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01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais
da sala.

02 - Preencha os dados pessoais.

03 - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 60 (sessenta) questões. Se não estiver
completo, exija outro do fiscal da sala.

04 - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha e apresenta como resposta uma alternativa correta.

05 - Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número de inscrição. Qualquer
irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.

06 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de
respostas.

07 - Para marcar a folha de respostas, utilize caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o
modelo (O).

A m arcação  da folha de respostas é defin itiva: não se adm item  rasuras.

08 - Só marque uma resposta para cada questão.

09 - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.

10 - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente
anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais questões da matéria correspondente.

11 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas.
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

12 - Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de
comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.
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Português
TEXTO 1

Indígenas na cidade: pobreza e preconceito marcam condição de vida

(01) Há muito tempo, a Floresta Amazônica deixou de ser o lar de milhares de indígenas. A escassez de alimentos, o 
desmatamento e o avanço das cidades sobre as matas são alguns fatores que motivaram povos tradicionais a migrar para 
áreas urbanas. Em Manaus, no Amazonas, eles podem ser encontrados em todas as regiões da cidade. A Fundação Estadual 
do Índio estima que de 15 a 20 mil indígenas de diversas etnias vivam em áreas urbanas amazonenses, como os sateré-mawé, 
apurinã, kokama, mirana, dessana, tukano e piratapuia. “Acredito que 90% dos bairros de Manaus tenham indígenas 
morando”, informou o presidente da Fundação Estadual do Índio, Raimundo Atroari.
(02) Apesar de buscar melhores condições de vida na cidade, a maioria dos indígenas vive em situação de pobreza, tem 
dificuldade de conseguir emprego e a principal renda vem do artesanato. “Geralmente, as comunidades estão localizadas em 
área de risco. Nunca é numa área boa. A gente sente muito essa dificuldade de viver na cidade. A maioria dos Sateré daqui da 
aldeia está no trabalho informal, sem carteira assinada. A maior parte fica dentro da aldeia trabalhando com artesanato. A 
gente consegue gerar uma renda mais no mês de abril, quando o público procura. Fora isso a gente fica dependendo de 
doações”, contou o tuxaua ou cacique Moisés Sateré, líder de uma comunidade no bairro da Paz, zona oeste de Manaus, onde 
vivem 14 famílias.
(03) A antropóloga Lúcia Helena Rangel, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, confirma que é comum os 
indígenas, mesmo em áreas urbanas, viverem em comunidade. “Conforme vai passando o tempo, vem um, vem outro e mais 
outros, as famílias acabam se juntando em determinado bairro, ou em uma periferia que ninguém morava, e os indígenas 
foram morar. Você vai ver que nas grandes cidades como Manaus, Campo Grande, Porto Alegre, tem bairros eminentemente 
indígenas, ou segmentos de bairros”, ressaltou a antropóloga.
(04) Moisés Sateré também reclama das dificuldades para acessar os serviços públicos de saúde. “Às vezes a gente não 
consegue esse atendimento porque muitos profissionais desconhecem a nossa realidade e acabam tendo preconceito com a 
gente. Quando eles reconhecem que a gente pertence a algum povo, começam a jogar dizendo que a gente precisa ir pra 
aldeia pra ser atendido ou procurar a Casai [Casa de Saúde Indígena]. Então, fica empurrando”, disse a liderança indígena.
(05) De acordo com o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena (Condisi) de Manaus, Ronaldo Barros, da etnia 
maraguá, as políticas públicas de saúde são voltadas aos indígenas nas aldeias. Aqueles que vivem nas cidades enfrentam os 
mesmos problemas que o restante da população.
(06) Ainda de acordo com Raimundo Atroari, a Fundação Estadual do Índio está desenvolvendo projetos para ajudar na 
geração de renda dos indígenas dentro das aldeias, como uma alternativa para evitar a migração deles para os centros 
urbanos. “A gente está trabalhando para mudar essa história porque todas as áreas indígenas são riquíssimas, têm um 
potencial econômico grande. O mercado consumidor tem uma carência muito grande de tudo que tem na aldeia: da 
alimentação, da matéria-prima, daquilo que pode ser transformado em joia, em remédio, em perfume, enfim. Tudo que tem lá 
dá pra se transformar em moeda. E a Matriz Econômica Ambiental vem justamente trazendo toda essa possibilidade de 
geração de renda lá no habitat para os caboclos e indígenas”, explicou Raimundo.
(07) A Matriz Econômica Ambiental foi lançada pelo governo do Amazonas em fevereiro para desenvolver, entre outros 
projetos, a economia do estado de forma sustentável, com a colaboração dos povos tradicionais.
(08) Morar em centros urbanos sem ocultar a ancestralidade e as próprias referências é ainda uma luta para mais de 315 mil 
indígenas, segundo dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número representa 49% 
do total da população indígena do país. Em todo o Brasil, São Paulo é a cidade com maior população indígena, com cerca de 
12 mil habitantes; seguida de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, com pouco mais de 11 mil e Salvador, com mais de 7,5 
mil índios.
(09) Foi na década de 50, com o desenvolvimento industrial, que o processo de migração para as cidades se intensificou. 
Moradores do campo seguiam em busca de emprego nas fábricas e, com os indígenas, não foi diferente. Mas a própria 
Fundação Nacional do Índio (Funai), que tem como missão promover os direitos dos povos indígenas no Brasil, sofre o 
preconceito e percebe a situação dos indígenas que moram nas cidades. “Essa questão do preconceito é até com os 
servidores [da Funai]. Se é com o servidor, imagine para o próprio indígena”, diz o coordenador regional da Funai em Roraima, 
Riley Mendes.
(10) O Padre Robert Marie de Zalicourt, do Conselho Indigenista Missionário no Amazonas, acredita que, para manter as 
próprias referências na cidade, os indígenas precisam se unir. “Tem famílias indígenas em todos os bairros de Manaus, mas 
não são reconhecidas. Então, eles têm tendência de perder a sua cultura. Eles estão mantendo essa especificidade quando 
estão unidos e organizados.”

Por Bianca Paiva e Maíra Heinen. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-04/indigenas-na-cidade-
pobreza-e-preconceito-marcam-condicao-de-vida. Acesso em: 12/10/2019. Adaptado.

01. O Texto 1 aborda questões referentes à população indígena. Acerca desse tema, o texto focaliza prioritariamente:
A) o fato de os índios enfrentarem escassez de alimentos nas florestas.
B) as precárias condições de vida dos indígenas, nas grandes cidades.
C) a participação dos indígenas em projetos de geração de renda.
D) a procura dos índios por empego, nas fábricas, desde a década de 1950.
E) a falta de união dos indígenas, o que acarreta perda de sua cultura.

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-04/indigenas-na-cidade-


02. Dentre as informações a seguir, assinale aquela que consta no Texto 1.

A) Os profissionais da área de saúde conhecem bem a realidade dos índios e rechaçam todo tipo de preconceito.
B) Inexistem políticas públicas de saúde que se voltem para os índios, tanto nas aldeias quanto nas cidades.
C) Embora tenham certo potencial econômico, as áreas indígenas são carentes e não podem atender ao mercado 

consumidor.
D) A Funai está sediada em São Paulo, pois é nessa cidade que se concentra a maior população indígena do país.
E) O mês de abril é mais rentável para a população de índios que sobrevive às custas do artesanato.

03. No trecho: “Apesar de buscar melhores condições de vida na cidade, a maioria dos indígenas vive em situação de 
pobreza”, podemos identificar uma relação semântica de:
A) causalidade.
B) condição.
C) concessão.
D) consequência
E) conclusão.

04. No 3° parágrafo, lemos: “Conforme vai passando o tempo, vem um, vem outro e mais outros, as famílias acabam se 
juntando em determinado bairro [...]”. O sentido do trecho destacado é o mesmo de:

A) “À medida que vai passando o tempo”
B) “Ao passo que vai passando o tempo”
C) “Apesar de ir passando o tempo”
D) “Sempre que vai passando o tempo”
E) “Quando vai passando o tempo”

05. Analise as relações de sentido apresentadas abaixo.
1) A expressão “escassez de alimentos” equivale semanticamente a “carência de comida”.
2) A afirmação de que “a maioria dos Sateré [...] está no trabalho informal” deve ser compreendida como “a maioria dos 

Sateré [...] está desempenhando trabalho braçal”.
3) Devemos entender o trecho: “Foi na década de 50, [...] que o processo de migração para as cidades se intensificou” 

como: “Foi na década de 50, [...] que o processo de migração para as cidades recrudesceu”.
4) Afirmar que a Funai “tem como missão promover os direitos dos povos indígenas no Brasil” é o mesmo que afirmar 

que a Funai “tem como missão tolher os direitos dos povos indígenas no Brasil”.

Está(ão) correta(s):

A) 1, 2, 3 e 4.
B) 2, 3 e 4, apenas
C) 2 e 4, apenas.
D) 1 e 3, apenas.
E) 1, apenas.

06. Assinale o enunciado em que a regência atende à norma-padrão da língua.

A) Prover trabalho para os índios implica em reconhecer seus direitos.
B) Muitos índios migraram para as grandes cidades devido o desemprego.
C) Poucos estudiosos fazem alusão à importância da cultura indígena para os brasileiros.
D) Certamente, as condições econômicas dos índios estão relacionadas em sua diminuição como povo.
E) É muito triste chegar numa grande cidade e ver índios mendigando pelas ruas.

07. Considerando as normas da concordância (verbal e nominal), assinale a alternativa que apresenta um enunciado correto.

A) Diversos estudos têm comprovado, de maneira inequívoca, que haviam muitas outras tribos indígenas no passado.
B) A atenção à saúde e a preservação das condições de salubridade é fundamental para a população indígena.
C) Para ajudar os indígenas, é preciso que se considere todos os fatores que contribuem para seu bem-estar.
D) No Brasil, sabemos que inexiste entidades que cuidam especificamente da saúde dos povos indígenas.
E) Cada um dos povos indígenas de que temos conhecimento deve preservar as suas especificidades culturais.

08. No título do Texto 1, encontramos a palavra “pobreza”, que se grafa com “z”. Também se grafa com “z” a palavra:

A) repreza.
B) paralização.
C) teimozia.
D) cozimento.
E) querozene.



TEXTO 2

Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas 

A Assembleia Geral,

Guiada pelos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e pela boa-fé no cumprimento das obrigações assumidas 
pelos Estados de acordo com a Carta,

Afirmando que os povos indígenas são iguais a todos os demais povos e reconhecendo ao mesmo tempo o direito de todos os 
povos a serem diferentes, a se considerarem diferentes e a serem respeitados como tais,

Proclama solenemente a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, cujo texto figura à 
continuação, como ideal comum que deve ser perseguido em um espírito de solidariedade e de respeito mútuo:

Artigo 1
Os indígenas têm direito, a título coletivo ou individual, ao pleno desfrute de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais reconhecidos pela Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o direito 
internacional dos direitos humanos.

Artigo 2
Os povos e pessoas indígenas são livres e iguais a todos os demais povos e indivíduos e têm o direito de não serem 
submetidos a nenhuma forma de discriminação no exercício de seus direitos, que esteja fundada, em particular, em sua origem 
ou identidade indígena. [...]

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Declaracao_das_Nacoes_Unidas_sobre_os_Direitos_dos_Povos_Indigenas.pdf.
Excerto adaptado.

09. No trecho da Declaração apresentado, está claro que os indígenas:
A) têm nacionalidade internacional, sendo povos de todas as nações.
B) não podem ser discriminados em razão de sua identidade.
C) sendo povos diferentes, têm direito a leis específicas para cada tribo.
D) gozam da liberdade de manifestarem a sua fé como queiram.
E) não devem ser tratados especificamente como cidadãos brasileiros.

10. No trecho: “Os indígenas têm direito, a título coletivo ou individual, ao pleno desfrute de todos os direitos humanos [...]”, o 
segmento destacado significa:

A) como povo ou como indivíduo.
B) se tiverem algum título indígena.
C) quer pertençam a alguma tribo ou não.
D) se estiverem dentro ou fora de sua tribo.
E) mesmo que não tenham família indígena.

11. Assinale a alternativa na qual as formas verbais estão corretas.

A) Não se surpreenda se você vir pessoas desrespeitando os direitos dos índios.
B) Há quem ainda acredite que os povos indígenas não tem problemas de saúde.
C) É preciso que todos os governantes dêm atenção especial aos povos indígenas.
D) Somente se os povos indígenas fazerem uma forte pressão social, garantirão seus direitos.
E) Muitos índios requiseram direitos iguais, mas poucos, de fato, conseguiram.

12. Observe que na expressão “Assembleia Geral”, presente no Texto 2, a palavra “assembleia” está grafada sem acento, em 
conformidade com as normas ortográficas vigentes. Está igualmente de acordo com as normas a grafia de:
A) heroina
B) tireóide
C) auto-retrato
D) voo
E) pêlo.

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Declaracao_das_Nacoes_Unidas_sobre_os_Direitos_dos_Povos_Indigenas.pdf


13. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado em:
A) direito à ser livre
B) direito à liberdade plena
C) direito à uma vida digna
D) direito à respeito e atenção
E) direito à remunerações justas

TEXTO 3

Disponível em: https://imagohistoria.blogspot.com/2017/03/charges-historicas-descobrimento-do.html. Acesso em 17/10/2019.

14. Com base na proposta temática do Texto 3, é correto afirmar que, nele, o autor pretendeu defender que:
A) as crianças devem ser estimuladas a criarem histórias acerca do descobrimento do Brasil.
B) o descobrimento do Brasil precisa ser contado numa versão mais fácil para as crianças.
C) os índios desconhecem a verdadeira história acerca do descobrimento do Brasil.
D) as crianças têm dificuldade de entender que não foram os índios que descobriram o Brasil.
E) é preciso estudar, na escola, outras versões acerca do descobrimento do Brasil.

15. Os sinais de interrogação e exclamação foram empregados juntos, no segundo e terceiro quadrinhos, com a intenção de:
A) sinalizar que o garoto falou muito alto.
B) indicar que a pergunta feita era retórica.
C) reforçar a ideia de espanto do garoto.
D) sugerir que o garoto estava sendo irônico.
E) representar entonação descendente na fala.

https://imagohistoria.blogspot.com/2017/03/charges-historicas-descobrimento-do.html


Conhecimentos Específicos

16. Pulso, respiração, temperatura e pressão arterial 
constituem os sinais vitais (SSVV). As alterações dos 
SSVV geralmente indicam mudanças na saúde. Sobre 
esses indicadores, é correto afirmar:

A) Bradicardia, hipoventilação, letargia, tremores e 
perda de consciência são sinais e sintomas de 
hipertensão arterial.

B) Valores normais para a frequência de pulso de 
um paciente adulto é de 70 a 110 bat/min.

C) A hipotermia é uma temperatura abaixo de 360C 
que pode ser causada por uma exposição 
prolongada ao frio.

D) O deficit de pulso ocorre frequentemente em 
pacientes jovens do sexo masculino e não está 
associado a arritmias cardíacas.

E) Para a estimativa do nível da pressão sistólica, 
palpar o pulso radial e inflar o manguito até seu 
desaparecimento, desinflar rapidamente e 
aguardar de 15 a 30 segundos antes de inflar 
novamente; essa é umas das etapas da 
mensuração da pressão arterial.

17. M.S.B, 55 anos, sexo feminino, internada na clínica 
médica de um hospital universitário apresenta os 
seguintes SSVV: T= 38,20C, R=18 mov/res/min, PA= 
130x85 mmHg e P= 95 bat/min. Sendo os SSVV parte 
do exame do paciente, como o Técnico de 
Enfermagem caracteriza os SSVV de M.S.B?

A) Febre moderada, eupneia, pré-hipertensão e 
normofigmia.

B) Afebril, dispneia, normotensão e normofigmia.
C) Febrícula, bradpneia, hipertensão e bradisfigmia.
D) Febre alta, taquipneia, normotensão e 

taquisfigmia.
E) Febrícula, eupneia, hipertensão estágio 1 e 

normofigmia.

18. Sobre os cuidados de enfermagem na coleta de 
materiais para exames laboratoriais, assinale a 
alternativa correta.

A) O período de jejum habitual para a coleta de 
rotina de sangue é de 8 horas, que podem se 
prolongar até acima de 16 horas, sem trazer 
prejuízos ao resultado.

B) Para a coleta do material fecal, utilizar frascos 
específicos com conservante; nessas condições, 
as formas parasitárias se mantêm íntegras e bem 
preservadas por, pelo menos, trinta dias em 
temperatura ambiente.

C) Na coleta de urina de pacientes com sonda 
vesical de demora para cultura de aeróbio, 
fungos e pesquisa de fungos, a sonda deve ser 
mantida fechada por um período de 24 horas, 
antes de colher a urina,

D) A coleta de urina de pacientes com sonda vesical 
pode ser feita da própria bolsa coletora, colhendo 
um total de 30 a 60 ml de urina.

E) Na escolha do local de punção venosa, as veias 
basílica mediana e cefálica são as mais 
frequentemente utilizadas. A veia cefálica 
mediana costuma ser a melhor opção, pois a 
basílica é mais propensa à formação de 
hematomas.

19. O enfermeiro precisa realizar um exame físico em um 
paciente que apresenta dispneia severa. Em que 
posição o Técnico de Enfermagem deve colocar esse 
paciente?

A) Ventral
B) Trendelenburg
C) Fowler
D) Dorsal
E) Litotimica

20. Considerando as práticas seguras para prevenção de 
lesão por pressão em serviços de saúde, analise as 
proposições abaixo.

1) Uso de colchão especial, almofadas e/ou de 
coxins, para redistribuir a pressão. Uso de apoio 
(travesseiros, coxins ou espumas) na altura da 
panturrilha, a fim de erguer os pés e proteger os 
calcanhares.

2) Manutenção da higiene corporal, mantendo a 
pele limpa e seca.

3) Hidratação diária da pele do paciente com 
hidratantes e umectantes, e massagem nas 
proeminências ósseas.

4) Uso de barreiras protetoras da umidade 
excessiva, quando necessário, como, por 
exemplo: creme barreira, película semipermeável, 
espuma de poliuretano, sacos retais e/ou 
substâncias oleosas.

Estão corretas:

A) 1 e 2, apenas.
B) 1, 2 e 4, apenas.
C) 1, 2, 3 e 4.
D) 1 e 3, apenas.
E) 2, 3 e 4, apenas.

21. Considerando o cuidado e tratamento de feridas, as 
feridas com cicatrização por primeira intenção (bordas 
aproximadas por sutura), analise as proposições 
abaixo.

1) Recomenda-se permanecer com curativo estéril 
por 24 h a 48 h, exceto se houver drenagem da 
ferida ou indicação clínica.

2) Deve-se realizar limpeza exaustiva da lesão até a 
retirada dos debris, crostas e do exsudato 
presente no leito da ferida.

3) Deve-se avaliar local da incisão; se não 
apresenta exsudato, manter as incisões expostas 
até a remoção da sutura.

4) Deve-se proceder a limpeza da lesão inicialmente 
com Soro Fisiológico 0,9%, removendo crostas e 
sujidades. Após, realizar aplicação de álcool a 
70%.

Estão corretas, apenas:

A) 1 e 2.
B) 3 e 4.
C) 1, 2 e 3
D) 2 e 3.
E) 2, e 4.



22. A higiene corporal é imprescindível para a manutenção 
da saúde, fundamental para a prevenção de lesões na 
pele e para a promoção do conforto, e ainda possibilita 
uma melhor avaliação do estado geral do paciente. 
Para os pacientes totalmente dependentes da 
enfermagem, o banho no leito é o mais indicado. 
Quanto a esse procedimento, é correto afirmar que:

A) o procedimento do banho no leito deve ser 
iniciado pelos membros inferiores e pés, em 
seguida, membros superiores e mãos, que 
devem ser colocados em uma bacia com água 
morna.

B) a toalha ou luva de banho, que substitui a luva de 
procedimentos, está contraindicada, porque pode 
trazer riscos de infecção hospitalar por 
microrganismos gram-negativos.

C) a higiene da face deve ser realizada com sabão 
neutro e os olhos devem ser higienizados do 
canto externo para o interno, evitando, assim, o 
risco de infecção.

D) a higiene do couro cabeludo e a higiene íntima 
não fazem parte do banho no leito completo, 
devem realizados separadamente, já que esses 
procedimentos não devem ser diários.

E) no momento do banho, o técnico de enfermagem 
deve observar o comprometimento da integridade 
do tegumento, evitar massagear áreas 
avermelhadas da pele, preservar e manter 
pérvios os possíveis dispositivos instalados, 
primando pela privacidade e pelo conforto do 
paciente.

23. Na clínica médica de uma unidade hospitalar, o 
paciente J. S, sexo masculino, 57 anos, consciente, foi 
admitido com hipótese diagnóstica de pancreatite leve. 
Para manter o suporte nutricional adequado, foi 
prescrita a instalação de uma sonda nasoenteral 
(SNE) para alimentação. Quanto à alimentação por 
SNE, é correto afirmar que:

A) a nutrição por SNE refere-se à administração de 
nutrientes diretamente na cavidade estomacal. 
Esse tipo de alimentação deve ser administrado 
nos pacientes acamados que têm risco 
aumentado de aspiração.

B) para administrar a alimentação enteral, o 
paciente deve estar confortável e posicionado o 
mais próximo possível do decúbito de Fowler, 
evitando o risco de aspiração.

C) o paciente deve ser avaliado antes e após a 
administração da dieta enteral; a ausculta 
intestinal deve ser realizada imediatamente após 
o procedimento, a fim de identificar a presença de 
peristalse.

D) a alimentação enteral deve ser administrada fria, 
pois dessa forma evitam-se as cólicas gástricas 
tão comuns ao iniciar a infusão da solução.

E) no caso da SNE, evita-se verificar o 
posicionamento da sonda antes de realizar a 
administração da alimentação, uma vez que 
manusear a sonda pode fazer com que ela saia 
da posição e cause transtorno para o paciente.

24. Sobre a assistência de enfermagem no transporte de 
pacientes, é correto afirmar que é de responsabilidade 
do Técnico em Enfermagem:

A) entrar em contato com o local de destino, dando 
informações sobre o quadro clínico e dados 
pessoais do cliente.

B) classificar o tipo de transporte: baixo, médio e 
alto risco e estimar os tempos de transporte e de 
permanência do cliente no local de destino.

C) realizar o planejamento do transporte: meio de 
locomoção; trajeto; tempo de permanência; 
materiais e equipamentos necessários; cuidados 
específicos e número e categoria dos 
profissionais envolvidos.

D) elevar as grades laterais da cama/maca; checar 
novamente o funcionamento dos equipamentos 
portáteis, se for o caso, e cobrir o cliente com 
lençol ou cobertor.

E) programar e instalar o ventilador de transporte 
(VT) (ciclado a pressão e/ou a volume), 
ajustando-o às necessidades do paciente, 
observando o padrão respiratório, ausculta 
pulmonar e sinais vitais.

25. Quanto às vias de administração de medicamentos 
assinale a afirmativa correta.

A) Os medicamentos aplicados na pele e na mucosa 
geralmente possuem efeitos gerais, pois chega 
rapidamente à corrente sanguínea.

B) O músculo ventroglúteo está situado 
profundamente e afastado dos principais nervos e 
vasos sanguíneos, local mais seguro e preferido 
para administração nos adultos, crianças e 
neonatos.

C) As injeções intradérmicas são utilizadas para 
medicamentos de ação e absorção rápida, e 
resposta terapêutica imediata.

D) A via intravenosa tem ação imediata, é 
importante seguir rigorosamente os 11 certos 
para a administração segura, porém essa via é 
contraindicada quando se necessita estabelecer 
níveis sanguíneos terapêuticos constantes.

E) Na administração por via subcutânea, a 
medicação é colocada dentro do tecido conjuntivo 
frouxo, facilitando, assim, a absorção rápida do 
medicamento.

26. Para um paciente atendido em uma Unidade de Pronto 
Atendimento foi prescrito: 500 mL de SG a 5% e 1000 
mL de SF a 0,9% para ser administrado por via 
endovenosa em 24 horas. Calcule o gotejamento em 
microgotas e o volume de infusão por hora.

A) 21 microgotas/minuto e 42 mL/hora.
B) 43 microgotas/ minuto e 42,5 mL/ hora.
C) 23 microgotas/ minuto e 46 mL/ hora.
D) 63 microgotas/ minuto e 62,5 mL/ hora.
E) 72 microgotas/ minuto e 35 mL/ hora.



27. De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEN), os registros realizados no prontuário do 
paciente são considerados como um documento legal 
de defesa dos profissionais, devendo, portanto, 
estarem imbuídos de autenticidade e de significado 
legal. Eles refletem todo o empenho e força de 
trabalho da equipe de enfermagem, valorizando, 
assim, suas ações e a segurança do paciente. Sobre 
registro de enfermagem, leia as afirmações abaixo.

1) É responsabilidade do Técnico de Enfermagem 
assinar as ações de enfermagem que não 
executou, bem como permitir que suas ações 
sejam assinadas por outro, uma vez que os 
registros não podem ficar sem assinatura.

2) O registro de enfermagem deve conter subsídios 
para permitir a continuidade do planejamento dos 
cuidados de enfermagem nas diferentes fases e 
para o planejamento assistencial da equipe 
multiprofissional.

3) As anotações de enfermagem não precisam ser 
registradas após a realização de cada 
procedimento executado pelo Técnico de 
Enfermagem, só devendo serem registradas no 
final de cada plantão, para evitar repetição de 
informação sobre o paciente.

4) O Técnico de Enfermagem deve realizar o 
registro de enfermagem após cada procedimento 
executado e em seguida assinar, sendo ainda 
obrigatório o uso do carimbo.

Estão corretas, apenas:

A) 1 e 3.
B) 1 e 2.
C) 1 e 4.
D) 2 e 4.
E) 3 e 4.

28. A Precaução de Contato deve ser utilizada sempre que 
houver infecção (ou suspeita de infecção) ou 
colonização por bactérias multirresistentes ou 
microorganismos epidemiologicamente importantes, 
passíveis de transmissão por contato direto. O 
conjunto de medidas que inclui a precaução de 
contato, além da higienização das mãos, é formado 
pelo uso de:

A) luvas e avental.
B) luvas, avental, quarto privativo com portas 

fechadas e máscara.
C) luvas, avental, quarto privativo e equipamentos 

como termômetro, esfignomanômetro e 
estetoscópio, de uso exclusivo do paciente.

D) máscara cirúrgica para o paciente, máscara 95 
para o profissional e quarto privativo.

E) luvas, avental e quarto privativo.

29. O ambiente ocupado por pacientes pode funcionar 
como reservatório para microrganismos resistentes 
(MR), favorecendo a disseminação desses agentes. As 
rotinas de limpeza, desinfecção ambiental e 
isolamento são indispensáveis para a prevenção da 
transmissão desses microorganismos no ambiente 
hospitalar. Partindo desta premissa, deve-se isolar um 
paciente quando:

A) ele apresenta sintomas de febre, calafrios e tosse 
produtiva há mais de 24h.

B) é preciso prolongar o período de seu 
internamento por ausência de diagnóstico 
conclusivo.

C) ele apresenta contagem de leucócitos acima de 
17.000/mm3.

D) não há vaga para a sua transferência para outro 
hospital.

E) se quer evitar infecção cruzada entre pacientes 
internados.

30. Sobre os cuidados imediatos realizados ao recém- 
nascido (RN), analise as proposições abaixo.

1) O RN a termo e com boa adaptação ao ambiente 
extrauterino, ao nascimento, deverá ser colocado 
no colo da mãe dentro do primeiro minuto de 
vida.

2) Recomenda-se a administração de 1mg de
vitamina K, por via intradérmica, em todos os RN 
nascidos a termo para evitar hemorragias.

3) Todo RN e sua mãe devem receber uma
identificação, através de pulseira fixada no 
tornozelo. Ela deve conter, no mínimo, as
seguintes informações: nome da mãe e registro; 
data e hora do nascimento e sexo do neonato.

4) O Ministério da Saúde recomenda a
administração de uma gota de nitrato de prata a 
1% em cada olho de todos os recém-nascidos. 
RN do sexo feminino devem receber 1 gota 
adicional do nitrato de prata a 1% na genitália 
externa.

Estão corretas, apenas:
A) 1, 2 e 4
B) 1 e 2.
C) 1 e 3.
D) 2 e 3.
E) 2 e 4.



31. Sobre o crescimento e desenvolvimento infantil,
assinale a alternativa correta.

A) O melhor método de acompanhamento do 
crescimento infantil é o registro periódico do 
peso, da estatura e do IMC da criança na 
Caderneta de Saúde da Criança.

B) Na avaliação do crescimento infantil, é 
considerada com peso adequado para a idade a 
criança que estiver entre o escore z > -3 e < -2 na 
curva de peso para a idade da caderneta da 
criança.

C) O perímetro cefálico (PC) deve ser verificado em 
todas as crianças de zero a 18 meses. Crianças 
com PC escore z > que -2 escores ou > que +2 
escores apresentam risco de atraso no 
desenvolvimento.

D) Espera-se que aos seis meses a criança consiga 
se manter sentada, sem apoio.

E) Aos 15 meses, a criança deve ficar de pé e andar 
com apoio de um adulto.

32. Sobre os cuidados de enfermagem nas queimaduras,
assinale a alternativa correta.

A) Nas queimaduras de segundo grau, existe lesão 
da epiderme e parte da derme. A lesão causada 
provoca eritema e evolui sem necessidade de 
curativos.

B) No atendimento às queimaduras térmicas, no 
ambiente pré-hospitalar, a primeira intervenção 
do profissional de saúde será realizar a limpeza 
das lesões e aplicação de curativo.

C) Segundo a extensão, são considerados grandes 
queimados indivíduos que possuem mais de 20% 
de área corporal queimada.

D) Segundo a regra dos nove, que auxilia na 
determinação da extensão da queimadura, cada 
membro inferior de um adulto queimado equivale 
a 9% de superfície corpórea.

E) A administração de oxigenoterapia só é indicada 
quando existe suspeita de queimadura nas vias 
aéreas inferiores.

33. Sobre os acidentes envolvendo picadas de animais
peçonhentos, assinale a alternativa correta.

A) No atendimento pré-hospitalar de acidentes por 
animais peçonhentos, o técnico socorrista deve, 
além dos cuidados à vítima, capturar o animal.

B) Os acidentes com escorpião classificados como 
graves, apresentam, inicialmente, manifestações 
locais como parestesia e dor.

C) Pessoas com extremos de idade (crianças e 
idosos) devem receber atenção especial quando 
sofrem acidentes com animais peçonhentos, 
porque são mais susceptíveis a complicações 
decorrentes do veneno inoculado.

D) Nos acidentes com abelhas, o grau de 
sensibilidade da vítima não interfere na 
sensibilidade da reação causada, e o quadro será 
grave, independentemente do número de 
ferroadas.

E) Os acidentes com formiga não causam reações 
graves e não necessitam de assistência médica 
de urgência.

34. A adolescência é marcada por um complexo processo 
de crescimento e desenvolvimento biopsicossocial. 
Sobre os fatores de risco relacionados aos agravos 
físicos, psíquicos e sociais na adolescência, assinale a 
alternativa correta.

A) São considerados risco biológico na 
adolescência, a depressão e o uso e abuso de 
drogas.

B) A depressão, uso e abuso de drogas são 
considerados fatores de risco emocional na 
adolescência.

C) Pais alcoolistas, com transtornos mentais, são 
fatores de risco inerentes à adolescência.

D) Morar em áreas de tráfico de drogas e pobreza 
extrema são riscos inerentes à faixa etária.

E) Obesidade e doenças crônicas não acometem 
gravemente os adolescentes.

35. A sífilis é uma infecção bacteriana de caráter 
sistêmico, curável e exclusiva do ser humano. Quanto 
a essa infecção, assinale a afirmativa correta.

A) A primeira manifestação da sífilis é caracterizada 
pela presença de manchas avermelhadas na pele 
da palma da mão e da planta dos pés.

B) A transmissão é exclusivamente sexual, não
ocorrendo por transfusão de sangue ou
derivados.

C) Por tratar-se de doença sexualmente
transmissível, no Brasil, a sífilis não é doença de 
notificação compulsória.

D) Quando não tratada, a sífilis pode evoluir para
formas mais graves, costumando comprometer 
especialmente o sistema nervoso e o
cardiovascular.

E) O tratamento deve ser realizado por via
intramuscular, realizado exclusivamente em
ambientes com suporte hospitalar.

36. A Vacina dTpa deve ser administrada durante a
gestação. Considerando as recomendações e
cuidados para a administração dessa vacina durante a 
gestação, assinale a alternativa correta.

A) Gestantes com esquema vacinal completo com 
dT e dTpa, numa nova gestação recente (menos 
de 5 anos), não precisam ser revacinadas com 
dTpa.

B) Em gestantes não vacinadas previamente, 
devem-se administrar três doses de vacina, 
sendo duas doses de dT, em qualquer momento 
da gestação, e uma dose de dTpa, a partir da 
vigésima semana de gestação.

C) Para gestantes que precisam tomar mais de uma 
dose da vacina, o intervalo entre as doses deve 
ser idealmente de 90 dias ou no mínimo 45 dias.

D) Gestantes com esquema de vacinação completo, 
recente, com a vacina dT só precisam tomar a 
vacina dTpa se acontecer uma nova gestação, 
depois de mais de cinco anos após a última dose 
da Dt ou dTpa.

E) Para as gestantes que perderam a oportunidade 
de serem vacinadas durante a gestação, deve-se 
administrar uma dose de dTpa no puerpério, após 
quatro semanas de pós-parto.



37. A hemorragia pós-parto (HPP) é um problema sério 
que pode levar muitas mulheres ao óbito. Diante da 
necessidade de prevenção e controle deste problema 
para evitar desfechos fatais, assinale a alternativa 
correta.

A) A HPP pode ocorrer devido a retenção de restos 
placentários, lacerações de trajeto do parto; 
hipotonia uterina e coagulopatias. A principal 
causa, no entanto, é a hipotonia uterina.

B) A HPP é a perda sanguínea acima de 700 ml, 
após parto vaginal; ou acima de 1500 ml, após 
parto cesariana nas primeiras 24 horas; ou 
qualquer perda de sangue pelo trato genital, 
capaz de causar instabilidade hemodinâmica.

C) O principal fator de risco para a ocorrência da 
HPP é o parto prolongado com toques repetidos, 
devido ao aumento do risco de lacerações no 
colo, vagina, períneo e vulva.

D) A principal forma de prevenir a HPP é a utilização 
de sulfato ferroso na gestação.

E) A administração de ocitocina para a prevenção 
da HPP deve ser, de preferência, por via 
endovenosa.

38. O cuidado da mulher no puerpério é fundamental para 
a saúde materna e neonatal e deve incluir o pai, a 
família em seus diversos arranjos e toda a rede social 
envolvida nesta fase do ciclo vital e familiar. Em 
relação aos cuidados recomendados para a mulher 
nesta fase, assinale a alternativa correta.

A) A puérpera que deseja contracepção no pós- 
parto pode ser orientada a solicitar a colocação 
do DIU (dispositivo intrauterino), após 48 horas 
de pós-parto e até as primeiras quatro semanas.

B) O DIU no pós-parto só pode ser colocado após a 
saída da placenta, no pós-parto normal, 
contraindicando-se no pós-parto cirúrgico.

C) Em mulheres que não amamentam, o uso de 
contraceptivos hormonais está contraindicado.

D) O uso de medicamento para prevenir anemia 
ferropriva (sulfato ferroso), no pós-parto de 
mulheres que amamentam, deve ser suspenso 
logo após o parto ou, se detectada anemia no 
pós-parto, manter a medicação a critério médico.

E) O agendamento da consulta ambulatorial da 
puérpera deve ser realizado até, no máximo, 42 
dias de pós-parto.

39. A infecção do trato urinário (ITU) pode ocorrer na 
uretra, bexiga, ureteres e rins. Sobre ITU analise as 
afirmações abaixo.

1) Vários microorganismos podem causar a ITU, 
porém a Escherichia coli é a responsável pela 
maioria dos casos.

2) Todos os pacientes com ITU e internados na 
clínica médica têm indicação de sondagem 
vesical de demora.

3) Homens, mulheres e crianças estão sujeitos à 
infecção, mas ela é mais prevalente em mulheres 
porque suas características anatômicas as 
tornam mais vulneráveis.

4) Os sintomas dependem do local onde a bactéria 
se instala. Quando a bactéria infecta os rins, 
pode causar febre alta, dores nas costas (do lado 
do rim infectado), náuseas e vômitos.

Estão corretas, apenas:

A) 1, 2 e 4.
B) 2 e 3.
C) 2, 3 e 4.
D) 1, 3 e 4.
E) 1, 2 e 3.

40. Na anemia falciforme, a baixa disponibilidade de 
hemoglobina carreadora do oxigênio é a responsável 
pela

A) dispneia.
B) hepatomegalia.
C) hipertensão.
D) cianose.
E) taquicardia.

41. O Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou encefálico 
(AVE) pode ser isquêmico ou hemorrágico. Acerca 
dessa doença vascular, analise as afirmativas abaixo.

1) O Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI), 
o mais comum, é causado pela falta de sangue 
em determinada área do cérebro, decorrente da 
obstrução de uma artéria.

2) Nos dois tipos de AVC, uma vez que o sangue, 
que contém nutrientes e oxigênio, não chega a 
determinadas áreas do cérebro, ocorre a perda 
das funções dos neurônios, causando os sinais e 
sintomas os quais dependerão da região do 
cérebro envolvida.

3) A escala de coma de Glasgow é um parâmetro 
de avalição dos pacientes que apresentam 
acidentes vasculares; nessa escala, a pontuação 
para abertura ocular espontânea é 2.

4) Na avaliação da resposta verbal através da 
escala de coma de Glasgow, o Técnico de 
Enfermagem pontuou com 3, o que corresponde 
ao paciente confuso.

Estão corretas, apenas:

A) 1, 2 e 3.
B) 2 e 3.
C) 3 e 4.
D) 2 e 4.
E) 1 e 2.

42. Quanto às doenças isquêmicas do miocárdio, assinale 
a afirmativa correta.

A) A Arteriosclerose, doença universal que acomete 
muitos indivíduos, especialmente no mundo 
ocidental, é responsável por 45% das mortes na 
população adulta.

B) A Angina é definida como desconforto ou dor 
retroesternal, desencadeada por exercício físico 
ou estresse emocional.

C) Paciente portador de coronariopatia não deve 
receber o ácido acetilsalicílico, em virtude do 
risco de sangramento iminente.

D) Na angina existem fatores que melhoram a dor 
imediatamente, como: parar o esforço físico, 
repousar e fazer uso de Aa S.

E) A dor tende a ter aparecimento e 
desaparecimento súbito e dura no máximo 1 
minuto; caso a dor persista, o paciente deve ser 
encaminhado para emergência.



43. Sobre o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), assinale a 
alternativa correta.

A) O IAM apresenta dor torácica constrictiva, com ou 
sem irradiação para a mandíbula, de forte 
intensidade e de início agudo.

B) O diagnóstico do IAM é feito apenas pelo 
eletrocardiograma.

C) Os principais fatores desencadeantes do IAM, 
são: embolia gordurosa, hipertensão, Diabetes 
Mellitus, leucemia e prótese valvular.

D) O exame laboratorial para avaliação das enzimas 
só deve ser realizado após 24 horas do início do 
evento.

E) Ao ser admitido em uma Unidade de Tratamento 
Intensivo, o tratamento do paciente é baseado 
especificamente na realização do RX e da 
monitoração do eletrocardiograma -  ECG.

44. O paciente João compareceu ao Serviço de Pronto
Atendimento apresentando epigastralgia importante há 
5 dias. Ao realizar a anamnese e o exame físico, o 
enfermeiro sugeriu a possibilidade de o paciente estar 
apresentando um quadro de gastrite. Após a solicitação 
de exames de imagem e demais exames
complementares, a hipótese diagnóstica foi confirmada 
pela equipe médica. Foi traçado pelo enfermeiro e 
delegado ao técnico de enfermagem um plano 
assistencial, em que o técnico de enfermagem deve 
orientar quanto à:

A) importância de uma alimentação branda,
entretanto, não haverá restrição para alimentos 
que contenham cafeína ou álcool.

B) alimentação não irritativa, promovendo uma 
nutrição adequada; administrar os medicamentos 
prescritos, estabelecer avaliação criteriosa da dor.

C) dieta livre, sem restrição; retirar os fatores 
determinantes da gastrite fazendo uso de 
medicação anti-inflamatória.

D) importância do uso correto e dos horários dos 
anti-inflamatórios não esteroides; orientar quanto 
à necessidade de uma alimentação líquida não 
irritativa, orientar quanto à importância do 
controle do estresse.

E) importância do controle do estresse, administrar 
medicação anti-inflamatória para dor, orientar a 
dieta livre.

45. As doenças metabólicas são bastante importantes, 
pois podem comprometer o funcionamento de diversos 
sistemas do organismo. O fígado é um órgão 
importante para o controle metabólico. Quanto às 
manifestações da disfunção hepática, é correto afirmar 
que:

A) a icterícia é causada pela diminuição da 
concentração de bilirrubina no sangue, levando a 
uma coloração amarronzada da pele, mucosas e 
escleras.

B) a ascite provoca o abdômen escavado; realizar a 
medida diária desse abdômen auxilia no controle 
da patologia.

C) a ascite provoca o aumento da circunferência 
abdominal, podendo causar inclusive falta de ar, 
pelo aumento exagerado do abdômen.

D) a hipertensão portal refere-se à pressão 
diminuída em todo o sistema porta e que pode 
resultar na presença de icterícia, como sua 
principal manifestação.

E) a principal complicação da hipertensão portal é a 
hemorragia digestiva baixa, que pode levar à 
hipóxia com risco de morte.

46. O “diabetes mellitus” (DM) é uma patologia complexa 
que causa um transtorno metabólico caracterizado por 
hiperglicemia, e distúrbios no metabolismo de 
carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de 
defeitos da secreção e/ou da ação da insulina. É uma 
patologia preocupante que vem sendo considerada um 
grave problema de saúde pública. Sobre o DM tipo 2, é 
correto afirmar:

A) dor abdominal, presença de retenção urinária 
com disúria são sintomas comuns no início da 
doença.

B) dentre os fatores precipitantes, a obesidade é um 
dos mais prevalentes e pode ser avaliada através 
do índice de massa corporal (IMC).

C) um dos sinais importantes para o rastreio da 
patologia é a presença de hipotensão arterial.

D) os primeiros sinais e sintomas aparecem com 
maior prevalência na primeira década de vida.

E) o DM tipo 2 tem início agudo já com o 
aparecimento de um quadro grave.

47. As arboviroses têm constituído uma grande 
preocupação para as autoridades em Saúde Pública e 
para a população. Qual das doenças apresentadas 
abaixo é transmitida pelo aedes aegypti e que pode 
causar malformações congênitas nos bebês de mães 
acometidas pela virose no decorrer da gestação?

A) Dengue
B) Chikungunya
C) Sarampo
D) Zika
E) Roséola

48. O Sarampo é uma doença viral, infecciosa e aguda, 
potencialmente grave, transmissível, extremamente 
contagiosa. Assinale os principais sinais e sintomas 
dessa viremia.

A) Provoca uma vasculite generalizada, responsável 
pelo aparecimento das diversas manifestações 
clínicas, entre elas, o exantema cutâneo 
maculopapular, morbiliforme, de coloração 
vermelha e de direção cefalocaudal.

B) Caracteriza-se por febre baixa, exantema de início 
súbito com lesões que iniciam nos membros 
inferiores, principalmente na região do calcanhar.

C) No período de infecção, o paciente pode 
apresentar tosse produtiva, conjuntivite purulenta, 
febre baixa e um quadro exantemático, iniciado 
pelo abdômen.

D) O período de remissão tem como sinais e 
sintomas um quadro característico de 
superinfecção viral ou bacteriana; os adultos e as 
crianças desnutridas são os mais acometidos 
pelas lesões exantemáticas.

E) As manchas de Koplik são pequenos pontos 
brancos amarelados que aparecem na mucosa 
nasal, após o exantema, no período de remissão.



49. Sobre os cuidados de enfermagem nas disfunções
respiratórias, assinale a alternativa correta.

A) É importante remover as secreções retidas, de 
forma mecânica, independentemente da condição 
em que se encontra o paciente, para facilitar a 
troca gasosa.

B) A tosse precisa ser iniciada através de estímulos 
para direcionar a umidificação das secreções.

C) O uso de máscara facial com alta umidade libera 
o ar quente e umidificado para a árvore 
brônquica, ajuda a liquefazer as secreções e 
alivia a irritação traqueal.

D) O técnico de enfermagem delibera, de forma 
efetiva, a necessidade de se administrar e ajustar 
a terapia com oxigênio.

E) É importante manter o repouso do paciente no 
leito a maior parte do tempo, respeitando a 
posição de Sim's para facilitar a drenagem de 
secreções.

50. Acerca das Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas
(DPOC), analise as proposições abaixo.

1) Segundo a Organização Mundial de Saúde, a 
DPOC é um estado patológico caracterizado por 
limitação do fluxo de ar, que não é totalmente 
reversível.

2) A fibrose cística, a bronquiectasia e a asma são 
atualmente classificadas como distúrbios 
pulmonares crônicos e não mais como DPOC.

3) Na DPOC, a limitação do fluxo de ar é 
progressiva e está associada a uma resposta 
inflamatória normal nos pulmões para partículas 
ou gases nocivos.

4) No enfisema pulmonar, o comprometimento da 
troca de gases resulta da destruição das paredes 
hiperdistendidas dos alvéolos.

Estão corretas, apenas:

A) 1, 2 e 4.
B) 1, 2 e 3.
C) 2, 3 e 4.
D) 1, 3 e 4.
E) 3 e 4.

51. Sobre as modalidades de assistência à saúde do
idoso, assinale a alternativa correta.

A) As Unidades Básicas de Saúde (UBS) têm pouca 
importância, uma vez que não são a porta de 
entrada do atendimento ao idoso.

B) Nas UBS, o atendimento à saúde bucal do idoso 
é o único que se destaca devido às ações 
realizadas pelos profissionais.

C) Os centros-dia são centros de atenção diurna, 
criados para idosos dependentes ou graves, 
garantindo às famílias um apoio sustentado.

D) As instituições de longa permanência (ILP) são 
uma garantia para os idosos mais independentes 
em suas necessidades básicas de vida diária.

E) O hospital-dia é um lugar onde os pacientes 
usam uma parte do dia sob um regime 
terapêutico e que promove serviços de 
diagnóstico e reabilitação, sem necessidade de 
internação.

52. As vacinas permitem à prevenção, o controle, a 
eliminação e a erradicação das doenças 
imunopreveníveis, assim como a redução da 
morbimortalidade por certos agravos, sendo a sua 
utilização bastante custo-efetiva. A via de 
administração e a dosagem da vacina BCG são, 
respectivamente:

A) via intradérmica e 0,5 mL.
B) via subcutânea e 1,5 mL.
C) via intramuscular e até 5 mL.
D) via intramuscular e 0,5 mL.
E) via endovenosa e 0,5 mL.

53. A assistência ao paciente crítico requer cuidados de 
toda a equipe para evitar o risco de transmissão de 
infecções. Quais ações de enfermagem podem ser 
desenvolvidas pelo técnico para prevenção das 
pneumonias associadas a ventilação mecânica?

A) Não aspirar a secreção subglótica conforme 
indicado, para não haver irritação da mucosa e 
exacerbação do processo inflamatório.

B) Manter o paciente em decúbito dorsal com o 
objetivo de não mobilizar a secreção 
traqueobrônquica.

C) Evitar o uso de antissépticos no momento da 
higiene oral, prevenindo irritação da mucosa.

D) Manter o decúbito elevado em 30-450, evitando, 
assim, o risco de infecção e o aparecimento da 
pneumonia.

E) Manter por 7 dias, sem desinfecção ou troca, o 
uso dos inaladores e nebulizadores; após esse 
período, realizar uma desinfeção com álcool a
700.

54. Na emergência psiquiátrica, um paciente foi admitido 
pela equipe de enfermagem com um quadro de 
percepções sensoriais falsas, não associadas a 
estímulos externos reais. Este paciente está 
apresentando

A) alucinação.
B) projeção.
C) delírio.
D) supressão.
E) isolamento

55. Sobre a estrutura física do Centro de Material e
Esterilização, relacionada ao fluxo unidirecional dos
artigos, assinale a alternativa correta.

A) Área de recepção e limpeza é considerada setor 
limpo.

B) Área de preparo e esterilização é considerada 
setor sujo.

C) Área de aquisição é considerada setor auxiliar.
D) Área de monitoramento do processo de 

esterilização é considerada setor limpo.
E) Área de armazenamento e distribuição de 

materiais esterilizados é considerada setor sujo.



56. Sobre a assistência da enfermagem nos períodos pré, 
trans e pós-operatório, assinale a alternativa correta.

A) O período pré-operatório abrange desde o
momento pela decisão cirúrgica até a 
transferência do paciente para a mesa cirúrgica.

B) O trans e intra- operatório se iniciam com a saída 
do paciente do centro cirúrgico.

C) O pós-operatório é o momento da alta do
paciente.

D) O pré-operatório mediato corresponde às 24
horas anteriores à cirurgia.

E) No pré-operatório imediato, o paciente é
submetido a exames que auxiliam na 
confirmação do diagnóstico e que auxiliarão o 
planejamento cirúrgico.

57. Em relação à vigilância epidemiológica, analise as 
afirmativas a seguir.

1) Notificação compulsória é a comunicação 
obrigatória à autoridade de saúde, realizada por 
profissionais de saúde ou por responsáveis pelos 
estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, 
sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de 
doença, agravo ou evento de saúde pública.

2) Vigilância sentinela é um modelo de vigilância 
realizada a partir de estabelecimento de saúde 
estratégico para a vigilância de morbidade, 
mortalidade ou agentes etiológicos de interesse 
para a saúde pública, e é imposta de forma 
obrigatória aos gestores de saúde.

3) Evento de saúde pública é uma situação que 
pode constituir potencial ameaça à saúde pública, 
como a ocorrência de surto ou epidemia, doença 
ou agravo de causa desconhecida.

4) As ações de vigilância epidemiológica se iniciam 
com a notificação das doenças, seguida da 
investigação dos casos.

Estão corretas, apenas:

A) 1, 3 e 4.
B) 1, 2 e 3.
C) 1, 2 e 4.
D) 2 e 4.
E) 2 e 3.

58. A vigilância sanitária originou-se na Europa dos 
séculos XVII e XVIII e no Brasil dos séculos XVIII e 
XIX, com o surgimento da noção de “polícia sanitária”. 
Acerca desse tema, analise as afirmativas a seguir.

1) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto 
de ações capazes de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde.

2) A partir da interpretação da Constituição e Lei 
Orgânica da Saúde (Lei 8.080, artigo 18), 
depreende-se que é dada ao município a 
competência para a execução de todas as ações 
de vigilância sanitária.

3) As ações de vigilância sanitária abrangem o 
controle de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde, da 
produção ao consumo; e o controle da prestação 
de serviço, que nem sempre se relacionam direta 
ou indiretamente com a saúde.

4) As equipes de trabalho da vigilância sanitária 
devem ser multiprofissionais, pois seus campos 
de abrangência se inter-relacionam e, 
consequentemente, as ações programáticas 
também.

Estão corretas, apenas:
A) 1, 2 e 3.
B) 1, 2 e 4.
C) 3 e 4.
D) 2, 3 e 4.
E) 2 e 4.

59. Sobre os princípios e responsabilidades do Sistema
Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que:

A) o princípio da Integralidade tem como objetivo 
diminuir as desigualdades.

B) a Universalidade é o princípio que considera as 
pessoas como um todo, atendendo a todas as 
suas necessidades.

C) a Equidade objetiva diminuir as desigualdades, 
ou seja, tratar desigualmente os desiguais, 
investindo mais onde a carência é maior.

D) a Equidade considera as pessoas como um 
todo, atendendo a todas as suas necessidades. 
Para isso, é importante a integração de ações, 
incluindo a promoção da saúde, a prevenção de 
doenças, o tratamento e a reabilitação.

E) o princípio da Integralidade garante que a saúde 
é um direito de cidadania de todas as pessoas e 
cabe ao Estado assegurar este direito, sendo 
que o acesso às ações e serviços deve ser 
garantido a todas as pessoas, 
independentemente de sexo, raça, ocupação ou 
outras características sociais ou pessoais.

60. Sobre a Resolução COFEN 564/2017, assinale a
alternativa correta.

A) Nos princípios fundamentais, o cuidado de 
enfermagem se fundamenta exclusivamente no 
conhecimento das ciências humanas e sociais 
aplicadas e é executado pelos profissionais na 
prática social e cotidiana do assistir.

B) No capítulo I, dos direitos, no art. 6, o 
fundamental é direcionar e aprimorar seus 
conhecimentos técnico-científicos de excelência 
para a prática profissional.

C) No capítulo II, dos deveres, no art. 33, os dados 
cadastrais só precisam ser atualizados na 
instituição profissional onde o profissional exerce 
as atividades profissionais.

D) No capítulo III, das proibições, o ato de executar 
atividades que não sejam da sua competência 
técnica deverá ocorrer em caso(s) de urgência.

E) No capítulo IV, das infrações e penalidades, a 
gravidade da infração é caracterizada por meio 
do(s) fato(s), do(s) ato(s) praticado(s) ou ato(s) 
omisso(s), e do(s) resultado(s).


