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CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

NÍVEL MÉDIO 

 

CARGO: NM – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

 

 

Antes de iniciar, confira as páginas de seu Caderno de Prova e sua sequência numérica das questões, 
comunicando qualquer falha ao fiscal para providências, pois não poderá fazê-lo posteriormente. 

 
 

 Este caderno contém a PROVA OBJETIVA com 80 (oitenta) questões, sem repetição ou falhas.  
 

 O tempo disponível para realização da prova será de 3 horas e 30 minutos, não havendo 
prorrogação por qualquer motivo. 
 

 Para cada uma das questões, serão apresentadas 5 (cinco) alternativas designadas pelas letras: 
A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

 Assinale UMA ÚNICA ALTERNATIVA PARA CADA QUESTÃO. 
 

 A rasura ou a marcação em mais de uma alternativa no CARTÃO-RESPOSTA, ANULA A 
MARCAÇÃO DA QUESTÃO. 
 

 No CARTÃO-RESPOSTA, as questões são representadas por seus respectivos números. Apesar 
de constar 100 (cem) questões, o candidato deverá marcar apenas as 80 (oitenta) iniciais, 
correspondentes ao número de questões deste caderno de prova.  
 

 Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, toda a área 
correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. Exemplo: 

 
 O candidato deverá assinar o Cartão-Resposta e transcrever para ele o texto/frase a seguir, sob 
pena de eliminação: 

 

“O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre”. 

 

 O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser dobrado, amassado, rasurado, riscado ou manchado, pois 
este documento não é substituível.  
 

 Os três últimos candidatos deverão sair juntos e assinar a ata de sala.  
 

INSTRUÇÕES 
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TEXTO I 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O LONGE 

 

Uma palavra. Uma só palavra, solitário verbo 
que me fizesse reencontrar o rumo de um 
lugar pleno de magia que descobri ou inventei 
quando criança e a que chamava de Longe. 

Creio já haver falado dele numa crônica mais 
antiga (por vezes penso que todas as minhas 
crônicas são antigas e anteriores a mim), 
perdida em meus caóticos arquivos. 

Nunca consegui definir muito bem o que era o 
Longe depois que fiquei adulto. Busquei na 
infância alguma pista, algum resíduo que por 
lá houvesse ficado e me permitisse apreender 
esse conceito esquecido do Longe. 

Em vão procurei e naturalmente nada 
encontrei que me ajudasse, porque criança 
dispensa essa escravidão perpétua à lógica 
dos adultos. Eu não pensava sobre o Longe, 
apenas o vivia como se fosse perfeitamente 
natural sua existência, explicação não carecia. 

O Longe era para onde eu fugia quando a 
doméstica barra pesava ou quando me dava 
vontade, e lá tudo acontecia do modo que eu 
bem desejasse. Eu já inventara Pasárgada e 
nem sabia. Lá eu podia ser todos os heróis de 
minha infância. Super Homem, Zorro, Tarzan, 
Batman, Cisco Kid, Peter Pan, Mandrake, 
Flash Gordon, Mané Garrincha. 

O Longe era o portal da liberdade sem freios 
nem correntes, a liberdade absoluta da 
imaginação. O Longe me fazia grande o 
bastante para enfrentar todos os medos, pois 
lá nada me aconteceria de mal simplesmente 
porque eu tinha superpoderes. 

Hoje, sei que esqueci o mapa do caminho que 
me levava ao Longe e mesmo que o 
recuperasse dentro de uma garrafa lançada ao 
mar, mesmo que as portas mágicas 
novamente se abrissem, de nada me 
adiantaria, nada mais seria no Longe que um 
desconhecido e inoportuno visitante. Sim, 
crescer é bom, nos torna mais donos de nós 
mesmos, porém, o quanto não perdemos. 

Nem me lembro direito quanto tempo o Longe 
durou em minha vida, sei que não foi o 
suficiente, o bastante. Por vezes, creio que 
fiquei adulto demais na ânsia de entender o 
mundo, possuí-lo, pertence-lo. Desnecessária 
pressa, hoje percebo. 

O Longe estava longe de ser um território 
poético. Era real, tão real ou mais que o 
quintal da casa paterna, o jardim, o oitão, a 
rua, o mar, o colo de mamãe, o bolo de 
chocolate esfriando na mesa da cozinha, a 
bola de couro embaixo da cama cheirando a 
sebo de carneiro, a beleza da primeira 
professora, a canção que saía do rádio de 
válvulas. 

Não havia muita diferença entre o que era real 
e o Longe. O Longe era igual a tudo que 
existia, só que diferente. Eu era diferente. 

MONTE, Airton. Moça com flor na boca: crônicas 
escolhidas, Fortaleza: UFC, 2005 

 

QUESTÃO 1  

Em uma reflexão, o narrador conceitua o 
Longe “[...]como um lugar pleno de magia que 
descobri ou inventei quando 
criança[...]”(Parágrafo 1). Assinale o item 
referente ao(s) parágrafo(s) que dispõe(m) 
inferências intertextuais. 

A) Parágrafo 3; 

B) Parágrafo 5; 

C) Parágrafo 8; 

D) Parágrafos 2 e 8; 

E) Parágrafos 2 e 9. 

 

QUESTÃO 2  

Segundo o texto de Airton Monte, podemos 
explicar o insucesso da busca do conceito do 
Longe, quando na fase adulta do narrador, da 
seguinte maneira: 

A) por conta da constante presença da 
formulação lógica das ideias do ser humano, 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
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independente da fase evolutiva de seu 
crescimento; 

B) porque o Longe não existia; 

C) porque, quando criança, a presença do 
lúdico faz com que dispensemos a noção 
lógica para entendermos a concepção das 
coisas; 

D) o lúdico interfere no processo criativo; 

E) o Longe não se faz presente na memória do 
narrador quando adulto. 

 

 

TEXTO II 

MEUS OITO ANOS 
 

Oh ! que saudades que eu tenho 
Da aurora da minha vida, 
Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais ! 
Que amor, que sonhos, que flores, 
Naquelas tardes fagueiras 
À sombra das bananeiras, 
Debaixo dos laranjais ! 

Como são belos os dias 
Do despontar da existência ! 
– Respira a alma inocência 
Como perfumes a flor; 
O mar é – lago sereno, 
O céu – um manto azulado, 
O mundo – um sonho dourado, 
A vida – um hino d’amor ! 

Que auroras, que sol, que vida, 
Que noites de melodia 
Naquela doce alegria, 
Naquele ingênuo folgar ! 
O céu bordado d’estrelas, 
A terra de aromas cheia, 
As ondas beijando a areia 
E a lua beijando o mar ! 

Oh ! dias de minha infância ! 
Oh ! meu céu de primavera ! 
Que doce a vida não era 
Nessa risonha manhã ! 
Em vez de mágoas de agora, 
Eu tinha nessas delícias 
De minha mãe as carícias 
E beijos de minha irmã ! 

Livre filho das montanhas, 
Eu ia bem satisfeito, 
De camisa aberta ao peito, 
– Pés descalços, braços nus – 
Correndo pelas campinas 
À roda das cachoeiras, 
Atrás das asas ligeiras 
Das borboletas azuis ! 

Naqueles tempos ditosos 
Ia colher as pitangas, 
Trepava a tirar as mangas, 
Brincava à beira do mar; 
Rezava às Ave-Marias, 
Achava o céu sempre lindo, 
Adormecia sorrindo, 
E despertava a cantar ! 

Oh ! que saudades que eu tenho 
Da aurora da minha vida 
Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais ! 
– Que amor, que sonhos, que flores, 
Naquelas tardes fagueiras 
À sombra das bananeiras, 
Debaixo dos laranjais ! 

Casimiro de Abreu 

 

 

QUESTÃO 3  

Sobre a estrutura específica do gênero textual 
do texto II, podemos afirmar que: 

A) é de estrutura poética com versos livres e 
brancos; 

B) estamos diante de uma escrita rítmica que 
se aproxima do texto em prosa; 

C) sua elaboração poética possui processos 
de regularidade métrica e rítmica; 

D) é indevido o uso do discurso direto nas 
estrofes 2 e 7;  

E) não há a presença de recursos do discurso 
direto no poema. 
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QUESTÃO 4  

Tanto o texto de Airton Monte quanto o de 
Cassimiro de Abreu traduzem a interpretação 
saudosa da infância feita no estágio da vida 
adulta. Analisando a concepção semântica de 
ambos, podemos inferir que a noção de 
infância do LONGE, tratado no texto I, poderia 
ser traduzida em alguns versos de Meus oito 
anos. Assinale a opção onde estão transcritos 
tais versos. 

A) Oh ! que saudades que eu tenho 

Da aurora da minha vida, 

Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais!  

B) Em vez de mágoas de agora, 

Eu tinha nessas delícias 

De minha mãe as carícias 

E beijos de minha irmã! 

C) - Que amor, que sonhos, que flores, 

Naquelas tardes fagueiras 

À sombra das bananeiras,  

Debaixo dos laranjais! 

D) O mar é – lago sereno, 

O céu – um manto azulado, 

O mundo – um sonho dourado, 

A vida – um hino d’amor!  

E) Que auroras, que sol, que vida, 

Que noites de melodia 

Naquela doce alegria, 

Naquele ingênuo folgar! 

 

QUESTÃO 5  

Assinale a alternativa  em que o termo 
identificado  é classificado como pronome 
oblíquo. 

A) [...]solitário verbo que me fizesse 
reencontrar o rumo de um lugar pleno de 
magia[...] (Texto I, parágrafo 1) 

B) Nunca consegui definir muito bem o que era 
o Longe [...] (Texto I, parágrafo 3) 

C) [...] e mesmo que o recuperasse dentro de 
uma garrafa lançada ao mar[...] (Texto I, 
parágrafo 7) 

D) Que os anos não trazem mais ! (Texto II, 
estrofe 7) 

E) Da aurora da minha vida, (Texto II, estrofe 
1) 

 

QUESTÃO 6  

Leia sintaticamente os trechos sublinhados 
dos textos I e II. 

TEXTO I  

[...] um lugar pleno de magia que descobri ou 
inventei quando criança e a que chamava de 
Longe. 

TEXTO II 

Naqueles tempos ditosos 
Ia colher as pitangas, 
Trepava a tirar as mangas, 
Brincava à beira do mar; 
Rezava às Ave-Marias, 
             [...] 

Aponte o item verdadeiro quanto à função 
sintática desempenhada pelos trechos 
sublinhados. 

A) O trecho do texto I exerce a função de 
adjunto adverbial para o verbo “inventei” 
enquanto que o trecho do texto II funciona 
como sujeito da primeira oração da estrofe. 

B) Tanto o trecho do texto I quanto do texto II 
são complementos verbais. 

C) O trecho do texto I é uma oração 
subordinada adverbial de tempo e o trecho do 
texto II é um adjunto adverbial de lugar. 

D) O trecho do texto I é uma oração 
subordinada adverbial causal e o trecho do 
texto II é um adjunto adverbial de tempo. 

E) Tanto o trecho do texto I quanto o trecho do 
texto II exercem função de adjunto adverbial 
de tempo para as respectivas orações. 
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QUESTÃO 7  

O uso do acento grave, no período “Em vão 
procurei e naturalmente nada encontrei que 
me ajudasse, porque criança dispensa essa 
escravidão perpétua à lógica dos adultos” 
(Texto I, parágrafo 4), tem a explicação de uso 
gramatical correto em: 

A) por ter preposição regida pelo verbo 
“dispensa”; 

B) por ter fusão entre a preposição regida pelo 
verbo “dispensa” e o artigo do substantivo 
“lógica”; 

C) é utilizado para acentuar o artigo do 
substantivo “lógica”; 

D) tem seu uso de maneira incorreta; 

E) existe por conta da fusão entre a 
preposição  regida pela expressão “escravidão 
perpétua” com o artigo  do substantivo “lógica”.  

 

QUESTÃO 8  

Assinale o item que apresenta a reescrita do 
período seguinte, sem que haja qualquer 
prejuízo em seu significado ou cause uso 
indevido de termos gramaticais. 

“Desnecessária pressa, hoje percebo.” (Texto 
I, parágrafo 8) 

A) Hoje percebo que a pressa foi 
desnecessária. 

B) Desnecessária pressa quando percebo. 

C) A pressa foi desnecessária, logo percebo. 

D) A pressa foi desnecessária, no entanto 
percebo hoje. 

E) Percebo hoje o motivo da pressa ter sido 
desnecessária. 

 

QUESTÃO 9  

Analise as declarações a respeito das formas 
de tratamento utilizadas em correspondências, 
definidas pelo Manual de Redação da 
Presidência da República, para, em seguida, 
apontar o item verdadeiro. 

I - A dignidade é pressuposto para que se 
ocupe qualquer cargo público, sendo 
desnecessária sua repetida evocação. 

II - Vossa Excelência, é uma forma de 
tratamento utilizada para as seguintes 
autoridades do Poder Executivo: Presidente da 
República; Vice-Presidente da República; 
Ministros de Estado; Governadores e Vice-
Governadores de Estado e do Distrito Federal; 
Oficiais-Generais das Forças Armadas; 
Embaixadores; Secretários-Executivos de 
Ministérios e demais ocupantes de cargos de 
natureza especial; Secretários de Estado dos 
Governos Estaduais; Prefeitos Municipais. 

III - Doutor não é forma de tratamento, e sim 
título acadêmico. Evite usá-lo 
indiscriminadamente. Como regra geral, 
empregue-o apenas em comunicações 
dirigidas a pessoas que tenham tal grau por 
terem concluído curso universitário de 
doutorado. É costume designar por doutor os 
bacharéis, especialmente os bacharéis em 
Direito e em Medicina. Nos demais casos, o 
tratamento Senhor confere a desejada 
formalidade às comunicações. 

A) Apenas a declaração I está correta. 

B) Apenas a declaração I está errada. 

C) As declarações I e II estão corretas. 

D) As declarações II e III estão corretas. 

E) Todas as declarações estão corretas. 

 

QUESTÃO 10  

Ainda sobre o Manual de Redação da 
Presidência da República, no que trata sobre a 
adequação da linguagem em documentos 
oficiais, podemos identificar a alternativa 
incorreta em: 

A) Em documentos oficiais, o tratamento 
impessoal deve ser dado aos assuntos que 
constam das comunicações oficiais e decorre: 
a) da parcial impressão individual de quem 
comunica; b) da impessoalidade de quem 
recebe a comunicação, com duas 
possibilidades, pode ser dirigida a um cidadão, 
sempre concebido como público, ou a outro 
órgão público; c) do caráter impessoal do 
próprio assunto tratado. 

B) A necessidade de empregar determinado 
nível de linguagem nos atos e expedientes 
oficiais decorre, de um lado, do próprio caráter 
público desses atos e comunicações; de outro, 
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de sua finalidade. Os atos oficiais, aqui 
entendidos como atos de caráter normativo, ou 
estabelecem regras para a conduta dos 
cidadãos, ou regulam o funcionamento dos 
órgãos públicos, o que só é alcançado se em 
sua elaboração for empregada a linguagem 
adequada. O mesmo se dá com os 
expedientes oficiais, cuja finalidade precípua é 
a de informar com clareza e objetividade. 

C) As comunicações que partem dos órgãos 
públicos federais devem ser compreendidas 
por todo e qualquer cidadão brasileiro. Para 
atingir esse objetivo, há que evitar o uso de 
uma linguagem restrita a determinados 
grupos. 

D) A concisão é antes uma qualidade do que 
uma característica do texto oficial. Conciso é o 
texto que consegue transmitir um máximo de 
informações com um mínimo de palavras. 
Para que se redija com essa qualidade, é 
fundamental que se tenha, além de 
conhecimento do assunto sobre o qual se 
escreve, o necessário tempo para revisar o 
texto depois de pronto. 

E) Pode-se definir como claro aquele texto que 
possibilita imediata compreensão pelo leitor.  

 

QUESTÃO 11  

O ser humano, na sociedade capitalista, tem a 
necessidade de bens e serviços para 
sobreviver. Assinale a alternativa incorreta. 

A) A economia e as relações de trabalho e de 
produção são fundamentais para a 
subsistência do ser humano em sociedade. 

B) Para sobreviver, o ser humano está posto 
em relações éticas, às quais supõe princípios 
e valores. 

C) A ética, na vida social, não depende das 
relações de bens, serviços e o mundo do 
trabalho está completamente descolado e 
afastado da esfera moral. 

D) A ética, na vida social é fundamental, e ela 
está vinculada às relações de bens, serviços e 
ao mundo do trabalho. 

E) O mundo do trabalho pressupõe as 
relações econômicas. 

 

QUESTÃO 12  

Em se tratando de ética e moral, o filósofo 
grego Aristóteles (384-322 ac.) é uma 
referência importante. Para Aristóteles a ética 
é uma excelência moral adquirida pelo hábito. 
Assinale a alternativa incorreta. 

A) O homem deve agir de acordo com a reta 
razão. 

B) O homem deve agir em desacordo com a 
reta razão. 

C) A excelência moral é destruída pelo 
excesso e pela falta, sendo a justa medida o 
que permite a moderação. 

D) Para Aristóteles é praticando ações justas 
que nos tornamos justos. 

E) O hábito de praticar ações justas nos 
conduz para uma conduta ética adequada, 
enquanto que, ao praticarmos ações injustas, 
promovemos ações contrárias a ética. 

 

QUESTÃO 13  

Nas organizações de trabalho, a postura 
ética nas relações interpessoais, bem como 
no gerenciamento de dados, é fundamental. 
Ocorre que muitas informações a que o 
profissional tem acesso, por vezes, são 
sigilosas. Leia as alternativas e assinale a 
correta, desde o ponto de vista da ação ética 
ou moral.  

A) É importante, às vezes, facilitar o acesso 
de terceiros às informações sigilosas, ainda 
que não habilitados, em caso de urgência, 
caso justificado por eles. 

B) O servidor público deve assinar 
documentos de terceiros, ainda que sem 
conhecimento de causa ou ciência, e mesmo 
que não esteja em suas atribuições, ao ser 
demandado, orientado e solicitado pelo seu 
supervisor. 

C) Considerando que cada um tem uma 
função e o trabalho deve ser organizado de 
forma setorial e individualista, o bom servidor 
público, para ser admirado e respeitado 
pelos demais, deve fazer com que a 
realização das tarefas seja executada em 
relação de dependência, de forma que dentro 
de suas atribuições, só ele possa resolvê-las, 
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reservando tais saberes e informações a si 
mesmo. 

D) O servidor público deve exercer a profissão 
com zelo e probidade, excetuando-se o caso 
de ajudar algum colega, desde que ele não 
tenha culpa e tenha errado sem intenção. 

E) Em face do seu compromisso com o setor 
público, é necessário agir com zelo e 
probidade diante das mais diversas situações. 
O servidor público deve ser um sujeito ético. 

 

QUESTÃO 14  

A respeito dos conceitos de ética e moral, leia 
e assinale a alternativa incorreta 

A) O termo “ética” não provém do grego, mas 
sim do latim, e significa costume, sendo 
completamente diferente, portanto, do conceito 
grego de “moral”. 

B) O termo “ética” se relaciona a “ethos” e 
remete a significados como morada, habitat ou 
refúgio. 

C) Para o filósofo grego Sócrates, a ética era 
uma forma de vida, e, através do 
questionamento rigoroso, seria possível 
depurar o conhecimento falso e alcançar 
conhecimentos verdadeiros e imutáveis. 

D) Para o filósofo grego Platão, a postura ética 
deveria ser fundamentada a partir de uma 
educação voltada para a justiça. Eis um dos 
temas fundamentais de seu famoso livro 
“República”. 

E) Para o filósofo grego Aristóteles, o hábito 
de praticar ações justas internaliza a justiça 
em nós, e, assim, nos tornamos éticos a partir 
do resultado prático de nossas escolhas, pois 
somos julgados pelo que fazemos e não pelo o 
que pensamos. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 15  

A respeito dos conceitos de ética e moral, leia 
e assinale a alternativa correta. 

A) A moral é mais livre e abrangente que a 
ética, porque a moral não está determinada 
pelos costumes. 

B) Na verdade, a moral traz para si regras e 
orientações de como devemos viver em 
sociedade. Já a ética, por sua vez, estuda 
sobre a moral e reflete sobre os regramentos 
morais. 

C) Como somos moralistas, é impossível 
adquirir um comportamento ético verdadeiro. 
Estamos condenados a sermos antiéticos. 

D) Não é possível, jamais, ser ético e moral ao 
mesmo tempo. 

E) Ética e moral não têm qualquer relação 
entre si e são completamente heterogêneos. 

 

QUESTÃO 16  

Considerando a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992, a qual versa sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos, em vista do 
Capítulo II, seção I, Dos Atos de Improbidade 
Administrativa que Importam Enriquecimento 
Ilícito, assinale a alternativa correta. 

A) É justificável aceitar emprego, comissão ou 
exercer atividade de consultoria ou 
assessoramento para pessoa física ou jurídica 
que tenha interesse suscetível de ser atingido 
ou amparado por ação ou omissão decorrente 
das atribuições do agente público, durante a 
atividade. 

B) O servidor público pode perceber vantagem 
econômica para intermediar a liberação ou 
aplicação de verba pública de qualquer 
natureza, desde que segundo o seu interesse 
particular. 

C) Não constitui ato de improbidade 
administrativa receber vantagem econômica 
de qualquer natureza, direta ou indiretamente, 
para omitir ato de ofício, providência ou 
declaração a que esteja obrigado. 

D) Não constitui ato de improbidade 
administrativa incorporar, por qualquer forma, 
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ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou 
valores integrantes do acervo patrimonial. 

E) Constitui ato de improbidade administrativa, 
certamente, usar, em proveito próprio, bens, 
rendas, verbas ou valores integrantes do 
acervo patrimonial das entidades mencionadas 
no art. 1° desta lei. 

 

QUESTÃO 17  

Considerando a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992, a qual versa sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos, em vista do 
Capítulo II, seção II, Dos Atos de Improbidade 
Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) Constitui ato de Improbidade Administrativa 
que Causam Prejuízo ao Erário facilitar ou 
concorrer por qualquer forma para a 
incorporação ao patrimônio particular, de 
pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, 
verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial das entidades mencionadas no art. 
1º desta lei. 

B) Constitui ato de Improbidade Administrativa 
que Causam Prejuízo ao Erário permitir ou 
concorrer para que pessoa física ou jurídica 
privada utilize bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das 
entidades mencionadas no art. 1º desta lei, 
sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie. 

C) No caso de doar à pessoa física ou jurídica 
bem como ao ente despersonalizado, ainda 
que de fins educativos ou assistências, bens, 
rendas, verbas ou valores do patrimônio de 
qualquer das entidades mencionadas no art. 1º 
desta lei, sem observância das formalidades 
legais e regulamentares aplicáveis à espécie, 
é aceitável nos termos desta lei e não 
constitui, certamente, ato de Improbidade 
Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário. 

D) Constitui ato de Improbidade Administrativa 
que Causam Prejuízo ao Erário permitir ou 
facilitar a alienação, permuta ou locação de 
bem integrante do patrimônio de qualquer das 
entidades referidas no art. 1º desta lei, ou 
ainda a prestação de serviço por parte delas, 
por preço inferior ao de mercado. 

E) Constitui ato de Improbidade Administrativa 
que Causam Prejuízo ao Erário permitir ou 
facilitar a aquisição, permuta ou locação de 
bem ou serviço por preço superior ao de 
mercado. 

 

QUESTÃO 18  

Considerando a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992, a qual versa sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos, em vista do 
Capítulo IV (Da declaração de Bens) assinale 
a alternativa incorreta. 

A) A posse e o exercício de agente público 
ficam condicionados à apresentação de 
declaração dos bens e valores que compõem 
o seu patrimônio privado, a fim de ser 
arquivada no serviço de pessoal competente. 

B) A declaração de bens compreenderá 
imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, 
ações, e qualquer outra espécie de bens e 
valores patrimoniais, localizado no País ou no 
exterior, e, quando for o caso, abrangerá os 
bens e valores patrimoniais do cônjuge ou 
companheiro, dos filhos e de outras pessoas 
que vivam sob a dependência econômica do 
declarante, excluídos apenas os objetos e 
utensílios de uso doméstico. 

C) Não há punição, sanção ou demissão 
prevista, mas apenas recomendações e sem 
prejuízo ou ônus ao servidor público, àquele 
que se recusar a prestar declaração dos bens, 
dentro do prazo determinado, ou que a prestar 
falsa. 

D) Será punido com a pena de demissão, a 
bem do serviço público, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis, o agente público que 
se recusar a prestar declaração dos bens, 
dentro do prazo determinado, ou que a prestar 
falsa. 

E) A apresentação de declaração dos bens e 
valores que compõem o seu patrimônio 
privado, a fim de ser arquivada no serviço de 
pessoal competente, é um requisito 
fundamental para a posse e o exercício de 
agente público. 
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QUESTÃO 19  

Considerando a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992, a qual versa sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos, em vista do 
Capítulo V (Do Procedimento Administrativo e 
do Processo Judicial), assinale a alternativa 
incorreta. 

A) Não é livre a qualquer pessoa poder 
representar à autoridade administrativa 
competente para que seja instaurada 
investigação destinada a apurar a prática de 
ato de improbidade. 

B) A representação, que será escrita ou 
reduzida a termo e assinada, conterá a 
qualificação do representante, as informações 
sobre o fato e sua autoria e a indicação das 
provas de que tenha conhecimento. 

C) A autoridade administrativa rejeitará a 
representação, em despacho fundamentado, 
se esta não contiver as formalidades 
estabelecidas no § 1º deste artigo. A rejeição 
não impede a representação ao Ministério 
Público, nos termos do art. 22 desta lei. 

D) A comissão processante dará 
conhecimento ao Ministério Público e ao 
Tribunal ou Conselho de Contas da existência 
de procedimento administrativo para apurar a 
prática de ato de improbidade. 

E) O Ministério Público ou Tribunal ou 
Conselho de Contas poderá, a requerimento, 
designar representante para acompanhar o 
procedimento administrativo. 

 

QUESTÃO 20  

Considerando a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992, a qual versa sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos, em vista do 
Capítulo VI (Das Disposições Penais), assinale 
a alternativa incorreta. 

A) Não constitui crime a representação por ato 
de improbidade contra agente público ou 
terceiro beneficiário, quando o autor da 
denúncia o sabe inocente. 

B) A pena de seis a dez meses e multa é 
prevista para aquele que constituir crime ao 
representar por ato de improbidade contra 

agente público ou terceiro beneficiário, quando 
o autor da denúncia o sabe inocente. 

C) Ao constituir crime a representação por ato 
de improbidade contra agente público ou 
terceiro beneficiário, quando o autor da 
denúncia o sabe inocente, além da sanção 
penal, o denunciante está sujeito a indenizar o 
denunciado pelos danos materiais, morais ou 
à imagem que houver provocado. 

D) De fato, a perda da função pública e a 
suspensão dos direitos políticos só se efetivam 
com o trânsito em julgado da sentença 
condenatória. 

E) A autoridade judicial ou administrativa 
competente poderá determinar o afastamento 
do agente público do exercício do cargo, 
emprego ou função, sem prejuízo da 
remuneração, quando a medida se fizer 
necessária à instrução processual. 

 

QUESTÃO 21  

Assinale a alternativa incorreta. Constituem 
objetivos fundamentais do Estado de Roraima, 
previstos expressamente na Constituição do 
Estado de Roraima: 

A) Erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais. 

B) Incentivar o intercâmbio socioeconômico, 
cultural, político e ambiental, no âmbito dos 
Estados da Amazônia Legal. 

C) Promover o bem geral de todos os 
habitantes roraimenses, proporcionando os 
meios necessários à produção agropecuária, 
agroindustrial, agroflorestal e ao agronegócio, 
no âmbito do seu território. 

D) Construir uma base econômica capaz de 
gerar desenvolvimento, promovendo a 
produção e preservando o equilíbrio ambiental, 
com a ocupação e exploração racional do solo 
e dos recursos naturais localizados em seu 
território. 

E) Definir as microrregiões prioritárias para 
produção de alimentos e demais explorações, 
de acordo com as vocações naturais do 
Estado. 
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QUESTÃO 22  

Assinale a alternativa incorreta. Nos termos 
da Constituição do Estado de Roraima, 
considerando as atividades produtivas a serem 
desenvolvidas no Território Estadual, 
observar-se-ão os seguintes princípios: 

 

A) Função social da propriedade. 

B) Desenvolvimento regional, objetivando o 
bem comum. 

C) Função social da propriedade. 

D) Meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

E) Razoabilidade e da proporcionalidade. 

 

QUESTÃO 23  

À luz da Constituição Estadual de Roraima, 
assinale a alternativa correta. 

A) O Governador, com autorização do Poder 
Judiciário, poderá decretar a transferência da 
Capital, temporariamente, para outra cidade 
do território estadual. 

B) Sete de outubro, data magna de Roraima, é 
feriado em todo o território do Estado. 

C) As terras estaduais serão destinadas às 
atividades de produção, ao desenvolvimento 
sustentável, ao assentamento, à colonização e 
à regularização fundiária, podendo ainda 
serem utilizadas em atividades de 
conservação ambiental. 

D) Nas terras pertencentes ao Estado de 
Roraima, é vedada a criação e ampliação de 
qualquer área de reserva ambiental ou de 
preservação, de qualquer natureza, sem a 
prévia autorização legislativa, que só poderá 
ser aprovada pelo voto favorável de 3/5 (três 
quintos) de seus Membros. 

E) Lei Ordinária Estadual disporá, de forma 
pormenorizada, sobre a possibilidade de 
ampliação de unidades de conservação, nos 
limites do território do Estado de Roraima. 

 

 

 

 

QUESTÃO 24  

Assinale a alternativa correta em que todos os 
direitos sociais descritos estão expressamente 
previstos na Constituição Estadual de 
Roraima. 

A) A educação, a saúde e a alimentação. 

B) O trabalho, o lazer e a moradia. 

C) A segurança, a assistência aos 
desamparados e o seguro-desemprego. 

D) A previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância. 

E) O décimo terceiro salário, repouso semanal 
remunerado e participação nos lucros. 

 

QUESTÃO 25  

Assinale a alternativa incorreta. À luz da 
Constituição do Estado de Roraima, são bens 
do Estado de Roraima: 

A) As estradas e obras existentes no território 
estadual, construídas ou recuperadas com 
recurso do governo local. 

B) As águas superficiais ou subterrâneas, 
fluentes, emergentes ou em depósito, 
ressalvadas, neste caso, na forma da Lei, as 
decorrentes de obras da União. 

C) As ilhas fluviais e lacustres e as terras 
devolutas situadas em seu território. 

D) As terras localizadas nos limites 
geográficos do Ex-Território Federal de 
Roraima, conforme definido no art. 14 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal. 

E) As cavidades naturais subterrâneas e os 
sítios arqueológicos e pré-históricos situados 
em seu território. 

 

QUESTÃO 26  

Assinale a alternativa incorreta. Conforme 
previsto na Constituição do Estado de 
Roraima, o processo legislativo compreende a 
elaboração de: 

A) Medida Provisória; 

B) Emendas à Constituição;  
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C) Leis Complementares; 

D) Leis Delegadas; 

E) Decretos Legislativos. 

 

QUESTÃO 27  

Assinale a alternativa correta. Nos termos da 
Lei nº 6.693/1979, a Companhia de 
Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA, 
é constituída sob a forma de: 

A) Empresa Pública; 

B) Sociedade de Economia Mista; 

C) Sociedade Limitada; 

D) Sociedade Simples; 

E) Sociedade em Comandita Simples. 

 

QUESTÃO 28  

Assinale a alternativa correta. Conforme Lei nº 
6.693/1979, a CODESAIMA terá um Conselho 
de Administração, uma Diretoria e um 
Conselho Fiscal, eleitos pela Assembleia Geral 
de Acionistas, com mandatos de: 

A) 36 (trinta e seis) meses. 

B) 3 (três) anos. 

C) 2 (dois) anos. 

D) 18 (dezoito) meses. 

E) 4 (quatro) anos. 

 

QUESTÃO 29  

Assinale a alternativa correta. Conforme 
Resolução nº 001/2017 do Conselho de 
Administração da CODESAIMA, o PCCR será 
revisado para adequação às necessidades e 
diversidades institucionais, a partir da data de 
sua aprovação, no prazo de: 

A) 1 (um) ano. 

B) 3 (três) anos. 

C) 15 (quinze) meses. 

D) 2 (dois) anos. 

E) 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 

 

QUESTÃO 30  

Assinale a alternativa correta. Quanto ao 
Acordo Coletivo de Trabalho de 2015/2016, 
pactuado pela CODESAIMA, consta cláusula 
prevendo que a Empresa incorporará 
automaticamente a gratificação de função ao 
salário dos empregados que exercerem a 
função gratificada: 

A) durante 05 (cinco) anos ininterruptos; 

B) durante 10 (dez) anos, apenas se 
ininterruptos; 

C) durante 08 (oito) anos ininterruptos ou 
intermitentes; 

D) durante 08 (oito) anos, exceto se 
intermitentes; 

E) durante 10 (dez) anos ininterruptos ou 
intermitentes. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31  

De acordo com o protocolo de Segurança na 
Prescrição, Uso e Administração de 
Medicamentos do Programa Nacional de 
Segurança do Paciente (PNSP- 2013), É 
necessário atender alguns itens de verificação 
para administração segura de medicamentos.  

Marque a alternativa que contempla 
corretamente todos os “certos” para 
administrar medicação. 

A) Paciente certo, medicamento certo, via 
certa, hora certa, dose certa. 

B) Paciente certo, medicamento certo, via 
certa, hora certa, dose certa, resposta certa. 

C) Paciente certo, medicamento certo, via 
certa, hora certa, dose certa, resposta certa, 
registro certo, funcionário certo, diluição certa. 

D) Paciente certo, medicamento certo, via 
certa, hora certa, dose certa, registro certo, 
ação certa, forma certa e resposta certa. 

E) Paciente certo, medicamento certo, via 
certa, hora certa, dose certa, funcionário certo, 
atribuição certa, dia certo, resposta 
imunológica certa. 

 

QUESTÃO 32  

No dia 2 de abril de 2013, foi publicado no 
Diário Oficial da União a Portaria nº. 529, 
instituindo o Programa Nacional de Segurança 
do Paciente (PNSP).  

Marque a alternativa que descreve 
corretamente o objetivo geral deste 
programa. 

A) Contribuir para a qualificação do cuidado 
em saúde em todos os estabelecimentos de 
saúde do território nacional.  

B) Envolver os pacientes e familiares nas 
ações de segurança do paciente. 

C) Fomentar a inclusão do tema “Segurança 
do Paciente” no ensino técnico e de graduação 
e pós-graduação na área da saúde. 

D) Ampliar o acesso da sociedade às 
informações relativas à segurança do 
paciente. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 33  

A higiene das mãos em serviços de saúde é 
uma forma de promover a prevenção e 
controle das infecções relacionadas a 
assistência à saúde (IRAS), visando a 
segurança do paciente, dos profissionais de 
saúde e de todos aqueles envolvidos nos 
cuidados aos pacientes (Ministério da Saúde, 
2013).  

Nesse sentido, o Ministério da Saúde divulgou 
amplamente, em forma de cartazes, os “meus 
cinco momentos para a higiene das mãos”. 
Marque a alternativa que descreve 
corretamente esses momentos. 

A) 1- Antes de contato com o paciente; 2- 
Antes da realização de procedimentos; 3- 
Após exposição a fluidos corporais; 4- Após 
contato com o paciente; 5- Após contato com 
as áreas próximas ao paciente. 

B) 1- Quando chega ao ambiente de trabalho; 
2- Antes de manipular alimentos; 3- Após 
exposição a fluidos corporais; 4- Após contato 
com medicamentos; 5- Quando sai do 
ambiente de trabalho. 

C) 1- Antes de calçar luvas estéreis; 2- Antes 
da realização de procedimentos; 3- Após 
retirar luvas estéreis; 4- Após contato com o 
paciente; 5- Após contato com instrumentos 
cirúrgicos. 

D) 1- Antes de contato com o paciente; 2- 
Antes da realização de procedimentos; 3- 
Após higiene das mãos com álcool; 4- Após 
contato com medicamentos na forma de 
aerossol; 5- Após contato com as áreas 
distantes ao paciente. 

E) 1- Antes de contato com o paciente; 2- 
Antes da realização de procedimentos 
contaminados; 3- Após exposição a fluidos 
tóxicos; 4- Após contato com o paciente; 5- 
Após contato com as áreas próximas ao 
expurgo. 
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QUESTÃO 34  

O Guia de Recomendações para registro de 
enfermagem no prontuário de paciente e 
outros documentos de enfermagem, elaborado 
pela câmara técnica de legislação e normas – 
CTLN, instituída pela Portaria nº. 523/2015 
pelo COFEN, traz esclarecimentos referentes 
aos registros de Enfermagem e acrescenta 
que a evolução de enfermagem é privativa do 
(a) enfermeiro (a). 

De acordo com Guia de Recomendações do 
COFEN, qual a atuação do técnico de 
enfermagem nos registros? 

A) O técnico de enfermagem realiza evolução 
de Enfermagem quando for função delegada 
pelo (a) enfermeiro (a).  

B) O técnico de enfermagem realiza evolução 
de enfermagem na ausência do (a) enfermeiro 
(a).  

C) O técnico de enfermagem realiza evolução 
de enfermagem somente nas admissões de 
pacientes nas internações hospitalares. 

D) O técnico de enfermagem realiza registros 
na forma de anotações de enfermagem.  

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 35  

O mercúrio é um metal líquido amplamente 
utilizado na área da saúde para aferir medidas 
de sinais vitais. No entanto, devida sua 
toxicidade ao homem e ambiente a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, 
publicou no Diário Oficial da União a 
Resolução – RDC Nº 145, de 21 de março de 
2017. Essa resolução proíbe, em todo o 
território nacional, a fabricação, importação e 
comercialização, assim como o uso em 
serviços de saúde, dos termômetros e 
esfigmomanômetros com coluna de mercúrio. 

Marque a alternativa que justifica 
corretamente porque as instituições de saúde 
ainda continuam utilizando termômetros de 
coluna de mercúrio.  

A) Os hospitais estão autorizados a utilizar 
termômetros de coluna de mercúrio porque 
têm suporte para tratamento nos casos de 
intoxicação. 

B) Os termômetros e esfigmomanômetros com 
coluna de mercúrio possuem alta precisão, 
portanto serão proibidos somente na rede de 
atenção básica de saúde. 

C) Os serviços de saúde utilizarão 
termômetros e esfigmomanômetros com 
coluna de mercúrio somente até 1º de janeiro 
de 2019, data que a resolução entrará em 
vigor. 

D) Os serviços de saúde utilizarão 
termômetros e esfigmomanômetros com 
coluna de mercúrio somente até 1º de janeiro 
de 2018, data que a resolução entrará em 
vigor. 

E) Os serviços de saúde que ainda estão 
utilizando termômetros e esfigmomanômetros 
com coluna de mercúrio estão agindo de forma 
irregular. 

 

QUESTÃO 36  

Durante a rotina de aferir pressão arterial, um 
cliente adulto, maior de 18 anos, informa que 
possui diagnóstico médico de hipertensão 
arterial de estágio 2. De acordo com a tabela 3 
de classificação da pressão arterial do caderno 
37 de atenção básica do Ministério da Saúde 
de 2013. 

Marque a alternativa que corresponde aos 
níveis pressóricos compatíveis com o 
diagnóstico médico de hipertensão arterial 
estágio 2. 

A) Pressão sistólica 160 – 179 mmHg e 
pressão diastólica 100 – 109 mmHg.  

B) Pressão sistólica 130 – 139 mmHg e 
pressão diastólica 85 – 89 mmHg. 

C) Pressão sistólica 140 – 159 mmHg e 
pressão diastólica 90 – 99 mmHg. 

D) Pressão sistólica maior que 180 mmHg e 
pressão diastólica menor que 110 mmHg. 

E) Pressão sistólica menor que 130 mmHg e 
pressão diastólica menor que 85 mmHg. 
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QUESTÃO 37  

De acordo com o protocolo para prática de 
higiene das mãos em serviços de saúde 
(Ministério da Saúde, Programa Nacional de 
Segurança do Paciente 2013).  

Marque a alternativa que registra 
corretamente a diferença entre higiene 
simples das mãos e higiene antisséptica das 
mãos. 

A) Higiene simples das mãos: ato de higienizar 
as mãos com água e sabonete comum, sob a 
forma líquida. Higiene antisséptica das mãos: 
ato de higienizar as mãos com água e 
sabonete associado a agente antisséptico. 

B) Higiene simples das mãos: ato de higienizar 
as mãos com água. Higiene antisséptica das 
mãos: ato de higienizar as mãos com água e 
sabonete. 

C) Higiene simples das mãos: ato de higienizar 
as mãos com água e sabonete comum, sob a 
forma líquida. Higiene antisséptica das mãos: 
ato de higienizar as mãos com água e sabão. 

D) Higiene simples das mãos: ato de higienizar 
as mãos com água e sabão neutro em barra. 
Higiene antisséptica das mãos: ato de 
higienizar as mãos com agente antisséptico. 

E) Higiene simples das mãos: ato de higienizar 
as mãos com água. Higiene antisséptica das 
mãos: ato de higienizar as mãos antisséptico. 

 

QUESTÃO 38  

De acordo com a Instrução Normativa – IN Nº 
9, de 1º de agosto de 2016 da ANVISA, que 
dispõe sobre as bulas padronizadas de 
medicamentos específicos, a água para 
injeção é um medicamento indicado na 
diluição ou dissolução de medicamentos 
compatíveis com a água para injeção, e não 
pode ser administrada diretamente por via 
endovenosa.  

Marque a alternativa que justifica 
corretamente essa restrição. 

A) O efeito terapêutico da administração de 
água para injeção por via endovenosa é 
considerado placebo. Portanto, é um 
procedimento proibido por ser antiético.  

B) Água para injeção é fortemente hipotônica e 
sua administração na circulação sistêmica 
causa hemólise (destruição dos glóbulos 
vermelhos) e desordens eletrolíticas. Portanto, 
não deve ser administrada diretamente por via 
endovenosa. 

C) Água para injeção é comercializada apenas 
em pequenas ampolas que acompanham o 
medicamento que precisa ser diluído ou 
dissolvido. Portanto, não pode ser 
administrada individualmente. 

D) Água para injeção é fortemente hipertônica 
e sua administração na circulação sistêmica 
causa edemas difusos. Portanto, não deve ser 
administrada diretamente por via endovenosa. 

E) Água para injeção não é estéril. Portanto, 
não pode ser administrada diretamente na 
circulação sistêmica devido ao risco de causar 
infecção sanguínea. 

 

QUESTÃO 39  

O médico prescreveu infusão de solução 
glicosada a 10% por via endovenosa a 40 
gostas por minuto. A solução prescrita foi 
iniciada às 8 horas. Às 13 horas, quantos 
gramas de glicose foram infundidos? 

Marque a alternativa correta.  

A) 600 mililitros de glicose.  

B) 600 gramas de glicose. 

C) 60 gramas de glicose. 

D) 60 miligramas de glicose. 

E) 600 miligramas de glicose. 

 

QUESTÃO 40  

A prescrição médica diz: Fosfato de 
Clindamicina 1200mg endovenosa (EV). A 
diluição e o tempo de infusão da medicação 
seguem as recomendações da bula, ou seja, o 
medicamento pode ser diluído em 100ml com 
tempo de infusão de 30mg/min. 

Marque a alternativa que atende 
corretamente o tempo que a medicação 
levará para ser completamente infundida. 

A) 4 horas. 
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B) 40 minutos. 

C) 4 minutos. 

D) 40 segundos. 

E) 120 minutos. 

 

QUESTÃO 41  

O cisalhamento é o fator de formação de 
Lesão por Pressão em pessoas acamadas. 
Para evitar que ele ocorra, é recomentado uso 
da cabeceira até 30º. Porém, às pessoas que 
estão em ventilação mecânica e 
traqueostomizadas com ventilação não 
invasiva, é recomendado decúbito com qual 
elevação e por quê? 

Marque a alternativa que responde 
corretamente, conforme preconizado pelo 
protocolo para prevenção de úlcera por 
pressão (Ministério da saúde 2013). 

A) A cama precisa permanecer reta para 
promover o refluxo da secreção pulmonar. 

B) É recomendado decúbito com elevação de 
30º para facilitar o processo ventilatório. 

C) É recomendado decúbito com elevação de 
20º para facilitar o processo de drenagem 
postural. 

D) É recomendado decúbito acima de 30º para 
prevenção de Pneumonia Associada à 
ventilação – PAV. 

E) É recomendado decúbito de 15º para 
facilitar o retorno venoso para evitar tromboses 
profundas nos membros inferiores. 

 

QUESTÃO 42  

Uma pessoa é portadora de um dos Vírus da 
Herpes Simples. De acordo com o Ministério 
da Saúde (Dermatologia na Atenção Básica de 
Saúde Cadernos de Atenção Básica Nº 9 Série 
A - Normas de Manuais Técnicos; n° 174, DF. 
2002), qual é o período que ela precisa ter 
cuidados para não contaminar outras 
pessoas? Marque a alternativa correta. 

A) É contínuo por toda vida. 

B) Somente quando desaparecem os 
sintomas. 

C) Período de transmissibilidade varia de 1 a 4 
dias, após aparecimento dos primeiros 
sintomas. 

D) Período de transmissibilidade varia de 12 a 
15 dias, após o aparecimento dos primeiros 
sintomas. 

E) Período de transmissibilidade varia de 4 a 
12 dias, após o aparecimento dos primeiros 
sintomas. 

 

QUESTÃO 43  

Marque a alternativa que descreve os tipos de 
hepatites que tem como principal causa de 
transmissão a via fecal-oral (Secretaria de 
Vigilância em Saúde/MS. 2005). 

A) Todos os tipos de hepatites têm como 
principal causa de transmissão a via fecal-oral. 

B) As Hepatites A e E têm como principal 
causa de transmissão a via fecal-oral. 

C) Somente as Hepatites A, B e C têm como 
principal causa de transmissão a via fecal-oral. 

D) Somente as Hepatites B, C e D têm como 
principal forma de transmissão a via fecal-oral. 

E) As Hepatites B e E têm como principal 
forma de transmissão a via fecal-oral. 

 

QUESTÃO 44  

De acordo com as Recomendações da 
Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 
2017/2018), no calendário de vacinação está 
previsto a vacinação de imunização contra o 
Human Papiloma Virus – HPV.  

Marque a alternativa que afirma corretamente 
as idades recomendadas para vacinar 
meninas e meninos.  

A) Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 
14 anos. 

B) Meninas a partir da menarca e meninos de 
11 a 14 anos. 

C) Meninas de 11 a 14 anos e meninos de 9 a 
14 anos. 

D) Meninas de 12 a 18 anos e meninos de 10 
a 16 anos. 

E) Meninas e meninos de qualquer idade que 
já tenham realizado relação sexual. 
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QUESTÃO 45  

De acordo com as Recomendações da 
Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm – 
2017/2018), marque a alternativa que 
descreve as vacinas contidas no calendário de 
vacinação para imunização contra as 
hepatites. 

A) Hepatite A e Hepatite C. 

B) Somente Hepatite B. 

C) Hepatites A, B, C e D. 

D) Não existe vacinação contra Hepatite no 
respectivo calendário. 

E) Hepatite A e Hepatite B. 

 

QUESTÃO 46  

Conforme as Recomendações da Sociedade 
Brasileira de Imunizações (SBIm – 
2017/2018), marque a alternativa que 
responde corretamente quantas doses são 
necessárias para imunização contra a Febre 
Amarela? 

A) Duas doses com intervalo de 10 anos. 

B) Três doses. 

C) Dose única. 

D) As doses precisam ser repetidas a cada 10 
anos sem número limite de doses. 

E) Somente duas doses, uma ao nascer e 
outra aos 18 anos. 

 

QUESTÃO 47  

Durante a troca do curativo de uma lesão, é 
importante que o Técnico de Enfermagem 
observe a presença de sinais flogísticos. 
Marque a alternativa que descreve 
corretamente as características definidoras 
de um sinal flogístico. 

A) Lesão com presença de Exsudato e bordas 
da lesão hipocoradas. 

B) Lesão com presença de calor, rubor, edema 
e a pessoa acometida se queixa de dor. 

C) Lesão com presença de esfacelo ou 
escaras. 

D) Lesão com presença de deiscência de 
sutura com presença abundante de tecido 
fibroso. 

E) Lesão com presença de tecido 
desvitalizado, frio e indolor a palpação. 

 

QUESTÃO 48  

Nos casos de queimaduras, é possível estimar 
o percentual da superfície corpórea queimada 
– SCQ, através da regra dos nove. Esta regra 
pode ser utilizada em adultos e crianças. 
Porém, algumas regiões têm percentuais 
diferentes quando comparados o adulto com a 
criança.  

Marque a alternativa que corresponde a estas 
diferenças. 

A) No adulto, o tórax representa 18% SCQ, na 
criança 36%. 

B) No adulto, a cabeça representa 9% SCQ, 
na criança 21%. 

C) No adulto, a cabeça representa 9% SCQ, 
na criança 18%. 

D) No adulto, cada membro inferior representa 
18% SCQ, na criança 10%. 

E) No adulto, os dois membros superiores 
representam 18% SCQ na criança 21%. 

 

QUESTÃO 49  

Marque a alternativa que registra 
corretamente: áreas nobres/queimaduras 
especiais, no corpo humano. 

A) Antebraço, coxa e região plantar dos pés. 

B) Braço e tórax. 

C) Pernas e região posterior da cabeça. 

D) Olhos, face e grandes articulações. 

E) Todas as áreas do corpo humano são 
nobres. 
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QUESTÃO 50  

Recentemente um estudo feito pelo Ministério 
da Saúde, em parceria com a Universidade 
Federal de Santa Catarina, revela resistência 
da bactéria Gonococo em sete cidades no 
país, entre eles Manaus (AM). Por esse 
motivo, o tratamento preferencial para infecção 
gonocócica passa a ser constituído pela 
terapia dupla de ceftriaxona 500mg 
intramuscular associada à azitromicina 1g (via 
oral) em dose única. A diretriz foi publicada na 
Nota Informativa Nº 6/2017. A bactéria 
Gonococo é responsável por qual doença 
humana? Marque a alternativa correta. 

A) Doença gonadotrófica. 

B) Infecção sexualmente transmissível 
chamada Gonorreia. 

C) Infecção sexualmente transmissível 
chamada sífilis. 

D) Infecção sexualmente transmissível 
chamada condiloma  

E) Infecção sexualmente transmissível 
chamada Treponema pallidum. 

 

QUESTÃO 51  

A Lei nº 12.984, de 2 de junho de 2014, define 
como crime a discriminação de quais 
pessoas? Marque a alternativa correta. 

A) Pessoas imigrantes de outros países. 

B) Pessoas portadoras de leishmaniose 
cutânea. 

C) Pessoas portadoras de Hanseníase. 

D) Pessoas portadoras de necessidades 
especiais. 

E) Pessoas portadoras do vírus da 
imunodeficiência humana (HIV) e doentes de 
aids. 

 

QUESTÃO 52  

Marque a alternativa que descreve 
corretamente a posição do bisel da agulha na 
administração de injeções por via intradérmica, 
subcutânea e endovenosa, respectivamente, 
conforme recomenda o Manual de Normas e 

Procedimentos para Vacinação, publicado pelo 
Ministério da Saúde, 2014. 

A) Intradérmica bisel para cima, subcutânea 
bisel para baixo, endovenosa bisel para cima.  

B) Intradérmica bisel para baixo, subcutânea 
bisel para o lado, endovenosa bisel para baixo.  

C) Intradérmica bisel para cima, subcutânea 
bisel para baixo, intramuscular bisel para o 
lado. 

D) Intradérmica bisel para baixo, subcutânea 
bisel para baixo, endovenosa bisel para cima. 

E) Intradérmica bisel para o lado, subcutânea 
bisel para baixo, intramuscular bisel para cima. 

 

QUESTÃO 53  

De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de 
Hipertensão Arterial, preconizada pela 
Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2016. 
Marque a alternativa correta referente ao 
preparo do paciente para aferir pressão arterial 
no consultório. É preciso certificar-se que o 
paciente não: 

A) está com a bexiga vazia; praticou exercícios 
físicos há pelo menos 24 horas; Ingeriu 
bebidas com alto teor de glicose, café ou 
alimentos salgados; fumou nos 30 minutos 
anteriores. 

B) aferiu a tensão arterial nos últimos 15 
minutos; está em jejum; ingeriu água nos 
últimos 5 minutos.  

C) está com a bexiga cheia; praticou 
exercícios físicos há pelo menos 60 minutos; 
ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos; 
fumou nos 30 minutos anteriores. 

D) está com a bexiga cheia; está em repouso 
por mais de 5 minutos; ingeriu bebidas 
achocolatadas ou alimentos líquidos; fumou 
mais de 3 cigarros nos últimos 60 minutos 
anteriores. 

E) A única recomendação é que o paciente 
não tenha hipertensão do avental branco 
(HAB). 
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QUESTÃO 54  

Marque a alternativa que descreve 
corretamente a data e o número da Lei que 
dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. 

A) Lei nº 0800, de 29 de setembro de 1990.  

B) Lei nº 9.836, de 19 de agosto de 1999. 

C) Lei nº 2.312, de 3 de setembro de 1954. 

D) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

E) Lei nº 6.229, de 17 de julho de 1975. 

 

QUESTÃO 55  

A aferição dos sinais consiste em mensurar a 
temperatura corporal, Pressão arterial e contar 
a frequência ventilatória e cardíaca. 
Recentemente a dor foi incluída como o quinto 
sinal vital. Quanto à frequência cardíaca 
marque a alternativa que informa 
corretamente os valores considerados 
normais para crianças de 1 a 12 meses, de 7 a 
12 anos e adolescentes e adultos 
respectivamente. 

A alternativa correta está em consonância com 
as referências preconizadas por Protocolos de 
Suporte Básico de Vida (Ministério da Saúde, 
SAMU, 2014). 

A) 1 a 12 meses: 80 a 130 bpm; 7 a 12 anos: 
70 a 110 bpm; adolescentes e adultos: 60 a 
100 bpm. 

B) 1 a 12 meses: 80 a 140 bpm; 7 a 12 anos: 
75 a 110 bpm; adolescentes e adultos: 60 a 
100 bpm. 

C) 1 a 12 meses: 90 a 160 bpm; 7 a 12 anos: 
70 a 100 bpm; adolescentes e adultos: 60 a 80 
bpm. 

D) 1 a 12 meses: 80 a 160 bpm; 7 a 12 anos: 
60 a 90 bpm; adolescentes e adultos: 65 a 100 
bpm. 

E) 1 a 12 meses: 80 a 150 bpm; 7 a 12 anos, 
adolescentes e adultos: 60 a 100 bpm, 

 

 

QUESTÃO 56  

No ano de 1956, três anos após a criação do 
Ministério da Saúde, surge o Departamento 
Nacional de Endemias Rurais – DNER, que 
tinha como finalidade organizar e executar os 
serviços de investigação e de combate às 
doenças e endemias existentes no Brasil. 

Marque a alternativa que descreve 
corretamente quais eram as principais 
doenças investigadas e combatidas pelo 
DNER. 

A) Malária, leishmaniose, doença de chagas, 
peste, brucelose, febre amarela. 

B) Tétano, leishmaniose, doença de chagas, 
dengue, brucelose, botulismo. 

C) Malária, leishmaniose, doença de chagas, 
coqueluche, brucelose, tifo e zika. 

D) Malária, filariose, doença de chagas, peste, 
sarampo, diarreia. 

E) Sífilis, escabiose, doença de chagas, lúpus, 
brucelose, pediculose. 

 

QUESTÃO 57  

No mês de setembro de 2017, um jornal 
impresso de grande circulação de Boa 
Vista/RR, divulgou duas matérias falando 
sobre surtos de catapora e malária. Marque a 
alternativa que melhor define o significado da 
palavra surto.  

A) Refere-se a elevação brusca, temporária e 
significantemente acima do esperado da 
incidência de uma determinada doença. 

B) É quando uma doença se manifesta apenas 
numa determinada região, de causa local, não 
atingindo nem se espalhando para outras 
comunidades. 

C) É quando uma doença atinge grandes 
proporções, podendo se espalhar por um ou 
mais continentes. 

D) É a proporção numérica de novos casos de 
doenças surgidas numa determinada 
população e num determinado intervalo de 
tempo. 

E) É uma ocorrência epidêmica, na qual, os 
casos estão relacionados entre si, atingindo 
uma área geográfica delimitada ou uma 
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população restrita a uma instituição: colégios, 
quartéis, creches. 

 

QUESTÃO 58  

A política nacional de humanização PNH, 
também conhecida como humanizaSUS, foi 
lançada em 2003, e busca pôr em prática os 
princípios do SUS no cotidiano dos serviços de 
saúde, produzindo mudanças nos modos de 
gerir e cuidar apoiada em três princípios. 
Marque a alternativa que descreve 
corretamente os três princípios da PNH.  

A) Acolhimento, gestão participativa e 
cogestão; ambiência. 

B) Transversalidade, Indissociabilidade entre 
atenção e gestão, Protagonismo, 
corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos 
e coletivos. 

C) Valorização do trabalhador, defesa dos 
direitos dos usuários, formação e intervenção. 

D) Universalidade; indissociabilidade, gestão 
participativa e cogestão. 

E) Resolubilidade, ambiência, 
complementariedade do setor privado. 

 

QUESTÃO 59  

As zoonoses são caracterizadas por infecção 
ou doença infecciosa transmissível, sob 
condições naturais, de homens a animais e 
vice-versa. A raiva é uma zoonose que merece 
atenção na vigilância epidemiológica. 
Conforme o Guia de Vigilância Epidemiológica 
do Ministério da Saúde (2009), a raiva 
apresenta dois grupos básicos de transmissão: 
o urbano e o rural. Marque a alternativa que 
descreve corretamente quais os principais 
transmissores da raiva nesses dois grupos. 

A) Urbano: cães e gatos; rural: morcegos, 
macacos e raposas.  

B) Urbano: morcegos frutíferos e hematófagos; 
rural: porcos selvagens e capivaras. 

C) Urbano: morcegos frutíferos; rural: felinos 
não domesticados. 

D) Urbano: morcegos; rural: cães. 

E) Urbano: equinos domésticos; rural: 
caprinos. 

 

QUESTÃO 60  

Marque a alternativa que não corresponde 
com as funções da vigilância epidemiológica. 

A) Coleta de dados, promoção das ações de 
prevenção e controle indicadas. 

B) Avaliação da eficácia e efetividade das 
medidas adotadas. 

C) Processamento de dados coletados, 
divulgação de informações pertinentes. 

D) Análise e interpretação dos dados 
processados, recomendação das medidas de 
prevenção e controle apropriadas. 

E) Utilizar tecnologias de cuidado complexas e 
variadas, auxiliar no manejo das demandas e 
necessidades de saúde de maior frequência e 
relevância em seu território. 

 

QUESTÃO 61  

Na vigilância epidemiológica, a notificação é 
entendida como a comunicação da ocorrência 
de determinada doença ou agravo à saúde, 
feita à autoridade sanitária. Marque a 
alternativa que descreve corretamente quem 
ou quais são aqueles que podem fazer 
notificações para fins de adoção de medidas 
de intervenção pertinentes. 

A) Somente pelo médico da família. 

B) Profissionais de saúde ou qualquer 
cidadão. 

C) Ação exclusiva do (a) enfermeiro (a) 
responsável pela unidade sanitária. 

D) Somente por profissionais de saúde 
responsáveis pela área de abrangência. 

E) Somente o usuário devidamente cadastrado 
na respectiva unidade básica de saúde.  
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QUESTÃO 62  

Marque a alternativa que descreve o propósito 
final de uma investigação epidemiológica. 

A) Auditar uma notificação. 

B) Confirmar a ocorrência de doenças para 
inserir no Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação. 

C) Orientar medidas de controle para impedir a 
ocorrência de novos casos. 

D) Coletar e processar dados sobre agravos 
de notificação. 

E) Identificar o agente etiológico. 

 

QUESTÃO 63  

Referente ao descarte de resíduos de serviços 
de saúde, os resíduos do grupo D podem ser 
destinados a reciclagem ou reutilização, 
porém, o descarte precisa obedecer o código 
de cores e suas correspondentes nomeações. 
Nesse sentido, marque a alternativa que 
relaciona corretamente o código de cores 
com o tipo de resíduo. 

A) azul – papéis; amarelo – metais; verde – 
vidros; vermelho – plásticos; marrom – 
resíduos orgânicos.  

B) azul – vidros; amarelo – metais; verde – 
papeis; vermelho – resíduos orgânicos; 
marrom – plásticos. 

C) azul – resíduos orgânicos; amarelo – vidros; 
verde – metais; vermelho – plásticos; marrom 
– papeis. 

D) azul – metais; amarelo – papeis; verde – 
plásticos; vermelho – vidros; marrom – 
resíduos orgânicos. 

E) azul – plásticos; amarelo – metais; verde – 
vidros; vermelho – papeis; marrom – resíduos 
orgânicos. 

 

QUESTÃO 64  

Quanto ao grupo dos resíduos gerados nos 
serviços de saúde – RSS, marque a alternativa 
que registra o grupo dos resíduos 
perfurocortantes. 

A) Grupo B. 

B) Grupo A. 

C) Grupo E. 

D) Grupo C. 

E) Grupo D. 

 

QUESTÃO 65  

Os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, 
são organizados conforme a Portaria nº 3.088, 
de 23 de dezembro de 2011, republicada em 
21 de maio de 2013. Nesse sentido, marque a 
alternativa incorreta quanto à relação CAPS 
por número de habitantes. 

A) CAPS I é indicado para municípios ou 
regiões de saúde com população acima de 
quinze mil habitantes.  

B) CAPS II é indicado para municípios ou 
regiões de saúde com população acima de 
setenta mil habitantes. 

C) CAPS III é indicado para municípios ou 
regiões de saúde com população de até cem 
mil habitantes. 

D) CAPS AD é indicado para municípios ou 
regiões de saúde com população acima de 
setenta mil habitantes. 

E) CAPS I é indicado para municípios ou 
regiões com população acima de setenta mil 
habitantes. 

 

QUESTÃO 66  

Marque a alternativa correta quanto ao CAPS 
que proporciona serviços de atenção contínua, 
com funcionamento vinte e quatro horas, 
incluindo feriados e finais de semana, 
ofertando retaguarda clínica e acolhimento 
noturno a outros serviços de saúde mental. 

A) CAPS I. 

B) CAPS II. 

C) CAPS i. 

D) CAPS AD. 

E) CAPS III. 
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QUESTÃO 67  

O CAPS AD é destinado a atender pessoas de 
todas as faixas etárias que apresentam 
intenso sofrimento psíquico decorrente do uso 
de crack, álcool e outras drogas. Marque a 
alternativa correta, quanto ao (s) outros CAPS 
(s), que atendem pessoas que usam de 
substâncias psicoativas. 

A) Somente os CAPS I e II. 

B) Somente os CAPS I e III. 

C) Somente os CAPS II e III. 

D) Somente o CAPS i. 

E) Os CAPS I, II, III e i. 

 

QUESTÃO 68  

Marque a alternativa que informa 
corretamente os princípios que regem a 
organização do Sistema Único de Saúde – 
SUS. 

A) Universalidade, equidade, integralidade. 

B) Regionalização e hierarquização, 
resolubilidade, descentralização, participação 
dos cidadãos, complementariedade do setor 
privado. 

C) Programação, execução e avaliação. 

D) Promoção, proteção, recuperação e 
reabilitação. 

E) Programação, proteção, integralidade e 
reabilitação. 

 

QUESTÃO 69  

Marque a alternativa abaixo que descreve 
corretamente a(s) ferramenta(s) que pode(m) 
ser utilizada(s) para realização do controle 
social do SUS (ANVISA, 2002). 

A) Conselhos de Saúde, Ministério Público, 
Órgãos de Defesa do Consumidor. 

B) Exclusivamente os Conselhos Federais de 
Enfermagem, Medicina, Fisioterapia e 
Farmácia.  

C) Somente os sindicatos dos trabalhadores 
da saúde. 

D) Somente associações e grêmios estudantis. 

E) O controle social do SUS é regido pela Lei 
Federal 0800, de setembro de 1999. 

 

QUESTÃO 70  

Um dos campos de atuação da Vigilância 
Sanitária é controlar os riscos para a saúde 
das pessoas. Marque a alternativa que 
descreve corretamente a classificação dos 
riscos que a Vigilância Sanitária controla. 

A) Riscos com esgoto, lixo, poluição do ar. 

B) Riscos de recursos hídricos, transporte de 
produtos perigosos, riscos com alimentos. 

C) Riscos ambientais, ocupacionais, sociais, 
iatrogênicos e institucionais. 

D) Riscos com lixo, recursos hídricos, 
tecnologias médico-sanitaristas. 

E) Riscos com medicamentos, recursos 
hídricos, lixo e poluição do ar. 

 

QUESTÃO 71  

A Vigilância  Sanitária é de competência dos 
níveis Federal, Estadual e Municipal. Porém, 
cada esfera do poder público tem funções 
específicas. Nesse sentido, marque a 
alternativa que descreve as competências do 
Estado (ANVISA. 2002). 

A) O Estado pode, na medida dos interesses 
predominantemente locais, suplementar a 
legislação federal e municipal no tocante à 
aplicação e execução de ações e serviços de 
Vigilância Sanitária. 

B) O Estado tem o poder-dever de coordenar 
e, em caráter complementar, executar ações e 
serviços de Vigilância Sanitária e de saúde do 
trabalhador, suplementando, nesses setores, a 
legislação sobre normas gerais expedidas pela 
União. 

C) O Estado se limita a expedir normas gerais 
sobre o sistema nacional de Vigilância 
Sanitária, definindo-o e coordenando-o em 
todo seu território. 

D) O Estado, amparado pela Lei do SUS, é 
livre e soberano para coordenar, expedir 
normas gerais, aplicar e executar as ações 
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sancionadas por ele próprio. Estando 
amparado pela lei do SUS de descentralização 
do poder nas ações de saúde. 

E) O Estado tem o poder-dever exclusivo de 
fiscalizar e fazer cumprir, através de 
ferramentas regulatórias, as ações municipais 
em consonância com as resoluções de nível 
Federal.   

 

QUESTÃO 72  

O que são riscos iatrogênicos? (ANVISA. 
2002). Marque a alternativa correta. 

A) São decorrentes de tratamento médico e 
uso de serviços de saúde. 

B) São decorrentes do transporte de produtos 
tóxicos ao homem. 

C) São decorrentes do transporte de produtos 
radioativos. 

D) São decorrentes da utilização de 
agrotóxicos nas lavouras. 

E) São decorrentes da reutilização de 
materiais recicláveis e ou retornáveis. 

 

QUESTÃO 73  

A Portaria Nº 154, de 24 de janeiro de 2008, 
criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
– NASF. Ficou determinado nessa portaria que 
o NASF 1 realize suas atividades vinculado a, 
no mínimo, 8 (oito) Equipes de Saúde da 
Família e a, no máximo, a 20 (vinte) Equipes 
de Saúde da Família. Nos municípios com 
menos de 100.000 habitantes dos Estados da 
região norte é diferente. Marque a alternativa 
correta. 

A) Cada NASF 1 poderá estar vinculado a, no 
mínimo, 2 (dois) e a, no máximo, 20 (vinte) 
Equipes de Saúde da Família. 

B) Cada NASF 1 poderá estar vinculado a, no 
mínimo, 5 (cinco) e a, no máximo, 10 (dez) 
Equipes de Saúde da Família. 

C) Cada NASF 1 poderá estar vinculado a, no 
mínimo, 2 (dois) e a, no máximo, 10 (dez) 
Equipes de Saúde da Família. 

D) Cada NASF 1 poderá estar vinculado a, no 
mínimo, 5 (cinco) e a, no máximo, 20 (vinte) 
Equipes de Saúde da Família. 

E) Cada NASF 1 poderá estar vinculado a, no 
mínimo, 4 (quatro) e a, no máximo, 15 (quinze) 
Equipes de Saúde da Família. 

 

QUESTÃO 74  

Conforme a Portaria Nº 154, de 24 de janeiro 
de 2008, que criou os NASF. Marque a 
alternativa que registra corretamente qual(is) 
é(são) o(s) nível(is) profissional(is) que 
deverá(ão) compor a equipe do NASF 1 e 2.  

A) Profissionais da área da saúde de nível 
técnico e superior. 

B) Profissionais de diferentes áreas do saber 
de nível técnico e superior. 

C) Profissionais de qualquer nível integrante 
da Equipe de Saúde da Família. 

D) Profissionais de nível técnico. 

E) Profissionais de nível superior.  

 

QUESTÃO 75  

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é 
composta por equipe multiprofissional. Qual 
deve ser a composição mínima de uma equipe 
da ESF? (MS. DAB. Portal da Saúde). Marque 
a alternativa correta.  

A) Médico generalista ou especialista em 
saúde da família ou médico de família e 
comunidade, enfermeiro generalista ou 
especialista em saúde da família, auxiliar ou 
técnico de enfermagem, agentes comunitários 
de saúde (ACS), odontólogo e técnico em 
saúde bucal. 

B) Médico generalista ou especialista em 
saúde da família ou médico de família e 
comunidade, fisioterapeuta, enfermeiro 
generalista ou especialista em saúde da 
família, psicólogo, auxiliar ou técnico de 
enfermagem e agentes comunitários de saúde 
(ACS). 

C) Médico generalista ou especialista em 
saúde da família ou médico de família e 
comunidade, enfermeiro generalista ou 
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especialista em saúde da família, auxiliar ou 
técnico de enfermagem e agentes 
comunitários de saúde (ACS). 

D) Médico generalista ou especialista em 
saúde da família ou médico de família e 
comunidade, antropólogo, educador físico, 
enfermeiro generalista ou especialista em 
saúde da família, auxiliar ou técnico de 
enfermagem, agentes comunitários de saúde 
(ACS), odontólogo e técnico em saúde bucal.  

E) Médico generalista ou especialista em 
saúde da família ou médico de família e 
comunidade, médico homeopata, enfermeiro 
generalista ou especialista em saúde da 
família, auxiliar ou técnico de enfermagem, 
agentes comunitários de saúde (ACS), 
antropólogo, assistente social e psicólogo. 

 

QUESTÃO 76  

Qual o número máximo de pessoas de uma 
determinada área que cada equipe de Saúde 
da Família deve ser responsável (MS. DAB, 
portal da saúde). 

A) Cada equipe de Saúde da Família deve ser 
responsável por, no máximo, 4.000 famílias de 
uma determinada área. 

B) Cada equipe de Saúde da Família deve ser 
responsável por, no máximo, 400 pessoas de 
uma determinada área. 

C) Cada equipe de Saúde da Família deve ser 
responsável por, no máximo, 2.000 pessoas 
de uma determinada área. 

D) Cada equipe de Saúde da Família deve ser 
responsável por, no máximo, 1.500 pessoas 
de uma determinada área. 

E) Cada equipe de Saúde da Família deve ser 
responsável por, no máximo, 4.000 pessoas 
de uma determinada área. 

 

QUESTÃO 77  

Os resíduos de serviço de saúde, do Grupo 
A3, corresponde a peças anatômicas 
(membros) do ser humano; produto de 
fecundação sem sinais vitais, com peso menor 
que 500 gramas ou estatura menor que 25 
centímetros ou idade gestacional menor que 

20 semanas, que não tenham valor científico 
ou legal e não tenha havido requisição pelo 
paciente ou seus familiares. Após o registro no 
local de geração, para onde devem ser 
encaminhados? Marque a alternativa correta 
(RESOLUÇÃO RDC Nº 306, DE 7 DE 
DEZEMBRO DE 2004). 

A) Sepultamento em cemitério, desde que haja 
autorização do órgão competente do 
Município, do Estado ou do Distrito Federal, ou 
Tratamento térmico por incineração ou 
cremação, em equipamento devidamente 
licenciado para esse fim. 

B) Acondicionamento em saco de lixo 
vermelho e encaminhado para o lixão. 

C) Acondicionamento em dois sacos de lixo 
vermelho e encaminhado para o aterro 
sanitário. 

D) Todos os resíduos de serviço de saúde do 
Grupo A3 são obrigatoriamente incinerados. 

E) Todo produto humano sem sinais vitais, 
classificado no Grupo A3 deve ser 
encaminhado para faculdades de ciências da 
saúde credenciadas. 

 

QUESTÃO 78  

Qual (is)  a (s) procedência (s) dos resíduos 
sólidos destinados ao aterro sanitário (Portal 
Brasil)? Marque a alternativa correta. 

A) Somente os residenciais. 

B) Somente de construção. 

C) Somente industrial e residencial.  

D) Somente residencial e construção. 

E) Residencial, industrial, hospitalar e 
construção. 

 

QUESTÃO 79  

No dia 14 de janeiro de 2016, um jornal de 
Boa Vista publicou uma matéria com o 
seguinte título: “Aterro sanitário vira lixão a céu 
aberto”. Marque a alternativa que melhor 
define as diferenças entre o aterro sanitário e 
o lixão. 

A) Lixão não possui preparação do solo e 
sistema de tratamento de efluentes líquido, o 
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lixo é exposto a céu aberto. No aterro 
sanitário, o terreno possui nivelamento e 
impermeabilização do solo e prevê a cobertura 
diária do lixo, evitando proliferação de vetores, 
mau cheiro e poluição visual. 

B) Lixão é o local destinado ao depósito de 
todo e qualquer resíduo urbano. Aterro 
sanitário é o local destinado a determinados 
tipos de lixos que foram previamente 
selecionados. 

C) Lixão é uma nomenclatura antiga. Aterro 
sanitário é o termo que substituiu o nome 
lixão. Trata-se de uma recomendação da 
ANVISA.  

D) Lixão é o nome dado ao local onde são 
depositados os resíduos sólidos urbanos 
destinados a decomposição orgânica. Aterro 
sanitário é destinado a receber lixos urbanos 
previamente processados, ou seja, já sofreram 
decomposição orgânica.  

E) Lixão é local de depósito de lixo das 
cidades com mais de 300.000 habitantes. Os 
aterros sanitários são destinados a regiões 
com menos de 300.000 habitantes.  

QUESTÃO 80  

De acordo com o Caderno de Atenção 
Domiciliar (Ministério da Saúde. 2012), a Lei nº 
10.424, de 15 de abril de 2002 – DOU, de 
16/4/2002, regulamenta a assistência 
domiciliar no SUS. Marque a alternativa que 
descreve corretamente um dos eixos centrais 
da atenção domiciliar.  

A) Promover o fortalecimento da profissão de 
cuidador. 

B) Promover a desospitalização. 

C) Promover a rápida reabilitação dos 
pacientes. 

D) Redução de custos com remuneração dos 
profissionais que trabalham em hospitais. 

E) Promover a geração de empregos 
temporários. 

 

 

 


