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TÉCNICO EM ENFERMAGEM CAPS 

 

 

21. (CONCURSO MAURITI/2018) A 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. 

 

Com base na NR-32, avalie as 

proposições transcritas a seguir e indique a 

opção correta.  

 

I) Sempre que houver transferência 

permanente ou ocasional de um trabalhador 

para um outro posto de trabalho, que 

implique em mudança de risco, esta deve 

ser comunicada de imediato ao médico 

coordenador ou responsável pelo Programa 

de Controle Médico de Saúde Ocupacional- 

PCMSO. 

 

II) Em caso de exposição acidental ou 

incidental, medidas de proteção devem ser 

adotadas imediatamente, com base somente 

nas previstas no Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais- PPRA. 

 

III) Consideram-se Agentes Biológicos os 

microrganismos, geneticamente 

modificados ou não; as culturas de células; 

os parasitas; as toxinas e os príons. 

 

IV) Os trabalhadores com feridas ou lesões 

nos membros superiores só podem iniciar 

suas atividades após avaliação médica 

obrigatória e não necessariamente com 

emissão de documento de liberação para o 

trabalho. 
 

V) Das medidas de proteção o uso de luvas 

não substitui o processo de lavagem das 

mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes 

e depois do uso das mesmas. 

 

A)  II e III estão corretas.  

B)  I, II, e V estão corretas.  

C)  II, III e IV estão corretas.  

D)  I e IV estão corretas.  

E)  todas as opções estão corretas. 

 

22. (CONCURSO MAURITI/2018) De 

acordo com a Resolução nº 453, de 10 de 

maio de 2012 da Estrutura e 

funcionamento dos Conselhos de Saúde 

todos estão corretos EXCETO. 

 

A) Cabe ao Conselho de Saúde deliberar em 

relação à sua estrutura administrativa e o 

quadro de pessoal; 

 

B) O Conselho de Saúde contará com uma 

secretaria-executiva coordenada por pessoa 

preparada para a função, para o suporte 

técnico e administrativo, subordinada ao 

Plenário do Conselho de Saúde, que 

definirá sua estrutura e dimensão; 

 

C) O Conselho de Saúde não tem poder 

decisório  sobre o seu orçamento; 

 

D) O Plenário do Conselho de Saúde se 

reunirá, no mínimo, a cada mês e, 

extraordinariamente, quando necessário, e 

terá como base o seu Regimento Interno. A 

pauta e o material de apoio às reuniões 

devem ser encaminhados aos conselheiros 

com antecedência mínima de 10 (dez) dias; 
 

E) As reuniões plenárias dos Conselhos de 

Saúde são abertas ao público e deverão 
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acontecer em espaços e horários que 

possibilitem a participação da sociedade; 

 

 

23. (CONCURSO MAURITI/2018) Dos 

Medicamentos e das Drogas de Risco na 

NR 32. Para efeito desta NR, 

consideram-se medicamentos e drogas de 

risco aquelas que possam causar: Todos 

estão corretos, EXCETO. 
 
A) Genotoxicidade,  

B) Carcinogenicidade, 

C) Teratogenicidade  

D) Toxicidade séria e seletiva sobre órgãos e 

sistemas. 

E) Iatrogenia 

 

24. (CONCURSO MAURITI/2018) As 

penalidades a serem impostas pelos 

Conselhos Federal e Regional de 

Enfermagem, conforme o que determina 

o art. 18, da Lei n° 5.905, de 12 de julho 

de 1973, são as seguintes: Marque a 

opção que descreve a sequência correta 

das penas. 
 
A) Advertência verbal; multa; censura; 

suspensão do exercício profissional; 

cassação do direito ao exercício 

profissional. 

 

B) Censura; advertência verbal; suspensão do 

exercício profissional; multa; cassação do 

direito ao exercício profissional. 

 

C) Advertência verbal; censura; multa; 

suspensão do exercício profissional; 

cassação do direito ao exercício 

profissional. 

 

D) Suspensão do exercício profissional; 

Advertência verbal; censura; multa;  

cassação do direito ao exercício 

profissional. 

 

E) Censura; multa; suspensão do exercício 

profissional; advertência verbal; cassação 

do direito ao exercício profissional. 

 

25. (CONCURSO MAURITI/2018) Dos 

Princípios Fundamentais do Código de 

Ética dos profissionais de enfermagem 

todas estão corretas. EXCETO. 
 
A) A enfermagem é uma profissão 

comprometida com a saúde e a qualidade de 

vida da pessoa, família e coletividade.  
 
B) O profissional de enfermagem atua na 

promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde, com autonomia e em 

consonância com os preceitos éticos e 

legais.  
 
C) O profissional de enfermagem participa, 

como integrante da equipe de saúde, das 

ações que visem satisfazer as necessidades 

de saúde da população e da defesa dos 

princípios das políticas públicas de saúde e 

ambientais, que garantam a universalidade 

de acesso aos serviços de saúde, 

integralidade da assistência, resolutividade, 

preservação da autonomia das pessoas, 

participação da comunidade, hierarquização 

e descentralização político-administrativa 

dos serviços de saúde. 
 
D) O profissional de enfermagem respeita a 

vida, a dignidade e os direitos humanos, nas 

dimensões e particularidade de cada 

paciente.  

E) O profissional de enfermagem exerce suas 

atividades com competência para a 

promoção do ser humano na sua 
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integralidade, de acordo com os princípios 

da ética e da bioética. 

 

26. (CONCURSO MAURITI/2018) 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) Decreto Nº 99.438, DE 7 DE AGOSTO DE 

1990. 

B) A Lei 8.080 de 19/09/1990. 

C) A Lei 8.142 de 28/12/1990. 

D) Decreto Nº 4.878, DE 18 DE NOVEMBRO 

DE 2003. 

E) Decreto 4699/03 | Decreto nº 4.699, de 19 

de maio de 2003. 

 

27. (CONCURSO MAURITI/2018) É 

a  instância máxima de deliberação do 

Sistema Único de Saúde – SUS - de 

caráter permanente e deliberativo, tem 

como missão a deliberação, fiscalização, 

acompanhamento e monitoramento das 

políticas públicas de saúde. 
 
A) Sistema Único de Saúde- SUS 

B) O Conselho Nacional de Saúde-CNS. 

C) Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde-CONASEMS. 

D) O Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde- CONASS 

E) Sistema Unificado e Descentralizado de 

Saúde (SUDS) 

28. (CONCURSO MAURITI/2018) Marque 

a opção que descreve qual a Resolução 

que aprova as diretrizes para criação, 

reformulação, estruturação e 

funcionamento dos Conselhos de Saúde: 

 

A) Resolução N.º 333, de 4 de novembro de 

2003 

B) Resolução Nº 38 de 22 de março de 2018 

C) Resolução Nº. 323  de 5 de outubro de 2004 

D) Resolução Nº 36 de 25 de janeiro de 2018 

E) Resolução Nº  13 de 23 de fevereiro de 

2017 

 

29. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Responda V se a opção for 

VERDADEIRA e F se a opção for 

FALSA para o que se afirma a seguir e 

assinale a alternativa com a sequência 

correta.  

 

(  ) A Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de  

2017 Aprova a Política Nacional de 

Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 

diretrizes para a organização da Atenção 

Básica, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

 

( ) A Atenção Básica será a principal porta de 

entrada e centro de comunicação da RAS, 

coordenadora do cuidado e ordenadora das 

ações e serviços disponibilizados na rede. 

 

( ) A Atenção Básica é o conjunto de ações de 

saúde individuais, familiares e coletivas que 

envolvem somente o tratamento, 

reabilitação para redução de danos, 

cuidados paliativos e vigilância em saúde. 
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( ) A integração entre a Vigilância em Saúde e 

Atenção Básica não é condição essencial 

para o alcance de resultados que atendam às 

necessidades de saúde da população, na 

ótica da integralidade da atenção à saúde. 
 
( ) Todas as UBS são consideradas potenciais 

espaços de educação, formação de recursos 

humanos, pesquisa, ensino em serviço, 

inovação e avaliação tecnológica para a 

RAS. 

 

A opção correta é  

 

A) VVFFV 

B) VFVFV 

C) FFVVV 

D) VFVFF 

E) VVFVV 

 

30. (CONCURSO MAURITI/2018) De 

acordo com a Portaria de Nº. 2.446 de  11 

de novembro de 2014 no Art. 3º São 

valores fundantes no processo de 

efetivação da Política Nacional de 

Promoção da Saúde- PNPS    EXCETO. 

A) A solidariedade. 

B) A felicidade. 

C) A ética. 

D) A humanização. 

E) A religiosidade. 

 

31. (CONCURSO MAURITI/2018) Da 

definição do Estado Mental do paciente é 

correto afirmar. 

 

A) O transtorno mental ocorre quando a 

resposta de um individuo é muito mais 

exacerbada do que a reação esperada a um 

acontecimento traumático. 

 

B) O estado mental envolve o aspecto 

emocional (sentimento) cognitivo 

(conhecimento de um individuo). 

 

C) A avaliação do estado mental registra uma 

disfunção mas não determina como ela 

afeta o autocuidado na vida cotidiana. 

 

D) O estresse em torno de um acontecimento 

traumático (morte de um ente querido, 

doença grave) perturba o equilíbrio, 

causando uma disfunção transitória. 

 

E) O transtorno mental é definido como um 

padrão comportamental ou psicológico 

relevante que está associado à angustia(um 

sintoma penoso) ou incapacidade (uma 

disfunção funcional) e apresenta um risco 

significativo de dor, incapacidade, morte ou 

restrição de liberdade. 

 

32. (CONCURSO MAURITI/2018)  

Medicamento é um produto 

farmacêutico, tecnicamente obtido ou 

elaborado, com finalidade profilática, 

curativa, paliativa ou para fins de 

diagnóstico. Quanto à administração de 

medicamento é correto afirmar. 

 

A) Via hipodérmica refere a introdução de 

medicamento no tecido da derme, e é 

utilizada para aplicação da vacina BCG. 

 

B) A administração por via parenteral consiste 

na administração de medicamentos 

diretamente no organismo por meio de 

estomas, através da parede abdominal. 
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C) A via intradérmica está indicada para 

esclarecer diagnósticos, testes alérgicos, 

reações de hipersensibilidade e vacinas. 

 

D) Flebite é uma complicação exclusiva 

decorrente de administração de 

medicamento por vis intramuscular. 

 

E) A via intravenosa continua ou intermitente 

é escolhida quando há necessidade de uma 

resposta a um tratamento lento. 

 

 

33. (CONCURSO MAURITI/2018) Os 

medicamentos psicotrópicos, psicofár- 

macos ou fármacos psicoativos, são um 

grupo de substâncias químicas que 

atuam sobre o sistema nervoso central, 

afetando os processos mentais e 

alterando a percepção, as emoções e/ou 

os comportamentos de quem os consome. 

Marque a opção de um medicamento 

psicotrópico. 

      

A) Ciclosporina 

B) Fenacetina 

C) Haloperidol 

D) Carbamazepina 

E) Verapamil 

 

34. (CONCURSO MAURITI/2018) No que 

se refere à terminologia utilizada no 

controle de infecção hospitalar, relacione 

a segunda coluna, de acordo com os itens 

indicados na primeira. 

 

I. Colonização (  ) depende do grau do 

individuo de 

resistência ao 

patógenos 

II. 

Reservatório 

 

(  ) 

 

Intervalo entre o 

inicio dos sinais e 

sintomas inespecíficos 

para sintomas mais 

específicos 

 

III. 

Suscetibilida 

de 

 

(  ) 

 

É a presença e o 

crescimento de 

microorganismo 

dentro de um 

hospedeiro, mas sem a 

invasão de tecido ou 

qualquer dano.. 

 

IV. 

Estágio 

prodômico  

 

(  )   

 

É um lugar onde os 

microrganismos 

sobrevivem, 

multiplicam-se e 

aguardam a 

transferência para um 

hospedeiro suscetivel 

. 

 

V. 

Período de 

incubação 

 

(  ) 

 

Intervalo entre a 

entrada do patógeno 

dentro do corpo e o 

aparecimento dos 

primeiros sintomas 

 

Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência CORRETA, de cima para 

baixo.   
 

A) V - II - I - IV - III. 

B) III - IV - I - II - V.  

C) V - II - IV - III - I.          

D)  I - V - IV - II - III. 

E) V- II –III – IV – I 
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35. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Representa uma reação subjetiva a uma 

ameaça real ou imaginária, é um 

sentimento inespecífico de inquietação e 

medo. Pode ser leve, moderada ou grave. 

O autor refere-se:    

 

A) Ansiedade 

B) Distúrbio psicossomático 

C) Hipocondria  

D) Apraxia 

E) Ataxia 

 

36. (CONCURSO MAURITI/2018) Foi 

prescrito para o paciente o  antibiótico 

ceftazidina 2 g EV de 8/8 horas. Somente 

há disponível na unidade de internação 

frasco ampola de 1 g da medicação. 

Quantos frascos-ampola da medicação 

serão utilizados nas 24 horas? 

A) 06 frascos. 

B) 02 frascos. 

C) 12 frascos. 

D) 10 frascos. 

E) 03 frascos 

 

37. (CONCURSO MAURITI/2018) Tomar 

banho é uma prática de higiene em que o 

individuo utiliza um agente de limpeza 

para remover a sujidade da pele.  Com 

relação à técnica do banho de leito, é 

CORRETO afirmar: 

 

I. Encorajar o paciente a participar, em 

qualquer nível, à medida que for adequado. 

A participação promove a independência e 

a autoestima. 

 

 II. Antes do início do banho de leito, 

proporcionar privacidade, orientar o cliente 

e reunir material necessário. 

 

III. Lave primeiro as áreas do corpo mais sujas 

e as mais limpas posteriormente. Isso reduz 

a disseminação de microrganismo. 

 

IV. Retirar toda a roupa do cliente, não usar 

luva de procedimento, utilizar somente uma 

bacia com água e sabão e lavar o cliente, 

iniciando pela região dorsal. 

 

V. Lave bem e seque completamente entre as 

dobras de pele. Uma limpeza efetiva retira 

resíduos e microrganismo dos locais em 

que ele possam se multiplicar. 

 

Assinale a alternativa CORRETA.     

 

A) Somente as afirmativas I, II e III estão 

corretas. 

B) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão 

corretas. 

C) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão 

corretas. 

D) Somente as afirmativas I, II e V estão 

corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

 

38. (CONCURSO MAURITI/2018) Quando 

há evidencia  de alteração do estado 

mental do paciente, se o enfermeiro 

determina que uma contenção física é 

necessária para manter a segurança do 
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paciente, qual das seguintes medidas é 

essencial. 

 

A) Obter uma prescrição médica que permita o 

uso. 

B) Comunicar ao supervisor de enfermagem. 

C)Administrar um sedativo leve. 

D)Responsabilizar pelo uso da contenção.  

E) Solicitar o auxilio da família. 

 

 

39. (CONCURSO MAURITI/2018) È um 

distúrbio de humor que se caracteriza 

por sentimento de tristeza, desespero e 

perda do interesse ou prazer nas 

atividades. Esses sentimentos podem 

estar associado a queixa somáticas, como 

alterações do apetite, distúrbio do sono, 

inquietude ou letargia e dificuldade de 

concentrar-se Também pode haver 

pensamentos de automutilação, morte ou 

suicídio. Neste conceito o autor refere a.     

 

A) Amnesia.  

B) Crise se ausência. 

C) Depressão. 

 D) Fasciculação. 

 E) Xerostomia. 

40. (CONCURSO MAURITI/2018) A 

fisiopatologia do Acidente Vascular 

Encefalico- AVE hemorrágico depende 

da causa e do tipo de distúrbio vascular 

cerebral. Os sinais/sintomas são 

provocados por hemorragia primária, 

aneurisma ou MAV que comprime os 

nervos cranianos ou o tecido cerebral ou, 

de modo mais dramático, quando um 

aneurisma ou Malformações 

arteriovenosa-MAV se rompe, causando 

hemorragia subaracnóidea (hemorragia 

no espaço subaracnóideo craniano).  

      

São manifestações clinicas do AVE 

hemorrágico, EXCETO 

 

A) Cefaleia intensa de ocorrência súbita (no 

cliente consciente). 

B) Vômitos. 

C) Alterações súbitas iniciais no nível de 

consciência. 

D) Possivelmente, convulsões focais (devido 

ao comprometimento frequente  

 do tronco encefálico). 

E) Febre e tosse produtiva. 

 

 

 


