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Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas. 
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TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“A arte de ser ora audacioso, ora prudente, é a arte de vencer.” 
(Napoleão Bonaparte) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (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 se retirar 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! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fundação SOS Mata Atlântica) 

 

 

Questão 1 

De acordo com o Texto I, compreende-se que a expressão 
“lavar as mãos”: 

 

(A) apresenta linguagem conativa. 

(B) apresenta sentido conotativo.  

(C) apresenta sentido denotativo.  

(D) predomina a figura de linguagem eufemismo.   

(E) predomina a figura de linguagem catacrese. 

 

Questão 2 

Pode-se inferir que o texto I aponta: 

 

(A) a preocupação entre os estudos da vegetação e da 
água. 

(B) o abandono dos recursos hídricos pelo governo.  

(C) o esquecimento da torneira aberta para plantações.  

(D) o esquecimento da Mata Atlântica e da água pelos 
defensores da natureza.  

(E) a interdependência  entre o fornecimento de água e a 
defesa da vegetação.  

 

Questão 3 

TEXTO II 

 

VOCÊ NÃO PODE TER SEMPRE O QUE QUER 
 

A quarentena surpreendeu a todos. Havíamos recém 
entrado em março, quando 2020 começaria pra valer, mas 
em vez de dar início ao cumprimento das resoluções de fim 
de ano, fomos condenados à prisão domiciliar, mesmo não 
tendo cometido crime algum. Paciência: ser livre se tornou 
um delito. Parece injusto, mas chegou a hora de entender 
que não podemos ter sempre o que queremos. 

Gostaríamos muito de rever os amigos e parentes, fazer a 
viagem planejada, torcer pelo nosso time, ir ao pilates, ao 
cabeleireiro, tomar uma caipirinha com o crush, 
comparecer à formaturas e casamentos. Gostaríamos de 
ver as lojas abertas, o comércio aquecido, os índices da 
bolsa subindo, o dólar baixando. 

Gostaríamos de acreditar que todos os líderes do mundo 
estão errados e só o nosso presidente está certo. 
Gostaríamos de ter alguém lúcido e responsável no 
comando do país. Mas, infelizmente, you can´t always get 
what you want. Não por acaso, foi essa a música escolhida 
pelos Rolling Stones em sua participação no comovente 
One World/Together at home, evento transmitido ao vivo 
em 18 de abril, onde diversos artistas, personalidades e 
profissionais da saúde uniram-se online, cada um em sua 
casa, para lembrar que somos todos absolutamente iguais 
diante de uma ameaça, e que o distanciamento social é a 
saída, mesmo que não seja o que a gente quer. 

Seu desejo é uma ordem? Não mesmo. Frase cancelada, 
como canceladas foram as peças de teatro, os jogos de 
futebol, as liquidações, o happy hour depois do expediente 
– e o próprio expediente. Aposentadoria antes da hora, 
por tempo indefinido. Qual será o legado, o que 
aprenderemos desta experiência? 

Que consumir por consumir é uma doença também. Que o 
céu está mais azul, a vegetação mais verde e o ar mais 
puro: não somos tão imprescindíveis, a natureza agradece 
nossa reclusão. Que há muitas maneiras de se comemorar 
um aniversário, mesmo sozinho em casa: vizinhos cantam 
em janelas próximas, amigos deixam flores na portaria do 
prédio, organiza-se uma reunião por aplicativo. Emoção 
genuína, festa inimitável. E pensar que há quem gaste uma 
fortuna com decoração de ambiente, DJ da moda e 
champanhe francês para 500 convidados, e ainda assim 
não consegue se sentir amado. 

Já tivemos, poucos anos atrás, uma greve de 
caminhoneiros que serviu de ensaio do apocalipse. Pois já 
não é mais ensaio, é apocalipse now. Não desperdicemos a 
chance de amadurecer, simplificar, mudar de atitude. De 
valorizar o coletivo em detrimento do individual. De 
praticar um novo método de convívio: uns pelos outros, 
sempre, e não só na hora do aperto. De fazer deste imenso 
país uma nação mais homogênea, em prol de uma 
existência menos metida a besta. 

 

(O GLOBO, Marta Medeiros, 2020) 
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Sobre a linguagem do texto II: 

(A) é um monólogo. 

(B) é coloquial e aproxima-se do leitor. 

(C) é impessoal, sem opinião da autora.  

(D) é um texto predominantemente referencial. 

(E) é impessoal e objetiva. 

 

Questão 4 

Compreende-se do texto II que: 

 

(A) tudo foi cancelado por conta do evento online. 

(B) a quarentena é o reflexo da greve dos caminhoneiros.  

(C) o legado é a oportunidade de amadurecer, melhorar.   

(D) o isolamento só trouxe seu lado negativo.  

(E) todos foram pegos pela negatividade  da quarentena.  

 

Questão 5 

“Mas, infelizmente, you can´t always get what you want.” 
O termo destacado é um advérbio de: 

 

(A) tempo. 

(B) dúvida.  

(C) modo.  

(D) intensidade.  

(E) afirmação. 

 

Questão 6 

“A quarentena surpreendeu a todos. Havíamos recém 
entrado em março (...)”. O tempo verbal de “Havíamos” no 
pretérito imperfeito do subjuntivo é:  

 

(A) haveremos.  

(B) houvéssemos.  

(C) houvemos.  

(D) havemos.  

(E) houvermos. 

 

Questão 7 

Assinale a oração com sujeito elíptico. 

 

(A) “A quarentena surpreendeu a todos.” 

(B) “Você não pode ter sempre o que quer.” 

(C) “Havíamos recém entrado em março (...)” 

(D) Estavam festejando pelo aplicativo.  

(E) Nós estamos isolados de tudo e de todos.  

 

Questão 8 

“Que o céu está mais azul, a vegetação mais verde e o ar 
mais puro: não somos tão imprescindíveis, a natureza 
agradece nossa reclusão.” O verbo destacado é: 

 

(A) transitivo direto. 

(B) transitivo indireto.  

(C) transitivo direito e indireto. 

(D) Intransitivo. 

(E) de ligação. 

 

Questão 9 

“Não por acaso, foi essa a música escolhida pelos Rolling 
Stones em sua participação no comovente One 
World/Together at home, evento transmitido ao vivo em 
18 de abril, onde diversos artistas (...)”, as vírgulas 
destacadas são usadas para: 

 

(A) separar dois verbos.  

(B) separar uma oração reduzida. 

(C) numerar sequências.  

(D) isolar o aposto.  

(E) isolar o vocativo.  

 

Questão 10 

A alternativa que segue as prescrições da norma culta é: 

 

(A) O restaurante abre, aos domingos, das 10 às 14 horas.  

(B) O restaurante abre aos domingos de 10 a 14 horas.  

(C) O restaurante abre, aos domingos, de 10 às 14 horas.  

(D) O restaurante abre, aos domingos, das 10 às 14 horas.  

(E) O restaurante abre, aos domingos, das 10 a 14 horas.  
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

Questão 11 

No ensino médio de uma escola, 75 alunos jogam somente 
vôlei, 100 jogam somente futebol, 200 praticam os dois 
esportes e 125 nenhum deles. Quantos alunos há no 
ensino médio desta escola? 

 

(A) 600 

(B) 375 

(C) 425 

(D) 300 

(E) 500 

 

Questão 12 

A negação da proposição composta: “Se Jorge mora em 
São Paulo, então é paulista”, é equivalente a: 

 

(A) Jorge não mora em São Paulo. 

(B) Jorge não mora em São Paulo ou não é paulista. 

(C) Jorge mora em São Paulo e não é paulista. 

(D) Jorge não é paulista. 

(E) Se Jorge não mora em São Paulo, então não é paulista. 

 

Questão 13 

Em um grupo com 110 atletas, todos praticam uma única 
modalidade, dos quais 66 jogam futebol, 33 jogam vôlei e 
os demais jogam tênis. Escolhendo ao acaso um dos 
esportistas, qual a probabilidade em %, deste atleta 
praticar vôlei ou tênis? 

 

(A) 44% 

(B) 40% 

(C) 33% 

(D) 11% 

(E) 66% 

 

Questão 14 

Na cidade Feliz, todos os habitantes são felizes. Sabendo 
que nenhuma pessoa mal-humorada é feliz, podemos 
concluir que: 

 

(A) alguns habitantes da cidade Feliz são mal-humorados. 

(B) só é mal-humorado quem mora na cidade Feliz. 

(C) na cidade Feliz há habitantes mal-humorados. 

(D) na cidade Feliz não há habitantes mal-humorados. 

(E) todas as pessoas que não moram na cidade Feliz são 
mal-humoradas. 

 

Questão 15 

Observe as proposições compostas abaixo: 

I – Carlos é amigo de Caio e irmão de Clara; 

II – Se Carlos é amigo de Caio, então é irmão de Clara; 

III – Caio é primo de Charles e colega de Clara. 

Sabe-se que o valor lógico das proposições I e II é F (falso) 
e o valor lógico da proposição III é V (verdadeiro). Com 
base nestas informações, é correto afirmar que: 

 

(A) Carlos é amigo de Caio e Caio não é colega de Clara. 

(B) Carlos não é amigo de Caio e irmão de Clara. 

(C) Carlos é irmão de Clara. 

(D) Carlos é amigo de Caio e Caio é colega de Clara. 

(E) Caio não é primo de Charles. 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE 
PÚBLICA 

Questão 16 

É, na maioria das vezes, um processo de articulação entre 
os serviços existentes, buscando o comando unificado dos 
mesmos. Um processo qualificado requer governos locais 
valorizados que levem estados e municípios a assumirem, 
efetivamente, os papéis que lhes cabem na definição e 
execução das ações, em seus respectivos territórios. Essa 
descrição é de qual princípio do Sistema Único de Saúde? 

 

(A) Descentralização Política Administrativa 

(B) Participação Social 

(C) Regionalização 

(D) Integralidade 

(E) Universalidade 

 

Questão 17 

Como dispõe a Lei N° 8080/90, a saúde é um direito 
fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Assim, 
cabe a direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS): 

 

(A) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e 
nutrição. 

(B) dar execução, no âmbito municipal, à política de 
insumos e equipamentos para a saúde. 

(C) formar consórcios administrativos intermunicipais. 

(D) promover a descentralização para os Municípios dos 
serviços e das ações de saúde. 

(E) acompanhar, controlar e avaliar as redes 
hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Questão 18 

A política de recursos humanos na área da saúde será 
formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes 
esferas de governo, em cumprimento a determinados 
objetivos. Assinale a alternativa que corresponde a um dos 
objetivos sobre a política de recursos humanos previsto no 
Art 27, da Lei N° 8080/90. 

 

(A) Organização de um sistema de formação de recursos 
humanos em nível superior de ensino 

(B) Valorização da dedicação exclusiva aos serviços do 
Sistema Único de Saúde  

(C) Elaboração de programas temporários de 
aperfeiçoamento de pessoal 

(D) Os serviços públicos que integram o Sistema Único de 
Saúde (SUS) constituem campo de prática de extensão 

(E) Os cargos e funções de chefia e assessoramento, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão 
ser exercidas em regime de tempo parcial 

 

Questão 19 

Os recursos para cobertura das ações e serviços de saúde a 
serem implementados serão repassados de forma regular 
e automática para os Municípios, Estados e Distrito 
Federal. De acordo com a Lei 8142/1990, para receberem 
os recursos, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal 
deverão contar com: 

 

(A) Fundo de Saúde, Conselho de Saúde, Plano de saúde, 
relatórios de gestão, contrapartida de recursos para a 
saúde no respectivo orçamento e Comissão de 
Elaboração do Plano de Carreira e Cargos e Salários 
(PCCS). 

(B) Conselho Setorial, Plano de Saúde, Fundo de 
Assistência e Comissão de Elaboração do Plano de 
Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de 
dois anos para sua implantação. 

(C) investimentos previstos em Lei Orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional, investimentos previstos no Plano 
Quinquenal do Ministério da Saúde. 

(D) despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da Administração 
Direta e Indireta, investimentos previstos em Lei 
Orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e 
aprovados pelo Congresso Nacional. 

(E) investimentos previstos no Plano Quinquenal do 
Ministério da Saúde, cobertura das ações e serviços de 
saúde a serem implementados pelos Municípios, 
Estados e Distrito Federal. 

 

Questão 20 

A saúde compõe, juntamente com a Assistência e 
Previdência Social, o tripé da Seguridade Social brasileira. 
De acordo com o Art. 200, assinale a alternativa que 
corresponda a uma das competências da Saúde previstas 
no texto constitucional. 

 

(A) Participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados 

(B) Caráter democrático e descentralizado da 
administração, mediante gestão quadripartite 

(C) As receitas e as despesas vinculadas às ações de saúde, 
previdência e assistência social, preservado o caráter 
contributivo da previdência social 

(D) Executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador 

(E) A diversidade da base de financiamento, identificando-
se, em rubricas contábeis específicas para cada área 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 21 

Aos Conselhos de Enfermagem – Conselho Federal de 
Enfermagem (COFEN) e Conselhos Regionais de 
Enfermagem (CORENs) – compete a fiscalização do 
exercício profissional, incluindo-se decisões sobre assuntos 
atinentes à ética profissional. Assinale a alternativa correta 
em relação à penalidade imposta pelos Conselhos Federal 
e/ou Regional de Enfermagem. 

 

(A) A multa consiste na admoestação ao infrator, de forma 
reservada, que será registrada no prontuário do 
mesmo, na presença de duas testemunhas 

(B) A censura consiste em repreensão que será divulgada 
nas publicações oficiais do Sistema COFEN/Conselhos 
Regionais de Enfermagem e em jornais de grande 
circulação 

(C) A suspensão consiste na perda do direito ao exercício 
da Enfermagem por um período de até 30 anos e será 
divulgada nas publicações do Sistema 
COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem e em 
jornais de grande circulação 

(D) A infração consiste na proibição do exercício 
profissional da Enfermagem por um período de até 90 
(noventa) dias e será divulgada nas publicações oficiais 
do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de 
Enfermagem, jornais de grande circulação e 
comunicada aos órgãos empregadores 

(E) A advertência verbal consiste na obrigatoriedade de 
pagamento de 01 (um) a 10 (dez) vezes o valor da 
anuidade da categoria profissional à qual pertence o 
infrator, em vigor no ato do pagamento 

 

Questão 22 

“Por meio de trabalho colaborativo, múltiplo e 
interdependente, agrega maior capacidade de análise e de 
intervenção sobre problemas, demandas e necessidades 
de saúde, em âmbito individual e/ou coletivo. Desse modo, 
produz potencialmente ações mais abrangentes que 
aquelas encontradas em trabalhos segmentados ou 
uniprofissionais, desde que bem construídas e 
articuladas”. Assinale a alternativa que remete ao descrito 
acima. 

 

(A) Autonomia 

(B) Coletividade 

(C) Integralidade 

(D) Trabalho em equipe 

(E) Individualidade 

 

Questão 23 

Um adolescente entra na Unidade Básica de Saúde e 
solicita preservativos ao Técnico de Enfermagem que 
estava organizando a recepção. O mesmo fornece algumas 
unidades e o adolescente se retira. Na mesma hora uma 
senhora chama o Técnico de Enfermagem e o repreende 
dizendo que era um absurdo o que havia acontecido. 
Pensando em atividades de educação em saúde, qual dos 
temas abaixo NÃO está relacionado com a situação 
apresentada? 

 

(A) Negociação do uso do preservativo 

(B) Gravidez na adolescência 

(C) Prevenção às IST/HIV/Aids 

(D) Orientação sexual 

(E) Alimentação saudável 

 

Questão 24 

Epigastralgia, esplenodimia e cefaléia são termos técnicos 
utilizados para anotações de enfermagem e têm relação 
entre si por se referirem à: 

 

(A) paralisia. 

(B) incisão. 

(C) coceira. 

(D) voz. 

(E) dor. 

 

Questão 25 

Olfato, paladar, visão, audição e tato compõem os 5 
sentidos. No corpo humano, qual órgão é responsável pelo 
olfato? 

 

(A) Pele 

(B) Nariz 

(C) Língua 

(D) Ouvido 

(E) Olhos 

 

Questão 26 

A nocividade do trabalho pode estar relacionada a insumos 
e matérias-primas, objetos, máquinas e ferramentas 
utilizados, que podem produzir lesões e situações de risco 
à saúde. É exemplo de risco físico em ambiente de 
trabalho: 

 

(A) poeira. 

(B) ausência de vínculo trabalhista. 

(C) protozoários. 

(D) radiação não-ionizante. 

(E) fumos. 
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Questão 27 

Orientar a comunidade sobre os potenciais riscos e danos à 
saúde decorrentes de uma atividade produtiva, como por 
exemplo, o uso de agrotóxico em horta do quintal de casa, 
faz parte da atuação da equipe de Saúde da Família. Esta 
prática está exposta em uma das alternativas abaixo, 
assinale a correta. 

 

(A) Educação em saúde 

(B) Apoio de saúde 

(C) Recuperação de saúde 

(D) Cura em saúde 

(E) Trabalho em equipe 

 

Questão 28 

Aferir a Pressão Arterial é uma técnica comumente 
praticada pela equipe de enfermagem e consiste em 
verificar o valor das pressões diastólica e sistólica no 
paciente, para investigar a força que o sangue faz contra os 
vasos sanguíneos e assim identificar uma hipertensão, por 
exemplo. Para realizar o procedimento utilizando a técnica 
manual é obrigatório alguns materiais. Assinale a 
alternativa que contém um item obrigatório. 

 

(A) Termômetro 

(B) Esfignomanômetro 

(C) Gaze 

(D) Soro fisiológico 

(E) Kanakion 

 

Questão 29 

Paciente com diagnóstico de sífilis adentra ao hospital, 
com sua receita médica em mãos, para administrar a 2ª 
dose de Benzetacil (penicilina benzatina). Por qual via é 
indicada sua administração? 

 

(A) Subcutânea  

(B) Endovenosa 

(C) Intramuscular 

(D) Oral 

(E) Tópica 

 

Questão 30 

Paciente internado em unidade hospitalar, tem prescrição 
médica para obstipação. Qual dos procedimentos abaixo é 
indicado neste caso? 

 

(A) Punção 

(B) Enteroclisma 

(C) RX 

(D) Desbridamento 

(E) Lavagem gástrica 

 

Questão 31 

No Brasil, os dados sobre casos e óbitos por Covid-19 em 
profissionais de saúde são de difícil acesso. Porém, 
segundo o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), até 
o dia 10 de maio de 2020 foram reportados 12.052 casos 
suspeitos de Covid-19 entre profissionais da enfermagem 
no Brasil. Desse total, 3.355 (27,8%) eram casos 
confirmados. Dos casos confirmados, 84 (2,5%) faleceram 
e 46 (1,3%) estavam internados.  

Esses dados foram divulgados pelo Boletim CoVida: 
Pandemia de COVID-19 – A saúde dos trabalhadores de 
saúde no enfrentamento da pandemia da COVID-19 na 
Edição nº 05 em 18/05/2020. Dentre as medidas de 
reorganização do trabalho recomendadas para o combate 
à pandemia NÃO faz parte: 

(A) a restrição do uso de máscaras N95. 

(B) suspensão de reuniões presenciais. 

(C) afastamento de funcionários imunocomprometidos. 

(D) suspensão de viagens desnecessárias. 

(E) suspensão de visitas “in loco” pós-operatórias. 

 

Questão 32 

3,5 milhões de profissionais e trabalhadores do SUS estão 
atuando nos cinco mil hospitais e nas centenas de milhares 
de Unidades Básicas de Saúde espalhadas nos 5.570 
municípios brasileiros para combate ao coronavirus e à 
doença causada por ele, a COVID-19. Esses constituem a 
chamada linha de frente do enfrentamento da pandemia. 
Assinale a alternativa que identifica uma das classes 
atuantes desses profissionais/trabalhadores da saúde. 

 

(A) Jornalismo 

(B) Enfermagem 

(C) Comércio 

(D) Universidade 

(E) Transporte 

 

Questão 33 

As anotações de enfermagem são os registros das 
informações relativas ao paciente e são executadas pelos 
profissionais que compõem a classe de enfermagem. Sobre 
as anotações de enfermagem na admissão de um paciente 
na unidade hospitalar é INCORRETO afirmar ser necessário 
constar:   

 

(A) nome completo do paciente, data e hora de admissão. 

(B) presença de acompanhante ou responsável. 

(C) condições de chegada (deambulando, em maca, 
cadeira de rodas, etc). 

(D) procedência do paciente. 

(E) saldo em conta corrente bancária. 
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Questão 34 

Quanto à inalação/nebulização em um paciente, é 
importante registrar em prontuário os dados referentes ao 
procedimento. Assinale a alternativa correta em relação às 
anotações de enfermagem necessárias e pertinentes que é 
recomendado o profissional registrar nessa situação. 

 

(A) Cor da pele e mucosas 

(B) Presença de prótese dentária total ou parcial 

(C) Motivo da imobilização 

(D) Se foi imunizado com alguma das seguintes vacinas há 
menos de 30 dias: rubéola, sarampo, caxumba, varicela 
ou febre amarela 

(E) Quantidade e aspecto do material coletado 

 

Questão 35 

Em relação à administração de medicamentos por via 
parenteral, é INCORRETO afirmar que é exemplo das 
subdivisões desta via: 

 

(A) via intramuscular – glúteo, deltoide e vasto lateral. 

(B) via intravenosa – antebraço e dorso da mão. 

(C) via subcutânea – abdome, região posterior do braço e 
coxa. 

(D) via intradérmica – face interna do antebraço e face 
externa do braço. 

(E) via oral – sublingual. 

 

Questão 36 

Diversas situações possibilitam a transmissão do vírus da 
Hepatite B, são elas: 

 

(A) contato direto com doentes ou portadores da bactéria, 
por meio de secreções da nasofaringe, que penetram 
no organismo através das vias aéreas superiores. 

(B) relação sexual, uso de seringas e agulhas 
compartilhadas, transfusão de sangue e seus derivados, 
procedimentos odontológicos, cirúrgicos e de 
hemodiálise. 

(C) gotículas de muco da orofaringe expelidas pela tosse, 
fala ou espirro, água e os alimentos contaminados com 
fezes de doentes ou portadores, também são formas 
de transmissão do polivírus. 

(D) esporos do agente patogênico em um ferimento, 
sobretudo do tipo perfurante, contaminados com terra, 
poeira e fezes de animais, podendo também ser 
causado por queimaduras e ferimentos necrosados. 

(E) picada do mosquito infectado pelo vírus. 

 

Questão 37 

A coqueluche é causada pela bactéria Bordetella pertussis, 
cujo único reservatório é o homem, não existindo 
portadores crônicos assintomáticos. Sobre a coqueluche, é 
possível afirmar que: 

 

(A) a transmissão ocorre através de secreções da 
nasofaringe. 

(B) a pessoa infectada poderá não apresentar tosse. 

(C) não apresenta complicações graves. 

(D) causa aumento anormal da glândula tireóide. 

(E) não possui vacina. 

 

Questão 38 

Veja a descrição a seguir: “é uma doença infecciosa aguda, 
causada pelo vírus amarílico, encontrado principalmente 
em regiões de mata. Pode apresentar-se sob duas formas: 
urbana e silvestre”. Qual das opções abaixo se refere à 
doença correspondente à descrição? 

 

(A) Dengue 

(B) Malária 

(C) Febre amarela 

(D) Chikungunya 

(E) Zika Vírus 

 

Questão 39 

A Malária é causada por um protozoário do gênero 
Plasmódio, sendo uma das mais importantes doenças 
parasitárias, com maior incidência na região da Amazônia 
Legal. Essa doença tem como característica: 

 

(A) transmissão apenas em área urbana. 

(B) o vetor é o mosquito do gênero Aedes aegypti. 

(C) fêmeas do mosquito alimentam-se de sangue humano, 
e ocorre comumente nas primeiras horas da manhã. 

(D) causa febrícula, mas nunca chega a febre intensa. 

(E) o técnico de enfermagem deve observar e relatar sinais 
de sangramento. 
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Questão 40 

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU 
número 6 se refere a: “Assegurar a disponibilidade e 
gestão sustentável da água e saneamento para todos”. São 
agravos cuja prevenção envolve diretamente a garantia de 
saneamento básico: 

 

(A) diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica. 

(B) diarreia, esquistossomose e dengue. 

(C) depressão, ansiedade e transtorno do estresse pós- 
traumático. 

(D) lesão por esforço repetitivo e distúrbio osteomuscular 
relacionado ao trabalho. 

(E) doenças relacionadas a causas externas. 

 

Questão 41 

A vacinação é uma atividade importantíssima em saúde 
pública, sendo necessário que as equipes de enfermagem 
atentem para sua cobertura na população, utilizem 
técnicas adequadas de armazenamento, administração e 
registro. Sobre imunizações, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Não há problemas em administrar vacinas em pessoas 
que estejam em quadros infecciosos 

(B) O descarte das seringas e agulhas pode ser feito em lixo 
comum hospitalar 

(C) O trabalho de acompanhamento do calendário vacinal 
é responsabilidade exclusiva da família da criança 

(D) As vias de administração não interferem na resposta 
imune 

(E) São funções da equipe de enfermagem atender e 
orientar os usuários com responsabilidade e respeito 

 

Questão 42 

Qual é a alternativa correta relacionada à ação de 
Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de 
saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados 
em todo o território nacional, preconizada no Anexo V da 
Portaria de Consolidação nº 4 do Ministério da Saúde?   

 

(A) As autoridades de saúde não devem fazer a divulgação 
dos dados públicos da notificação compulsória para 
profissionais de saúde, órgãos de controle social e 
população em geral 

(B) A notificação compulsória imediata deve ser realizada 
pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço 
assistencial que prestar o primeiro atendimento ao 
paciente, em até 24h desse atendimento, pelo meio 
mais rápido disponível 

(C) Violência doméstica e/ou outras violências não devem 
ser notificadas, pois o profissional de saúde não deve 
realizar denúncias de seus pacientes 

(D) Estados e municípios não podem acrescentar agravos à 
lista de doenças de notificação compulsória 
estabelecida pelo Ministério da Saúde 

(E) O profissional de saúde não deve proceder com 
notificação de doenças em que ele não tenha 
confirmação diagnóstica 

 

Questão 43 

É princípio básico para a limpeza e desinfecção de 
superfícies em serviços de saúde. Assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Proceder à frequente higienização das mãos 

(B) Limpar equipamentos a cada término da jornada 
semanal 

(C) Nunca processar os panos de limpeza de piso e de 
mobília na lavanderia hospitalar 

(D) Usar desinfetantes em todas as superfícies limpas. 

(E) Varrer a seco as superfícies 

 

Questão 44 

Sobre Controle de Infecção Hospitalar, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Álcool pode ser utilizado para limpeza de superfícies 
sujas 

(B) O uso de luvas substitui a lavagem de mãos 

(C) Profissionais devem estar imunizados de acordo com o 
Calendário Nacional de Vacinação do Adulto e do Idoso 

(D) Áreas críticas: são os ambientes não ocupados por 
pacientes e onde não se realizam procedimentos de 
risco 

(E) O detergente tem a função de esterilização tanto de 
sujeiras hidrossolúveis quanto aquelas não solúveis em 
água 
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Questão 45 

Sobre métodos, produtos e processamento de artigos e 
superfícies em estabelecimentos de saúde, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Autoclaves são utilizadas para esterilização de artigos 
críticos termorresistentes 

(B) Estufas são indicadas para artigos críticos, 
termossensíveis  

(C) A presença de sujidade no artigo não interfere na 
qualidade de sua esterilização 

(D) Testes biológicos não precisam ser feitos em processos 
de controle de infecção em Unidades Básicas de Saúde 

(E) Glutaraldeído esteriliza óleos, pós e caixas de 
instrumental 

 

Questão 46 

Hipócrates (460 a 370 a.C.) cunhou o postulado Primum 
non nocere, que significa – primeiro não cause o dano. A 
segurança do paciente está baseada também nesse 
postulado, entendendo que para isso é importante criar a 
cultura de segurança do paciente. Essa cultura está 
descrita corretamente em qual alternativa abaixo? 

 

(A) Cultura que prioriza metas financeiras e operacionais 
acima da segurança 

(B) Cultura na qual todos os trabalhadores, assumem 
responsabilidade pela sua própria segurança, pela 
segurança de seus colegas, pacientes e familiares 

(C) Cultura que supervisiona e penaliza os trabalhadores 
que cometem erros e acidentes  

(D) Cultura que bonifica profissionais que identificam, 
notificam e resolvem problemas relacionados à 
segurança na prática dos colegas 

(E) Cultura que responsabiliza o profissional por 
proporcionar recursos, estrutura e manutenção efetiva 
de sua própria segurança 

 

Questão 47 

Envolver o cidadão no cuidado faz parte da Segurança do 
Paciente. Sobre isso, é correto afirmar que: 

 

(A) em geral, os profissionais da saúde reagem bem 
quando pacientes indagam sobre qual o tipo de 
medicamento está sendo administrado, ou quando 
solicitam uma segunda opinião sobre seu diagnóstico.  

(B) a maior parte dos pacientes conhece seus direitos e o 
que é muito bem aceito por profissionais da Saúde. 

(C) todos os estabelecimentos de saúde preparam seus 
profissionais para informar ao paciente e seus 
familiares que um erro foi cometido. 

(D) corresponsabilidade e vínculos solidários, utilizados na 
Política Nacional de Humanização, remetem a uma 
perspectiva de envolvimento do paciente e de seus 
familiares no cuidado. 

(E) o prontuário do paciente, ainda que tenha este nome, 
deve ser visto como o “prontuário médico”, não sendo 
permitido pacientes tomarem ciência de seu conteúdo.  

 

Questão 48 

A imunologia é o estudo da imunidade, ou seja, dos 
eventos moleculares e celulares que ocorrem quando o 
organismo entra em contato com micro-organismos ou 
macromoléculas estranhas presentes no ambiente.  

Sobre os tipos de imunidade, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Resposta natural, inata ou inespecífica, é obtida pela 
administração de vacinas, que estimulam a resposta 
imunológica, para que esta produza anticorpos 
específicos 

(B) Idade, gestação, amamentação, uso de antitérmico 
profilático não interferem na resposta imune 

(C) Após uma infecção por sarampo, rubéola ou varicela, 
por exemplo, o indivíduo ficará protegido, não havendo 
mais o risco de adquirir a mesma doença novamente 

(D) A passagem de anticorpos maternos por via 
transplacentária, por intermédio da amamentação pelo 
colostro e pelo leite materno é uma forma de 
imunidade passiva artificial 

(E) Imunidade passiva natural corresponde à 
administração de soro antitetânico, antidiftérico, 
antibotrópico e as imunoglobulinas específicas contra a 
varicela, hepatite B e tétano, palivizumabe 
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Questão 49 

São insumos básicos da sala de vacina: 

 

(A) tecido de algodão cru, duplo, com trama têxtil 
adequada; embalagem de papel grau cirúrgico; 
embalagem de papel kraft com pH 5-8; filme poliamida 
entre 50 e 100 micras de espessuras. 

(B) bacia, cuba rim, pinças, água oxigenada, ataduras e 
bisturi. 

(C) enxertos de acrílico, cateteres, transducers, drenos, 
tubos de poliestireno e nylon. 

(D) recipientes e material para coleta de exames de fezes e 
escarro, triagem neonatal e glicemia capilar. 

(E) caixa coletora de material perfurocortante com 
suporte, dispensador para sabão líquido, dispensador 
para papel-toalha e  termômetros. 

 

Questão 50 

Qual das alternativas abaixo apresenta vacina que NÃO faz 
parte do calendário vacinal de gestantes? 

 

(A) Vacina antitetânica (dT) (tétano)  

(B) Vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)  

(C) Vacina contra a hepatite B  

(D) Vacina contra gripe (influenza) 

(E) Vacina dTpa (tétano, difteria e coqueluche)  

 


