões e 2 
ventilações se dispositivo de barreira disponível;  

C) Primeiramente é importante avaliar se o local em 
que o paciente se encontra é seguro para o 
socorrista e para a vítima;  

D) Iniciar o A – B – C, onde A corresponde abertura 
das vias Aéreas, B Boa ventilação e C 
Compressão Torácica;  

E) Nos casos de PCR por hipóxia (afogamento, 
trauma, overdose de drogas e para todas as 
crianças), o socorrista deverá realizar cinco ciclos 
de RCP e, depois, chamar ajuda, se estiver 
sozinho. 

 

35. Não constitui objetivo da Política Nacional de Saúde 
Mental do Brasil – Ministério da saúde: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Implantar o programa "De Volta Para Casa"; 
B) Qualificar, expandir e fortalecer a rede extra-

hospitalar formada pelos Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais 
Terapêuticos (SRTs) e Unidades Psiquiátricas em 
Hospitais Gerais (UPHG); 

C) Garantir o modelo de assistência centrado no 
Manicômio Judiciário; 

D) Reduzir de forma pactuada e programada os 
leitos psiquiátricos de baixa qualidade; 

E) Incluir as ações da saúde mental na atenção 
básica; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36.  Sobre Hanseníase, assinale (V) para as afirmativas 
Verdadeiras e (F) para as alternativas falsas. E em 
seguida, assinale a alternativa com a sequência 
correta: 

 
(  )  Os casos de recidiva em Hanseníase são raros 

em pacientes tratados regularmente, com os 
esquemas poliquimioterapicos; 

(  )  Doenca cronica granulomatosa, proveniente de 
infecção causada pelo Mycobacterium leprae; 

(  )  A principal via de eliminacao dos bacilos dos 
pacientes multibacilares (virchowianos e dimorfos) 
é a aérea superior,sendo, tambem, o trato 
respiratorio a mais provavel via de entrada do M. 
leprae no corpo; 

(  )  O Período de incubação, é em media, 2 a 7 anos; 
(  )  Pode ser classificada em:  
(  )  PAUCIBACILAR (PB) - Casos com ate 5 lesoes 

de pele; 
(  )  MULTIBACILAR (MB) - Casos com mais de 5 

lesoes de pele.  
(  )  Os pacientes devem ser tratados em regime 

ambulatorial. 
 

A) V – V – V – V – V – V 
B) F – F – F – F – F– F  
C) V – F – F – F – V – V 
D) V – F – V– F – V – F 
E) F – V – V – V – F – F 

 

37.  Constituem-se sintomas clássicos da Tuberculose 
Pulmonar: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Emagrecimento abrupto, tosse produtiva e febre 

baixa 
B) Tosse persistente, produtiva ou não (com muco e 

eventualmente sangue), febre vespertina, 
sudorese noturna e emagrecimento. 

C) Bom estado geral, inalteração do apetite e dor 
torácica do tipo pleuritica 

D) Icterícia, emagrecimento, febre vespertina e tosse 
E) Irritação, com febre alta, sudorese noturna, 

inapetência 
. 
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38. Sobre Leptospirose é incorreto afirmar que: 
 

A) Doenca infecciosa febril de inicio abrupto, que 
pode variar desde formas assintomáticas e 
subclínicas até quadros clínicos graves 
associados a manifestações fulminantes; 

B) O principal reservatório é constituído pelos 
roedores; 

C) As apresentações clinicas, considerando as fases 
evolutivas da doença são fase mucosa e fase 
cutânea 

D) A infecção humana resulta da exposição direta ou 
indireta a urina de animais infectados. A 
penetração do microrganismo ocorre através da 
pele com presença de lesões, da pele integra 
imersa por longos períodos em água contaminada 
ou através de mucosas. 

E) O agente etiológico é a Bacteria helicoidal 
(espiroqueta) aerobica obrigatória do genero 
Leptospira, do qual se conhecem atualmente 14 
especies patogenicas, sendo a mais importante a 
L. interrogans. 

 
 

39. Sobre os cuidados a serem dispensados à criança 
acometida por Meningite Viral, é incorreto afirmar 
que: 

 
A) Extremamente importante o isolamento do 

paciente em ambientes próprios. 
B) Está indicado apenas tratamento de suporte; 
C) Aferição de SSVV e tomada de medidas gerais de 

higiene; 
D) Constitui-se em agravo de Notificação 

Obrigatória; 
E) Acompanhamento na coleta de liquor 

cefalorraquidiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. O Transporte Seguro realizado no atendimento ao 
recém-nascido que necessite de transferência inter-
hospitalar deve obedecer a princípios básicos. 
Assinale a alternativa que não corresponde a um 
desses princípios: 

 
A) A equipe de transporte deve ter, de preferência, 

um pediatra ou neonatologista e estar 
acompanhado por um técnico de enfermagem ou 
por um enfermeiro que tenha conhecimento e 
prática no cuidado ao RN. 

B) Prévia comunicação, do profissional solicitante da 
transferência e a central reguladora de vagas e 
obrigatória comunicação com o hospital de 
destino; 

C) Para o uso do oxigênio e ar comprimido torna-se 
necessário o emprego de dois cilindros do tipo G, 
com capacidade para 1.000L. Eles permitem o 
emprego do gás por aproximadamente três horas, 
quando o fluxo usado é de 5L/min. 

D) Deve-se pedir autorização escrita ao responsável 
legal pelo RN, para a remoção. Em caso de risco 
iminente de vida, o profissional está autorizado a 
transferir o neonato sem a autorização do 
responsável. 

E) São exemplos de equipamentos necessários para 
a realização do transporte: Incubadora de dupla 
parede, ventilador eletrônico, bomba de infusão, 
termômetro, estetoscópio, oxímetro de pulso, 
aparelho para controle de glicemia capilar, 
monitor cardíaco, esfigmomanômetro, gazes e 
luvas estéreis, material para coleta de exames, 
máscaras para ventilação, sondas gástricas, 
sondas de aspiração traqueal, laringoscópio, 
pilhas e lâmpadas sobressalentes, cânulas 
traqueais, cânula de Guedel, balão auto-inflável, 
manômetro, plástico poroso (PVC) e touca de 
malha, entre outros materiais 

 
 
 




