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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

01. Você recebeu uma FOLHA DE RESPOSTAS e um CADERNO DE PROVA. 

02. Confira seu nome, documento de identidade e número de inscrição e assine a FOLHA DE 

RESPOSTAS. Qualquer divergência chame o fiscal.  

03. Não amasse, não dobre nem rasure a sua FOLHA DE RESPOSTAS. 

04. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída.  

05. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.  

06. Este caderno contém 40 (quarenta) questões seguidas de 4 (quatro) alternativas cada uma (A, B, 

C, D).  

07. Neste momento confira este CADERNO DE PROVA com muita atenção, observando o total de 

questões e verificando se há falhas de impressão. Qualquer problema chame o fiscal.  

08. Aguarde a autorização do Fiscal de Sala para iniciar a prova.  

09. NÃO será permitido o uso de calculadoras e de aparelhos eletrônicos (telefones celulares, agenda 

eletrônica ou similares) ou qualquer material de consulta durante a realização da prova.  

10. Leia cuidadosamente todas as questões e preencha a FOLHA DE RESPOSTAS, assinalando a 

alternativa escolhida com caneta esferográfica azul ou preta. Cubra toda a área da letra 

correspondente a cada resposta, conforme modelo abaixo: 

 
11. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, emenda ou 

rasura.  

12. Evite deixar questão sem resposta.  

13. Ao término do preenchimento e após 2 (duas) horas do início da prova, caso tenha terminado a 

prova, entregue ao fiscal de sala SOMENTE o CARTÃO DE RESPOSTAS. O candidato poderá levar 

consigo o CADERNO DE PROVA. 

14. Use as respostas do seu CADERNO DE PROVA para conferir seu desempenho a partir do gabarito 

oficial, que será disponibilizado no endereço eletrônico: www.uftm.edu.br 

15. Até que você saia do prédio, todas as orientações continuam válidas. 
 

BOA SORTE! 

http://www.uftm.edu.br/
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

PORTUGUÊS 

 

Saúde Mental: Precisamos falar sobre depressão 

 

  Mais de 11 milhões de brasileiros foram diagnosticados com a depressão, segundo a Pesquisa Nacional 

de Saúde. Os jovens estão entre os mais afetados pela doença que, segundo previsão da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), poderá ser a mais incapacitante do mundo até 2020. 

 A juventude enfrenta desafios muitas vezes sem amparo da família ou do poder público, incluindo o 

trabalho, a pressão pela sua formação escolar e escolhas de vida. Consequentemente, a saúde mental é 

afetada desencadeando doenças como a depressão e a ansiedade. Frases como “fica bem”, “você precisa se 

esforçar” ou “fica tranquilo” são comuns a quem está nessa condição, mas não funcionam para quem passa 

todos os dias por isso. 

 A escola pode ser um dos grandes motores para esse problema na vida dos estudantes. Números indicam 

que 56% dos alunos brasileiros ficam mais estressados durante os estudos, de acordo com o Programa de 

Avaliação Internacional de Estudantes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). Os baixos investimentos em uma educação pública de qualidade e a falta de suporte aos jovens 

ampliam ainda mais esse número. 

 A população ainda desconhece, na prática, a doença e confunde muitas vezes como mera “tristeza” ou 

“baixo astral”. Antônio Geraldo da Silva, superintendente técnico da Associação Brasileira de Psiquiatria 

e presidente da Associação Psiquiátrica da América Latina (APAL), afirma que "depressão não é frescura 

nem falta de religiosidade. É transtorno psiquiátrico e precisa ser diagnosticado e tratado como tal". 

 Antônio Geraldo ressalta que é preciso quebrar o preconceito relacionado às questões de saúde mental, 

levando informações corretas à população. “A psicofobia (discriminação contra os portadores de 

transtornos e deficiências mentais) é um grande obstáculo a ser transpassado para que a população não 

tenha vergonha de procurar ajuda”, afirma o psiquiatra. 

 De acordo com Antônio, alguns cuidados podem ser tomados para que se tenha uma boa saúde mental: 

aumentar a frequência de exercícios físicos, mantendo a prática regular; cuidar da alimentação; aumentar a 

frequência de atividades prazerosas, sozinhas ou em grupo, tudo isso ajuda a manter uma boa saúde mental. 

“O isolamento social é comprovadamente adoecedor”, ressalta o psiquiatra. 

 Antônio destaca que “quanto mais cedo o diagnóstico e o tratamento da depressão e/ou ansiedade, mais 

fácil de se tratar e devolver ao paciente uma vida sem prejuízos”. 

 A situação deve ser tratada como questão de saúde pública para prevenir que os jovens aumentem as 

estimativas sobre a doença. Para quem sofre com a depressão e a ansiedade, a vida perde cores, levando 

muitos a tirarem a própria vida como única solução. Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa de 

óbito entre os jovens de 10 a 24 anos, de acordo com a OMS. 

 A vida se torna um peso a ser carregado por quem sofre dos estágios mais avançados da doença. A taxa 

de suicídios de jovens subiu 10% desde 2002, entre a população de 15 a 29 anos no Brasil de acordo com 

o Mapa da Violência de 2017, publicado com base nos dados do Sistema de Informações de Mortalidade 

(SIM) do Ministério da Saúde. 

 As mortes por suicídio estão diretamente ligadas a transtornos mentais diagnosticados ou não, tratados 

de forma inadequada ou não tratados de forma alguma. De acordo com Antônio Geraldo, “quanto mais as 

pessoas tiverem acesso à informação, entendendo que o suicídio é uma emergência médica, mais chances 

teremos de diminuir os números relacionados a essa triste realidade”. 

 “Pensar em saúde mental de qualidade é entender que o psiquiatra não é ‘médico de loucos’, 

incentivando a busca por auxílio psiquiátrico sempre que observados os sintomas iniciais de quaisquer 

transtornos”, conclui Antônio. 

 

 

 
(GUAGLIANOME, Diego. #SaúdeMental: Precisamos falar sobre depressão. Disponível em 

https://ubes.org.br/2018/saudemental-precisamos-falar-sobre-depressao/ . Acessado em 26/09/2018) 
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1. De acordo com o texto: 

 

a) Mais de 11 milhões de jovens brasileiros já foram diagnosticados com depressão, nos últimos meses. 

b) Os estudos podem ser o fator mais significativo no desencadeamento de depressão entre os jovens. 

c) A depressão constitui um estado emocional de mera tristeza, conforme apontam especialistas. 

d) O suicídio, resultante da depressão, é a principal causa de morte entre os jovens atualmente. 

 

 

 

 

2. Observe o emprego do elemento que destacado no trecho a seguir e, depois, assinale a alternativa em 

que esse elemento exerce diferente função em relação à norma culta: 

 

“Antônio Geraldo da Silva, superintendente técnico da Associação Brasileira de Psiquiatria e presidente 

da Associação Psiquiátrica da América Latina (APAL), afirma que ‘depressão não é frescura nem falta 

de religiosidade’.” 

 

a) Antônio Geraldo ressalta que é preciso quebrar o preconceito relacionado às questões de saúde mental, 

levando informações corretas à população. 

b) A situação deve ser tratada como questão de saúde pública para prevenir que os jovens aumentem as 

estimativas sobre a doença. 

c) Os jovens estão entre os mais afetados pela doença que, segundo previsão da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), poderá ser a mais incapacitante do mundo até 2020. 

d) Pensar em saúde mental de qualidade é entender que o psiquiatra não é ‘médico de loucos’. 

 

 

 

 

3. No trecho “Antônio Geraldo da Silva, superintendente técnico da Associação Brasileira de Psiquiatria e 

presidente da Associação Psiquiátrica da América Latina (APAL), afirma que ‘depressão não é frescura 

nem falta de religiosidade’”, as vírgulas foram empregadas para: 

 

a) Separar um termo explicativo na oração. 

b) Isolar um elemento linguístico deslocado. 

c) Destacar elementos de uma enumeração. 

d) Marcar uma inversão da ordem da oração. 
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4. Marque a única alternativa cujo referente indicado entre parênteses corresponde à expressão em negrito 

na frase: 

 

a) Os jovens estão entre os mais afetados pela doença que, segundo previsão da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), poderá ser a mais incapacitante do mundo até 2020. (previsão) 

b) A juventude enfrenta desafios muitas vezes sem amparo da família ou do poder público, incluindo o 

trabalho, a pressão pela sua formação escolar e escolhas de vida. (formação) 

c) De acordo com Antônio, alguns cuidados podem ser tomados para que se tenha uma boa saúde mental... 

(Antônio) 

d) Antônio Geraldo da Silva, superintendente técnico da Associação Brasileira de Psiquiatria e presidente 

da Associação Psiquiátrica da América Latina (APAL), afirma que "depressão não é frescura nem falta 

de religiosidade. É transtorno psiquiátrico e precisa ser diagnosticado e tratado como tal.” (transtorno) 

 

 

 

 

 

5. Releia o trecho: “Antônio destaca que ‘quanto mais cedo o diagnóstico e o tratamento da depressão e/ou 

ansiedade, mais fácil de se tratar e devolver ao paciente uma vida sem prejuízos’”, e assinale a opção 

em que a regência verbal do elemento sublinhado é construída tal como a regência do verbo devolver 

nesse trecho: 

 

a) O filme, cujo autor recebeu o prêmio internacional de literatura, é muito bom. 

b) Esta é uma decisão difícil que implica prejuízos para os empregados da empresa do prefeito. 

c) No dia seguinte ao acidente, o servidor público entregou o envelope ao delegado de polícia. 

d) Será preciso chamar um técnico, o mais rápido possível,  para que repare a televisão da sala. 

 

 

 

 

 

 

6. No que se refere à tipologia textual, marque a única alternativa correta quanto à organização do texto: 

  

a) É uma narrativa em 3ª pessoa, envolvendo personagens, tempo e espaço. 

b) É essencialmente descritivo, porque descreve comportamentos de pessoas. 

c) É basicamente argumentativo, porque expõe opiniões e defende ideias. 

d) É totalmente expositivo, pois expõe acontecimentos sem emitir opinião.  
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7. Observe o trecho: “Frases como ‘fica bem’, ‘você precisa se esforçar’ ou ‘fica tranquilo’ são comuns a 

quem está nessa condição, mas não funcionam para quem passa todos os dias por isso”. 

 

Esse trecho só não pode ser reescrito, pois alteraria o sentido, por: 

 

a) Como não funcionam para quem passa por isso todos os dias, frases como “fica bem”, “você precisa se 

esforçar” ou “fica tranquilo” são comuns a quem está nessa condição. 

b) Frases como “fica bem”, “você precisa se esforçar” ou “fica tranquilo” são comuns a quem está nessa 

condição, entretanto não funcionam para quem passa todos os dias por isso. 

c) Mesmo que frases como “fica bem”, “você precisa se esforçar” ou “fica tranquilo” sejam comuns a quem 

está nessa condição, não funcionam para quem passa todos os dias por isso. 

d) Embora frases como “fica bem”, “você precisa se esforçar” ou “fica tranquilo” sejam comuns a quem está 

nessa condição, não funcionam para quem passa todos os dias por isso. 

 

 

 

 

 8. Observe a palavra incapacitante, no trecho: “Os jovens estão entre os mais afetados pela doença que, 

segundo previsão da Organização Mundial da Saúde (OMS), poderá ser a mais incapacitante do mundo 

até 2020.” Nessa palavra, formada pelo processo de derivação sufixal, o sufixo –ante atribui ao verbo 

incapacitar a noção de agente, transformando a palavra em substantivo que significa “aquela que 

incapacita”. Assinale a alternativa em cuja palavra o sufixo –ante não significa aquele que age:  

 

a) Tolerante 

b) Estudante 

c) Navegante 

d) Elegante  

 

 

 

9. Releia o trecho: “De acordo com Antônio, alguns cuidados podem ser tomados para que se tenha uma boa 

saúde mental...” e assinale a alternativa em que a colocação pronominal se justifica pelo mesmo motivo, 

segundo a norma culta: 

 

a) Aquela é a universidade onde me formei. 

b) Cumpriremos o acordo se nos agradar. 

c) Jamais lhe dê ouvidos, pois ele não presta. 

d) Havia duas ideias que se tornaram importantes. 
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10. Os verbos em português expressam diferentes aspectos temporais. Marque a opção em que a função do 

verbo está corretamente apontada: 

 

a) “De acordo com Antônio, alguns cuidados podem ser tomados para que se tenha uma boa saúde mental.” 

(expressa um fato pontual no presente) 

b) “Os jovens estão entre os mais afetados pela doença que, segundo previsão da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), poderá ser a mais incapacitante do mundo até 2020.” (expressa um fato contínuo no 

futuro) 

c) “Mais de 11 milhões de brasileiros foram diagnosticados com a depressão, segundo a Pesquisa Nacional 

de Saúde.” ( expressa um fato habitual no passado) 

d) “A juventude enfrenta desafios muitas vezes sem amparo da família ou do poder público, incluindo o 

trabalho, a pressão pela sua formação escolar e escolhas de vida...” (expressa um fato habitual) 
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LEGISLAÇÃO 

 

 

11. A  Lei n. 11.091/05, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação estabelece, EXCETO: 

 

a) O regime jurídico dos cargos do Plano de Carreira é o instituído pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 

1990, observadas as disposições desta Lei. 

b) O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á, pela mudança de nível de classificação e de padrão 

de vencimento mediante, respectivamente, Progressão por Capacitação Profissional ou Progressão por 

Mérito Profissional.  

c) O servidor que fizer jus à Progressão por Capacitação Profissional será posicionado no nível de capacitação 

subseqüente, no mesmo nível de classificação, em padrão de vencimento na mesma posição relativa a que 

ocupava anteriormente, mantida a distância entre o padrão que ocupava e o padrão inicial do novo nível 

de capacitação. 

d) A aquisição de título em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de atuação 

do servidor ensejará maior percentual na fixação do Incentivo à Qualificação do que em área de 

conhecimento com relação indireta. 

 

 

 

 

12. De acordo com o Decreto n. 1.171/94, que trata sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público 

Civil do Poder Executivo Federal, são vedações ao servidor público, EXCETO:  

 

 

a) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal 

interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas 

hierarquicamente superiores ou inferiores;  

b)  prejudicar, involuntariamente, a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam;  

c) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, 

comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o 

cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim;  

d) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
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13. De acordo com a Lei n. 8.112/90, estão corretas, EXCETO: 

 

a) Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a 

limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. 

b) A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo 

resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, 

com ressarcimento de todas as vantagens. 

c) Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação 

em estágio probatório relativo a outro cargo ou reintegração do anterior ocupante. 

d) Reversão é o retorno à atividade de servidor demitido, após decisão em processo administrativo ou judicial. 

 

 

14. Considerando o disposto na Lei n. 8.112/90, julgue os itens a seguir em V (verdadeiro) e F (falso): 

 

(   ) A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, 

as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados 

unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. 

(   )  Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. 

( ) O  início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no                                   

assentamento individual do servidor. 

(  ) O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo 

anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do art. 29. 

a) V – V – V – V 

b) V – V – F – F 

c) V – F – V – V 

d) F – V – V – V 

 

 

 

15. Considerando o disposto na Lei n. 8.112/90, está CORRETO: 

 

a) O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato do Presidente da República. 

b) O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício, 

interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, 

hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. 

c) É de trinta dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data 

da posse. 

d) Posse em outro cargo acumulável é umas das hipóteses de vacância; 
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16. Lei n. 8.112/90 – Considerando as penas aplicadas ao servidor público, todos os casos são punidos com 

demissão, EXCETO: 

 

a) ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato 

b) insubordinação grave em serviço 

c) acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas 

d) proceder de forma desidiosa 

 

 

17. A Lei n. 8.112/90, que rege os Servidores Públicos Federais, estabelece o procedimento para a ação 

disciplinar. No tocante à prescrição da referida ação, julgue as afirmativas e marque a alternativa 

CORRETA: 

 

     Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:  

 

I - (   ) em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade e destituição de cargo em comissão; 

II - (   ) em 3 (três) anos, quanto à suspensão; 

III - (   ) em 1 (um) ano, quanto à advertência. 

IV - (   ) O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. 

V - (  ) Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas 

também como crime. 

VI - (  ) A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar não interrompe a prescrição, até 

a decisão final proferida por autoridade competente. 

A sequência CORRETA é: 

a) V – F – V – F –V – V 

b) V – F – F – V – V – V 

c) V – F – F – V – V – F 

d) F – V – V – V – F – V 

 

 

18. Baseado na Lei n.º 8.112/90, assinale a alternativa incorreta quanto à responsabilidade do Servidor 

Público Federal: 

 

a) O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.  

b) A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo 

ao erário ou a terceiros. 

c) As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. 

d)  A responsabilidade penal abrange somente os crimes imputados ao servidor, nessa qualidade. 
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19. Considerando as determinações contidas na Constituição Federal, assinale V (verdadeiro) ou F (falso): 

 

(    ) os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário podem ser superiores aos pagos 

pelo Poder Executivo 

(   ) lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e 

definirá os critérios de sua admissão; 

(    ) a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária 

de excepcional interesse público; 

(  ) é permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 

remuneração de pessoal do serviço público; 

A sequência CORRETA é: 

a) F – V – V – F 

b) V – V – F – F 

c) F – V – F – F 

d) F – V – V – V 

 

 

20. As disposições referem-se ao artigo 37 da Constituição Federal de 1988, as afirmações abaixo são 

verdadeiras, EXCETO: 

 

 

a) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 

educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens 

que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

b) A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, 

regulando especialmente as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas 

a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da 

qualidade dos serviços, o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de 

governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII e  a disciplina da representação contra o exercício 

negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. 

c) Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função 

pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, 

sem prejuízo da ação penal cabível. 

d) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão 

pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, no entanto, sem o direito de regresso 

contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

21. O cateter port-a-cath é um tipo de cateter venoso central totalmente implantado, comumente utilizado 

em pacientes oncológicos. Consiste em um pequeno reservatório de plástico ou metal inserido numa 

grande veia, colocado sob a pele do tórax ou braço durante procedimento cirúrgico.  

 

                      Fonte: http://interventional-oncology.com.ua/implantaciya-port-sistem-dlya-himioterapii/ 

 

 

Anatomicamente, conforme a figura acima, em qual acesso vascular está inserido o cateter port-a-cath: 

a) veia jugular externa 

b) veia jugular interna  

c) artéria subclávia 

d) veia subclávia 

 

 

22. São considerados como cuidados relacionados à transfusão de sangue ou hemocomponentes, EXCETO:  

 

a) na coleta da amostra de sangue para os testes pré-transfusionais, os tubos devem ser rotulados no momento 

da coleta, com nome completo do receptor sem abreviaturas, seu número de identificação, data da coleta 

e identificação de quem efetuou a coleta da amostra. 

b) os componentes sanguíneos devem ser transfundidos, no tempo máximo de 6 horas.  

c) o paciente deve ter seus sinais vitais verificados e registrados, pelo menos, imediatamente antes do início 

da transfusão e após o término da transfusão. 

d) recomenda-se que antes do início da transfusão, as bolsas de sangue, não devam permanecer em 

temperatura ambiente por mais de 30 minutos. 

 

 

 

http://interventional-oncology.com.ua/implantaciya-port-sistem-dlya-himioterapii/
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23. A reação transfusional é definida como toda e qualquer intercorrência que ocorra como consequência da 

transfusão sanguínea, durante ou após sua administração. Na suspeita de uma reação transfusional 

imediata (até 24 horas após ter iniciado a transfusão), a primeira conduta a ser tomada é: 

 

a) comunicar o médico do banco de sangue ou serviço de hemoterapia e, aguardar orientações sobre novas 

condutas. 

b) notificar o evento adverso ao comitê transfusional da instituição. 

c) interromper imediatamente a transfusão de sangue. 

d) registrar no prontuário do paciente as condutas adotadas.   

 

 

24. Imediatamente após o nascimento de um recém-nascido (RN) a termo, com boa vitalidade ao nascer e 

em condições clinicas favoráveis, alguns cuidados de rotina devem ser implementados. Nesse contexto, 

são considerados cuidados de rotina que devem ser realizados, EXCETO: 

 

a) aspiração ativa de vias aéreas.  

b) administração de vitamina K para  prevenir sangramento, 1 mg por via intramuscular. 

c) realização do método “Credé”, 1 gota de solução de nitrato de prata a 1% em cada olho, na primeira hora 

após nascimento, para prevenção da oftalmia gonocócica,. 

d) verificação das medidas antropométricas e identificação do RN.  

 

 

25. Segundo o Ministério da Saúde “as vacinas ou imunobiológicos permitem a prevenção, controle, a 

eliminação e a erradicação das doenças imunopreviníveis, assim como a redução da morbimortalidade 

por certos agravos, sendo a sua utilização bastante custo-efetiva.” Em relação as doenças que a vacina 

pentavalente confere proteção, assinale a alternativa CORRETA:  

 

a) Difteria, tétano, coqueluche, hepatite A e infecções causadas pelo Haemophilus influenzae b. 

b) Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pelo Haemophilus influenzae b. 

c) Difteria, tétano, poliomielite, hepatite B e infecções causadas pelo Haemophilus influenzae b. 

d) Difteria, tétano, poliomielite, hepatite A e infecções causadas pelo Haemophilus influenzae b. 
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26. Em relação às vias de administração das vacinas, associe as duas colunas e, a seguir, assinale a alternativa 

que apresenta a sequência CORRETA:   

 

(1) Vacina rotavírus humano 

(2) Vacina BCG 

(3) Vacina febre amarela  

(4) Vacina pneumocócica 10 valente (conjugada) 

 

A sequência CORRETA é: 

a) 1 – 4 – 3 – 2 

b) 3 – 4 – 1 – 2  

c) 3 – 1 – 4 – 2  

d) 4 – 3 – 1 – 2  

 

 

 

27. Considerando uma situação hipotética em que foi prescrito para um paciente adulto hospitalizado, um 

esquema de soroterapia com eletrólitos, composto por Soro Fisiológico 0,9% 500 ml, 40 ml de cloreto de 

sódio a 20% (Nacl) e 10 ml de cloreto de potássio a 19,1% (KCL), sendo infundido a 30 gotas por minutos. 

Nessa situação, o tempo necessário para realizar a infusão do esquema é de aproximadamente:  

 

a) 5 horas e 30 minutos. 

b) 6 horas. 

c) 7 horas e 15 minutos. 

d) 5 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  ) via subcutânea 

(  ) via intramuscular 

(  ) via oral 

(  ) via intradérmica 
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28. A implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) trouxe a proposta de uma nova formulação e 

organização dos serviços de saúde no Brasil. Por ser chamado de único ele adota os mesmos princípios 

e diretrizes para todo o território nacional. Faça a associação entre o princípio/diretriz e o seu significado 

correspondente. Depois assinale a opção que corresponde à sequência CORRETA: 

1- Descentralização  

2- Participação da comunidade 

3- Equidade 

4- Integralidade 

5- Universalidade 

 

(   ) Todo cidadão tem direito a ter acesso aos serviços de saúde públicos ou contratados pelo governo. Saúde 

é dever do Estado e um direito do cidadão. 

(  ) Reorganização das responsabilidades dos diferentes níveis de governo quanto às ações e serviços de 

saúde. Ênfase em conferir maior responsabilidade ao município nas decisões sobre as ações de saúde 

voltadas aos cidadãos 

(   ) A população, por meio dos Conselhos de Saúde, tem direito a participar das decisões sobre as políticas 

de saúde e a sua efetivação desde o nível local ao federal.  

(   ) Os serviços e ações de saúde devem funcionar como um conjunto articulado e contínuo. Bem como o 

indivíduo deve ser considerado como um ser indivisível. 

A sequência CORRETA é: 

a) 5 – 1 – 2 – 4 

b) 3 – 1 – 2 – 5 

c) 5 – 4 – 3 – 4 

d) 4 – 3 – 2 – 1 

 

29. A Política Nacional de Humanização (PNH) foi publicada no ano de 2003, com o objetivo de efetivar 

princípios e se fazer presente em ações, políticas e programas do SUS. Considerando as diretrizes da 

PNH, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) É importante diretriz da PNH a ambiência, esta tem como base a inclusão de outros indivíduos nas tomadas 

de decisões. Pode acontecer com adoção de dispositivos que permitam participação de cidadãos, 

trabalhadores e gestores na gestão, de modo a se estabelecer acordo entre necessidades e interesses de 

todos os envolvidos no cotidiano do serviço de saúde.  

b) A Clínica Compartilhada e ampliada é também diretriz da PNH. É conceito principal desta diretriz garantir 

e incentivar o usuário a conhecer seus direitos em qualquer etapa da assistência recebida no serviço de 

saúde. 

c) Quando se trata da diretriz Gestão compartilhada ou Co-gestão é importante que as decisões aconteçam 

incluindo apenas trabalhadores e gestores. A vivência dos trabalhadores é importante ferramenta para 

identificar questões que prejudicam o seu desempenho no trabalho e resultam em sofrimento e 

adoecimento.   

d) O acolhimento é a diretriz da PNH que consiste na garantia de reconhecer o indivíduo de acordo com sua 

necessidade, com escuta qualificada, acolhimento, e estabelecendo relação de confiança entre serviços, 

equipe, trabalhadores e usuários. 
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30. Com participação de entidades que defendiam os direitos da pessoa idosa, em 2003, o Congresso 

Nacional aprovou e o presidente da República sancionou o Estatuto do Idoso. Segundo o Estatuto do Idoso 

é INCORRETO afirmar que: 

 

a) capítulo do Estatuto do Idoso que cita o direito à Saúde assegura atenção integral e igualitária ao idoso O 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Aqueles que optarem pela saúde suplementar, devem ter ciência de 

que devido à condição do idoso, os planos de saúde são autorizados a incidir taxa diferenciada de 

mensalidade em razão da idade do contratante. 

 

b) Estado e sociedade devem zelar pelo direito à liberdade, respeito e dignidade do idoso, não permitindo 

que sejam submetidos a tratamento desumano ou constrangedor e mantendo preservadas a sua imagem, 

autonomia e crenças.  

 

c) Dentre os direitos fundamentais do Estatuto do Idoso, está o direito à vida. É dever do Estado garantir 

políticas públicas que proporcionem envelhecimento digno, com proteção da vida e da saúde do idoso. 

 

d) O Capítulo que trata sobre o direito à profissionalização e ao trabalho define que é dever do Poder Público 

promover a preparação do idoso para a aposentadoria e aos estabelecimentos contratantes é vedada a 

discriminação ou a determinação de limite de idade para contratação. 

 

 

 

 

31. Os acidentes vasculares cerebrais podem ser classificados como não-hemorrágicos ou hemorrágicos. Nas 

duas situações há interrupção do suprimento sanguíneo para o cérebro, que pode resultar em déficits 

neurológicos permanentes. São cuidados de enfermagem essenciais ao cliente acometido por acidente 

vascular cerebral, EXCETO: 

 

a) Implementar cuidados para prevenir adução de ombro, como: adequado posicionamento e apoio ao braço 

sobre travesseiro ou mesa enquanto o cliente permanece sentado. 

b) Observar sinais de disfagia e incluir cuidados como: manter cabeceira elevada ou posicionar o cliente 

sentado, oferecer o alimento do lado sadio da boca, pausadamente e em pequenas porções. 

c) Avaliar se cliente apresenta déficit do campo visual e instituir cuidados, como: colocar objetos e abordar 

o cliente do lado em que o campo visual está íntegro.  

d) Avaliar sinais de distúrbio hidroeletrolítico e incluir cuidados como: avaliar e monitorar nível de 

orientação (tempo e espaço), pesar o cliente diariamente, controlar ingesta hídrica e anotar eliminações 

urinárias rigorosamente. 

 

 

 

 



UFTM                                                                            CONCURSO PÚBLICO                                                       EDITAL Nº 45/2018 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM    16 

32. Os traumas esqueléticos podem acontecer em qualquer etapa da vida, mas as fraturas de quadril 

acontecem muito frequentemente em pessoas idosas, o que acaba tornando este um fator que contribui 

para a mortalidade de pessoas acima de 75 anos. Analise as assertivas e atribua V para as assertivas 

verdadeiras e F para as falsas. Escolha a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

(   ) Clientes idosos que sofrem fraturas têm maiores chances de apresentar complicações, por comumente 

associarem à condição atual, doenças crônicas pré-existentes. 

(   ) A imobilidade decorrente da fratura torna o cliente mais propenso a lesões de pele, o que pode estar 

agravado pela alterações decorrentes do envelhecimento fisiológico da pele, e se caso ocorrer, 

incontinência urinária. 

(   ) Idosos hospitalizados podem apresentar confusão após a ocorrência da fratura, resultante de estresse, 

medicamentos, privação do sono ou outras complicações, como, processos infecciosos.  

(   ) Complicações neurovasculares são raras em caso de fraturas em idosos, o que dispensa preocupação e 

avaliação da equipe de enfermagem voltada ao membro afetado. 

A sequência CORRETA é: 

a) V – F – V – V 

b) F – V – V – V 

c) V – V – F – F 

d) V – V – V – F 

 

 

 

33. Diante de dados que indicavam altos índices de morbidade entre os homens, além das altas taxas de 

mortalidade masculina ao longo da idade, instituiu-se em 2009, a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do Homem. São objetivos propostos pela Política, EXCETO:  

 

a) Incentivar, orientar e direcionar a outras políticas e abordagens homens gays, travestis, bissexuais, 

transexuais, com deficiência, em situação carcerária, ou em outras situações especiais.  

b) Organizar, implantar, qualificar e humanizar a rede de atenção integral à saúde do homem, de modo a 

incluir a população masculina nas ações de promoção e prevenção de doenças cardiovasculares e câncer. 

c) Promover mudança de conceitos da população masculina quanto ao cuidado da própria saúde e da família, 

estimular a realização de exames preventivos e a escolha de hábitos de vida saudáveis. 

d) Realizar ações educativas, e incentivar a realização de planejamento da própria vida sexual e reprodutiva, 

com garantia de acesso à contracepção cirúrgica voluntária masculina. 
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34. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) define as práticas a serem utilizadas para o 

processamento de produtos para a saúde, com o objetivo de garantir a segurança de profissionais e clientes. 

Assim como, também determina alguns conceitos que devem ser adotados nos Centros de Materiais e 

Esterilização. Associe a palavra ao seu respectivo conceito e depois assinale a opção que corresponde à 

sequência CORRETA: 

 

1- Limpeza 

2- Desinfecção de alto nível 

3- Desinfecção de nível intermediário 

4- Produtos para saúde críticos 

5- Produtos para saúde não-críticos 

 

(   ) Produtos para a saúde utilizados em procedimentos invasivos ou que se conectarão a estes e que irão 

invadir pele, mucosas, rede vascular e/ou tecidos subepiteliais. 

(    ) Processo físico ou químico que elimina microrganismos patogênicos na forma vegetativa, micobactérias 

e a maioria dos vírus e fungos, de objetos inanimados e superfícies. 

(  ) Processo que tem como objetivo preparar o produto para desinfecção ou esterilização, promovendo a 

diminuição da carga microbiana e eliminando a sujidade orgânica e inorgânica nos produtos para a saúde. 

Por meio de ação mecânica e com auxílio de água, produtos e acessórios de limpeza. 

(  ) Processo físico ou químico que elimina a maior parte dos microorganismos de artigos semicríticos, 

incluindo micobactérias e fungos. Não é capaz de eliminar um elevado número de esporos bacterianos. 

(  ) Produtos para a saúde que são utilizados em procedimentos que tem contato com pele íntegra ou não 

entram em contato direto com o cliente. 

A sequência CORRETA é: 

a) 4 – 2 – 1 – 3 – 5 

b) 5 – 1 – 3 – 2 – 4 

c) 4 – 3 – 1 – 2 – 5 

d) 5 – 3 – 1 – 2 – 4 
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35. Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e/ou inobser-

vância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. As penalidades são impostas 

pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem. Diante dessa informação, relacione à penalidade ao 

seu conceito e, depois, assinale a alternativa CORRETA: 

1) Advertência verbal 

 

(2) Multa 

 

(3) Censura 

  

(4) Suspensão do 

     Exercício  

Profissional 

 

(5) Cassação do direito 

ao Exercício 

Profissional  

(    ) obrigatoriedade de ressarcimento de acordo com a anuidade 

da categoria profissional à qual pertence o infrator. 

 

(  ) proibição do exercício profissional por um período (não 

superior a 29  dias), com divulgação nas publicações oficiais 

dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de 

grande circulação e comunicação aos órgãos empregadores. 

 

(    ) admoestação ao infrator, reservadamente, que será registrada 

no prontuário do mesmo, perante testemunhas. 

 

(   ) perda do direito ao exercício da profissão, com divulgação 

nas publicações dos Conselhos Federal e Regionais de 

Enfermagem e em jornais de grande circulação. 

 

(   ) repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos 

Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais 

circulação. 

 

A sequência CORRETA é: 

a) 1 – 4 – 3 – 5 – 3 

b) 2 – 4 – 1 – 5 – 3 

c) 2 – 5 – 1 – 4 – 3 

d) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

 

 

36. De acordo com o Código de Ética de Enfermagem “O profissional de enfermagem exerce suas atividades 

com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da 

ética e da bioética”. Neste contexto, assinale a alternativa que representa um direito do profissional de 

enfermagem, previsto no referido Código. 

a) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que 

não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade. 

b) Exercer a profissão com justiça, compromisso, eqüidade, resolutividade, dignidade, competência, respon-

sabilidade, honestidade e lealdade. 

c) Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. 

d) Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade 

da assistência. 
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37. O cuidado da pessoa com hipertensão arterial sistêmica (HAS) deve ser multiprofissional. O objetivo do 

tratamento é a manutenção de níveis pressóricos controlados conforme as características do paciente e 

tem por finalidade reduzir o risco de doenças cardiovasculares, diminuir a morbimortalidade e melhorar 

a qualidade de vida dos indivíduos. O acompanhamento sugere a verificação da pressão arterial (PA) nos 

intervalos de reavaliação do tratamento e registro desses dados, inclusive com data e horário no prontuário 

do paciente (BRASIL, 2013). Sobre as intervenções/observações de enfermagem na aferição da pressão 

arterial sistêmica sistólica e diastólica, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) O procedimento de aferição de PA dispensa precauções padrão, como o uso de luvas. 

b) Certificar-se de que o cliente não esteja de bexiga cheia e nem tenha praticado atividades físicas, tampouco 

ingerido bebidas alcoólicas, café e alimentos ou fumado 30 minutos antes da mensuração. 

c) Aferir a PA de rotina antes da administração de medicamentos hipotensores e após o controle dos fatores 

responsáveis por leituras artificialmente elevadas como dor, ansiedade e esforço. 

d) Aguardar 1 a 2 minutos entre as mensurações em um mesmo membro, quando necessário repetir o 

procedimento. 

 

 

38. Quanto à Reanimação Cardiopulmonar (RCP) no Suporte Básico de Vida (SBV) no adulto assinale a 

alternativa INCORRETA: 

a) Durante a RCP manual o socorrista deve aplicar compressões torácicas até uma profundidade de, pelo 

menos, 2 polegadas (5 cm) para um adulto médio, evitando excesso na profundidade das compressões 

torácicas superiores a 2,4 polegadas (6 cm). 

b) O socorrista deve continuar a RCP até a chegada e preparação de um Desfibrilador Externo Automático 

(DEA) para uso, ou até que os profissionais do Serviço Médico de Emergência (SME) assumam o cuidado 

da vítima ou que a vítima comece a se mover. 

c) Se o socorrista puder realizar ventilações de resgate, as compressões e as ventilações devem ser aplicadas 

na proporção de 30 compressões para cada 2 ventilações. 

d) É sensato que os socorristas leigos e profissionais da saúde realizem compressões torácicas a uma 

frequência mínima de 100 compressões por minuto. 
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39. Os Registros de Enfermagem, além de garantir a comunicação efetiva entre a equipe de saúde, fornecem 

respaldo legal e, consequentemente, segurança, pois constituem o único documento que relata todas as 

ações da enfermagem junto ao paciente. Algumas regras são importantes para a elaboração dessas 

anotações, assinale a alternativa INCORRETA quanto a esse procedimento: 

a) Não conter rasuras, entrelinhas, linhas em branco ou espaços. 

b) Devem priorizar a descrição de características, como tamanho mensurado (cm, mm, etc.), quantidade (ml, 

l, etc.), coloração e forma. 

c) No período trans-operatório é imprescindível anotar a recepção do paciente no Centro Cirúrgico e 

encaminhamento à Sala Cirúrgica. 

d) Termos que deem conotação de valor como: bem, mal, muito ou pouco devem ser utilizados com 

frequência. 

 

40. A Norma Regulamentadora – NR 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a 

implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, 

bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Em relação a 

esta norma assinale a alternativa CORRETA. 

a) O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, depois do 

uso das mesmas. 

b) O empregador deve permitir a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos em benefício 

do trabalhador; 

c) Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte. 

d) A higienização das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e obstétricos, serviços de tratamento 

intensivo, unidades de pacientes com doenças infecto-contagiosa e quando houver contato direto da 

vestimenta com material orgânico, deve ser de responsabilidade do trabalhador. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    



 

 

A
TE

N
Ç

Ã
O

: 
 

A
G

U
A

R
D

E 
A

U
TO

R
IZ

A
Ç

Ã
O

 P
A

R
A

 V
IR

A
R

 O
 

C
A

D
ER

N
O

 D
E 

P
R

O
V

A
. 

 


