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PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR 

PRAZO DETERMINADO Nº 17/2021 - FSPSS 

CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA 
1) Analise as afirmativas a seguir: 
I. Substantivo abstrato é o que designa ser de existência independente: prazer, beijo, trabalho, saída, beleza, 
cansaço, por exemplo. 
II. É correto afirmar que, na formação do adjetivo pátrio composto, o primeiro elemento aparece exclusivamente na 
forma ampliada, e nunca erudita. 
Marque a alternativa CORRETA: 
a) As duas afirmativas são verdadeiras. 
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. 
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. 
d) As duas afirmativas são falsas. 

 
2) Observe os períodos abaixo e assinale a alternativa em que o lhe funciona como adjunto adnominal: 
a) “… anunciou-lhe: Filho, amanhã vais comigo.” 
b) O peixe cai-lhe na rede.  
c) Ao traidor, não lhe perdoaremos jamais. 
d) Comuniquei-lhe o fato ontem pela manhã. 
 
3)  Assinale a alternativa em que as informações abaixo foram reunidas adequadamente e sem ambiguidade: 
Os economistas são entendidos em mercado financeiro. 
Os economistas descreveram os efeitos dos juros. 
Os juros são altos. 
Todos os efeitos são arrasadores. 
a) Os economistas que são entendidos em mercado financeiro descreveram os efeitos dos juros altos, que são 
arrasadores. 
b) Os economistas entendidos em mercado financeiro descreveram os efeitos que são arrasadores dos altos juros. 
c) Entendidos em mercado financeiro, os economistas descreveram os efeitos dos altos juros que são arrasadores. 
d) Os economistas, que são entendidos em mercado financeiro, descreveram os efeitos, arrasadores, dos juros, 
que são altos. 
 
4)  O adjunto adverbial relaciona-se com a circunstância por ele expressa. Assinale a alternativa que indica a frase 
que contém um adjunto adverbial de causa: 
a) Jamais duvide de Deus. 
b) Mande a carta pelo correio. 
c) Devido ao mau tempo, não saiu de casa. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5)   Indique a frase correta referente a utilização do numeral: 
a) primeiro de janeiro. 
b) um mil reais. 
c) 3ª festa da uva. 
d) século I (século um). 

 

CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
6)  Sabemos que a Atenção Básica tem o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente 
na situação de saúde individual e das coletividades. Desta forma, a Atenção Básica: 
a)  Tem alta complexidade e baixa densidade tecnológica. 
b)  Tem alta densidade tecnológica e alta complexidade. 
c)  Tem baixa densidade tecnológica e baixa complexidade. 
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d)  Tem alta densidade tecnológica e baixa complexidade. 
 
7)  A notificação compulsória consiste na comunicação da ocorrência de casos individuais, agregados de casos ou 
surtos, suspeitos ou confirmados, da lista de agravos relacionados na Portaria do Ministério da Saúde, que deve 
ser feita às autoridades sanitárias por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, visando à adoção das medidas 
de controle pertinentes. São doenças que fazem parte da Notificação Compulsória Imediata, EXCETO:  
a)Cólera.                
b) Tétano.              
c) Botulismo. 
d) Febre hemorrágica da dengue. 
 
8)  Em relação ao conteúdo da Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, assinale a alternativa correta. 
a) Devido à importância da centralização de esforços para a resolução de problemas nacionais, a realização de 
pesquisas e estudos na área da saúde é atribuição exclusiva da União. 
b) Os serviços de saúde dos hospitais universitários que se integram ao SUS passam a ser administrados pelo 
município, sendo o seu patrimônio, recursos humanos, pesquisa e extensão incorporados integralmente pela 
administração local do SUS. 
c) O desempenho técnico, econômico e financeiro dos municípios no período anterior será o único critério a ser 
utilizado para o estabelecimento de valores a serem transferidos para o orçamento da saúde. 
d) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
 
9)  O sistema de informação em saúde consiste em:  
a) Criado pelo Ministério da Saúde em 1975 para a obtenção regular de dados apenas sobre mortalidade no País, 
de forma abrangente e confiável, para subsidiar a esfera estadual de gestão na saúde pública.     
b) O monitoramento e coleta de dados em tempo real, que tem como objetivo o fornecimento de informações 
importantes sobre os problemas de saúde da população, subsidiando a tomada de decisões no nível municipal.  
c) Instrumentos padronizados de monitoramento e coleta de dados, que tem como objetivo o fornecimento de 
informações para análise e melhor compreensão de importantes problemas de saúde da população, subsidiando 
a tomada de decisões nos níveis municipal, estadual e federal.  
d) Implantado pelo Ministério da Saúde em 1990 com o objetivo de reunir informações epidemiológicas referentes 
aos nascimentos informados em todo território nacional, apresenta atualmente um número de registros maior do 
que o publicado pelo IBGE, com base nos dados de Cartório de Registro Civil. 
 
10)  O SUS obedece a três princípios doutrinários, a universalidade, a integralidade e a equidade. Tais princípios 
conferem legitimidade ao SUS. Observe o enunciado: “Seu objetivo é diminuir as desigualdades. As pessoas tem 
direito aos serviços, porém elas não são iguais e possuem necessidades distintas. Tratar desigualmente os 
desiguais, investindo mais onde a carência é maior.” A qual princípio do SUS se refere a afirmação:  
a) Universalização.  
b) Equidade.  
c) Integralidade.  
d) Nenhumas das alternativas está correta.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
11)  A Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre o exercício da Enfermagem e dá outras providências. 
Considerando esta Lei, são técnicos de Enfermagem:  
I. o titular do diploma ou do certificado de técnico de Enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado 
no órgão competente;  
II. o titular do diploma ou do certificado de técnico de Enfermagem, expedido de acordo com a sua região e 
registrado no órgão de origem;  
III. o titular do diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude 
de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de técnico de Enfermagem.  
IV. o titular do diploma ou do certificado legalmente conferido pela Secretaria de Saúde nas Unidades da 
Federação.  
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Responda corretamente.  
a) Apenas os itens I e III estão corretos;  
b) Apenas o item I está correto;  
c) Todos os itens estão incorretos;  
d) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
 
12)  A higiene das mãos (HM) é amplamente reconhecida como uma das principais estratégias para a prevenção 
das infecções relacionadas à assistência à saúde. De acordo com as Diretrizes da Organização Mundial de Saúde 
sobre higiene das mãos em serviço de saúde, quando a preparação alcóolica para as mãos está disponível, deve 
ser adotada como produto de escolha para a antissepsia rotineira das mãos. Assim, a fricção das mãos com 
preparação alcoólica deve seguir os seguintes passos, em ordem:  
a) Aplique a quantidade suficiente do produto em uma mão, em concha, cobrindo toda a superfície; friccione as 
palmas das mãos entre si; friccione a palma de cada mão contra o dorso, entrelaçando os dedos; friccione as 
palmas entre si com os dedos entrelaçados; friccione o dorso dos dedos de uma mão na palma da mão oposta; 
friccione, em movimento circular, o polegar com o auxílio da palma da mão; e friccione, em movimento circular, as 
polpas digitais e unhas da mão contra a palma da outra mão. Quando estiverem secas, suas mãos estarão seguras.  
b) Aplique pouca quantidade do produto em uma mão, cobrindo um terço da superfície; friccione as palmas das 
mãos entre si; friccione o dorso dos dedos de uma mão na palma da mão oposta; friccione, em movimento circular, 
as polpas digitais e unhas da mão contra a palma da outra mão; e friccione em movimento circular o polegar com 
o auxílio da palma da mão. Após 30 segundos, suas mãos estarão seguras.  
c) Aplique a quantidade suficiente do produto em uma mão, em concha, cobrindo um terço da superfície; friccione 
a palma de cada mão contra o dorso, entrelaçando os dedos; friccione o dorso dos dedos de uma mão na palma 
da mão oposta e friccione, em movimento circular, as polpas digitais contra a palma da outra mão. Quando 
estiverem secas, suas mãos estarão seguras.  
d) Aplique a quantidade suficiente do produto em uma mão em concha, cobrindo um terço toda a superfície; 
friccione as palmas entre si com os dedos entrelaçados; friccione o dorso dos dedos de uma mão na palma da mão 
oposta; friccione, em movimento circular, o polegar com o auxílio da palma da mão; e friccione, em movimento 
circular unhas da mão contra a palma da outra mão. Após 30 segundos, suas mãos estarão seguras. 
 
13) Uma paciente do sexo feminino, de 25 anos de idade, iniciará o tratamento de tuberculose pulmonar bacílífera. 
Deverá ser orientada sobre a duração do tratamento regular, que é de:  
a) primeira de 3 meses e a segunda de 3 meses.  
b) primeira de 4 meses e a segunda de 6 meses.  
c) primeira de 2 meses e a segunda de 6 meses.  
d) primeira de 2 meses e a segunda de 4 meses.  
 
14)  A ênfase no suporte básico de vida nas diretrizes 2015 da American Heart Association continua na qualidade 
das compressões cardíacas. Em uma Parada Cardiorrespiratória (PCR) os profissionais de saúde devem: 
a) minimizar as interrupções nas compressões e ventilar, adequadamente, com duas ventilações, após 30 
compressões; cada ventilação deve ser administrada em 1 segundo, com elevação do tórax.  
b) comprimir o tórax numa frequência superior a 120 compressões por minuto.  
c) apoiar-se sobre o tórax entre as compressões para diminuir as interrupções e melhorar a efetividades das 
compressões e sucesso da PCR.  
d) reconhecer o paciente em PCR utilizando o VER, OUVIR e SENTIR. 
 
15)  A limpeza e aplicação de material sobre uma ferida para sua proteção, absorção e drenagem é um 
procedimento de enfermagem e este meio terapêutico é denominado (a):  
a) Higienização;  
b) Drenagem;  
c) Assepsia;  
d) Curativo. 
 
16)  Que vacina o Ministério da Saúde disponibiliza ao idoso, qual protege contra meningites bacterianas, 
pneumonias e sinusites?  
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a) Tríplice bacteriana.  
b) Pneumocócica 23- valente.  
c) dT.  
d) Influenza. 
 
17)  No que se refere aos cuidados na administração de soro de reidratação oral, analise os itens a seguir e, ao 
final, assinale a alternativa correta:  
I – O aumento da frequência e volume das evacuações na fase de reposição é esperada.   
II – A validade do soro de reidratação oral diluído é de 5 horas. Após esse tempo deve ser desprezado.  
III – Deve ser oferecido preferencialmente gelado para reduzir os vômitos.  
a) Apenas o item I é verdadeiro.  
b) Apenas o item II é verdadeiro.  
c) Apenas o item III é verdadeiro.  
d) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 
 
18)  Quedas para pessoas idosas podem significar perda de autonomia e incapacidades parciais ou totais. Para 
evitar quedas nesta idade, muitos são os cuidados a serem observados pelo próprio idoso. Todo profissional de 
saúde precisa atentar para as orientações adequadas, tais como, EXCETO: 
a) Orientar ao idoso que deixe uma luz acesa à noite para o caso de necessitar se levantar. 
b) Colocar tapetes nas portas e salas para evitar que o ambiente fique frio. 
c) Orientá-lo a esperar que o ônibus esteja completamente parado para subir ou descer. 
d) Orientar que use sapatos fechados e com solado de borracha. 
 
19)  No que se refere à vacina BCG, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  
I – Não pode ser administrada paralelamente a outra vacina.  
II – Deve ser administrada a partir dos 2 (dois) meses de vida.  
III – Deve ser administrada o mais precocemente possível, de preferência após o nascimento.  
Apenas o item I é verdadeiro.  
a) a Apenas o item I é verdadeiro.  
b)  Apenas o item II é verdadeiro.  
c)  Apenas o item III é verdadeiro.  
d)  Apenas os itens I e II são verdadeiros.  
 
20)  A Rede de Frio é o sistema utilizado pelo Programa Nacional de Imunização, que tem o objetivo de assegurar 
que os imunobiológicos disponibilizados no serviço de vacinação sejam mantidos em condições adequadas de 
transporte, armazenamento e distribuição, permitindo que eles permaneçam com suas características iniciais até 
o momento da sua administração. Alterações de temperatura (excesso de frio ou calor) podem comprometer a 
potência imunogênica. Assim, é correto afirmar: 
a) os imunobiológicos com prazo de validade mais curto devem ser dispostos atrás dos demais frascos, para 
otimizar a utilização dos que possuem maior prazo de validade. 
b) os imunobiológicos devem ser organizados por tipo (viral ou bacteriano) e acondicionados na 1ª e 2ª prateleiras. 
O refrigerador tipo ‘frigobar’ pode ser utilizado para conservação de imunobiológico em pequenos estabelecimentos 
de saúde. 
c) Na sala de vacinação, todas as vacinas devem ser armazenadas entre +2ºC e +8ºC, sendo a 
temperatura ideal +5ºC. 
d) Para manejo das caixas térmicas de uso diário na sala de vacinação, recomenda-se o uso de caixa térmica de 
isopor com capacidade máxima de 12 litros. É possível a utilização de gelo em barra ou escama nessas caixas. 
 
 


