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      PREFEITURA  MUNICIPAL DE ARACRUZ / ES  

 

 

       TÉCNICO DE ENFERMAGEM  
Código da Prova  

T01 X 
Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas 

Duração da prova: 3 horas 30 minutos MANHÃ 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE DE WILLIAM SHAKESPEARE PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO 

“A alegria evita mil males e prolonga a vida.” 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de 

resposta –  A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo. 

 

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas. 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição. 
 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova 
 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões 
 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. 
O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato 

 

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros. 

 
Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.  
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 
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Língua Portuguesa 

 

Saúde no prato 

 

          Faça do alimento o seu medicamento. Há mais de 
2500 anos, o médico e filósofo grego Hipócrates já havia 
enfatizado com essa frase a importância da utilização de 
alguns alimentos para reduzir o risco de doenças. Ele 
estava se referindo ao que hoje conhecemos como 
alimentos funcionais, aquele que nós consumimos tanto 
por suas funções nutricionais quanto por serem benéficos 
à nossa saúde. Esses nutrientes prometem atuar na 
redução do risco de doenças crônicas como câncer, 
diabetes e mal de Alzheimer, além de problemas 
cardiovasculares (hipertensão, por exemplo), ósseos, 
inflamatórios e intestinais. Contudo, para você conseguir 
alcançar os benefícios desses alimentos, é preciso 
consumi-los regularmente.  

          O primeiro passo para beneficiar o seu organismo é 
deixar mais de lado gorduras, frituras e embutidos. E 
montar um cardápio mais equilibrado, com frutas, grãos 
integrais, peixes, aves e legumes, já que são as principais 
fontes dos componentes ativos dos alimentos funcionais. 

          Observe, no entanto, que, se você estiver 
consumindo um alimento funcional com a intenção de 
controlar o colesterol, por exemplo, apenas terá bons 
resultados caso ele esteja associado a uma dieta pobre em 
gordura saturada e colesterol. Isso quer dizer que você 
deve evitar comer carnes à milanesa, peixe frito, salsicha, 
salaminho, mortadela, biscoitos, bolos industrializados e 
queijos amarelos. 

          Saiba ainda que, para ser considerado um funcional, 
ou alegar propriedade funcional, o alimento deve conter 
alguns componentes essenciais. Por isso, você precisa ficar 
atento aos rótulos dos produtos nos supermercados, 
principalmente dos alimentos processados. 

                      Revista Saúde, da Proteste, dezembro 2015 

 

 

Questão 1 

De acordo com o texto, os nutrientes dos alimentos 
funcionais reduzem o risco de doenças crônicas 
apresentadas abaixo, EXCETO: 

 

(A) câncer. 

(B) hipertensão. 

(C) diabetes. 

(D) problemas ósseos. 

(E) problemas urológicos. 

 

Questão 2 

Segundo o texto, para uma alimentação sadia e funcional, 
devemos privilegiar os alimentos abaixo, EXCETO: 

 

(A) aves. 

(B) peixes. 

(C) frutas. 

(D) legumes. 

(E) embutidos. 

 

Questão 3 

Em “Faça do alimento o seu medicamento.”, o verbo 
destacado está no seguinte tempo verbal: 

 

(A) presente do indicativo. 

(B) presente do subjuntivo. 

(C) imperativo afirmativo. 

(D) imperativo negativo. 

(E) futuro do subjuntivo. 

 

Questão 4 

No trecho “Contudo, para você conseguir alcançar os 
benefícios desses alimentos...” a palavra destacada pode 
ser substituída, sem prejuízo de sentido, por: 

 

(A) conquanto. 

(B) porquanto. 

(C) entretanto. 

(D) por conseguinte. 

(E) enquanto. 

 

Questão 5 

No trecho “Monte um cardápio mais equilibrado com 
alimentos funcionais, já que combatem as doenças 
crônicas.”, a palavra destacada introduz uma oração de 
valor semântico: 

 

(A) causal. 

(B) temporal. 

(C) comparativo. 

(D) conclusivo. 

(E) explicativo. 
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Questão 6 

Assinale a alternativa em que a palavra MAL foi empregada 
CORRETAMENTE. 

 

(A) Ela sempre foi um mal exemplo para as irmãs. 

(B) O mal cidadão não reivindica seus direitos. 

(C) Estavam mal informados, pois não leram as instruções. 

(D) Todos são prejudicados com o mal desempenho do 
chefe. 

(E) Obteve um mal resultado na prova de matemática. 

 

Questão 7 

A palavra DEBATE é formada por derivação: 

 

(A) prefixal. 

(B) sufixal. 

(C) regressiva. 

(D) parassintética. 

(E) imprópria. 

 

Questão 8 

Em “Um doce abraço, finalizava assim a carta.”, a 
expressão grifada caracteriza a seguinte figura de 
linguagem: 

 

(A) metáfora. 

(B) metonímia. 

(C) catacrese. 

(D) sinestesia. 

(E) prosopopeia. 

 

Questão 9 

A alternativa em que aparece uma forma verbal 
empregada com ERRO, em relação à norma culta da língua 
é: 

 

(A) Se o professor trouxesse o resultado, os alunos ficariam 
muito excitados.  

(B) Quando verem o menino, ficarão surpresos com o seu 
desembaraço. 

(C) O juiz não interveio na decisão da escolha do uniforme 
do time. 

(D) Se o aniversariante quiser, a festa terá uma 
apresentação deslumbrante. 

(E) O pai propusera que se dançasse a valsa de quinze 
anos. 

 

Questão 10 

Em “Paulo chegou ao local, gostou muito e ficou para 
sempre no sítio.”, temos: 

 

(A) duas orações coordenadas assindéticas e uma oração 
subordinada. 

(B) três orações subordinadas. 

(C) uma oração principal e duas subordinadas. 

(D) três orações coordenadas. 

(E) quatro orações. 

 

 



PREFEITURA  MUNICIPAL DE ARACRUZ / ES  IBADE 

 

Técnico de Enfermagem  Tipo  X – Página 3 

 

Legislação e Ética na Administração 
Pública 

Questão 11 

De acordo com o Estatuto dos Servidores Municipais de 
Aracruz/ES, são penalidades disciplinares a que estão 
sujeitos os servidores infratores: 

 

I. advertência. 
II. suspensão. 

III. demissão. 
IV. prisão civil. 

 

Dos itens acima enumerados, estão corretos, APENAS: 

 

(A) I. 

(B) II. 

(C) III e IV. 

(D) I, II e III. 

(E) I, II, III e IV. 

 

Questão 12 

Corresponde a um crime praticado por funcionário público 
contra a Administração Pública, previsto no Código Penal: 

 

(A) roubo. 

(B) estelionato. 

(C) desacato. 

(D) prevaricação. 

(E) abandono material. 

 

Questão 13 

O princípio constitucional da Administração Pública que 
mais se aproxima do conceito de Ética no Setor Público é o 
princípio da: 

 

(A) publicidade. 

(B) moralidade. 

(C) eficiência. 

(D) ampla defesa. 

(E) segurança jurídica. 

 

Questão 14 

Segundo a Constituição Federal, configura um direito social 
dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 

 

(A) proibição de pena de trabalhos forçados. 

(B) julgamento por um tribunal de exceção. 

(C) aposentadoria. 

(D) voto universal e secreto. 

(E) habeas corpus. 

 

Questão 15 

Telúrio construiu uma piscina no terreno de sua casa. Ele 
se utilizou de retroescavadeiras para fazer o buraco no 
solo, onde a piscina foi instalada. Ocorre que Telúrio é 
servidor público do Município de Aracruz e as 
retroescavadeiras pertencem à Prefeitura. Assim, ao 
utilizar, em obra particular, equipamento de propriedade 
da Prefeitura, o mencionado agente público praticou ato 
de improbidade administrativa que: 

 

(A) enseja prisão preventiva em flagrante delito do autor.  

(B) atenta contra os princípios da administração pública. 

(C) importa enriquecimento ilícito. 

(D) decorre de aplicação indevida de benefício financeiro. 

(E) decorre de concessão indevida de benefício tributário. 
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Informática Básica 

Questão 16 

O símbolo que representa o Yen (moeda do Japão - ¥), 
pode ser encontrado em qual item da barra de 
ferramentas do MS Word ? 

 

(A) Início 

(B) Layout da página 

(C) Referências 

(D) Exibição 

(E) Inserir 

 

Questão 17 

Numa Planilha Excel considere os seguintes valores: b1=8 , 
c1=10 e d1=2. Qual será o valor de a1 na fórmula 
a1=(B1*C1-4)/D1-2 ? 

 

(A) 24 

(B) 12 

(C) 18 

(D) 36 

(E) 22 

 

Questão 18 

Ao selecionar e copiar um trecho de um texto numa edição 
em MS Word para gravar em uma outra edição no Bloco 
de Notas, esse texto ficará momentaneamente na: 

 

(A) Pasta de Arquivos. 

(B) Área de Trabalho. 

(C) Área de Transferência. 

(D) Word Buffer. 

(E) Área de interação. 

 

Questão 19 

Para copiar linhas com conjuntos de dados no formato 
texto, separados por ponto e vírgula, em células de uma 
planilha Excel, qual item da barra de ferramentas deverá 
ser utilizado ? 

 

(A) Exibição 

(B) Inserir 

(C) Início 

(D) Dados 

(E) Fórmulas 

 

Questão 20 

Para editar adequadamente um arquivo com a extensão 
.pps devemos utilizar o seguinte programa: 

 

(A) Bloco de Notas. 

(B) MS Word. 

(C) Ms Excel. 

(D) Google Chrome. 

(E) MS Power point. 
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Conhecimentos Básicos de Saúde Pública 

Questão 21 

Com relação aos recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS), todos serão alocados como, EXCETO: 

 

(A) despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde 
(MS), seus órgãos e entidades, da administração direta 
e indireta. 

(B) investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional. 

(C) investimentos previstos no Plano Quinquenal do MS. 

(D) cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal.  

(E) cobertura das ações e serviços de saúde suplementar e 
filantrópico, pelos Estados e instituições privadas 
cadastradas no Município. 

 

Questão 22 

Segundo a Constituição Federal, ao SUS compete: 

 

I. executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador. 

II. ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde e da educação. 

III. participar da formulação da política e da execução 
das ações de saneamento básico. 

IV. incrementar em sua área de atuação o 
desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

Dos itens acima mencionados, estão  corretos: 

 

(A) I, III e IV apenas. 

(B) I, II e III apenas. 

(C) II, III e IV apenas. 

(D) I, II, III e IV. 

(E) II e III apenas. 

 

Questão 23 

Segundo a Lei nº8080/90, a direção do SUS é única, sendo 
exercida em cada esfera de governo, por seus respectivos 
órgãos. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, a 
direção do SUS se dá pelo(a): 

 

(A) Ministério da Saúde. 

(B) Organização Mundial de Saúde. 

(C) Secretaria de Saúde. 

(D) Fundação Estadual de Saúde. 

(E) Centro de Saúde dos Estados.  

 

Questão 24 

X é reconhecida como uma inovação gerencial na política 
pública de saúde constituída por foros permanentes de 
negociação, articulação e decisão entre os gestores nos 
aspectos operacionais e na construção de pactos nacionais, 
estaduais e regionais do SUS. X refere-se ao (à): 

 

(A) Conselho Nacional de Secretários de Saúde.  

(B) Comissão Intergestora Tripartite. 

(C) Conferência de Saúde. 

(D) Comissão de Decisão Única. 

(E) Comando de Estudos da Saúde. 

 

Questão 25 

Estabeleça a correlação adequada. 

 

De acordo com o Decreto nº 7.508 considera-se: 

 

A - Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica. 

B – Região de Saúde. 

C – Mapa da Saúde.  

D - Serviços Especiais de Acesso Aberto. 

 

(...)espaço geográfico contínuo constituído por 
agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir 
de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes 
de comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de ações e 
serviços de saúde. 

(   ) documento que estabelece: critérios para o diagnóstico 
da doença ou do agravo à saúde; o tratamento 
preconizado, com os medicamentos e demais produtos 
apropriados 

( ) descrição geográfica da distribuição de recursos 
humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo 
SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade 
instalada existente, os investimentos e o desempenho 
aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema;  

(  ) serviços de saúde específicos para o atendimento da 
pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, 
necessita de atendimento especial  

 

A sequência correta de cada definição é: 

 

(A) D, A, B, C. 

(B) A, B, C, D. 

(C) B, C, D, A. 

(D) B, A, C, D. 

(E) D, A, C. B. 
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Questão 26 

De acordo com o Decreto Nº 7508, são Portas de Entrada 
às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à 
Saúde os serviços de: 

 

I. atenção primária. 
II. atenção de urgência e emergência. 

III. atenção psicossocial. 
IV. atenção nutricional. 

 

Estão corretos, apenas, os itens: 

 

(A) II, III e IV. 

(B) III e IV. 

(C) I e II. 

(D) II e IV. 

(E) I, II e III. 

 

Questão 27 

De acordo com as definições do SUS, a atuação efetiva de 
cidadãos, conselheiros, gestores, profissionais e entidades 
civis nas formulações de políticas, na avaliação e na 
fiscalização de ações de saúde é reconhecida e 
denominada como: 

 

(A) Gestão participativa. 

(B) Gestão de trabalho. 

(C) Regulação. 

(D) Atenção a saúde. 

(E) Vigilância em Saúde. 

 

Questão 28 

Doença infecciosa aguda, transmissível, de distribuição 
universal, que compromete especificamente o aparelho 
respiratório (traqueia e brônquios) a evolui em três fases 
sucessivas: Fase catarral, fase paroxística, fase de 
convalescência. Caracterizada por paroxismos de tosse 
seca. Ocorre sob as formas endêmica e epidêmica. Em 
lactentes, pode resultar em número elevado de 
complicações e até morte. Estamos falando da: 

 

(A) paracoccidioidomicose. 

(B) coqueluche. 

(C) síndrome da Rubéola Congênita. 

(D) catapora. 

(E) sarampo. 

 

Questão 29 

No campo da saúde, a vigilância está relacionada às 
práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e 
aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. A 
Vigilância em Saúde é responsável por ações de vigilância 
tais como: 

 

I. prevenção e controle de doenças transmissíveis. 
II. pela vigilância de fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças crônicas não 
transmissíveis. 

III. saúde ambiental e do trabalhador  
IV. processo de triagem e atendimento nas unidades. 

 

Estão corretos os itens: 

 

(A) I, II, III e IV. 

(B) II, III e IV apenas. 

(C) I, II e III apenas. 

(D) III e IV apenas. 

(E) II e III apenas. 

 

Questão 30 

O Ministério da Saúde (MA) estabelece a Lista Nacional de 
Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de 
saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados 
em todo o território nacional. De acordo com o Ministério 
da Saúde é correto afirmar que: 

 

(A) notificação compulsória anual (NCS) é a notificação 
realizada em até 12 (doze) meses pelo responsável pelo 
estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, 
informando que no ano anterior não foi identificado 
nenhuma nova doença, agravo ou evento de saúde 
pública.  

(B) notificação compulsória imediata (NCI) é a notificação 
realizada em até 48 (quarenta e oito) horas, a partir do 
conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou 
evento de saúde pública. 

(C) notificação compulsória negativa é a comunicação 
semanal realizada pelo responsável pelo 
estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, 
informando que na semana epidemiológica não foi 
identificada nenhuma doença, agravo ou evento de 
saúde pública. 

(D) notificação compulsória tardia (NCT) é a notificação 
compulsória realizada em até 96 (noventa e seis) horas, 
a partir do conhecimento da ocorrência de doença, 
agravo ou evento de saúde pública.  

(E) notificação compulsória positiva é a comunicação 
semestral realizada pelo responsável do 
estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, 
informando que nos últimos 6 (seis) meses não foram 
identificados nenhuma nova doença, agravo ou evento 
de saúde pública. 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0004_03_10_2017.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0004_03_10_2017.html
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 Conhecimentos Específicos 

Questão 31 

A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 
2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das 
práticas de atenção e gestão. O HumanizaSUS aposta em 
inovações em saúde tais como: 

 

I. Fomento da autonomia e do protagonismo desses 
sujeitos e dos coletivos. 

II. Aumento do grau de corresponsabilidade na 
produção de saúde e de sujeitos. 

III. Estabelecimento de vínculos solidários e de 
participação coletiva do setor privado no processo de 
gestão. 

IV. Mapeamento e interação com as demandas sociais, 
coletivas e subjetivas de saúde. 

 

Estão corretas: 

 

(A) I, II e IV apenas. 

(B) III e IV apenas. 

(C) I, II e III apenas. 

(D) II e IV apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

Questão 32 

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Brasil é uma 
referência internacional de política pública de saúde. O 
país já erradicou, por meio da vacinação, doenças de 
alcance mundial como a varíola e a poliomielite (paralisia 
infantil). De acordo com o calendário nacional de 
imunização, a vacina DTP (difteria, tétano e coqueluche), 
deverá ser administrada no seguinte esquema: 

 

(A) 1º reforço aos 18 meses e o 2º reforço aos 4 anos. 

(B) 1º reforço aos 24 meses e o 2º reforço aos 5 anos. 

(C) 1º reforço aos 15 meses e o 2º reforço aos 4 anos. 

(D) 1º reforço aos 36 meses e o 2º reforço aos 6 anos. 

(E) 1º reforço aos 15 meses e o 2º reforço aos 5 anos. 
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Questão 33 

Os seres humanos estão constantemente expostos a 
agentes infecciosos, como parasitas, bactérias, vírus e 
fungos e para se defender, o sistema imune atua de duas 
maneiras através da imunidade específica, que se 
desenvolve mais lentamente, e da imunidade inespecífica. 
Estabeleça a correlação entre os principais componentes 
da imunidade inespecífica e as definições a seguir. 

 

A - barreiras físicas. 

B - barreiras fisiológicas. 

C - fatores séricos e teciduais.  

(  ) complemento, interferon. 

(  ) a pele e as mucosas.  

(  ) secreções das glândulas.  

 

A sequência correta que define cada um dos componentes 
é: 

 

(A) A, B, C. 

(B) C, A, B. 

(C) C, B, A. 

(D) A, C, B. 

(E) B, A, C. 

 

Questão 34 

Os conselhos de enfermagem possuem a competência de 
fiscalizar as atividades profissionais, justificada pela 
natureza de direito público do Conselho. 

Representa uma conduta proibida ao profissional de 
enfermagem: 

 

(A) assegurar a prática profissional mediante 
consentimento prévio do paciente, representante ou 
responsável legal, ou decisão judicial.  

(B) o cumprimento de prescrição à distância, mesmo em 
casos de urgência e emergência. 

(C) resguardar os preceitos éticos e legais da profissão 
quanto ao conteúdo e imagem veiculados nos 
diferentes meios de comunicação e publicidade.  

(D) fundamentar suas relações no direito, na prudência, no 
respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e 
posição ideológica.  

(E) receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, 
família e coletividade, além do que lhe é devido, como 
forma de garantir assistência de Enfermagem 
diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si 
ou para outrem.  

 

Questão 35 

M.P.S de 8 anos encontra-se com quadro de Tricomoníase, 
O médico prescreveu para a criança Metronidazol de 
130mg EV a cada 8 horas. Na farmácia da unidade, só há 
disponível Metronidazol 0,5% com 100ml de solução 
injetável. O volume que deverá ser administrado pelo 
técnico de enfermagem é de: 

 

(A) 12ml. 

(B) 35ml. 

(C) 26ml. 

(D) 18ml 

(E) 15ml. 

 

Questão 36 

X é uma doença febril aguda, de curta duração (no máximo 
12 dias) e gravidade variável. Apresenta-se como infecções 
subclínicas e/ou leves, até formas graves, fatais. Seu 
quadro típico tem evolução bifásica (período de infecção e 
de intoxicação). Tem como agente etiológico o vírus 
amarílico, arbovirus do gênero Flavivírus e família 
Flaviridae. X se refere à: 

 

(A) febre maculosa brasileira. 

(B) hantavirose. 

(C) febre tifoide. 

(D) febre amarela. 

(E) histoplasmose. 

 

Questão 37 

Segundo as orientações do MS presentes no manual de 
doenças infecciosas e parasitárias 8ª edição, o esquema de 
medicamentos no 1º (primeiro) dia, 2º (segundo) dia e 3º 
(terceiro) dia, respectivamente, recomendado para os 
casos de malária não complicada em pessoas de 1-3 anos 
com peso de 10 a 14kg será de: 

 

(A) (1) Cloroquina + (2) primaquina infantil;  (1/2) 
Cloroquina + (2) primaquina infantil; (2) Cloroquina + 
(1/2) primaquina infantil. 

(B) (1) Cloroquina + (1/2) primaquina infantil;  (1) 
Cloroquina + (1/2) primaquina infantil; (1) Cloroquina + 
(1/2) primaquina infantil. 

(C) (1/2) Cloroquina + (1) primaquina infantil;  (1/2) 
Cloroquina + (1) primaquina infantil; (1/2) Cloroquina + 
(1) primaquina infantil. 

(D) (2) Cloroquina + (2) primaquina infantil;  (1) Cloroquina 
+ (2) primaquina infantil; (1) Cloroquina + (1) 
primaquina infantil. 

(E) (1) Cloroquina + (2) primaquina infantil;  (1/2) 
Cloroquina + (1) primaquina infantil; (1/2) Cloroquina + 
(1) primaquina infantil. 
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Questão 38 

O sistema hematológico é formado pelo sangue, órgão 
fluido, viscoso e vermelho. Composto por um conjunto de 
células de funções ordenadas que, ao ser bombeado pelo 
coração, percorre todo o organismo através de uma rede 
complexa de tubos fechados (vasos sanguíneos) que 
permitem o tráfego do sangue a todos os órgãos. A 
temperatura do sangue permanece ao redor de 38oC, e seu 
PH em torno de: 

 

(A) 7,35 a 7,45. 

(B) 6,35 a 6,45. 

(C) 6,35 a 8,45. 

(D) 7,35 a 8,35. 

(E) 6,0 a 7,0. 

 

Questão 39 

As imunoglobulinas são anticorpos que reagem de forma 
específica ao antígeno que estimulou sua produção. 
Existem cinco classes diferentes de imunoglobulinas 
identificadas por letras, cada uma com diferentes funções . 
Estabeleça a correlação a seguir: 

 

I – IgM  

II – IgG 

III – IgA 

IV – IgD 

V – IgE   

 

(...) mediador das respostas de hipersensibilidade imediata 
(respostas alérgicas). 

(...)  presente em secreções externas, como por exemplo o 
leite materno, a saliva, a lágrima. 

(  ) mais prevalente no soro sanguíneo capaz de cruzar a 
barreira placentária permitindo a proteção materna ao 
recém-nascido. 

(  ) predominante na fase inicial de uma resposta imune, 
sendo eficiente para aglutinar bactérias e ativar 
complemento. 

(  ) encontrado no sangue, na linfa e na superfície dos 
Linfócitos B, está envolvido na ativação de linfócitos B. 

 

A sequência correta de cada tipo de imunoglobulina e suas 
respectivas funções é: 

 

(A) III, V, II, I, IV. 

(B) V, III, II, I, IV. 

(C) V, III, I, II, IV. 

(D) III, V, IV, I, II. 

(E) IV, III, II, I, V. 

 

Questão 40 

Com o advento da Lei nº 11.445/07, foi cunhado o 
conceito de saneamento básico como o conjunto de 
serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. 
Segundo esta Lei, os serviços públicos de saneamento 
básico serão prestados com base em alguns princípios tais 
como: 

 

I. Universalização do acesso. 

II. Eficiência e sustentabilidade econômica. 

III. Controle social.  

IV. Segurança, qualidade e regularidade.  

 

Estão corretas: 

 

(A) I, II e IV, apenas. 

(B) I, II, III e IV. 

(C) II e III, apenas. 

(D) II e IV, apenas. 

(E) IV, apenas. 

 

Questão 41 

O choque, que pode ser diferente na sua causa, afeta 
todos os sistemas corporais podendo se desenvolver de 
forma muito rápida ou lenta, dependendo da causa 
subjacente. Durante o choque, o organismo esforça-se 
para sobreviver, exigindo que todos os seus mecanismos 
homeostáticos restaurem o fluxo sanguíneo e a perfusão 
tecidual. O cuidado de enfermagem do paciente em 
choque requer uma avaliação sistemática contínua, pois, 
são urgências ou emergências médicas e além de cuidar 
dos pacientes através dos diferentes estágios de choque, a 
equipe de enfermagem deve adequar as intervenções ao 
tipo de choque com rapidez e precisão, pois existe uma 
classificação para cada tipo de choque. O choque que 
ocorre quando o volume sanguíneo é anormalmente 
deslocado na vasculatura, fazendo com que volume 
sanguíneo fique represado nos vasos sanguíneos 
periféricos é chamado de choque: 

 

(A) cardiogênico. 

(B) distributivo. 

(C) hipovolêmico. 

(D) elétrico. 

(E) hemorrágico. 
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Questão 42 

O transplante renal é uma alternativa de diálise para 
muitos clientes que têm doença renal terminal refratária 
às outras medidas terapêuticas. Esse procedimento pode 
ser necessário para se manter a vida de um cliente que 
sofreu perda traumática da função renal ou tem 
contraindicação para a diálise. São cuidados e enfermagem 
depois da cirurgia de transplante renal: 

 

I. Observar sinais e sintomas de rejeição do órgão;  
II. Se débito urinário maior que 100ml/h avisar a equipe 

médica, pois nesse período o ideal é permanecer 
anúrico até total cicatrização;  

III. Monitore cuidadosamente o débito urinário; 
IV. Examinar o local do transplante para verificar sinais 

de eritema, hipersensibilidade e edema.  

 

Estão corretas: 

 

(A) I, II, III e IV. 

(B) II, III e IV, apenas. 

(C) III e IV, apenas. 

(D) I, III e IV, apenas. 

(E) I e II, apenas. 

 

Questão 43 

Os anestésicos gerais promovem a depressão generalizada 
e reversível do Sistema Nervoso Central (SNC) que 
promove o bloqueio das modalidades sensitivas de um 
modo geral, com a perda da consciência. A respeito das 
desvantagens e efeitos colaterais presentes em drogas 
anestésicas, pode-se afirmar que : 

 

(A) o óxido nítrico pode causar hipóxia com quantidades 
excessivas e não possui propriedades analgésicas.  

(B) o diazepan pode causar irritação quando injetado em 
veia periférica e rápida-vida de curta eliminação.  

(C) o tiopental sódico promove uma indução lenta e 
desagradável de sedação e sensibiliza as áreas 
cardíacas autonômicas. 

(D) o isoflurano tem uma indução e restabelecimentos 
lentos além de provocar broncoconstricção. 

(E) o hilotano pode causar depressão miocárdica levando a 
arritmias e não tem propriedades analgésicas.  

 

Questão 44 

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode 
ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma 
como se apresente. Para a vigilância epidemiológica, todo 
paciente que apresente doença febril aguda com duração 
de até sete dias, acompanhada de, pelo menos, dois 
sintomas: cefaleia, dor retroorbitária, mialgias, artralgias, 
prostração ou exantema, associados ou não à presença de 
hemorragias, além de ter estado, nos últimos quinze dias, 
em área onde esteja ocorrendo transmissão de Dengue, 
terá a seguinte definição de caso com a nomenclatura: 

 

(A) Suspeito de Dengue. 

(B) Confirmação de Dengue Clássico (DC) 

(C) Confirmação de Febre Hemorrágica da Dengue (FHD). 

(D) Dengue com complicações (DCC). 

(E) Dengue Simples. 

 

Questão 45 

Os agentes infecciosos são também conhecidos pela 
designação de micróbios ou germes, como as bactérias, 
protozoários, vírus, ácaros e alguns fungos. Relacione a 
primeira coluna dos agentes etiológicos com a doença por 
eles causadas. 

 

A - Entamoeba histolytica  

B - Bordetella pertussis.  

C - Trypanosoma cruzi.  

D – Calymmatobacterium granulomatis  

 

(   )  doença de chagas. 

(   )  amebíase. 

(   )  donovanose. 

(   )  coqueluche.  

 

A sequência correta é: 

 

(A) C, A, D, B. 

(B) A, C, D, B. 

(C) B, D, A, C. 

(D) D, B, C, A. 

(E) A, C, B, D. 
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Questão 46 

Todos os profissionais de enfermagem que prestam 
assistência de urgência e emergência devem esta sempre 
atualizados com as mudanças e atualizações das Diretrizes 
da American Heart Association para Suporte Básico de 
Vida. 

Sobre as diretrizes relacionadas a esses atendimentos de 
urgência e emergência, julgue as afirmativas a seguir: 

 

I. Sempre quem uma via aérea avançada (tubo ou 
dispositivo supraglótico) for inserida durante a PCR, 
pode ser oportuno para os profissionais, executarem 
as compressões contínuas com ventilação com 
pressão positiva entregue sem pausar compressões 
torácicas.  

II. O socorrista pode administrar 1 ventilação a cada 8 
segundos (10 ventilações por minuto), enquanto são 
aplicadas compressões torácicas contínuas. 

III. É aceitável que, antes da colocação de uma via aérea 
avançada, a equipe do SME aplique RCP com ciclos de 
30 compressões e 2 ventilações. 

IV. Compressões torácicas com ventilações de resgate 
devem ser fornecidas para bebês e crianças em PCR. 

 

Estão corretas: 

 

(A) II, III e IV, apenas. 

(B) II e IV, apenas. 

(C) I, II e III, apenas. 

(D) I, II, III e IV. 

(E) I, III e IV, apenas. 

 

Questão 47 

As vacinas do calendário da gestante são essenciais para 
prevenir problemas graves com a saúde da mãe e do bebê. 
Com a vacinação, os anticorpos (agentes de defesa) da 
mãe são transferidos para ele através da placenta durante 
a gestação e, após o nascimento, pelo leite materno. De 
acordo com o Programa de Imunização (PNI) do Ministério 
da Saúde (MS), a vacina dTpa (tríplice bacteriana acelular 
do tipo adulto) que previne a difteria, tétano e coqueluche 
deverá, na gestante, ser administrada no esquema de: 

 

(A) duas doses com intervalo de 60 dias a partir da 8ª 
semana.  

(B) uma dose a cada gestação a partir da 10ª semana de 
gestação ou no puerpério (até 30 dias após o parto).  

(C) três doses, sendo uma a cada trimestre da gestação a 
partir da 1ª semana.  

(D) uma dose a cada gestação a partir da 20ª semana de 
gestação ou no puerpério (até 45 dias após o parto).  

(E) duas doses sendo a primeira dose na 15ª semana de 
gestação e a segunda dose na 28ª semana de gestação.  

 

Questão 48 

A Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEP-
SUS), publicada em 19 de novembro de 2013, propõe 
metodologias e tecnologias para o fortalecimento do 
Sistema Único de Saúde (SUS). É uma prática voltada para 
a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. De 
acordo com o MS, a Educação Popular em Saúde (EPS) 
propõe ações em quatro eixos estratégicos: 

 

I. participação, controle social e gestão participativa. 
II. formação, comunicação e produção de conhecimento. 

III. cuidado em saúde. 
IV. intersetorialidade e diálogos multiculturais. 

 

Estão corretas:   
 

(A) I, III e IV, apenas. 

(B) II, III e IV, apenas. 

(C) I, II, III e IV. 

(D) II e III, apenas.  

(E) I e IV, apenas. 

 

Questão 49 

A preocupação com o desenvolvimento das atividades 
biológicas que geram risco à saúde é uma característica 
antiga da humanidade. É evidente a relevância da limpeza, 
desinfecção e esterilização dos artigos odonto-médico 
hospitalares para a prevenção de infecção, tanto para a 
equipe de saúde como para os pacientes. Os artigos 
destinados ao contato com a pele não-íntegra ou com 
mucosas íntegras são chamados de artigos: 

 

(A) semicríticos. 

(B) críticos. 

(C) não-críticos. 

(D) sensíveis. 

(E) especiais. 

 

Questão 50 

De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, associar-
se, exercer cargos e participar de entidades de classe e 
órgãos de fiscalização do exercício profissional é um (a): 

 

(A) dever. 

(B) direito. 

(C) obrigação. 

(D) proibição. 

(E) responsabilidade. 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2761_19_11_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2761_19_11_2013.html

