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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Nos últimos anos, o Brasil vivenciou uma progressão no debate público em torno das questões femininas. Temas 1 
como assédio, aborto, maternidade e carreira, vêm sendo discutidos amplamente na sociedade e ganhando espaço no cenário 2 
político. A luta pelo direito das mulheres vem progredindo não só no Brasil, mas em todo o mundo. Alguns avanços já 3 
foram conquistados nas últimas décadas, como o direito ao voto e o direito de serem eleitas. Porém, no que tange a 4 
representatividade das mulheres na política, esse debate ainda se encontra muito distante do desejado. 5 

Muitas mulheres ainda têm dificuldades de ocupar cargos de poder, serem eleitas ou terem voz ativa nas tomadas 6 
de decisões políticas. Isso acontece devido à exclusão histórica das mulheres na política e que reverbera, até hoje, no nosso 7 
cenário de baixa representatividade feminina no governo. 8 

Segundo o Inter-Parliamentary Union, o Brasil é um dos piores países em termos de representatividade política 9 
feminina, ocupando o terceiro lugar na América Latina em menor representação parlamentar de mulheres. No ranking, a 10 
nossa taxa é de aproximadamente 10 pontos percentuais a menos que a média global e está praticamente estabilizada desde 11 
a década de 1940. Isso indica que além de estarmos atrás de muitos países em relação à representatividade feminina, poucos 12 
avanços têm se apresentado nas últimas décadas. 13 

Esse cenário se observa em todas as esfera do poder do Estado. Desde as câmaras dos vereadores até o Senado 14 
Federal, essa taxa de representatividade ainda permanece muito baixa, mesmo em um cenário no qual 51% dos eleitores 15 
são mulheres. Pesquisas com dados de 2016 mostram como o número de mulheres na política é baixo no Brasil. Como você 16 
pode ver, naquele ano, apenas um cargo de governo estadual era ocupado por mulher, hoje a situação não é muito diferente, 17 
apenas dois governos estaduais não são governados por homens. 18 

Diante desse quadro, percebe-se que as mulheres não têm alcançado as esferas de poder do Estado de maneira 19 
igualitária, o que as deixa à margem dos processos de elaboração das políticas públicas. Ou seja, as mulheres não se 20 
encontram devidamente representadas nesse sistema político vigente. 21 

Embora existam cotas eleitorais (lei que assegura uma porcentagem mínima de 30% e máxima de 70% a 22 
participação de determinado gênero em qualquer processo eleitoral vigente) esse mecanismo pouco tem contribuído para 23 
melhorar a atuação e a chegada das mulheres aos cargos do governo brasileiro. Como dissemos anteriormente, o percentual 24 
de mulheres no poder permanece quase o mesmo desde 1940. 25 

Além disso, muitas das candidatas que se inscrevem na lista de cotas partidárias são consideradas candidatas 26 
laranjas, ou seja, são mulheres que não têm interesse em pleitear um cargo político, estão ali só para cumprir o coeficiente 27 
necessário que os partidos devem ter para serem considerados legais no processo eleitoral. Algumas nem chegam a fazer 28 
campanha política e também não obtém votos qualificados. 29 

Dessa forma, a aplicação das cotas vem sendo questionada em relação a sua eficácia no Brasil, pois confere a 30 
responsabilidade dos partidos para a promoção da paridade de gênero, mas não tem alcançado uma participação igualitária 31 
nos partidos. 32 

A sub-representação feminina na política gera consequências que se refletem, principalmente, mas não 33 
unicamente, na idealização, construção e execução de políticas públicas que considerem as questões do ser mulher. Porém, 34 
existem divergências quanto o modo que essas consequências são percebidas. 35 

Por um lado, acredita-se que a ausência de mulheres nos cargos de poder não propicia um debate adequado em 36 
torno de questões fundamentais, como saúde e segurança pública. Entende-se que a presença de mulheres na política 37 
proporcionará um maior diálogo e um pensar mais abrangente em torno de questões que estejam relacionadas às pautas 38 
femininas. 39 

Como exemplo, podemos mencionar o caso do decreto parlamentar que regulamenta vagões de trens e metrôs 40 
exclusivos para mulheres, implementados em virtude dos casos de assédio. Tal medida só foi possível porque a deputada 41 
Martha Rocha (PDT-RJ) pensou na questão da segurança enquanto mulher que usa o transporte público e, portanto, com 42 
uma necessidade de política pública diferenciada. Isso quer dizer que, como são as mulheres que sentem na pele 43 
determinados preconceitos ou dificuldades, são elas que devem participar na proposição de políticas que visam contribuir 44 
para a melhoria desses cenários. 45 
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Por outro lado, há quem alegue que a presença da mulher na política não implica, necessariamente, no avanço 46 
das questões femininas. Para a pesquisadora norte-americana Merike Blofield esse progresso não seria automático. Sua 47 
pesquisa revela que em alguns países, como Uruguai, no qual a representação feminina também é baixa, a agenda feminina 48 
é bastante evoluída, por outro lado, em outros países, como Estados Unidos no qual as mulheres têm grande presença na 49 
vida pública, a agenda feminina continua bastante conservadora. [...]. 50 

FONTE: https://www.politize.com.br/mulheres-na-politica/ 

 
 

01) O texto 

 

(A) A ideia de sociedade progressista no trato feminino, se 

levados em consideração os avanços do gênero na 

política, é, no Brasil, uma realidade inconteste.. 

(B) Enumera as diferentes conquistas advindas da luta da 

mulher pela sua emancipação. 

(C) Destaca a busca feminina de direitos políticos, embora 

não tenham atingido o patamar desejado no campo 

político. 

(D) Defende a assunção do poder pelo sexo feminino, por 

sua comprovada competência em gestão social. 

 

02) No texto, o autor 

 

(A) Vê o prestígio social do homem como verdadeiro 

estímulo de superação da mulher no seio da sociedade. 

(B) Reflete sobre as progressivas lutas da mulher 

brasileira, defendendo sua atuação como sujeito 

político ativo, capaz de contribuir no debate sobre os 

fatos que atingem diretamente a mulher. 

(C) Deixa claro que a omissão do poder público em 

relação às reivindicações femininas faz parte de um 

jogo político em favor da manutenção do modelo 

patriarcal até hoje em vigor na sociedade. 

(D) Destaca a preponderante função da mulher no novo e 

complexo cenário social brasileiro, enaltecendo suas 

significativas contribuições para o progresso do país 

através da atuação política participativa. 

 

03) Está contida no texto uma 

 

(A) Interpretação de tese científica. 

(B) Informação publicitária. 

(C) Exposição de fatos. 

(D) Descrição de ambientes. 

 

04)  
 

 “Entende-se que a presença de mulheres na política 

proporcionará um maior diálogo e um pensar mais 

abrangente em torno de questões que estejam relacionadas 

às pautas femininas.”. (L.37/39) 
 

Sobre o período em evidência, pode-se afirmar 

(A) A oração “que estejam relacionadas às pautas 

femininas” tem função de adjunto adnominal. 

(B) É um período composto por subordinação, apenas. 

(C) É um período composto por coordenação, apenas. 

(D) A oração “que a presença de mulheres na política 

proporcionará um maior diálogo” é oração principal 

em relação a sua antecedente. 
 

05)  

(A) O vocábulo “como”, em “Como dissemos 

anteriormente” (L.24), exprime, nesse caso, a ideia de 

comparação. 

(B) Os conectores “que” e “que”, em “Isso quer dizer que, 

como são as mulheres que sentem na pele 

determinados preconceitos ou dificuldades,  (L.43/44) 

são iguais do ponto vista morfológico. 

(C)  O termo “divergências”, em “existem divergências” 

(L.35), ao ser substituído o verbo  existir por haver,  

não sofre mudança de função sintática. 

(D) Na oração “a presença da mulher na política não 

implica, necessariamente, no avanço das questões 

femininas.” (L.46/47), deve ser excluída a contração 

“no” a fim de ajustar à norma padrão do português. 
 

06) Há equivalência morfológica do termo “como”, em 

“Pesquisas com dados de 2016 mostram como o 

número de mulheres na política é baixo no Brasil.”. 

(L.16), e o vocábulo “que” na alternativa 
 

(A) “que além de estarmos atrás de muitos países em 

relação à representatividade feminina,” (L.12). 

(B) “que assegura uma porcentagem mínima de 30%” 

(L.22). 

(C) “que considerem as questões do ser mulher.” (L.34). 

(D) “que sentem na pele determinados preconceitos ou 

dificuldades,” (L.43/44). 

07)  
 

 “existam cotas eleitorais” (L.22) 

A única variação estrutural correta para a expressão 

destacada na oração em evidência é 

(A) Haverão cotas eleitorais. 

(B) Terão cotas eleitorais. 

(C) Ocorrerá cotas eleitorais. 

(D) Haverá cotas eleitorais. 
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08) A alternativa em que se apresenta uma informação 

correta para a expressão transcrita é a 
 

(A) O vocábulo “até” (L.14)  pode ser retirado do texto 

sem prejuízo para o contexto. 

(B) “ou seja,” (L.27) introduz uma retificação em relação 

à afirmação anterior. 

(C) A expressão “São [...] que”, em “são elas que devem 

participar na proposição de políticas (L.44) tem valor 

expletivo, por isso pode ser retirada do contexto sem 

prejuízo de ordem gramatical. 

(D) “ou” (L.44) exprime sentido de exclusão. 

 

09) Ocorre predicado verbal em  

 

(A) “o Brasil é um dos piores países” (L.9). 

(B) “Alguns avanços já foram conquistados nas últimas 

décadas,” (L.3/4). 

(C) “a nossa taxa é de aproximadamente 10 pontos 

percentuais a menos” (L.10/11). 

(D) “o número de mulheres na política é baixo no Brasil.” 

(L.16). 

 

10) Há correspondência modo-temporal entre a forma 

verbal composta “tem contribuído” (L.23) e a simples 

 

(A) Contribuiu. 

(B) Contribuía. 

(C) Contribuiria. 

(D) Contribuirá. 

 

11) A expressão “do governo” (L.24) tem equivalência 

sintática com 

 

(A) “do desejado” (L.5). 

(B) “das mulheres” (L.7). 

(C) “do governo” (L.24). 

(D) “das cotas” (L.30). 

 

12) No texto, 

 

(A) O termo “alguns”, em “Alguns avanços já foram 

conquistados nas última décadas” (L.3/4), se 

transposto para depois do substantivo, o sentido do 

período que está inserido permanece invariável. 

(B) “Segundo” (L.9) expressa número sequencial. 

(C) “bastante” (L.49) tem equivalência morfológica 

diversa de “só” (L.3). 

(D) A conjunção “mas”, em “mas em todo o mundo” (L.3) 

expressa adição. 

13)  

 

 “Dessa forma, a aplicação das cotas vem sendo questionada 

em relação a sua eficácia no Brasil, pois confere a 

responsabilidade dos partidos para a promoção da paridade 

de gênero, mas não tem alcançado uma participação 

igualitária nos partidos.” (L.30/32). 

 

Quanto ao período em evidência, pode-se afirmar 

(A) Em “em relação a sua eficácia” não cabe acento 

indicativo de crase no termo que antecede o pronome 

“sua”, “a”, mesmo que facultativo. 

(B) O período é composto por coordenação, somente. 

(C) A segunda oração tem relação de subordinação quanto 

à primeira. 

(D) “Dessa forma” expressa ideia de explicação. 

 

14)  

 

I.  “Alguns avanços já foram conquistados nas últimas 

décadas, como o direito ao voto e o direito de serem 

eleitas.” (L.3/4).  

II. Porém, no que tange a representatividade das mulheres 

na política, esse debate ainda se encontra muito 

distante do desejado. (L.4/5). 

 

Em relação ao I, o segundo fragmento expressa uma ideia 

de  

(A) Ressalva. 

(B) Adição. 

(C) Conclusão. 

(D) Explicação. 

 

15)  

 

 “Esse cenário se observa em todas as esfera do poder do 

Estado. Desde as câmaras dos vereadores até o Senado 

Federal,” (L.14/15). 

Suponha que você escreva uma carta para um vereador 

referindo-se a um senador da República, nesta carta o 

pronome de tratamento a ser usado em relação ao referido 

senador é 

(A) Vossa Excelência. 

(B) Vossa Senhoria. 

(C) Sua Excelência. 

(D) Sua Senhoria. 
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16) Uma medida básica de segurança para acessos a 

internet é: 

 

(A) Senhas fracas. 

(B) Deixar o firewall do Windows desabilitado. 

(C) Deixar o firewall do Windows habilitado. 

(D) Não fazer atualizações do sistema operacional. 

 

17) Com a finalidade de apresentar dados de forma 

gráfica, afim de, melhorar a percepção do usuário, o 

Microsoft Excel possui diversos modelos de 

apresentação, atendendo assim demandas dos mais 

diferentes usuários. Qual das opções abaixo não é um 

modelo gráfico encontrado no Microsoft Excel? 

 

(A) Pizza 

(B) Pasta 

(C) Rosca 

(D) Dispersão (x,y) 

 

18) Comando no Windows 8 que pode ser utilizado para 

acessar o painel de controle: 

 

(A) Ctrl + S. 

(B) Ctrl + R e digitar painel de controle. 

(C) Windows + F e no aplicativo digitar painel de 

controle. 

(D) Windows + G e no aplicativo digitar painel de 

controle. 

 

19) No Microsoft Word 2010 possuímos diversas teclas de 

atalho que servem para agilizar a edição de textos. O 

botão Backspace apaga o primeiro caractere atrás da 

posição do cursor. Existe um atalho para que ao invés 

de apagar apenas um caractere apague todo conteúdo 

para trás até encontrar uma barra de espaço, qual é este 

atalho? 

 

(A) Ctrl + Delete 

(B) Alt + Delete 

(C) Alt + Backspace 

(D) Ctrl + Backspace 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20) Sintaxe correta da fórmula “adição” no Excel 2016: 

 

(A) =SOMA(CélulaA – CélulaB). 

(B) =SOMA(CélulaA ; CélulaB). 

(C) =SOMA(CélulaA x CélulaB). 

(D) =SOMA(CélulaA & CélulaB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                     QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) O processo de destruição de todas as formas de vida 

microbiana (bactérias nas formas vegetativas e 

esporuladas, fungos e vírus) mediante a aplicação de 

agentes físicos e/ou químicos, é denominado de 
 

(A) germicida. 

(B) esterilização. 

(C) desinfecção. 

(D) assepsia. 
 

22) Um antisséptico adequado deve exercer a atividade 

germicida sobre a flora cutaneomucosa em presença 

de sangue, soro, muco ou pus, sem irritar a pele ou as 

mucosas. Muitos testes in vitro foram propostos para 

avaliar a ação de antissépticos, mas a avaliação 

definitiva desses germicidas só pode feita mediante 

testes in vivo. Os agentes que melhor satisfazem as 

exigências para aplicação em tecidos vivos são: 
 

I. os iodos. 

II. a cloro-hexidina. 

III. o álcool. 

IV. hexaclorofeno 
 

A quantidade de assertivas corretas é: 

(A) 4 

(B) 3 

(C) 1 

(D) 2 

 

23) Sobre a profissão de enfermagem, assinale a opção 

ERRADA. 
 

(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 exerce suas atividades 

com competência para a promoção do ser humano na 

sua integralidade, em discordância com os princípios 

da ética e da bioética. 
 

24) São deveres do Técnico em Enfermagem, SALVO: 
 

(A) Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos 

decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência 

por parte de qualquer membro da equipe de saúde. 

(B) Prestar adequadas informações à pessoa, família e 

coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios 

e intercorrências acerca da assistência de enfermagem 

(C) Registrar informações parciais e inverídicas sobre a 

assistência prestada. 

(D) Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência 

de enfermagem livre de danos decorrentes de 

imperícia, negligência ou imprudência. 
 

25) Segundo a Norma Operacional da Assistência à 

Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, a regulação da 

assistência, voltada para a disponibilização da 

alternativa assistencial mais adequada à necessidade 

do cidadão, de forma equânime, ordenada, oportuna e 

qualificada, pressupõe: 

 

I. a definição das interfaces da estratégia da regulação da 

assistência com o processo de planejamento, 

programação e outros instrumentos de controle e 

avaliação. 

II. a realização prévia de um processo de avaliação das 

necessidades de saúde e de 

planejamento/programação, que considere aspectos 

epidemiológicos, os recursos assistenciais disponíveis 

e condições de acesso às unidades de referência. 

III. a delegação pelo gestor competente de autoridade 

sanitária ao médico regulador, para que exerça a 

responsabilidade sobre a regulação da assistência, 

instrumentalizada por protocolos técnico-

operacionais. 

IV. a definição da estratégia de regionalização que 

explicite a responsabilização e papel dos vários 

municípios, bem como a inserção das diversas 

unidades assistenciais na rede. 
 

É verdadeiro o que se afirma em: 

(A) I, II, III e IV 

(B) II e III 

(C) I e II 

(D) III e IV 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) Ácido Graxo Essencial – AGE é indicado para 

 

(A) tecidos desvitalizados. 

(B) tratar feridas abertas vitalizadas, não infectadas, em 

fases de granulação e epitelização (com ou sem 

exsudato). 

(C) feridas oncológicas. 

(D) lesões infectadas. 

 

27) O Curativo de Carvão ativado com prata (sachê) é 

contraindicado para: 

 

(A) Feridas com sangramento. 

(B) Feridas limpas e secas. 

(C) Aplicação direta em tumor. 

(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

28) O curativo de hidropolímero/ espuma não adesivo é 

um 

 

(A) curativo estéril recortável composto internamente por 

carboximetilcelulose. 

(B) curativo composto por carvão ativado, impregnado por 

íons de prata, envolto por uma camada de não tecido. 

(C) curativo composto de uma camada interna de espuma 

de poliuretano, absorvente, revestido externamente de 

filme de poliuretano sendo permeável a trocas gasosas 

e impermeável a água e microrganismos. 

(D) curativo composto de fibras de alginato de cálcio, 

carboximetilcelulose e prata. 

 

29) Infecção hospitalar é aquela 

 

(A) adquirida após a admissão do paciente e que se 

manifeste durante a internação ou após a alta, quando 

puder ser relacionada com a internação ou 

procedimentos hospitalares. 

(B) infecção em recém-nascido, cuja aquisição por via 

transplacentária é conhecida ou foi comprovada e que 

tornou-se evidente logo após o nascimento (exemplo: 

herpes simples, toxoplasmose, rubéola, 

citomegalovirose, sífilis e AIDS). 

(C) que está associada com complicação ou extensão da 

infecção já presente na admissão, a menos que haja 

troca de microrganismos com sinais ou sintomas 

fortemente sugestivos da aquisição de nova infecção. 

(D) constatada ou em incubação no ato de admissão do 

paciente, desde que não relacionada com internação 

anterior no mesmo hospital. 

 

30) O diagnóstico das infecções hospitalares deverá 

valorizar informações oriundas, entre outros, de: 

 

I. endoscopia. 

II. evidências de estudos com métodos de imagem. 

III. resultados de exames de laboratório, ressaltando-se os 

exames microbiológicos, a pesquisa de antígenos, 

anticorpos e métodos de visualização. 

IV. evidência clínica, derivada da observação direta do 

paciente ou da análise de seu prontuário. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

(A) 3 

(B) 2 

(C) 1 

(D) 4 

 

31) _______________ das infecções hospitalares é a 

observação ativa, sistemática e contínua de sua 

ocorrência e de sua distribuição entre pacientes, 

hospitalizados ou não, e dos eventos e condições que 

afetam o risco de sua ocorrência, com vistas à 

execução oportuna das ações de prevenção e controle. 

 

Marque a alternativa que preenche de forma correta as 

lacunas acima. 

(A) Vigilância ambiental 

(B) Vigilância sanitária 

(C) Vigilância Epidemiológica 

(D) Vigilância em saúde 

 

32) A galactocele é a: 

 

(A) inflamação dos glomérulos do rim. 

(B) secreção excessiva de leite que se derrama. 

(C) presença de glicose na urina. 

(D) dilatação da glândula mamária em forma de cisto cheio 

de leite. 
 

33) É INCORRETO afirmar sobre a prática de 

higienização das mãos. 
 

(A) A fricção antisséptica das mãos com preparações 

alcoólicas reduz a carga microbiana e remove a 

sujidade.  

(B) A higienização simples das mãos, com água e sabonete 

líquido, tem a finalidade de remover os 

microrganismos que colonizam as camadas 

superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade e 

as células mortas, retirando a sujidade propícia à 

permanência e à proliferação de microrganismos. 
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(C) A higienização antisséptica das mãos ocorre da mesma 

forma que a simples, mas utiliza um produto 

antisséptico no lugar do sabonete líquido, reduzindo a 

carga microbiana das mãos 

(D) As recomendações da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) para a higienização das mãos, endossadas no 

Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), indicam a utilização de água e sabonete 

líquido ou soluções alcoólicas. 

 

34) Sobre os aspectos relevantes para a prevenção de 

quedas no ambiente hospitalar, assinale a opção 

ERRADA. 

 

(A) A queda é definida pela Sociedade Brasileira de 

Geriatria, com base em vários autores, como “o 

deslocamento não intencional do corpo para um nível 

inferior à posição inicial com incapacidade de 

correção em tempo hábil, determinado por 

circunstâncias multifatoriais comprometendo a 

estabilidade. 

(B) Deve-se avaliar, de forma sistematizada e periódica, os 

fatores de risco para quedas dos pacientes e manter a 

comunicação (escrita, verbal e visual) dos achados. 

(C) O paciente e seu acompanhante não precisam estar 

inseridos nas estratégias de prevenção de quedas. 

(D) As quedas estão entre as principais causas de 

incapacidades e dependência em pessoas acima de 60 

anos. A queda pode ter consequências como o 

aumento do tempo de internação e do custo do 

tratamento, além de causar desconforto ao paciente. 

 

35) De acordo com o art. 6° da Lei nº 8.080/1990, estão 

incluídas no campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), EXCETO: 

 

(A) o controle e a fiscalização de serviços, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde. 

(B) a execução de ações de saúde privada. 

(C) a participação no controle e na fiscalização da 

produção, transporte, guarda e utilização de 

substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 

radioativos. 

(D) a vigilância nutricional e a orientação alimentar. 

 

 

 

 

 

 

 

36) São princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde: 

 

I. Integração em nível executivo das ações de saúde, 

meio ambiente e saneamento básico. 

II. Capacidade de resolução dos serviços em todos os 

níveis de assistência. 

III. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie. 

IV. Integralidade de assistência, entendida como conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos 

e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I e II 

(B) I, II e III 

(C) I, II, III e IV 

(D) III e IV 

 

37) É INCORRETO afirmar sobre os medicamentos e 

sua administração segura aos pacientes. 

 

(A) Os erros associados ao uso terapêutico de 

medicamentos podem ser classificados em erros de 

prescrição, dispensação e administração. Em 

instituições hospitalares, a ocorrência de erros é 

frequente, especialmente aqueles relacionados à 

prescrição e administração de medicamentos. 

(B) Os medicamentos são utilizados para tratar e prevenir 

doenças, manejar sinais e sintomas, auxiliar no 

diagnóstico e para o alívio da dor e do sofrimento das 

pessoas. 

(C) O uso seguro, eficaz e ético de medicamentos não 

exige conhecimento, habilidades e julgamento dos 

profissionais da saúde, bem como estruturas e sistemas 

adequados dos ambientes de cuidado. 

(D) Dentre os fatores potenciais de risco, a existência de 

medicamentos com nomes parecidos é uma das causas 

mais comuns de erros de medicação e é uma 

preocupação em todo o mundo. O problema deve ser 

visto numa perspectiva sistêmica, exigindo ações 

corretivas desde as agências regulatórias até o 

profissional que administra o medicamento ao 

paciente. 
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38) Sobre a vacina contra Hepatite B, assinale a alternativa 

FALSA. 

 

(A) Há dois tipos de vacina contra hepatite B: a de primeira 

geração contém partículas virais obtidas do plasma de 

doadores do vírus, inativadas pelo formol; a de 

segunda geração é preparada por método de 

engenharia genética e obtida por tecnologia de 

recombinação do ADN (ácido desoxirribonucleico). 

(B) O Programa Nacional de Imunização (PNI) 

recomenda atualmente a vacinação universal das 

crianças contra hepatite B. Quando não for aplicada na 

unidade neonatal, a vacina deve ser feita na primeira 

consulta ao serviço de saúde. Pode ser aplicada 

simultaneamente com a vacina BCG 

(C) Deve ser aplicada obrigatoriamente na região glútea. 

(D) Deve ser conservada entre +2°C e +8ºC. O 

congelamento inativa a vacina. Depois de aberto o 

frasco-ampola de múltiplas doses, a vacina poderá ser 

utilizada durante até o final do prazo de validade, 

desde que tenha sido manipulada com técnicas 

corretas de assepsia. O prazo de validade é indicado 

pelo fabricante e deve ser respeitado rigorosamente. 

 

39) Vários fatores inerentes ao organismo que recebe a 

vacina podem interferir no processo de imunização, 

isto é, na capacidade desse organismo responder 

adequadamente à vacina que se administra, como: 

 

I. idade. 

II. doença de base ou intercorrente. 

III. tratamento imunodepressor. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) III 

(B) I e II 

(C) I, II e III 

(D) I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40) Assepsia é 

 

(A) o conjunto de medidas propostas para inibir o 

crescimento de microorganismos ou removê-los de um 

determinado ambiente. 

(B) a diminuição do número de microorganismos 

patogênicos ou não, após a escovação da pele com 

água e sabão. 

(C) o conjunto de medidas que são utilizadas para impedir 

a penetração de microorganismos num determinado 

ambiente. 

(D) o processo pelo qual se destroem particularmente os 

germes patogênicos e/ou se inativa sua toxina ou se 

inibe o seu desenvolvimento. 

 

 

 

 


