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TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

”A persistência é o caminho do êxito.” (Charles Chaplin) 

 

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

resposta – A, B, C, D e E.  

 

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 sua 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. 
  

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

 
Candidato, 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. 
 

BOA PROVA! 

PROCESSO SELETIVO
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LÍNGUA PORTUGUESA  

Texto 1  

A urgência da responsabilidade afetiva em tempos digitais 

 

Desenvolver empatia com os sentimentos nossos e dos 
outros é imprescindível 

Há uma piadinha sendo compartilhada na internet que 
resume bem o conceito de empatia e reciprocidade no 
relacionamento. “Essa boquinha aí só beija ou também 
tem responsabilidade afetiva, deixa tudo claro desde o 
início e não dá corda só para alimentar o ego?”, diz o 
meme, que mostra como esse termo vem se 
popularizando. Ele é recorrente também em textos e 
vídeos e está relacionado ao modo como nossas palavras, 
ações e omissões afetam as pessoas. 

Ter responsabilidade afetiva é ser sincero sobre o que você 
sente pela pessoa com quem está se relacionando e o que 
espera dessa troca. Trata-se daquela velha máxima do 
clássico O Pequeno Príncipe, do francês Antoine de Saint-
Exupéry, em que a raposa diz ao personagem-título: “És 
responsável por aquilo que cativas”. Trazendo o que foi 
escrito pelo autor lá em 1945 para os dias de hoje, seria 
como contar para a pessoa que você conheceu em um 
aplicativo de relacionamento, por exemplo, que está à 
procura de relações casuais. Ou não fazer promessas 
(como viagens, encontros, conhecer a família) que sabe 
que não vão acontecer. 

“Essa é uma situação de colapso da responsabilidade 
afetiva, a de se colocar em um número maior de relações 
do que você pode conduzir. Inevitavelmente, alguém vai se 
machucar nessa história”, afirma Christian Dunker, autor 
do livro A Reinvenção da Intimidade: Políticas do 
Sofrimento Cotidiano (Ubu Editora). Se alguém está saindo 
com duas (ou mais) pessoas ao mesmo tempo, existe a 
chance de desenvolver um sentimento mais profundo, 
uma intimidade maior, por alguém. Por esse motivo, todos 
os envolvidos em uma relação precisam estar cientes dos 
riscos para escolher se querem corrê-los ou não.  

 
(Fonte:https://claudia.abril.com.br/sua-vida/a-urgencia-de-
responsabilidade-afetiva-em-tempos-digitais/, acesso em janeiro de 2020, 
por Bárbara dos Anjos Lima e Fernanda Colavitti) 

 

 

Questão 1 

No trecho destacado da fala de Christian Dunker “... 
Inevitavelmente, alguém vai se machucar nessa história”, 
expressa-se uso de linguagem em sentido: 

 

(A) real. 

(B) denotativo. 

(C) real e conotativo.  

(D) figurativo.  

(E) formal. 

 

Questão 2 

Segundo o texto, a comparação com o clássico O pequeno 
príncipe se refere a: 

 

(A) fazer com o outro o que quiser porque os adultos têm 
maturidade para lidar com frustrações. 

(B) conhecer pessoas em aplicativos era previsto por 
metáforas do livro.  

(C) ser honesto a respeito dos sentimentos acerca das 
pessoas com as quais se estabelece relacionamento. 

(D) machucar o outro é um resultado natural nos 
relacionamentos sexoafetivos.  

(E) escolher correr risco é uma meta transmitida do livro 
para o aplicativo.  

 

Questão 3 

Leia atentamente o trecho a seguir: “esse termo vem se 
popularizando. Ele é recorrente também em textos e 
vídeos e está relacionado ao modo como nossas palavras, 
ações e omissões afetam as pessoas.” e assinale a 
alternativa que apresente substituta para o vocábulo 
destacado sem prejudicar o entendimento do texto:  

 

(A) habitual. 

(B) inusual. 

(C) esporádico.  

(D) parco. 

(E) excepcional. 

 

Questão 4 

A forma destacada em: “Há uma piadinha sendo 
compartilhada na internet que resume bem o conceito de 
empatia e reciprocidade no relacionamento.” classifica-se 
morfologicamente como: 

 

(A) um verbo com valor negativo, depreciativo.  

(B) um substantivo com valor aumentativo. 

(C) um substantivo com valor diminutivo indicando 
afetividade.  

(D) uma conjunção com semântica de deboche, sarcasmo e 
ironia.  

(E) um advérbio expressando circunstância de dúvida, 
incerteza, hipótese. 
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Questão 5 

Assinale a alternativa que represente utilização do verbo 
haver em norma-padrão sobre teoria de concordância 
verbal:  

 

(A) Haviam promessas que não foram cumpridas.  

(B) Devem haver o compromisso de fidelidade e de 
lealdade um para com o outro no par.  

(C) Hás tristezas a superar após o término.  

(D) Deve haver concessões entre os participantes de uma 
relação  

(E) Houveram sentimentos complexos e ambíguos entre os 
casais.  

 

Questão 6 

 

Texto 2  

 

 
(Fonte: https://br.pinterest.com/pin/804525920905262076/?lp=true, 
acesso em fevereiro de 2020.)

 

 

Nos textos em quadrinhos, as imagens têm grande 
importância para indicar ao leitor entendimentos 
associados ao texto verbal. Dessa maneira, a repetição das 
imagens de uma dos personagens com a mesma expresão 
representa: 

 

(A) alternar entre personalidades feliz e triste como 
qualquer pessoa normal. 

(B) a constância necessária em ações de cuidado consigo a 
cada dia.  

(C) substituir imediatamente o pessimismo para resultado 
simultâneo de melhora da autoestima.  

(D) percepção de piora de comportamento 
gradativamente.  

(E) transformação em um objeto por castigo mágico.  

 

Questão 7 

No fragmento: “Pode tentar, mas acho meio difícil”, o 
conectivo destacado expressa valor semântico de:  

 

(A) concessão. 

(B) adição. 

(C) conclusão. 

(D) proporção. 

(E) oposição. 

 

Questão 8 

“Só precisa de cuidado e paciência”, o verbo destacado é 
classificado segundo os estudos de regência verbal como: 

 

(A) intransitivo. 

(B) transitivo direto e indireto.  

(C) transitivo direto. 

(D) transitivo indireto. 

(E) verbo de ligação. 

 

Questão 9 

A partir do trecho: “aspirar ao amor do outro só depois de 
se amar antes.”, assinale a troca do complemento 
destacado que resultaria em uso correto de acento grave 
indicativo de crase:  

 

(A) “a qualquer emoção” 

(B) “a tudo” 

(C) “a emoção” 

(D) “a emoções” 

(E) “a dores”  
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Questão 10 

Assinale a alternativa que descreve o uso de vírgula em 
“Pode tentar, mas acho meio difícil”: 

 

(A) o uso está correto porque a conjunção mas se associa à 
virgulação ao expressar explicação.  

(B) o uso é facultativo porque a conjunção mas pode ou 
não ser antecedida de vírgula.  

(C) o uso está correto, pois a conjunção mas (tendo valor 
adversativo no contexto exposto) exige virgulação 
anteposta. 

(D) o uso está incorreto, pois a conjunção mas (tendo valor 
aditivo no contexto exposto) exige virgulação 
anteposta e posposta. 

(E) o uso está incorreto, pois a conjunção mas (tendo valor 
conclusivo no contexto exposto) exige virgulação 
posposta. 

 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE 
PÚBLICA  

Questão 11 

Segundo a Constituição Federal, no Capítulo II, da 
Seguridade Social, Seção II, da Saúde, Artº 198, são 
diretrizes do SUS: 

 

(A) descentralização, com direção única em cada esfera de 
governo; atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais e participação da comunidade. 

(B) conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, 
materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios na prestação de serviços de 
assistência à saúde da população. 

(C) organização de atendimento público específico e 
especializado para mulheres e vítimas de violência 
doméstica em geral. 

(D) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 
prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática. 

(E) integralidade de assistência, entendida como conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos 
e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 
caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

 

Questão 12 

Assinale a alternativa que corresponde a uma das 
atribuições comuns a todos os membros das Equipes que 
atuam na Atenção Básica, de acordo com a Portaria nº 
2.436, de 21 de setembro de 2017: 

 

(A) indicar a necessidade de internação hospitalar ou 
domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento da pessoa. 

(B) realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil 
epidemiológico para o planejamento e a programação 
em saúde bucal no território. 

(C) assegurar a adequada alimentação de dados nos 
sistemas de informação da Atenção Básica vigente, por 
parte dos profissionais, verificando sua consistência, 
estimulando a utilização para análise e planejamento 
das ações, e divulgando os resultados obtidos. 

(D) inserir e distribuir no preparo cavitário materiais 
odontológicos na restauração dentária direta, sendo 
vedado o uso de materiais e instrumentos não 
indicados pelo cirurgião-dentista. 

(E) contribuir para o processo de regulação do acesso a 
partir da Atenção Básica, participando da definição de 
fluxos assistenciais na RAS, bem como da elaboração e 
implementação de protocolos e diretrizes clínicas e 
terapêuticas para a ordenação desses fluxos. 
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Questão 13 

Com base na Lei 8080, Artigo 6º, compõem o campo de 
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 

 

I - a ordenação da formação de recursos humanos na área 
de saúde; 

II - a vigilância nutricional e a orientação alimentar; 

III - a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas 
para consumo humano; 

IV - o incremento, em sua área de atuação, do 
desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

Estão corretas: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I, II, III e IV. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, III e IV, apenas. 

(E) II, III e IV, apenas. 

 

Questão 14 

Sobre instâncias colegiadas preconizadas no Artigo 1, da 
Lei 8142, julgue as afirmativas a seguir. 

 

I - O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e 
o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 
(Conasems) terão representação no Conselho Nacional de 
Saúde; 

II - As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde 
terão sua organização e normas de funcionamento 
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo 
conselho; 

III - A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde 
e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos 
demais segmentos; 

IV - A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos 
com a representação dos vários segmentos sociais, para 
avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 
formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 

 

Estão corretas: 

 

(A) I, II, III e IV. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I, II e III, apenas. 

(D) III e IV, apenas. 

(E) I e IV, apenas. 

 

Questão 15 

Conforme determinado na Lei 8080, no Capítulo I, dos 
Objetivos e Atribuições, artigo 6º, § 3º, entende-se por 
saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de 
atividades que se destina, através das ações de vigilância 
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 
proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à 
recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores 
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho. A saúde do trabalhador abrange: 

 

(A) o controle da prestação de serviços que se relaciona 
direta ou indiretamente com a saúde. 

(B) o controle de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde. 

(C) o controle e a fiscalização de serviços, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde. 

(D) avaliação do impacto que as tecnologias provocam à 
saúde. 

(E) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 
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CONHECIMENTOS DA REALIDADE 
ÉTNICA, SOCIAL, GEOGRÁFICA, 
CULTURAL, POLÍTICA E ECONÔMICA DO 
ACRE 

Questão 16 

Em qual ano o Acre foi elevado à categoria de estado da 
Federação? 

 

(A) 1962 

(B) 1973 

(C) 1950 

(D) 1930 

(E) 1955 

 

Questão 17 

Após a elevação do Acre à categoria de Estado da 
Federação, quem foi o primeiro governador eleito do novo 
estado, da legenda do PTB? 

 

(A) Rui Lino 

(B) Jorge Kalume 

(C) José Augusto de Araújo 

(D) Nabor Júnior 

(E) Geraldo Mesquita 

 

Questão 18 

De acordo com dados do IBGE, referência 2018, o 
Rendimento nominal mensal domiciliar per capita, do 
Estado do Acre é? 

 

(A) R$ 900,00 

(B) R$ 950,00 

(C) R$ 930,00 

(D) R$ 915,00 

(E) R$ 909,00 

 

Questão 19 

Matança de índios organizada pelos grandes proprietários 
de terras, os seringalistas, represálias contra as formas de 
resistência elaboradas pelos povos indígenas contra o 
esbulho de seus recursos, conflitos e lutas por direitos que 
opunha usuários e usurpadores, envolvendo índios e não 
índios são conceitos e ou definições de qual movimento de 
repressão que se praticou sobre os povos indígenas no 
Acre? 

 

(A) Guerra dos Farrapos 

(B) Correrias 

(C) Guerra dos Bárbaros  

(D) Confederação dos Tamoios 

(E) Cerco de Igarassu  

 

Questão 20 

Segundo dados do IBGE, a população ESTIMADA do estado 
do Acre, em 2019 é de: 

 

(A) 733.559 pessoas 

(B) 883.331 pessoas 

(C) 785.340 pessoas 

(D) 881.935 pessoas 

(E) 679.340 pessoas 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS       

Questão 21 

Sinais vitais são aqueles que evidenciam o funcionamento 
e as alterações da função corporal. Dentre os inúmeros 
sinais que são utilizados na prática diária para o auxílio do 
exame clínico, destacam-se pela sua importância os 
seguintes: a pressão arterial, o pulso, a temperatura 
corpórea e a respiração. Por serem os mesmos 
relacionados com a própria existência da vida, recebem o 
nome de sinais vitais (HORTA, 1979). Assinale a alternativa 
que demonstra, segundo Potter (2018), corretamente os 
valores de normalidade da frequência respiratória. 

 

(A) Crianças: o nível normal da frequência respiratória é de 
70 a 170 incursões por minuto 

(B) Adultos: o nível normal da frequência respiratória é de 
25 a 35 incursões por minuto 

(C) Crianças: o nível normal da frequência respiratória é de 
14 a 20 incursões por minuto 

(D) Adultos: o nível normal da frequência respiratória é de 
12 a 20 incursões por minuto 

(E) Adultos: o nível normal da frequência respiratória é de 
55 a 60 incursões por minuto 

 

Questão 22 

Os termos técnicos de enfermagem geralmente são mais 
utilizados por técnicos e auxiliares de enfermagem, 
enfermeiros e até futuros médicos ou estudantes da área 
da saúde para descrever assuntos relacionados 
diretamente com saúde. Assinale a alternativa que 
demonstra um desses termos, referente à incontinência 
urinária. 

 

(A) Disúria 

(B) Enurese 

(C) Hematúria 

(D) Poliúria 

(E) Piúria 

 

Questão 23 

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora – PNSTT – tem como finalidade definir os 
princípios, as diretrizes e as estratégias a serem 
observados pelas três esferas de gestão do Sistema Único 
de Saúde – SUS – para o desenvolvimento da atenção 
integral à saúde do trabalhador. Sendo assim é correto 
afirmar, a respeito da PNSTT, que: 

 

(A) somente trabalhadores formais e urbanos são sujeitos 
da Política. 

(B) promover a articulação intersetorial com vistas à 
promoção de ambientes e processos de trabalho 
saudáveis é competência da direção nacional do SUS. 

(C) a Política deverá contemplar trabalhadores priorizando 
pessoas e grupos menos vulneráveis. 

(D) as ações individuais, de assistência e de recuperação 
dos agravos tem maior importância do que às ações 
coletivas. 

(E) aposentados e desempregados não são sujeitos da 
pesquisa. 

 

Questão 24 

Baseado no artigo nº 52 do Código de Ética: “Manter 
segredo sobre fato de que tenha conhecimento em razão 
da atividade profissional, exceto casos previstos na 
legislação ou por determinação judicial, ou com o 
consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu 
representante ou responsável legal”, é correto afirmar 
que: 

 

(A) é obrigatória a comunicação externa, para os órgãos de 
responsabilização criminal, independentemente de 
autorização, nos casos de violência contra: crianças e 
adolescentes, idosos e pessoas incapacitadas ou sem 
condições de firmar consentimento. 

(B) o fato sigiloso não poderá ser revelado mesmo em 
situações de ameaça à vida e à dignidade, na defesa 
própria ou em atividade multiprofissional, ainda se 
necessário à prestação da assistência. 

(C) a comunicação externa para os órgãos de 
responsabilização criminal em casos de violência 
doméstica e familiar contra mulher adulta e capaz será 
indevida, independentemente de autorização, em caso 
de risco à comunidade ou à vítima. 

(D) o profissional de Enfermagem intimado como 
testemunha deverá comparecer perante a autoridade e 
declarar as informações solicitadas ao juiz do fato 
ocorrido anteriormente. 

(E) é excluído o dever da manutenção do sigilo quando o 
fato venha a ser de conhecimento público e em caso de 
falecimento da pessoa envolvida. 
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Questão 25 

Segundo Igra e Irwin (1996), o termo risk-taking (correr 
riscos) tem sido usado para ligar, conceitualmente, um 
conjunto de comportamentos prejudiciais à saúde, como 
por exemplo, “comportamentos sexuais de risco”. Qual das 
alternativas abaixo é exemplo dessa prática em atividade 
de educação em saúde?  

 

(A) Orientação sobre o uso de preservativos 

(B) Exposição de filmes sobre parto e puerpério 

(C) Fornecimento de repelentes 

(D) Palestra sobre amamentação 

(E) Teste sobre apneia do sono 

 

Questão 26 

A enfermagem atua em muitas áreas, como por exemplo a 
enfermagem em centro cirúrgico, saúde do trabalhador, 
urgência e emergência, saúde da família, pediatria e 
terapia intensiva, todas regulamentadas pelo Conselho 
Federal de Enfermagem, o COFEN. 

Com base na Lei nº 7.498/86 e no Decreto 94.406/87, do 
Exercício Profissional de Enfermagem, é correto afirmar 
que: 

(A) a enfermagem é exercida privativamente e 
exclusivamente pelo Enfermeiro e pelo Técnico de 
Enfermagem. 

(B) assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, 
orientação e supervisão das atividades de assistência 
de Enfermagem é função do Técnico de Enfermagem. 

(C) é facultado ao Técnico de Enfermagem realizar 
consulta de enfermagem no atendimento em unidades 
de saúde. 

(D) realizar consultoria, auditoria e emissão de parecer 
sobre matéria de enfermagem é função do Técnico de 
Enfermagem. 

(E) participar na elaboração, execução e avaliação dos 
planos assistenciais de saúde é atividade realizada 
especialmente pelo Técnico de Enfermagem. 

 

Questão 27 

Com o objetivo de alertar para a importância do ato de 
higienizar as mãos, desde 2007 a Organização Mundial de 
Saúde – OMS – realiza campanhas de sensibilização e 
conscientização de profissionais de saúde, governantes, 
administradores hospitalares e população em geral sobre a 
relevância do procedimento para a promoção da saúde em 
todo o mundo e instituiu a data de 5 de maio como o Dia 
Mundial de Higienização das Mãos. A campanha retoma os 
5 momentos de higienização das mãos que devem ser 
seguidos pelos profissionais de saúde. Dentre esses 
momentos, a opção INCORRETA é:  

 

(A) antes e após contato com o paciente. 

(B) antes da realização de procedimento asséptico. 

(C) após risco de exposição a fluidos corporais. 

(D) antes e logo após calçar as luvas. 

(E) após contato com áreas próximas ao paciente. 

 

Questão 28 

A temperatura corporal é o equilíbrio entre a produção e a 
perda de calor do organismo, mediado pelo centro termo-
regulador. Este sinal vital pode ser verificado na região 
axilar, inguinal, bucal ou retal. A temperatura axilar é a 
mais comumente verificada e é correto afirmar que, 
segundo Oliveira (2016), o seu valor normal varia no 
adulto, entre: 

 

(A) 34° e 35,5° C 

(B) 35,5° e 36,9° C 

(C) 37° e 37,7° C 

(D) 38° e 39° C 

(E) 39° e 40° C 
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Questão 29 

O sistema COFEN – CORENs, criado pela Lei Federal nº 
5.905, de 12 de julho de 1973, e composto pelo Conselho 
Federal de Enfermagem e pelos 27 Conselhos Regionais de 
Enfermagem no Brasil, tem competência específica pois a 
profissão de enfermagem demanda controle e 
regulamentação, principalmente porque em seu exercício, 
os profissionais atuam na preservação de certos valores 
elementares como a vida, a integridade, a segurança física 
e social das pessoas. Diante do exposto, a função dos 
Conselhos de Enfermagem que mais se adequa ao 
enunciado é: 

 

(A) publicar relatórios anuais de seus trabalhos e a relação 
dos profissionais registrados. 

(B) aprovar anualmente as contas e a proposta 
orçamentária da autarquia, remetendo-as aos órgãos 
competentes. 

(C) disciplinar e fiscalizar o exercício profissional. 

(D)  convocar e realizar as eleições para sua diretoria. 

(E) fixar o valor da anuidade. 

 

Questão 30 

Existem alguns critérios que podem ser utilizados para 
definir o tipo de atuação das políticas públicas, quanto à 
natureza ou grau de intervenção, quanto a abrangência 
dos possíveis benefícios e quanto aos impactos que podem 
causar aos beneficiários. Marque a alternativa correta em 
relação à abrangência do Sistema Único de Saúde 
brasileiro, levando em consideração o atendimento de 
usuários aos serviços de enfermagem. 

 

(A) Fragmentado: destinado a grupos sociais dentro de 
cada segmento 

(B) Segmentado: caracterizando um fator determinado, 
como por exemplo idade, condição física, gênero etc 

(C) Redistributivo: visa redistribuir recursos entre os 
grupos sociais, buscando certa equidade, retirando 
recursos de um grupo (que tem mais) para beneficiar 
outros (que necessitam mais) 

(D) Conjuntural ou emergencial: tem o objetivo de amainar 
uma situação temporária 

(E) Universal: uma vez que tem a universalidade do acesso 
de toda a população aos seus serviços como sua 
principal diretriz 

Questão 31 

A educação é algo tão abrangente quanto às relações 
humanas. "Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, 
na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos, todos 
nós envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, 
para ensinar, para aprender-e-ensinar - para saber, para 
fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos 
a vida com a educação“ (BRANDÃO, 1985). Pacientes 
diabéticos necessitam de orientações sobre como lidar 
com a doença e algumas dessas orientações estão 
expostas abaixo. Em qual alternativa a orientação NÃO 
está correta:  

 

(A) realize 5 a 6 refeições diárias, evitando “beliscar” 
alimentos entre as refeições e permanecer longos 
períodos sem se alimentar. 

(B) evite o consumo de alimentos ricos em açúcar, como 
doces, sorvetes, biscoitos recheados, sucos em pó e 
balas.  

(C) prefira leite semidesnatado ou desnatado e carnes 
magras (músculo, acém, lombo etc.). 

(D) consuma peixe, assados e cozidos pelo menos, uma vez 
por semana. 

(E) evite praticar atividade física regularmente. 
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Questão 32 

São recursos indispensáveis para ter saúde: paz, renda, 
habitação, educação, alimentação adequada, ambiente 
saudável, recursos sustentáveis, equidade e justiça social, 
com toda a complexidade que implicam alguns desses 
conceitos. A promoção da saúde é o resultado de um 
conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos e 
culturais, coletivos e individuais, que se combinam de 
forma particular em cada sociedade e em conjunturas 
específicas, resultando em sociedades mais ou menos 
saudáveis. Identifique o nível de atenção mais apto para 
realizar a promoção da saúde seguido de um dos exemplos 
de estrutura favorável a esta realização. 

 

(A) Atenção Terciária – Hospital Militar 

(B) Atenção Básica – Central de Regulação 

(C) Atenção Secundária – Clínica de Ultrassonografia 

(D) Atenção Básica – Academia da Saúde 

(E) Atenção Secundária – Laboratório de Análises Clínicas 

 

Questão 33 

Conhecer as principais normas de biossegurança e 
equipamentos de proteção individual – EPI – a serem 
utilizados pelos profissionais de saúde na assistência e no 
manuseio de material biológico de pacientes é 
extremamente importante. É correto afirmar que como 
exemplo de EPI utilizado em centro cirúrgico temos: 

 

(A) capacete. 

(B) botas. 

(C) protetor auditivo tipo concha. 

(D) chinelo. 

(E) capuz. 

 

Questão 34 

A Triagem Neonatal detecta doenças genéticas e/ou 
congênitas em fase pré-sintomática, permitindo o 
tratamento precoce e o acompanhamento multidisciplinar 
dos doentes, evitando graves distúrbios funcionais, 
neurológicos e motores, próprios da evolução clínica das 
doenças. Os exames que devem ser realizados nos 
primeiros dias de vida são quatro: triagem metabólica 
(teste do pezinho), triagem auditiva (teste da orelhinha), 
triagem visual (teste do olhinho) e o exame de oximetria 
de pulso (teste do coraçãozinho). É INCORRETO afirmar 
que uma das doenças detectadas pelo teste do pezinho - 
versão básica é: 

 

(A) hipotireoidismo congênito. 

(B) fenilcetonúria. 

(C) cetoacidose. 

(D) fibrose cística. 

(E) doença falciforme. 

 

Questão 35 

Assinale abaixo a alternativa correta que apresenta a 
equivalência entre “gotas” e “mililitros”. 

 

(A) 20 gotas é igual a 3 ml 

(B) 10 gotas é igual a 5 ml 

(C) 15 gotas é igual a 1 ml 

(D) 20 gotas é igual a 1 ml 

(E) 15 gotas é igual a 5 ml 

 

Questão 36 

O ditado popular “melhor prevenir do que remediar” se 
aplica perfeitamente à vacinação. Muitas doenças comuns 
no Brasil, e no mundo, deixaram de ser um problema de 
saúde pública por causa da vacinação massiva da 
população, porém ultimamente há algumas doenças 
voltando a ser notícia. Esse é o caso do sarampo, e por isso 
a necessidade de campanhas para mobilizar a população 
em geral. Dentre as opções abaixo, escolha a correta. 

 

(A) A vacina constituída na combinação de vírus vivos 
atenuados contra o sarampo, a caxumba, a rubéola e a 
varicela (catapora) é chamada de tetra viral 

(B) Deve ser previsto em normas de gerenciamento de 
resíduos o reaproveitamento de caixas coletoras de 
materiais perfurocortante, principalmente de seringas 
e agulhas de vacinas, a fim de garantir sustentabilidade 
econômica e ambiental 

(C) O aprazamento deve ser calculado e a data deve ser 
registrada com lápis na caderneta de saúde e no cartão 
de vacinação. Os registros devem ser guardados pelas 
pessoas imunizadas, pois é de responsabilidade 
exclusiva delas manter suas vacinas em dia 

(D) A vacina DTP confere imunidade para difteria, tétano, 
pertussis e hepatite B 

(E) No início das atividades diárias em sala de vacina, deve-
se verificar a temperatura do(s) equipamento(s) de 
refrigeração, registrando-a no mapa de registro diário 
de temperatura. Todas as vacinas devem ser 
armazenadas entre -2ºC e +8ºC, sendo ideal +4ºC 
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Questão 37 

Cada uma das ações desempenhadas pelos profissionais 
que compõem a equipe de enfermagem, antes de se 
constituir em uma tarefa que finda em si mesmo, faz parte 
de um projeto maior de atenção à saúde, o que engloba 
vigilância e assistência. Cada profissional desenvolve papel 
de apoiar sua equipe, assistir às pessoas que necessitam de 
cuidados, organizar o funcionamento do seu processo de 
trabalho e planejar ações juntamente à comunidade a qual 
atua. No caso do Técnico de Enfermagem, assinale a 
alternativa correta: 

 

(A) ainda que tenha conhecimento e experiência na área 
em que atua, necessita ter a presença e aval do 
enfermeiro na execução de suas tarefas. 

(B) realiza procedimentos básicos e de baixa complexidade 
de forma rotineira e independente mesmo no 
momento de ausência de outros profissionais.  

(C) tem como seu superior hierárquico somente o médico. 

(D) tem autonomia para realizar todas as atividades de 
vigilância em saúde. 

(E) tem autonomia para realizar as atividades de 
assistência à saúde. 

 

Questão 38 

Na ciência da enfermagem, os conceitos centrais das 
teorias constituem a natureza da enfermagem, 
distinguindo-a claramente de outras profissões da área da 
saúde, e certamente sendo o cerne na formulação de 
proposições relativas às ações de enfermagem para 
desenvolver-se enquanto ciência e prática profissional. 
Sabendo-se disso, assinale a alternativa que demonstra o 
foco do trabalho da enfermagem comum em todas as 
Teorias. 

 

(A) Cuidado 

(B) Cura 

(C) Manejo 

(D) Estatística 

(E) Tratamento 

 

Questão 39 

A Pressão Arterial – PA – é definida como a medida da 
pressão exercida pelo sangue nas paredes das artérias 
quando o sangue é ejetado na corrente sanguínea pelo 
ventrículo esquerdo. Para evitar erros na aferição e obter o 
melhor resultado da PA, é correto afirmar que o paciente 
deve: 

 

(A) realizar atividade física moderada antes da aferição. 

(B) estar na posição sentada, manter tronco recostado e 
relaxado no encosto da cadeira e pernas relaxadas sem 
cruzar. 

(C) comer, fumar, ingerir bebida alcoólica ou cafeína antes 
da medida.  

(D) manter o braço posicionado verticalmente, alinhado ao 
corpo durante a medida. 

(E) posicionar-se em decúbito ventral, caso esteja 
acamado. 

 

Questão 40 

A Estratégia Saúde da Família – ESF – procura reorganizar 
os serviços e reorientar as práticas profissionais na lógica 
da promoção da saúde, prevenção de doenças e 
reabilitação, enfim, da promoção da qualidade de vida da 
população, constituindo-se em uma proposta com 
dimensões técnica, política e administrativa inovadoras. 
Sobre a ESF, segundo a Política Nacional de Atenção Básica 
de 2017 – portaria GM/MS nº 2.436 – é correto afirmar 
que: 

 

(A) a carga horária é de 5 horas semanais para os 
profissionais de saúde da ESF. 

(B) a composição do Núcleo de Apoio à Saúde da Família é 
obrigatória em todos os municípios.  

(C) compete à Secretaria de Estado da Saúde garantir 
fontes de recursos federais para compor o 
financiamento da ESF. 

(D) o recurso per capita será transferido anualmente, de 
forma regular e automática, do Fundo Nacional de 
Saúde aos Fundos Estaduais de Saúde e do Distrito 
Federal com base num valor multiplicado pela 
população do Município a ser repassado diretamente 
para as equipes de Saúde da Família. 

(E) a equipe é multiprofissional, composta por, no mínimo: 
médico (preferencialmente da especialidade medicina 
de familia e comunidade); enfermeiro 
(preferencialmente especialista em saúde da família); 
auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente 
comunitário de saúde (ACS). 

 



IAPEN - AC  IBADE 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM  Tipo  X – Página 11 

 

Questão 41 

A notificação compulsória é realizada por médicos, por 
outros profissionais de saúde ou por responsáveis pelos 
serviços públicos e privados de saúde, que prestam 
assistência ao paciente. Sobre a notificação compulsória 
relacionada ao trabalho é correto afirmar que: 

 

(A) notificar os casos suspeitos ou confirmados de doenças 
e agravos é facultado ao primeiro profissional de saúde 
que atender o trabalhador. 

(B) ao receber um trabalhador que sofreu acidente de 
trabalho, deve-se notificar apenas após sua alta 
hospitalar e retorno para sua função de origem.  

(C) ao receber um trabalhador intoxicado, deve-se 
preencher a ficha de notificação somente se for um 
caso suspeito há mais de 5 anos. 

(D) dentre os grupos que apresentam considerável 
vulnerabilidade à exposição a agrotóxicos estão os 
trabalhadores rurais e os casos suspeitos e/ou 
diagnosticados de intoxicação exógena devem ser 
notificados. 

(E) a ficha a ser utilizada para referir o agravo ou a doença 
de notificação compulsória é a SIA-SUS – Sistema de 
Informação Ambulatorial. 

 

Questão 42 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – representa 
um marco jurídico que instaurou a proteção integral e uma 
carta de direitos fundamentais à infância e à juventude. 
Esta lei estabelece: "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". É considerado pelo ECA como criança e 
adolescente, respectivamente: 

 

(A) pessoa com 11 anos de idade e pessoa entre 12 e 19 
anos de idade. 

(B) pessoa com 12 anos de idade e pessoa entre 12 e 18 
anos de idade. 

(C) pessoa até 12 anos de idade incompleto e pessoa entre 
12 e 18 anos de idade. 

(D) pessoa até 10 anos de idade incompleto e pessoa entre 
10 e 19 anos de idade. 

(E) pessoa com 12 anos de idade e pessoa entre 12 e 21 
anos de idade. 

 

Questão 43 

O processo de trabalho da Enfermagem é caracterizado, 
dentre outros fatores, pelo trabalho em equipe, pela 
valorização dos diversos saberes e práticas na perspectiva 
de uma abordagem integral e resolutiva, e pelo 
acompanhamento e avaliação sistemática das ações 
implementadas, visando a readequação do processo de 
trabalho. Com base no trabalho em equipe é correto 
afirmar que: 

 

(A) para estabelecer o processo de cuidar, em 
enfermagem, é necessário ter o médico como 
profissional orientador. 

(B) executar ações de assistência integral à criança, 
mulher, adolescente, adulto e idoso é atribuição 
exclusiva do enfermeiro hospitalar. 

(C) a importância do estabelecimento do vínculo no 
trabalho em saúde ocorre somente entre a equipe de 
enfermagem e o usuário, não sendo importante mantê-
lo entre a equipe de enfermagem e os outros 
profissionais de saúde. 

(D) o foco é baseado no esforço coletivo na busca de 
objetivos e nas metas comuns, em clima de confiança, 
respeito, cooperação e comunicação aberta e clara 
entre seus membros. 

(E) na Enfermagem, o termo equipe é muito utilizado para 
designar o grupo formado pelo enfermeiro, terapeuta 
ocupacional, psicólogo, educador físico e assistente 
social. 

 

Questão 44 

Internado na unidade de clínica médica, um paciente 
recebe prescrição de 40 gotas de dipirona por via oral. 
Nessa unidade estão sendo disponibilizados frascos de 
dipirona 500mg/ml. Neste caso, é correto afirmar que o 
paciente receberá, em gramas, a quantidade do 
medicamento representada na alternativa: 

 

(A) 1 grama. 

(B) 2 gramas. 

(C) 0,7 grama. 

(D) 0,5 grama. 

(E) 1,5 grama. 
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Questão 45 

A vacinação é um dos métodos preventivos mais eficazes 
para se evitar diversas doenças e é preciso seguir 
corretamente as recomendações para estar protegido. 
Informe qual das vacinas abaixo, participantes do 
calendário básico de imunizações do Sistema Único de 
Saúde – SUS – , em uma única dose válida para a vida toda 
para pessoas de 5 a 59 anos de idade. 

 

(A) Febre amarela 

(B) HPV 

(C) Poliomelite 

(D) DTP 

(E) Hepatite B 

 

Questão 46 

Um homem de 30 anos estava passando em frente a 
unidade básica de saúde quando foi atacado por um gato 
de rua. Adentrou ao serviço apresentando arranhadura e 
mordedura no braço esquerdo. O médico estava em visita 
domiciliar e o enfermeiro em atendimento de pré-natal. 
Qual dos procedimentos abaixo, o técnico de enfermagem 
pode realizar, enquanto aguarda o restante da equipe? 

 

(A) Solicitar que traga o gato à unidade 

(B) Administrar soro antirrábico 

(C) Administrar vacina antirrábica 

(D) Lavar o local com água e sabão 

(E) Encaminhar paciente ao hospital 

 

Questão 47 

Animais peçonhentos são aqueles cujo organismo 
produz veneno. Em geral, têm um ferrão com o qual 
injetam o veneno nas suas vítimas. É INCORRETO afirmar 
que representa um animal peçonhento: 

 

(A) Escorpião amarelo. 

(B) Aranha marrom. 

(C) Jararaca. 

(D) Besouro. 

(E) Lonomia. 

 

Questão 48 

Os profissionais de saúde têm atribuições comuns e 
específicas no controle dos acidentes por animais 
peçonhentos. É correto afirmar que uma das atribuições 
específicas do Técnico/Auxiliar de Enfermagem nestes 
casos está exemplificada na alternativa: 

 

(A) identificar sinais de gravidade de acidentes por animais 
peçonhentos. 

(B) solicitar exames complementares, quando necessários. 

(C) orientar a população sobre medidas de prevenção de 
acidentes, sinais, sintomas e recursos de saúde 
disponíveis para as situações de acidentes por animais. 

(D) diagnosticar precocemente os casos de acidentes por 
animais peçonhentos. 

(E) enviar ao setor competente semanalmente as 
informações epidemiológicas referentes aos acidentes 
por animais peçonhentos da área de atuação da UBS. 

 

Questão 49 

“Processo de destruição de todos os microrganismos, 
inclusive esporulados, não sendo mais possível detectá-los 
através de testes microbiológicos padrão [...] é realizada 
pelo calor, germicidas químicos, óxido de etileno, radiação 
e outros.” É correto afirmar que o conceito acima se refere 
ao procedimento da alternativa: 

 

(A) limpeza. 

(B) desinfecção. 

(C) assepsia. 

(D) esterilização. 

(E) antissepsia. 

 

Questão 50 

Lesão por Esforço Repetitivo e Doença Osteomuscular 
Relacionada ao Trabalho – LER/Dort – são agravos 
relacionados ao trabalho decorrentes da utilização 
excessiva, imposta ao sistema musculoesquelético, sem 
que haja tempo para sua recuperação fisiológica. É 
INCORRETO afirmar que seja exemplo de profissional que 
apresente este agravo:  

 

(A) digitador. 

(B) modelo fotográfico. 

(C) operador de caixa de supermercado. 

(D) cortador de cana. 

(E) costureira. 

 


