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1. Leia o texto a seguir:
A pequena sala de móveis rústicos sufocava de calor. Da
cozinha chegava a algazarra dos pássaros — o curió
desdobrando gorjeios longos, dolentes. Padre Couto
levantou-se da cadeira de palha trançada, arrepanhou a
batina surrada que deixava ver embaixo as calças de
brim ordinário, e andou até a janela; suspendeu a vidraça
de guilhotina e, por um momento, perdeu a vista pela
horta que descia até o riacho. Os legumes reverberavam
ao sol, sem sombras. Dava gosto a chacrinha do padre
Couto.
(RESENDE, Otto Lara. Filho de padre. Em: Boca do inferno: contos.
São Paulo: Cia das Letras, 2014. p.19)

Assinale a alternativa que contém a correta grafia das
palavras:
a) Algazarra – gorgeios – vidraça – xacrinha
b) Algasarra – gorjeios – vidrasa – chacrinha
c) Algasarra – gorgeios – vidraça – chacrinha
d) Algazarra – gorjeios – vidraça – chacrinha
2. Leia as assertivas abaixo:
I. Em vez de sair a rua, Luiz voltou à casa.
II. Teremos que esperar até as 10 da noite, obedecendo
as ordens de mamãe.
III. Tiveram que ir a pé, os ônibus já estavam na garagem
e só voltariam a rodar a partir das 5h.
IV. Nos referimos àqueles que não sabem o que querem.
Assinale a alternativa que correta, em relação ao uso
correto da crase:
a) Apenas assertivas I e IV estão corretas.
b) Apenas assertiva III está correta.
c) Apenas assertivas III e IV estão corretas.
d) Apenas assertiva I está correta.
3. Assinale a alternativa que usa os pronomes de
tratamento de acordo com a norma culta:
a) Sua Excelência Reverendíssima D. Helder Câmara,
arcebispo emérito de Olinda e Recife, pregava uma
igreja voltada para os pobres.
b) A Senhora Reitora, D. Susana de Abreu, será
convidada especial de nosso baile de formatura.
c) Vossa Santidade, o Papa, esteve em visita a Abu
Dabi.
d) Ilustríssimo Senhor Juiz, gostaria que Vossa
Excelência pudesse abrir os autos.
4. Assinale a alternativa cuja pontuação e o emprego de
maiúsculas estão corretos:
a) O Rio de janeiro não era desconhecido até bem
pouco tempo. Tinha ficado paulo saíra de lá com toda,
a família, não fazia um mês. (Elvira Vigna)
b) Alguém batia palmas na varanda. Trindade foi ver
quem era. Pedido de viático não havia de ser, não
sabia de nenhum agonizante naquele dia. (Otto de
Lara Resende)
c) A rua, é generosa, O crime, o delírio, a miséria não
os denuncia ela. A rua, é transformadora das línguas.
(João do Rio)
d) A bacia brilhava no fundo, da cisterna, adolfo desceu
a corda com o balde amarrado na ponta, o encaixou;
na bacia e foi arrastando-a de volta pela parede.
(Andréa del Fuego)
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5. Leia o texto a seguir:
Uso a desculpa dos cadernos em branco serem um
santuário para o infinito de possibilidade de ideias que
ainda posso ter. Qualquer ideia tosca pode funcionar se
tiver um suposto simbolismo por trás. Uma tatuagem de
florzinha é só uma tatuagem de florzinha. Mas você
levanta a manga, sorri e diz:
— O nome da minha mãe é Rosa.
A tatuagem automaticamente vira uma obra-prima do
significado. Uma homenagem, um diálogo.
Branco no azul no azul no branco com azul sob o azul.
Mas são só cadernos em branco. Sempre é só papel.

(GEISLER, Luisa. Folha de caderno com linhas azuis. Em: De
espaços abandonados. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2018. p. 12)

Leia as assertivas a seguir:
I. Objetos e ideias podem adquirir outro sentido para as
pessoas envolvidas, dependendo do olhar que se
atribua a eles.
II. Uma forma diferente de pensar ou de olhar um objeto
pode transformá-lo em algo importante.
III. Apesar das coisas adquirirem significados diferentes
sob outro ponto de vista, coisas continuam sendo
apenas coisas.
IV. As coisas não adquirem outros significados, mesmo
com olhares diferentes e sob outros pontos de vista.
De acordo com o texto, assinale a assertiva correta:
a) Apenas assertiva IV está correta.
b) Apenas assertivas I, II e III estão corretas.
c) Apenas assertiva III está correta.
d) Apenas assertiva I está correta.
6. Leia as orações abaixo:
I. Se João pudesse, iria conosco ao cinema.
II. Desde o ano passado esperávamos por este jogo!
III. Ele jamais se perturbara sequer com a presença de
Clarice.
IV. Espero que os andaimes estejam bem presos.
V. Calem-se! Já basta!
Os verbos sublinhados estão, respectivamente no:
a) (I) Pretérito imperfeito do subjuntivo/futuro do
pretérito do indicativo– (II) pretérito mais-que-perfeito
do indicativo– (III) pretérito imperfeito do indicativo –
(IV) futuro do subjuntivo – (V) Infinitivo pessoal.
b) (I) Pretérito imperfeito do subjuntivo/futuro do
pretérito do indicativo– (II) pretérito imperfeito do
indicativo– (III) pretérito mais-que-perfeito do
indicativo – (IV) presente do subjuntivo – (V)
Imperativo afirmativo.
c) (I) Presente do subjuntivo/pretérito imperfeito do
indicativo– (II) pretérito perfeito do indicativo– (III)
futuro do pretérito do indicativo – (IV) pretérito
imperfeito do subjuntivo – (V) Imperativo afirmativo.
d) (I) Presente do subjuntivo/futuro do pretérito do
indicativo– (II) pretérito mais-que-perfeito do
indicativo– (III) futuro do pretérito do indicativo – (IV)
presente do subjuntivo – (V) Imperativo afirmativo.
7. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão
escritas corretamente:
a) exceder – desça – vajem–cafageste – vícera– giboia
b) anoitecer – hortência–florecer – prodígio –giló –
descansar
c) contorsão – ancioso – extender–mixto – sucetível –
diciplina
d) maçarico –pretencioso – imprescindível –excêntrico –
vestígio - berinjela
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8. Leia as orações a seguir e assinale a que tiver um
advérbio de modo:
a) A minha história não pode ser elucidada, separada
em seus elementos.
b) O sangue latejava-me surdamente nos pulsos, no
peito, na testa.
c) Um pássaro que voava, lhe lembrava terras
desconhecidas, fazia respirar seu velho sonho de
fuga.
d) Vivemos, de minha infância até meus catorze anos,
numa casa de arrabalde.
Adaptado de LISPECTOR. Clarice. Obsessão. Em: MOSER, B.
(Prefácio e organização). Todos os contos. Rocco, 2016.

9. Assinale a alternativa que preencha os espaços
numerados com os tempos verbais com a concordância
adequada ao trecho a seguir:
“(1) uma tempestade e eu correndo pela rua afora a (2)
para os carros, tentei agarrar um deles. Cheguei
encharcado, sem fôlego, (3) nos primeiros degraus da
escada e o silêncio. Fiquei assim largado com a cara no
chão, (4) para uma formiga que (5) sair da fenda do
degrau e o silêncio.”
(Adaptado de TELLES, Lígia Fagundes. Um coração ardente. Em:
Um coração ardente: contos. São Paulo: Cia. das Letras, 2012. p.13)

a) Desabava – acenar – subisse – olhou – tentava
b) Desabaria – acenaria – atirando-se – olhei-me –
tentava
c) Desabava – acenar – atirando-me – olhando –
tentava
d) Desabou – acenando – jogou-se – olhou – tentaria
10. Leia o diálogo a seguir:
“- Você sabe que horas são? O relógio está parado.
- Claro que está parado, nunca vi relógio andando por
aí.”
O efeito de humor do diálogo é possível pelo uso de
parado, que é um:
a) Homônimo perfeito.
b) Homônimo homógrafo.
c) Parônimo.
d) Homônimo homófono.
11. Em relação ao Código de Ética de Enfermagem
(Resolução COFEN 160, RJ, 12 de maio de 1993),
selecione a alternativa correta:
a) A enfermagem é uma profissão comprometida com a
saúde do ser humano e da coletividade. Atua na
promoção, proteção, recuperação da saúde e
reabilitação das pessoas, respeitando os preceitos
éticos e legais.
b) A equipe de enfermagem não possui autonomia para
desenvolver e exercer as suas atividades, conforme
preceitos legais e institucionais.
c) O técnico de enfermagem não tem necessidade de
atualização de seus conhecimentos, por meio de
cursos e aperfeiçoamento, uma vez que já sabe tudo
sobre essa área de conhecimento.
d) O profissional de enfermagem não faz parte de uma
equipe de saúde e nem precisa respeitar os direitos
da pessoa humana, em seu ciclo vital.
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12. Considerando o esquema básico de imunização
recomendado pelo Ministério da Saúde, selecione a
alternativa correta:
a) A equipe de enfermagem não deve promover
campanhas de vacinação e estimular que as famílias
vacinem as crianças conforme calendário do
Ministério da Saúde.
b) Não existe evidência científica de que a vacinação
tenha efeito, portanto, a vacina pode funcionar como
um placebo.
c) A vacinação de crianças deve ocorrer ao nascer,
depois com 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 e 15 meses e com 4, 5
e 9 anos de idade.
d) A responsabilidade pela vacinação das crianças é de
exclusividade das mães. Os pais até podem
participar, mas a mãe é quem decide tudo, sozinha.
13. Sobre o tema “lavagem das mãos”, selecione a
alternativa correta:
a) A lavagem das mãos tornou-se desnecessária depois
da instalação de álcool gel nos ambientes de saúde.
b) A lavagem das mãos é a rotina mais simples, eficaz
e de maior importância na prevenção e controle da
disseminação de infecções, devendo ser praticada
por toda a equipe de enfermagem sempre ao iniciar e
terminar uma tarefa.
c) A lavagem das mãos só deve ser praticada por
pessoas que atendam e toquem nos pacientes
diretamente. Portanto, o profissional que atende sem
tocar no paciente não precisa lavar as mãos.
d) Se o profissional de enfermagem lavou as mãos, não
precisará usar luvas em nenhum procedimento de
enfermagem, pois a lavagem das mãos substitui o
uso de luvas.
14. Em relação ao procedimento de nebulização, selecione
a alternativa INCORRETA:
a) A nebulização é contraindicada para pacientes com
queimadura em face, especialmente em região de
nariz/boca.
b) A nebulização tem como finalidade umidificação das
vias aéreas, administração de medicamentos,
desobstrução de vias respiratórias para facilitar a
respiração, fluidificar secreções e aliviar processos
inflamatórios.
c) A nebulização deve ser realizada com água destilada
estéril, soro fisiológico 0,9% ou medicação prescrita
pelo médico.
d) A nebulização é um procedimento que deve ser
realizado apenas por profissional farmacêutico.
15. Identifique a alternativa correta. A Lei n. 8.080/90,
conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, dispõe sobre:
a) O Estatuto do Idoso e dá outras providências.
b) A participação da comunidade na gestão do Sistema
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros da área
da saúde e dá outras providências.
c) As condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências.
d) O Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências.
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16. Segundo o Estatuto da criança e do adolescente - Lei n.
8.069 de 13 de julho de 1990, identifique a resposta
correta:
I. Essa Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e
ao adolescente.
II. Considera-se criança até 12 anos de idade
incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos
de idade.
III. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se todas
as oportunidades
e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento
físico, mental, moral, espiritual e social, em condições
de liberdade e de dignidade.
IV. É dever da família, da comunidade, da sociedade em
geral e do Poder Público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária.
A alternativa correta é:
a) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
b) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
17. Selecione a alternativa correta em relação às vias de
administração de fármacos e regiões/procedimentos
correspondentes.
I. A via enteral compreende a região do sistema
digestório, especialmente as injeções e infusões.
II. A via parenteral compreende região diferente do
sistema digestório, especialmente as injeções e
infusões.
III. A administração de fármaco na pele pode ser
denominada como tópica.
IV. A injeção intramuscular é uma via parenteral.
A alternativa correta é:
a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
b) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
c) As assertivas II, III e IV estão corretas.
d) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
18. Sobre a Portaria n. 2.436, de 21 de setembro de 2017,
que 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), assinale a alternativa INCORRETA:
a) Essa Portaria, em vigor desde 2017, revoga a Lei
Orgânica da Saúde 8.080/90.
b) Todas as UBS são consideradas potenciais espaços
de educação, formação de recursos humanos,
pesquisa, ensino em serviço, inovação e avaliação
tecnológica para a RAS (Rede de Atenção à Saúde).
c) Todos os estabelecimentos de saúde que prestem
ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do
SUS, de acordo com esta Portaria serão
denominados Unidade Básica de Saúde (UBS).
d) Essa Portaria 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).
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19. As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são
causadas por vários tipos de agentes. São transmitidas,
principalmente, por contato sexual sem o uso de
camisinha, com uma pessoa que esteja infectada e,
geralmente, se manifestam por meio de feridas,
corrimentos, bolhas ou verrugas.
(Portal Ministério da Saúde - Biblioteca Virtual de Saúde, BVS, 2019).

Quanto às IST, verifique as assertivas abaixo.
I. Aids é causada pela infecção do organismo humano
pelo HIV (Vírus da Imunodeficiência Adquirida). O
HIV compromete o funcionamento do sistema
imunológico humano, impedindo-o de executar
adequadamente sua função de proteger o organismo
contra as agressões externas, tais como: bactérias,
outros vírus, parasitas e células cancerígenas.
II. HPV: é uma lesão na região genital, causada pelo
Papilomavirus Humano (HPV). A doença é também
conhecida como crista de galo, figueira ou cavalo de
crista.
III. Herpes: manifesta-se através de pequenas bolhas
localizadas principalmente na parte externa da vagina
e na ponta do pênis. Essas bolhas podem arder e
causam coceira intensa. Ao se coçar, a pessoa pode
romper a bolha, causando uma ferida.
IV. Sífilis: manifesta-se inicialmente como uma pequena
ferida nos órgãos sexuais (cancro duro) e com ínguas
(caroços) nas virilhas. A ferida e as ínguas não doem,
não coçam, não ardem e não apresentam pus. Após
um certo tempo, a ferida desaparece sem deixar
cicatriz, dando à pessoa a falsa impressão de estar
curada. Se a doença não for tratada, continua a
avançar no organismo, surgindo manchas em várias
partes do corpo (inclusive nas palmas das mãos e
solas dos pés), queda de cabelos, cegueira, doença
do coração e paralisias.
A alternativa correta: é:
a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
c) Apenas a assertiva IV está correta.
d) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
20. Verminoses são doenças causadas por vermes
parasitas que se instalam no organismo. Ocorrem
especialmente pela falta de saneamento básico e
hábitos de higiene. Os vermes geralmente se alojam nos
intestinos, mas podem abrigar-se também em órgãos,
como o fígado, pulmões e cérebro. Sobre as verminoses,
identifique a alternativa INCORRETA.
a) A contaminação acontece através do contato,
principalmente a ingestão, de água e alimentos
infectados e por meio de feridas na pele.
b) A lavagem das mãos, a higiene adequada de
alimentos e o consumo de água filtrada colaboram no
combate das verminoses.
c) O melhor modo de prevenir a verminose consiste no
uso de camisinha.
d) Os principais sintomas das verminoses são dores
abdominais, náuseas, vômitos, diarreia, falta de
apetite, perda de peso, anemia e problemas
respiratórios.
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21. A Estratégia Saúde da Família pressupõe a visita
domiciliar como tecnologia de interação no cuidado à
saúde, sendo um instrumento de intervenção
fundamental utilizado pelas equipes de saúde. Trata-se
de uma modalidade de atenção que consiste num
contato pontual de profissionais de saúde com as
populações de risco, enfermos e seus familiares para a
coleta de informações e/ou orientações. Na visita são
desenvolvidas ações de orientação, educação,
levantamento de possíveis soluções de saúde,
fornecimento de subsídios educativos para que os
usuários atendidos tenham condições de se tornar
independentes.

(CONCEIÇÃO, Jucilene Francisca da; ALVES, Anelise Maria Costa
Vasconcelos. A visita domiciliar no cuidado a Estratégia de Saúde na
Família. Especialização em Saúde da Família. 2018.)

Quanto à visita domiciliar, verifique as assertivas abaixo.
I. A visita domiciliar é considerada uma ferramenta
essencial para a Estratégia de Saúde da Família,
sendo uma atividade desenvolvida para além das
estruturas físicas das unidades de saúde, porém
composta pela mesma equipe multiprofissional e
pelos Agentes Comunitários da Saúde (ACS).
II. A visita domiciliar permite conhecer as condições de
vida, trabalho, habitação das famílias e também suas
relações, a disposição dos agravos presentes na
comunidade, o que permite expressar o perfil
epidemiológico existente.
III. No caso de idosos ou crianças, a identificação do
cuidador nas visitas domiciliares facilita as
orientações da assistência no domicílio, podendo
essa ser uma pessoa da família ou da comunidade.
IV. As pessoas-alvo visitas são os idosos, as crianças, as
gestantes e, principalmente, usuários de drogas.
Assim, o ACS consegue fazer uma ponte com os
equipamentos sociais, como o caso da delegacia de
polícia, no combate ao tráfico.
A alternativa correta sobre a visita domiciliar é:
a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
b) Apenas a assertiva I está correta.
c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
22. Identifique a assertiva que indica corretamente as
doenças que podem ser prevenidas por meio de vacinas.
a) Gripe, diabetes, meningite e varicela.
b) Poliomielite, coqueluche, sarampo e tétano.
c) Caxumba, HIV, doença de chagas e hepatite.
d) Febre amarela, difteria, câncer e rubéola.
23. Os curativos são um meio terapêutico que consiste
basicamente na limpeza e na aplicação de uma
cobertura em uma ferida, com a finalidade de promover
a rápida cicatrização e prevenir a contaminação ou
infecções. Selecione a alternativa que indica
corretamente as funções que as coberturas podem
apresentar.
a) Proteger contra danos mecânicos e promover a dor
por meio de substâncias adstringentes.
b) Reduzir o processo de cicatrização e estimular a
proliferação de bactérias.
c) Estancar sangramentos, manter meio úmido e
promover
a
cicatrização,
fornecer
barreira
antisséptica.
d) A cobertura não tem função alguma, apenas efeito
placebo.
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24. O Diabetes Mellitus configura-se hoje como uma
epidemia mundial, traduzindo-se em grande desafio para
os sistemas de saúde. Segundo estimativas da
Organização Mundial de Saúde (OMS), o número de
portadores da doença em todo o mundo era de 177
milhões em 2000, passando a 422 milhões de adultos no
ano 2016.No Brasil, o IBGE aponta que são cerca de
nove milhões de portadores, o que corresponde a 6% da
população. Tendo em vista esse contexto, identifique a
questão INCORRETA sobre Diabetes Mellitus.
a) O grande impacto econômico do Diabetes ocorre
notadamente nos serviços de saúde, como
consequência dos crescentes custos do tratamento
da doença e, sobretudo das complicações, como a
doença cardiovascular, a diálise por insuficiência
renal crônica e as cirurgias para amputações de
membros inferiores.
b) A abordagem terapêutica para pessoas com Diabetes
deve ser centrada, exclusivamente, em terapia
medicamentosa, especialmente com hipoglicemiante
oral e o uso continuado de insulina.
c) É imperativo que os governos orientem seus sistemas
de saúde para lidar com os problemas educativos, de
comportamento, nutricionais e de assistência que
estão impulsionando a epidemia de diabetes,
sobretudo no sentido de reduzir a iniquidade de
acesso a serviços de qualidade.
d) O envelhecimento populacional, a urbanização
crescente e a adoção de estilos de vida pouco
saudáveis, como sedentarismo, dieta inadequada e
obesidade são os grandes responsáveis pelo
aumento da incidência e prevalência do diabetes no
mundo.
25. A vigilância epidemiológica é definida pela Lei n. 8.080,
de 19 de setembro de 1990, como um "conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual ou
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos". Sobre esse assunto, indique a alternativa
INCORRETA.
a) Os sistemas de informação em saúde fornecem
dados acerca da situação de saúde, subsidiando
assim, o estabelecimento de ações de vigilância
epidemiológica.
b) Tem como funções a coleta e o processamento de
dados, a análise e interpretação dos dados
processados, a recomendação das medidas de
controle apropriadas, promoção das ações de
controle indicadas, avaliação da eficácia e efetividade
das medidas adotadas e a divulgação de informações
pertinentes.
c) A vigilância epidemiológica tem pouca utilidade na
sociedade atual e seus dados não causam nenhum
tipo de impacto nos serviços de saúde e vida das
pessoas.
d) A vigilância epidemiológica constitui-se importante
instrumento para o planejamento, a organização e a
operacionalização dos serviços de saúde, bem como,
a normatização das atividades técnicas correlatas.
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2049 - Técnico em Enfermagem
26. Em relação a saúde do trabalhador e segurança no
trabalho, identifique qual alternativa indica corretamente
alguns EPIs – Equipamentos de Proteção Individual –
adotados pela equipe de enfermagem no exercício de
suas funções.
a) Luvas de procedimento, gorro, avental e máscara.
b) Colete reflexivo verde fluorescente e capacete.
c) Colete à prova de balas, touca, luvas e máscara.
d) Protetor auricular de ruídos e protetor solar.
27. A Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre
o estatuto do idoso e dá outras providências, indica nas
disposições preliminares qual a idade do “idoso”, ou seja,
a pessoa a quem se assegura os direitos do estatuto.
Nesse contexto, selecione a alternativa correta:
a) Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos para
mulheres e 65 (sessenta e cinco) anos para homens.
b) Idade igual ou superior a 100 (cem) anos.
c) Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
d) Idade igual ou superior a 70 (setenta) anos.
28. Desidratação é uma doença potencialmente grave que
se caracteriza pela baixa concentração não só de água,
mas também de sais minerais e líquidos orgânicos no
corpo, a ponto de impedir que ele realize suas funções
normais. Assinale a alternativa correta para o manejo de
pessoas com sinais de desidratação.
a) Proibir o banho de sol, uma vez que ele pode causar
desidratação nas pessoas.
b) Oferecer bebida alcoólica conforme a sede do
paciente, de modo a estimular a ingesta hídrica.
c) Ignorar os sinais de desidratação, pois isso não é
relevante.
d) Realizar reidratação com a reposição de volumes por
via oral e/ou endovenosa conforme prescrição e
avaliação médica e de enfermagem; observar e
registrar situações complicadoras como diarreia,
vômito ou alteração das eliminações.

2049 – TIPO 1

30. A Educação em Saúde é inerente a todas as práticas
desenvolvidas no âmbito do SUS. Como prática
transversal proporciona a articulação entre todos os
níveis de gestão do sistema, representando dispositivo
essencial tanto para formulação da política de saúde de
forma compartilhada, como às ações que acontecem na
relação direta dos serviços com os usuários. Nesse
sentido, tais práticas devem ser valorizadas e
qualificadas a fim de que contribuam cada vez mais para
a afirmação do SUS como a política pública que tem
proporcionado maior inclusão social, não somente por
promover a apropriação do significado de saúde
enquanto direito por parte da população, como também,
pela promoção da cidadania.
(Ministério da Saúde. Caderno de Educação Popular e Saúde.
Brasília – DF, 2007).

Nesse contexto, assinale a alternativa correta:
a) O cuidado de enfermagem não envolve orientações,
de cunho educacional, mas sim, situações que devem
ser seguidas pelos pacientes para que eles se
mantenham saudáveis.
b) Educação em saúde é uma medida cara e de pouco
impacto social, especialmente em áreas mais
carentes.
c) A educação em saúde, na verdade, não tem relação
com a área da saúde. É uma temática que deve ser
vivenciada apenas no âmbito da escola.
d) A educação em saúde promove o diálogo para a
construção da autonomia e emancipação dos grupos
populacionais que historicamente foram excluídos em
seu modo de entender a vida, em seus saberes e nas
oportunidades de participar dos rumos da sociedade
brasileira.

29. O uso de preservativo masculino ou a popular
“camisinha”, no âmbito da saúde pública, éconsiderado
um método contraceptivo importante e um modo de
evitar doenças como a sífilis, a gonorréia e a hepatite.
Nesse sentido, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Deve-se indicar o uso de duas camisinhas ao mesmo
tempo, para aumentar a prevenção de doenças
venéreas, principalmente no carnaval.
b) Os preservativos masculino e feminino são
distribuídos gratuitamente em qualquer serviço
público de saúde.
c) Existem dois tipos de camisinha: a masculina, que
é feita de látex e deve ser colocada no pênis ereto
antes da penetração; e a feminina, que é feita de
látex ou borracha nitrílica e é usada internamente na
vagina, podendo ser colocada algumas horas antes
da relação sexual.
d) A camisinha não deve ser reutilizada, ou seja, é
descartável e de uso único.

Planejamento e Execução IESES
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