
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
LABORATÓRIO CENTRAL DE PERNAMBUCO – LACEN/PE 

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Não deixe de preencher as informações a seguir: 
 

Prédio                                                                                                                                                                      Sala 

                             

Nome  

                              

Nº de Identidade                                              Órgão Expedidor            UF                                             Nº de Inscrição          

                             

 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

 

ATENÇÃO 

 

  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 05 (cinco) questões de Português e 35 (trinta e 

cinco) de Conhecimentos Específicos. 

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá 

um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão 

coincide com o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 

BOA SORTE! 
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PORTUGUÊS 

 

 
Texto 01 (questões 01 e 02) 

 

 

O tamanho de Deus 
 

Um garoto perguntou ao pai: 

Qual é o tamanho de Deus? 

Então, ao olhar para o céu, o pai avistou um avião e perguntou ao filho: 

Que tamanho tem aquele avião? 

O menino disse: Pequeno, quase não dá para ver... 
-Então o pai o levou a um aeroporto e, ao chegar próximo de um avião, 

perguntou: 

E agora, qual o tamanho desse? 

O menino respondeu: Nossa pai, esse é enorme! 

O pai então disse: 

Assim é Deus, o tamanho vai depender da distância que você estiver Dele. 

Quanto mais perto você está Dele, maior Ele será em sua vida! 
 

Disponível em: http://pensador.uol.com.br/frase/MTE1NjE0MA/ 

 

 

01. Após a leitura do texto, é CORRETO afirmar que 
 

A) se mede o tamanho das pessoas e dos objetos por meio da estrutura de cada um. 

B) tanto as pessoas quanto os objetos apresentam tamanhos iguais, não importando a distância. 

C) a distância determina o tamanho unicamente dos objetos. 

D) quanto menor a distância existente entre as coisas, maior a veracidade dos seus tamanhos. 

E) o tamanho das pessoas e dos objetos independe da distância. 

 

02. Sobre a conversa entre pai e filho, analise as afirmativas a seguir: 

 

I.  No trecho: “O menino disse: Pequeno, quase não dá para ver...”, os dois-pontos foram utilizados para introduzir a fala 
de um dos interlocutores. 

II.  No trecho: “...o pai avistou um avião e perguntou ao filho:”, os verbos existentes obedecem à mesma regra gramatical 

– ambos exigem complemento regido de preposição. 

III.  No trecho: “Quanto mais perto você está Dele, maior Ele será em sua vida!”, a vírgula foi empregada para separar 

orações sindéticas. 

IV.  No trecho: “- Então o pai o levou a um aeroporto e, ao chegar próximo de um avião, perguntou:”, o travessão foi 
utilizado no diálogo para indicar a mudança de interlocutor. 

V.  No trecho: “Assim é Deus, o tamanho vai depender da distância que você estiver Dele.”, o verbo sublinhado pede 

complemento regido de preposição assim também o termo “perto” no trecho: “Quanto mais perto você está Dele...” 

 

Estão CORRETAS 
 

A) I, II, IV e V.  

B) II, III, IV e V.  

C) I, IV e V.  

D) I, II e V.  

E) I e III. 
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Texto 2 (questões 03 e 04) 

 

03. Ao analisar esse texto, qual ideia NÃO se encontra expressa nele? 

 

 
 

A) A televisão tem sua programação voltada para o grande público. 

B) O dinheiro é mais importante que Deus. 

C) Coisas que enaltecem o homem estão sendo jogadas no lixo. 

D) As pessoas se relacionam por meio de máquinas e não, no corpo a corpo. 

E) O homem tem o amor como um sentimento de partilha. 
 

04. Ainda sobre o texto 2, todas as alternativas estão corretas, EXCETO a 

 

A) Os termos “cérebro” e “única” são proparoxítonos, logo recebem acentos. 
B) Em “Contato humano” o termo sublinhado acompanha o termo “contato”, atribuindo-lhe uma característica e concordando 

em gênero e número. 

C) No último quadrinho, há um erro quanto à regência verbal, uma vez que o verbo “começar” exige a presença da preposição 

a. 

D) O termo “quando” liga orações com valor semântico de tempo. 

E) a forma verbal “ama” concorda com o seu sujeito “te”. 
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Texto 3 (questão 5) 
 

A árvore é grande, com tronco grosso e galhos longos. É cheia de cores, pois tem o marrom, o verde, o vermelho das 
flores e até um ninho de passarinhos. O rio espesso com suas águas barrentas desliza lento por entre pedras polidas 

pelos ventos e gastas pelo tempo. 
Disponível em: http:/adalidzeballos.wordpress.com/2013/04/29/textos-narrativos-descritivos 

 
05. Lendo-se o texto, observa-se que o autor 
 
A) faz uma descrição de uma paisagem. 

B) narra um fato que ocorreu com um rio. 

C) argumenta sobre o meio ambiente. 

D) utiliza poucos adjetivos em sua produção textual. 

E) emprega o adjetivo “espesso” qualificando o rio como de pequenas proporções.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

06. A Vigilância à Saúde é responsável por diversos atos. Assinale aquele que melhor representa as ações desenvolvidas 

por essa área de atuação.  
 
A) Participar, formular e implementar políticas de atenção especializada. 

B) Regular e coordenar as atividades do Sistema Nacional de Transplantes de Órgãos. 

C) Elaborar e adotar política de regulação assistencial. 

D) Estabelecer o combate das doenças transmitidas por vetores. 

E) Manter e atualizar cadastro nacional de estabelecimentos de saúde. 

 

07. O profissional de saúde, que atua na vigilância epidemiológica, ao investigar uma possível doença transmissível de 

notificação compulsória, procura responder algumas questões que produzirão informações essenciais para o 

controle da doença. Quanto a esses questionamentos, relacione a primeira coluna com a segunda. 
  

1. A partir de que situação ou pessoa foi 

contraída a doença?  
(   )  Identificação de características biológicas, ambientais e 

sociais  

2. Quais são as principais características 

individuais dos casos?  
(   )  Fonte de Infecção  

3. Para quais pessoas os casos investigados 

podem ter transmitido a doença?  
(   )  Identificação de novos casos/contatos/comunicantes  

 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.  

 

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

 

08. O processo de descentralização da assistência à saúde recomendada pelo SUS contribuiu para o fortalecimento da 

promoção da saúde e o incentivo ao autocuidado. Sobre esse tema, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A vigilância da saúde pode ser entendida como um processo voltado exclusivamente para o combate aos problemas que 

comprometem a saúde do trabalhador. 

B) O incentivo ao autocuidado deve ser realizado somente no nível de atenção primária. 

C) A dificuldade na realização do autocuidado não reflete na capacidade de realização das atividades da vida diária. 

D) Os recursos financeiros e comunitários bem como a rede de apoio às ações de saúde devem ser considerados na avaliação 

das condições para o autocuidado. 

E) A capacidade de realização do autocuidado independe de aspectos, como a cognição ou a disposição pessoal do paciente. 

 

09. O Sistema Único de Saúde (SUS) requer cuidados especiais. Quanto ao seu gerenciamento e planejamento, assinale 

a afirmativa CORRETA. 
 
A) O Ministério da Saúde tem recomendado o Programa de Saúde da Família como estratégia de reorganização da atenção 

básica, apenas, dos municípios. 

B) O SUS garante maior acesso da população aos serviços de saúde, porém, pelo contingenciamento dos serviços, continuam 

sendo pagas pelos usuários desse sistema as consultas médicas e as hospitalizações, o que justifica a crescente adesão aos 

planos de saúde privados. 

C) O SUS pode ser considerado como uma política de grande inclusão social no Brasil. 

D) Apenas os prestadores de serviços e representantes do governo têm espaços institucionalizados de participação na gestão do 

SUS. 

E) O SUS estabelece a universalização da saúde, excluindo, apenas, a população indígena. 
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10. Os princípios, as diretrizes e os regulamentos, que regem o Sistema Único de Saúde (SUS), são: 
 
A) A Constituição de 1988 forneceu as bases legais para a inclusão dos cidadãos brasileiros no sistema público de saúde e 

definiu que apenas a saúde dos pobres é um dever do Estado. 

B) Um dos princípios do SUS é a participação da comunidade. Entretanto, não há mecanismos formais para o controle social 

que assegure, de fato, essa participação. 

C) Entre os princípios do SUS, incluem-se a universalidade, a integralidade e a descentralização. 

D) A direção do SUS é exercida, apenas, pelas Secretarias Estaduais de Saúde. 
E) A equidade é um princípio do SUS que trata, apenas, dos serviços oferecidos nas cidades. 

 

11. Estabelecer princípios de biossegurança são atos essenciais nos serviços de saúde, por permitir medidas de controle 

de infecção, preservação do meio ambiente e promoção de uma consciência sanitária. Considerando esse assunto, 

analise as afirmativas abaixo e assinale V para as Verdadeiras e F para as Falsas.  
 

(   )  Materiais biológicos, como sangue e outros fluidos corporais, devem ser tratados como potencialmente 
contaminados.  

(   )  A lavagem simples das mãos é o principal procedimento no bloqueio à transmissão de micro-organismos.  

(   )  Os profissionais de saúde, com o objetivo de reduzir o risco de infecção, devem manter as unhas aparadas e as 

mãos livres de anéis.  

(   )  O uso de luvas de procedimento ou estéreis protege os profissionais de saúde da contaminação por                 

micro-organismos ou por outro tipo de patógenos. Após serem retiradas, seu uso adequado dispensa a lavagem das 

mãos. 

(   )  Um profissional da saúde exposto a acidente ocupacional em que houve exposição com fluidos corporais ou 

sangue, está dispensado da notificação de acidente, mesmo quando houver solução de continuidade na pele. 
 

Assinale alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

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

 

12. A adoção de medidas assépticas adequadas é importante no controle da infecção e na manutenção de um ambiente 

seguro. Quanto a essas técnicas, é CORRETO afirmar que 
 
A) os equipamentos de proteção individual devem ser utilizados por todos os profissionais de saúde que entrarem em contato 

com sangue ou fluidos. São considerados EPIs somente luva e máscara. 

B) instrumentos pérfuro-cortantes, pontiagudos e agulhas devem ser descartados em caixas apropriadas, que possuam as 

laterais e o fundo resistentes. 

C) as agulhas usadas devem ser retiradas das seringas descartáveis pelo técnico de enfermagem antes de serem postas no lixo. 
D) os óculos de proteção só deverão ser utilizados em procedimentos cirúrgicos de grande porte. 

E) a máscara poderá ser reutilizada pelo profissional de saúde por aproximadamente uma semana, sem comprometer sua 

finalidade.  

 

13. Assinale a alternativa que apresenta o objetivo da lavagem das mãos. 
 
A) Esterilizar as mãos, antes de qualquer procedimento. 

B) Promover uma desinfecção de alto nível, antes da realização dos procedimentos. 

C) Destruir os microrganismos esporulados da flora residente das mãos. 

D) Remover da pele a flora microbiana transitória e permanente. 

E) Proteger o paciente de patógenos que possam ser transmitidos e, ainda,  protegê-lo de possíveis infecções. 

 

14. Quanto ao processo de limpeza e de esterilização de materiais e equipamentos fundamentais para o controle da 

infecção, é CORRETO afirmar que 
 
A) a limpeza consiste na lavagem com soluções detergentes ou desincrostantes, destinada a remover a sujeira, reduzindo, 

assim, a população microbiana do ambiente hospitalar. 

B) desinfecção é a destruição ou inativação de microrganismos nas suas formas vegetativas existentes na pele, por meio de 
agentes físicos e químicos. 

C) a esterilização pelo calor seco é vantajosa em relação ao calor úmido, pois necessita de baixas temperaturas, sendo o tempo 

de esterilização menor e possibilitando abrir a estufa durante o processo. 

D) a presença de matéria orgânica (gordura, sangue, pus e outras secreções) não protege os microorganismos do contato 

indispensável com o agente esterilizante. 

E) os testes bacteriológicos, para se avaliar a eficiência do processo de esterilização, precisam ser realizados apenas, naqueles 

que utilizam o calor úmido sob pressão. 
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15. A Política Nacional de Humanização (PNH) com sua implementação busca consolidar marcas específicas. Quanto a 

essas marcas, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Reduzir as filas e o tempo de espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo, baseados em critérios 

de risco.  

B) Os usuários não poderão ter acesso às informações de territorialização. 

C) Reforçar os serviços especializados de atendimento ampliando a oferta de referências incentivando a ampliação irrestrita do 

número de leitos. 
D) Desencorajar as visitas nos finais de semana, respeitando a dinâmica das instituições de saúde nos dias úteis. 

E) A educação permanente dos profissionais da rede ficará sob a responsabilidade do próprio funcionário, e o serviço não terá 

responsabilidades sobre tal ação. 

 

16. O diabetes mellitus é uma doença de grande preocupação para as autoridades em saúde pública. Em relação a essa 

doença, assinale V para as afirmativas Verdadeiras ou F para as Falsas. 
 

(   )      É uma doença milenar, caracterizada pela deficiência relativa ou absoluta de insulina. 

(   )      A meta do tratamento é diminuir os níveis de glicose sanguínea ao nível de normalidade, modificando o estilo de 

vida do paciente. 

(   )      As medidas terapêuticas são: dieta, exercício físico, monitorização da glicemia, medicação (se necessária) e 

educação. 

(   )      Quando necessária, a aplicação de insulina diária se faz por via intramuscular, e o ângulo de aplicação é de 45º. 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V, F, F, V. B) F, F, V, V. C) VV, V, V, F. D) V, F, V, V. E) V, F, V, F 
 

17. Um dos principais fatores causais relacionados ao estilo de vida, que pode levar ao aparecimento do diabetes 

mellitus tipo 2, é 
 
A) infecção. 

B) dor abdominal.  D) sobrepeso ou obesidade. 

C) idade. E) hipertensão. 
 

18. O trabalho em equipe na área de saúde compreende estratégias, cujos impactos de diferentes saberes influenciam o 

processo saúde-doença. Sobre trabalho em equipe, leia as afirmações abaixo: 
 

I O trabalho em equipe pouco fundamenta a transformação de um profissional para sua atuação no cenário de 

trabalho.  

II. Trabalho em equipe na saúde é uma forma eficiente de estruturação organizacional e aproveitamento de 
habilidades humanas, promovendo a pluralidade funcional.  

III. As organizações de saúde buscam favorecer a coesão dos grupos de trabalho, criando mecanismos que promovam 

comunicação efetiva, confiança e credibilidade,  tornando-se os profissionais de enfermagem parte essencial desse 

processo. 
 

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em 
 

A) I e II. B) II e III. C) I e III. D) I. E) II. 
 

19. O Profissional de Enfermagem deve exercer suas atividades com competência para a promoção do ser humano na 

sua integralidade. Leia as afirmativas abaixo e assinale V para as Verdadeiras e F para as Falsas. 
 

(   )  O profissional de enfermagem atua, apenas, na promoção e prevenção da saúde, com autonomia de acordo com os 

preceitos éticos e legais.  
(   )  É direito do profissional de enfermagem aprimorar conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão 

sustentação a sua prática profissional.  

(   )  É proibido provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, entretanto, em relação  aos 

casos previstos em Lei, o profissional pode decidir se participa ou não.  

(   )  É permitido ao técnico de enfermagem realizar checagem de medicação, mesmo que não tenha preparado e 

administrado, uma vez que o trabalho é realizado em equipe.  
 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) F, V, V, F. B) V, V, V, F. C) F, F, F, F. D) V, V, V, V. E) F, V, F, V. 
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20. Sobre a carta dos direitos dos usuários da saúde, leia as afirmações abaixo: 
 

I.  Todos os cidadãos têm direito ao acesso às ações e aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde 
promovidos pelo SUS.  O acesso se dará, prioritariamente, pelos serviços de saúde da atenção básica próximos ao 

local de moradia.  

II.  Quando houver limitação circunstancial na capacidade de atendimento do serviço de saúde, fica sob a 

responsabilidade da família a o encaminhamento do usuário do SUS.  

III.  Os gestores do SUS são responsáveis por adotarem formas para o cumprimento efetivo da legislação e 

normatização do sistema de saúde.  

 

Está CORRETO o que se afirma em 
 

A) I, II e III. B) I, apenas. C) II e III, apenas. D) I e III, apenas. E) II, apenas. 

 

21. Sobre Bioética na saúde, leia as afirmativas abaixo e assinale V para as Verdadeiras ou F para as Falsas.  
 

(   )  Universalidade de cobertura, igualdade de acesso e integralidade da assistência constituem princípios de alto teor 
bioético. 

(   )  O profissional de saúde deverá  manter  a postura de distanciamento do paciente , uma vez que é superior por 

detrimento do conhecimento técnico.  

(   )  A Política Nacional de Humanização representou um desafio para os profissionais de saúde. Implica mudar a 

forma de atenção ao paciente do modelo biomédico para o modelo do cuidado.  

(   )  Para aliar a excelência técnica ao compromisso social, é preciso prestar atenção integral mais humanizada, 

trabalhar em equipe e compreender melhor a realidade em que vive a população.  
 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V, V, F, F  

B) F, F, F, V  

C) V, V, F, V.  

D) V, V, V, F.  
E) V, F, V, V 

 

22. Sobre Planejamento Familiar, leia as afirmativas abaixo: 
 

I.  Na decisão sobre o método anticoncepcional a ser usado, devem ser levados em consideração: a escolha da 

mulher, do homem ou do casal; característica dos métodos bem como fatores individuais relacionados aos usuários 

do método.  
II. Condição econômica, estado de saúde, padrão de comportamento sexual e aspirações reprodutivas são fatores 

individuais, que devem ser analisados para se indicar o método de anticoncepção.  

III.  Todos os métodos anticoncepcionais são 100% seguros, porém  a escolha do método é, apenas, uma opção do 

usuário, ficando este livre pra escolher o que for mais confortável.  
 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V, F, F. B) F, F, F. C) V, V, F. D) F, V, V. E) V, V, V. 
 

23. Sobre preservativo feminino, é CORRETO afirmar que 
 
A) o produto já vem lubrificado, e, quando bem higienizado, pode ser usado mais de uma vez.  

B) nos primeiros 6 meses de uso, a taxa de falha desse método em uso correto é superior a 30% porém, a partir desse período, a 

taxa de falha cai para 20%. 

C) para se colocar corretamente o preservativo feminino, a mulher só pode fazer quando sentada com os joelhos afastados.  

D) o único benefício do preservativo feminino é a anticoncepção. 

E) forma uma barreira física entre o pênis e a vagina, servindo de receptáculo ao esperma, impedindo seu contato com a vagina 

assim como impede que os microorganismos da vagina entrem em contato com o pênis ou vice-versa.  

 

24. É fator de risco para o desenvolvimento do câncer de colo de útero 
 
A) menopausa tardia. 

B) ciclo menstrual irregular.   

C) endometriose.  

D) infecção pelo papiloma vírus (HPV). 
E) nuliparidade. 
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25. Sobre câncer de colo de útero, leia as afirmações abaixo e assinale V para as Verdadeiras ou F para as Falsas. 
 

(   )  O câncer de colo de útero é um dos tipos, que apresenta alto potencial de cura, sendo o pico de incidência em 
mulheres com idade entre 40 e 60 anos.   

(   )  São fatores de risco para o câncer do colo do útero: multiplicidade de parceiros, coitarca precoce e multiparidade. 

Outros fatores, como tabagismo, deficiência de folato e uso de anticoncepcionais, também estão sendo associados 

a esse tipo de câncer. 

(   )  O câncer de colo de útero progride lentamente, antes de atingir o estágio invasor da doença, quando a cura se torna 

mais difícil ou impossível. Sangramento vaginal, corrimento e dor são os principais sintomas dessa fase.  

(   )  O exame citopatológico deve ser realizado em mulheres de 25 a 60 anos de idade, uma vez por ano e, após dois 

exames anuais consecutivos negativos, a cada três anos.  
 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V, V, F, V. B) V, V, V, V C) F, F, V, F. D) V, F, F, V. E) F, V, F, V. 

 

26. Acerca do câncer de mama, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  História familiar, especialmente se um ou mais parentes de primeiro grau forem acometidas antes dos 50 anos, 
menarca precoce, menopausa tardia e nuliparidade são fatores de risco para câncer de mama.  

II.  Os sintomas do câncer de mama palpável são: o nódulo, acompanhado ou não de dor mamária, abaulamentos ou 

retrações ou um aspecto semelhante à casca de uma laranja. Podem, também, surgir nódulos palpáveis na axila.  

III.  É mais comum o câncer de mama direita com o nódulo localizado no quadrante inferior interno.  
 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, II e III. B) I e III, apenas. C) I e II, apenas;. D) I, apenas E) II, apenas. 

 

27. Para as situações especiais de medida da Pressão Arterial, leia as afirmativas abaixo: 
 

I.  Na verificação da PA em crianças, a largura da bolsa de borracha do manguito deve corresponder a 40% da 

circunferência do braço, e comprimento da bolsa do manguito deve envolver 80 a 100% da circunferência do 
braço.  

II.  Devido às alterações na medida da PA em diferentes posições, atualmente se recomenda que a medida da PA em 

gestantes seja feita na posição sentada.  

III.  Nos pacientes obesos, a mensuração da PA só poderá ser realizada pelo método invasivo, uma vez que os 

esfingmomanômetros não são adequados para obesos.  
 

Está CORRETO o que se afirma em 
 

A) I e II, apenas. B) I e III, apenas. C) I, II e III. D) III, apenas. E) II, apenas. 

 

28. Sobre os procedimentos recomendados para se mensurar a pressão arterial, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  Certificar-se de que o paciente não fumou nos 30 minutos anteriores. 

II.  Estimar o nível da pressão diastólica pela palpação do pulso radial. Seu reaparecimento corresponderá à pressão 

arterial diastólica. 
III.  O braço do paciente deve estar na altura do coração, livres de roupas, apoiado, com a palma da mão voltada para 

cima e o cotovelo ligeiramente fletido.  
 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I e II, apenas. B) II e III, apenas. C) II, apenas. D) I e III, apenas. E) I, II e III. 

 

29. Ao se mensurarem os sinais vitais (SSVV) de uma paciente de 55 anos, foi identificada uma pressão arterial (PA) de 

160 x 100 mmHg. Como é classificada essa PA? 

 

A) Ótima  

B) Normal  

C) Limítrofe  

D) Hipertensão estágio 1  

E) Hipertensão estágio 2 
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30. Quanto à importância do controle de proliferação de microorganismos causadores de infecção, analise as 

afirmativas abaixo: 
 

I.  A lavagem das mãos corresponde à retirada de sujidade, microorganismos e outras substâncias das mãos antes e 
após qualquer procedimento. São as mãos a principal via de transmissão de infecção hospitalar. 

II.  O termo higienização das mãos compreende: higienização simples das mãos e higienização antisséptica, fricção 

antisséptica e antissepsia das mãos. 

III. Assepsia é o método por meio do qual se impede a proliferação de microrganismos em tecidos vivos com o uso de 

substâncias químicas. 
 

Está CORRETO o que se afirma em 
 

A) I, II e III, apenas. B) I e III, apenas. C) I e II, apenas. D) III, apenas. E)  I, apenas. 

 

31. Conforme a NR-32, o uso de paramentação adequada nas atividades diárias do cuidado de enfermagem, é 

CORRETO afirmar que 
 
A) os aventais de manga longa devem ser usados, quando há possibilidade de fluidos orgânicos. O uso de avental limpo e não 

esterilizado é necessário para a proteção da pele e do vestuário. 

B) os óculos devem ser usados na realização, apenas, de procedimentos invasivos, como forma de proteção individual. 

C) o uso de luvas limpas e esterilizadas está indicado, quando há possibilidade de contato com fluidos corpóreos, agentes 

biológicos bem como na realização de procedimentos. 

D) dependendo do caso, as luvas devem ser retiradas após o uso, antes de tocar artigos não contaminados e superfície do 
ambiente. 

E) a máscara apresenta uso restrito nos casos de introdução de cateter, aspiração e odores desagradáveis. 

 

32. A aids é uma síndrome clínica, que aparece vários anos após a infecção pelo HIV. Sobre ela, é CORRETO afirmar 

que 
 
A) a transmissão por relação sexual é mais comum, e o risco atual estimado é de 100% em cada relação sem proteção. 

B) o controle e o tratamento dos portadores de HIV devem ser feitos por qualquer especialidade médica, não sendo necessárias 

maiores especialidades devido à alta incidência de casos novos. 

C) não existe cuidado de enfermagem especial com o paciente de HIV apresentando infecção respiratória, apenas manuseio 

com luvas. 

D) o objetivo do tratamento é inibir, ao máximo, a replicação viral; ainda não é possível erradicar o HIV do organismo com as 

drogas disponíveis atualmente. 

E) o início da terapia antirretroviral é uma decisão simples e deve ser tomada, preferencialmente, pelo especialista, sem 
envolver diretamente o paciente. 

 

33. O HPV pode atingir mulheres de qualquer idade e levar a consequências graves, se não detectada precocemente. 

Sobre isso, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. O Ministério da Saúde pretende vacinar meninas de 9 a 13 anos contra o HPV, o papilomavírus humano, causador 

do condiloma acuminado, doença sexualmente transmissível, que pode provocar câncer de útero. 

II. A vacina não tem eficácia em mulheres adultas com vida sexual ativa, que já foram expostas à infecção pelo HPV; 
a prevenção, nesse caso, deve ser feita por meio do exame papanicolau, que identifica o câncer no colo do útero. 

III. De acordo com o ministério, a infecção pelo HPV é comum e, na maioria dos casos, não resulta em câncer. A 

principal forma de transmissão é pela relação sexual sem preservativo. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, apenas. D) II e III, apenas. 

B) I e III, apenas. E) I, II e III. 
C) III, apenas.  

 

34. Sobre a sífilis, é CORRETO afirmar que 
 
A) os testes para sífilis só podem ser feitos nas Unidades Básicas de Saúde e nos Centros de Testagem. 

B) é uma doença infecciosa causada pela bactéria Treponema pallidum. Os principais sintomas ocorrem nas duas primeiras 

fases, período em que a doença é mais contagiosa. 

C) apenas as pessoas sexualmente ativas devem realizar o teste para diagnosticar a sífilis, e as gestantes, só se houver suspeita. 

D) o uso da camisinha em todas as relações sexuais é o único meio seguro para prevenir - se contra a sífilis.  

E) os primeiros sintomas da doença são pequenas feridas em qualquer parte do corpo, que surgem 40 dias após o sexo 

desprotegido com alguém infectado. 
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35. Sobre o HIV-aids, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  Algumas práticas sexuais são consideradas associadas a um maior risco de transmissão do HIV, entretanto a 
frequência de uso do preservativo entre os jovens é superior às faixas etárias mais velhas. 

II.  Muitas pessoas que vivem com HIV desconhecem seu status sorológico, e estratégias efetivas para promover 

maior acesso ao aconselhamento e testagem para o HIV são fundamentais para o diagnóstico precoce, diminuição 

da transmissão e melhoria da qualidade de vida dessa população. 

III.  No Brasil, a taxa de prevalência da infecção pelo HIV na população jovem apresenta tendência de aumento. 
 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, apenas.  

B) III, apenas  

C) I, II e III.  

D) I e II, apenas.  

E) II, apenas. 

 

36. Quanto ao uso de proteção individual, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) O principal motivo para o uso do capote consiste, exclusivamente, em evitar que as roupas se sujem durante o contato com 

o doente. 

B) As máscaras ou máscara com escudo facial devem ser usadas, quando se prevê o respingo de sangue ou líquidos corporais 
na face. 

C) A máscara não evita a transmissão da infecção por contato direto com as mucosas, porém dificulta que o profissional toque 

nos olhos, no nariz e na boca. 

D) Caso a luva seja usada com cuidado, pode ser reutilizada em mais de um procedimento, em virtude da baixa contaminação. 

E) Os aventais de isolamento geralmente são abertos na frente para facilitar a troca e proporcionar maior segurança para o 

profissional. 

 

37. Sendo a equipe de enfermagem composta pelo enfermeiro e por técnicos de enfermagem, analise as afirmativas 

abaixo: 
 

I.  Antes de qualquer procedimento, o paciente deve ser avisado e orientado para diminuir o nível de ansiedade e 
receber dele cooperação; os membros da equipe de enfermagem apenas devem trabalhar alinhados com a sua 

própria equipe. 

II.  O técnico de enfermagem profissional com o nível médio completo exerce atividade, envolvendo orientação e 

acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. 

III.  A Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, regulamenta o exercício profissional de enfermagem. De acordo com essa 

Lei, a enfermagem é exercida pelo enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem. 
 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, apenas.  

B) II, apenas.  

C) II e III, apenas.  

D) III, apenas.  

E) I, II e III. 

 

38. Sobre os termos técnicos em saúde, é CORRETO afirmar que 
 
A) limpeza consiste na remoção de infecção e na redução das bactérias existentes em materiais, equipamentos ou ambiente 

utilizando solução desinfetante. 
B) deinfecção é o método, que promove eliminação ou destruição de todos os microorganismos na forma vegetativa. 

C) assepsia é o método aplicado para remoção ou redução do número de bactérias na pele por meio de aplicação de substância 

química.  

D) degermação consiste na destruição ou na eliminação de todos os microorganismos na forma vegetativa. 

E) assepsia é o conjunto de meios empregados para se impedir a proliferação microbiana. 
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39. O HPV é um condiloma acuminado, conhecido também como verruga genital, crista de galo, figueira ou cavalo de 

crista. Sobre o HPV, é CORRETO afirmar que 
 
A) o exame de prevenção do câncer ginecológico, o Papanicolau, não pode detectar alterações precoces no colo do útero, 

porém deve ser feito, rotineiramente, por todas as mulheres. 

B) na mulher, os sintomas mais comuns do HPV surgem primariamente, na região do ânus. As lesões do HPV também podem 

aparecer na boca e na garganta. Tanto o homem quanto a mulher só podem estar infectados pelo vírus, quando 
apresentarem sintomas. 

C) na presença de qualquer sinal ou sintoma do HPV, é recomendado procurar um profissional de saúde para o diagnóstico 

correto, porém não existe tratamento específico. 

D) foram desenvolvidas várias vacinas contra os tipos de HPV mais presentes no câncer de colo do útero. Essa vacina, na 

verdade, previne contra a doença por HPV. 

E) atualmente, existem mais de 100 tipos de HPV - alguns deles podendo causar câncer, principalmente no colo do útero e do 

ânus. Entretanto, a infecção pelo HPV é muito comum e nem sempre resulta em câncer. 

 

40. O tratamento para sífilis vai depender do estágio em que a doença se encontra. Quanto ao tratamento da sífilis, 

analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  Tomar 1 dose de penicilina benzatina intramuscular no primeiro estágio, e, no segundo estágio, tomar 2 doses de 
penicilina benzatina intramuscular. 

II.  O tratamento para sífilis é considerado um sucesso quando os valores de VDRL caem após 6 meses ou 1 ano. 

III.  Nos casos mais graves, o tratamento deve ser feito com 3 doses de penicilina benzatina, com intervalo de 1 semana 

entre elas. 
 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, apenas.  

B) II, apenas.  

C) III, apenas.  

D) I, II e III.  

E) I e III, apenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minhavida.com.br/temas/útero
http://www.minhavida.com.br/temas/útero
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