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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 005/2018  

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ - SP 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM ESF 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                   Número de Documento 

   

 

 Este caderno de questões está assim constituído:  
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE REPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado, e o CADERNO DE QUESTÕES.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ – SP – TÉCNICO DE ENFERMAGEM ESF.  
Marque aqui as suas respostas:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   27 28 29 30 

               

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

               

46 47 48 49 50           

               

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 
Conhecimentos Gerais e Atualidades 
Legislação de Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos  

10 
05 
10 
25 

Total de questões  50 
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LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTOS 

 
Leia a música abaixo e responda a questão 1. 
 
Planeta Água - Guilherme Arantes 
 
Água que nasce na fonte serena do mundo 
E que abre um profundo grotão 
Água que faz inocente riacho 
E deságua na corrente do ribeirão 
 
Águas escuras dos rios 
Que levam a fertilidade ao sertão 
Águas que banham aldeias 
E matam a sede da população 
 
Águas que caem das pedras 
No véu das cascatas, ronco de trovão 
E depois dormem tranquilas 
No leito dos lagos 
No leito dos lagos 
 
Água dos igarapés 
Onde Iara, a mãe d'água 
É misteriosa canção 
Água que o sol evapora 
Pro céu vai embora 
Virar nuvens de algodão 
 
Gotas de água da chuva 
Alegre arco-íris sobre a plantação 
Gotas de água da chuva 
Tão  
tristes, são lágrimas na inundação 
 
Águas que movem moinhos 
São as mesmas águas que encharcam o chão 
E sempre voltam humildes 
Pro fundo da terra 
Pro fundo da terra 
 
Terra! Planeta Água 
Terra! Planeta Água 
Terra! Planeta Água [...] 
 
1) Com base no texto apresentado, analise as 
afirmações a seguir: 
I- Por meio da música, o autor traz a informação de 
que a maior parte do planeta é coberta por água, isso 
justifica o título da música ser “Planeta Água”. 
II- Água é sinônimo de vida, ainda que apresente 
turbidez, vinda de fonte, pedra, riacho, ribeirão, leva 
fertilidade ao sertão, mata a sede da população das 
comunidades ribeirinhas. 
III- A referência feita pelo autor sobre as „águas 
escuras dos rios‟ é uma denúncia velada, quer dizer 
que a população deve se abster do contato com rios 
sujos, poluídos para evitar danos à saúde. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas a afirmativa I.  
b) Apenas as afirmativas I e II. 
c) Apenas a afirmativa III.  
d) Nenhuma das alternativas 
 

2) Apesar do Brasil ser um país que possui reservas 
hídricas, e escassez de água é uma realidade em 
muitas regiões do país. Para enfrentar a crise hídrica, 
é necessário envolvimento governamental, 
comunitário e individual. A partir dessa premissa, 
analise as proposições a seguir e a relação entre elas. 
 
I- O consumo de água é maior do que sua capacidade 
de renovação. No Brasil, esse consumo deve-se a 
densidade demográfica, crescimento de indústrias e 
irrigação na agricultura. Diante disso, o poder público 
visa mobilizar esforços que levem a boas práticas de 
manejo e uso sustentável da água. 
 
PORQUE 
 
II- O acesso universal e equitativo da água potável, 
reutilização segura da água, gestão integrada dos 
recursos hídricos e proteção dos ecossistemas 
relacionados com a água que inclui florestas, rios, 
aquíferos e lagos, tem o objetivo final de promover o 
desenvolvimento sustentável da água para todos. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) A assertiva I é uma proposição verdadeira e a II é uma 
proposição falsa. 
b) As assertivas I e II são proposições verdadeiras e a II é 
uma justificativa correta da I. 
c) A assertiva I é uma proposição falsa e a II é uma 
proposição verdadeira. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
3) Indique os tempos verbais das orações, 
respectivamente: 
I- Porém, ontem, não visualizei a mensagem. 
II- Amanhã visualizarei a mensagem na hora do jantar. 
III- Visualizo as mensagens todos os dias na hora do 
intervalo. 
a) I- Pretérito imperfeito; II- futuro do subjuntivo; III- 
imperativo negativo. 
b) I- Pretérito perfeito; II- futuro do presente; III- presente 
do indicativo. 
c) I- Pretérito mais que perfeito; II- futuro do pretérito; III- 
Gerúndio. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
Leia o texto abaixo e responda a questão 4. 
 
 A visão preponderante na Ciência admite que as 
mudanças no clima global são um fato e vem 
ocorrendo pela ação da atividade humana. O desafio 
para o enfrentamento das causas e das 
consequências das Mudanças Climáticas é 
imensamente complexo. Para a Educação Ambiental 
(EA) parece ser ainda mais, na medida em que a 
compreensão do fenômeno Mudanças Climáticas é 
algo distante, difícil, abstrato, deslocado no tempo e 
longe no espaço. 
 Análises apontam que se todas as emissões de 
gases de efeito estufa fossem paralisadas hoje, os 
gases presentes na atmosfera (que demoram em 
média um século para se dissipar) ainda aqueceriam a 
terra no mínimo em mais 1ºC até 2100, além dos 0,76 
ºC que o planeta já ganhou desde a Revolução 
Industrial. A chave para a formulação e a 
implementação de políticas públicas de EA, em 
tempos de Mudanças Climáticas, deve estar centrada 
nas transformações humanas, propondo alternativas 
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para o modelo e a cultura materialistas que colocam 
em risco a humanidade. 
Disponível em: http://www.mma.gov.br/governanca-
ambiental/copa-verde/nucleo-mudancas-
climaticas/experiencias-internacionais/item/8266 
Acesso em: 19/07/2017. 
 
4) A partir das ideias que emergem do texto, leia as 
assertivas que seguem:  
I- A ação da atividade humana sobre o meio ambiente 
é uma das causas das mudanças no clima global. 
II- Emissões de gases de efeito estufa demorariam em 
média um século para agir na atmosfera da Terra e 
consequentemente diminuir sua temperatura. 
III- O modelo capitalista adotado pelo sistema 
econômico mundial afeta negativamente o clima 
global. 
É CORRETO o que se afirma em: 
a) Apenas a afirmativa II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas a afirmativa III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
Leia a charge: 
 

 
Disponível em: 
http://maringa.odiario.com/imagens/charges/2018/07/c
harges/33485/. Acesso em: 13/07/2018. 
 
5) Relacione à charge com as assertivas que seguem, 
e assinale verdadeiro ou falso: 
(  ) A charge demonstra que o Brasil é o país do 
futebol, tem jogador de renome mundial em sua 
seleção, mas deixa a desejar em áreas fundamentais, 
como  segurança, transporte, saúde e educação. 
(  ) Podemos inferir, por meio do diálogo entre os 
personagens que o país da Bélgica, além do 
investimento no esporte como o futebol, também 
investe nas áreas fundamentais como segurança, 
transporte, saúde e educação. 
(   )  Os personagens se referem a um dos jogos das 
quartas de final da Copa do Mundo de 2018, que teve 
as seleções do Brasil e da Bélgica em campo. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) V- V- F. 
b) F- F- V. 
c) V- V- V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) Qual das opções abaixo apresenta antonímia? 
a) transformação – metamorfose. 
b) bendito – maldito. 
c) certo – exato. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
7) Assinale a alternativa que apresenta um pronome 
indefinido: 
a) Eu encontrei-o no shopping. 
b) Ninguém quer se responsabilizar por este trabalho. 
c) Veja esta reportagem. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) A respeito dos adjetivos relacione as colunas 
abaixo: 
1) Adjetivo biforme: 
2) Adjetivo uniforme: 
(  ) Gabriela é uma menina simpática.  
(  ) Paulo é um garoto feliz. 
(  ) O casaco é vermelho.  
(  ) A blusa é azul. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) 1-1-2-2. 
b) 1-2-1-2. 
c) 2-1-2-1. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) São sinônimos de contente EXCETO:  
a) prazeroso. 
b) alegre. 
c) feliz.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) Sobre as figuras de linguagem assinale a 
alternativa que apresenta onomatopeia : 
a) “É ferida que dói e não se sente./É um contentamento 
descontente.” (Luís de Camões) 
b) O rato roeu a roupa do rei de Roma.  
c) O ovo caiu da mesa e fez ploft no chão. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 
11) Leia a noticia abaixo e complete a lacuna:  
“O presidente Michel Temer assinou na sexta-feira do dia 16 
de fevereiro de 2018, no Palácio do Planalto, o decreto de 
intervenção federal na segurança pública no estado do 
________. O decreto chegou à Câmara dos Deputados na 
tarde desta sexta e foi protocolado por um funcionário da 
Casa Civil na Primeira Secretaria da Câmara.” 
(Redação adaptada. Disponível em: 
https://g1.globo.com/) 
a) Rio de janeiro  
b) Paraná 
c) Roraima 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna: 
“Cem anos após o nascimento de ___________ a 
África do Sul prestou na quarta-feira do dia 18 de julho 
de 2018 uma homenagem a este ícone da luta contra o 
Apartheid com uma marcha simbólica liderada por sua 
viúva, Graça Machel, e um fórum organizado pelo ex-
presidente americano Barack Obama.” (Redação 
adaptada. Disponível em: https://g1.globo.com) 
a) Nelson Mandela. 
b) Fidel Castro.  
c) Cyril Ramaphosa. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13)  A Copa do Mundo FIFA de 2022 ocorrerá em ? 
a) Doha. 

http://www.mma.gov.br/governanca-ambiental/copa-verde/nucleo-mudancas-climaticas/experiencias-internacionais/item/8266
http://www.mma.gov.br/governanca-ambiental/copa-verde/nucleo-mudancas-climaticas/experiencias-internacionais/item/8266
http://www.mma.gov.br/governanca-ambiental/copa-verde/nucleo-mudancas-climaticas/experiencias-internacionais/item/8266
http://maringa.odiario.com/imagens/charges/2018/07/charges/33485/
http://maringa.odiario.com/imagens/charges/2018/07/charges/33485/
https://g1.globo.com/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/cyril-ramaphosa-e-o-novo-presidente-da-africa-do-sul.ghtml
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b) Catar. 
c) Macau. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Leia a noticia abaixo: 
“O Ministério da Saúde anunciou uma campanha de 
emergência nos estados mais atingidos pela febre 
amarela. Serão aplicadas doses fracionadas da vacina 
para combater com maior agilidade a circulação do 
vírus.” (Redação adaptada. Disponível em:  
https://g1.globo.com/) 
Quais são os estados mais atingidos pela Febre 
Amarela? 
a) São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. 
b) Paraná, Roraima e Amazonas. 
c) Rio Grande do Sul, São Paulo, e Pará. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Leia a noticia abaixo:  
“Um passeio que virou um drama. No dia 23 de 
junho, 12 meninos com idades entre 11 e 16 anos e 
seu técnico de futebol desapareceram em uma 
caverna. Após 9 dias, eles foram encontrados com 
vida, mas em uma área de difícil acesso – um 
resgatista da elite da Marinha morreu ao tentar ajudá-
los.”  
A caverna fica localizada? 
a) No Canadá. 
b) Na Tailândia. 
c) No Montevidéu. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
LEGISLAÇÃO PÚBLICA DA SAÚDE 

 
16) Segundo o art. 1º da Lei Federal 8.142/90 é 
INCORRETO afirma que: 
a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada oito 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. 
b) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado composto por representantes 
do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde 
e usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e 
financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe 
do poder legalmente constituído em cada esfera do 
governo. 
c) 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. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17) A respeito da Portaria MS nº 1.271/2014 o art. 3º 
descreve que: 
a) A notificação compulsória é obrigatória para os 
médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis 
pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam 
assistência ao paciente, em conformidade com o art. 8º da 
Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975. 
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 24 (vinte e quatro) horas desse 
atendimento, pelo meio mais rápido disponível. 
c) A notificação compulsória semanal será feita à 
Secretaria de Saúde do Município do local de atendimento 
do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou 
agravo de notificação compulsória. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) Fazem parte da Lista Nacional de Notificação 
Compulsória EXCETO: 
a) Acidente por animal potencialmente transmissor da 
raiva. 
b) Acidente de trabalho com exposição a material 
biológico. 
c) Acidente de trabalho: grave, fatal e em crianças e 
adolescentes. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
19) Segundo a Portaria MS nº 1.271/2014  as 
autoridades de saúde garantirão:  
I- As autoridades de saúde garantirão o sigilo das 
informações pessoais integrantes da notificação 
compulsória que estejam sob sua responsabilidade 
II- As autoridades de saúde garantirão a divulgação 
atualizada dos dados públicos da notificação 
compulsória para profissionais de saúde, órgãos de 
controle social e população em geral. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Os itens I e II está correto. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios aplicarão, anualmente, em ações e 
serviços públicos de saúde recursos mínimos 
derivados da aplicação de percentuais calculados 
sobre: 
a) no caso da União, a receita corrente líquida do 
respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 
45% (quarenta e cinco por cento). 
b) no caso da União, a receita corrente líquida do 
respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 
15% (quinze por cento).  
c) no caso da União, a receita corrente líquida do 
respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 
30 % (trinta por cento). 
d) Nenhuma das alternativas  
 
21)  A Lei federal 8.080/90 Art. 1º descreve que:  
a) Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacional, as 
ações e serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por 
pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado. 
b) Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacional, as 
ações e serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por 
pessoas naturais ou jurídicas de direito Público. 
c) Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacional, as 
ações e serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por 
pessoas naturais ou jurídicas de direito apenas Privado. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
22) Em relação a vacinação de trabalhadores é 
INCORRETO afirmar: 

https://g1.globo.com/bemestar/noticia/sao-paulo-rio-de-janeiro-e-bahia-vao-adotar-vacina-fracionada-da-febre-amarela.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/sao-paulo-rio-de-janeiro-e-bahia-vao-adotar-vacina-fracionada-da-febre-amarela.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/sao-paulo-rio-de-janeiro-e-bahia-vao-adotar-vacina-fracionada-da-febre-amarela.ghtml
https://g1.globo.com/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/meninos-presos-em-caverna-na-tailandia-resgate-com-mergulho-ainda-nao-e-possivel.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/meninos-presos-em-caverna-na-tailandia-resgate-com-mergulho-ainda-nao-e-possivel.ghtml
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a) A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser 
fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa 
contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no 
PCMSO. 
b) A vacinação deve obedecer às recomendações do 
Ministério da Saúde. 
c) A vacinação deve ser registrada no prontuário clínico 
individual do trabalhador, previsto na NR-07. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
23) Os produtos químicos, inclusive intermediários e 
resíduos que impliquem riscos à segurança e saúde 
do trabalhador, devem ter uma ficha descritiva 
contendo, no mínimo, as seguintes informações 
EXCETO: 
a) as características e as formas de utilização do produto. 
b) os riscos à segurança e saúde do trabalhador e ao meio 
ambiente, considerando as formas de utilização. 
c) as medidas de proteção coletiva, individual e controle 
médico da saúde dos trabalhadores. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
24) Segundo a Lei Federal 8.142/90 Art. 2° Os recursos 
do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados 
como: 
I - despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta. 
II - investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional. 
III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do 
Ministério da Saúde. 
IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal. 
Assinale a alternativa CORRETA:  
a) Apenas I, II e IV. 
b) Apenas II e III. 
c) I, II, III e IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
25) Portaria MS nº 1.271/2014 Art. 2º Para fins de 
notificação compulsória de importância nacional, 
serão considerados os seguintes conceitos: Assinale 
verdadeiro ou falso: 
(  ) agravo: enfermidade ou estado clínico, 
independente de origem ou fonte, que represente ou 
possa representar um dano significativo para os seres 
humanos. 
(  ) autoridades de saúde: o Ministério da Saúde e as 
Secretarias de Saúde dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, responsáveis pela vigilância em saúde em 
cada esfera de gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
( ) doença: qualquer dano à integridade física ou 
mental do indivíduo, provocado por circunstâncias 
nocivas, tais como acidentes, intoxicações por 
substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões 
decorrentes de violências interpessoais, como 
agressões e maus tratos, e lesão autoprovocada. 
(  )  epizootia: doença ou morte de animal ou de grupo 
de animais que possa apresentar riscos à saúde 
pública. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) F-V-F-V. 
b) V-F-V-F. 

c) V-V-V-F. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
26) A enfermagem compreende um componente 
próprio de conhecimentos científicos e técnicos, 
construído e reproduzido por um conjunto de práticas 
sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino, 
pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação de 
serviços à pessoa, família e coletividade, no seu 
contexto e circunstâncias de vida. A enfermagem 
brasileira, face às transformações socioculturais, 
científicas e legais, entendeu ter chegado o momento 
de reformular o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem (CEPE). Em relação ao Código de Ética 
na Enfermagem na RESOLUÇÃO COFEN 311/2007, é 
CORRETO afirmar: 
a) A trajetória da reformulação, coordenada pelo Conselho 
Federal de Enfermagem com a participação dos 
Conselhos Regionais de Medicina, incluiu discussões com 
a categoria de enfermagem. O Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem está organizado por assunto 
e inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres e 
proibições pertinentes à conduta ética dos profissionais de 
enfermagem.   
b) Sobre as Responsabilidades e Deveres o Art. 21 diz 
“Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos 
decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por 
parte de qualquer membro da equipe de saúde, 
encaminhando a pessoa, família e coletividade aos 
serviços de defesa do cidadão, nos termos da lei”.  
c) O Art. 50 Das Responsabilidades e Deveres – 
“Comunicar formalmente ao Conselho Regional de 
Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão de 
cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do 
profissional em cumprir o presente Código e a legislação 
do exercício profissional”.   
d) O Art. 82 Do Sigilo Profissional diz “Manter segredo 
sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão 
de sua atividade profissional, mesmo em casos previstos 
em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da 
pessoa envolvida ou de seu representante legal”.  
 
27) A Lei 7.498 de 25 de Junho de 1986 tem como 
objetivo a regulamentação do exercício da 
enfermagem e dá outras providências. Intitula que a 
enfermagem deve ser exercida privativamente pelo 
Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem e pelo 
Auxiliar de Enfermagem com devido registro no 
Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na 
área onde ocorre o exercício. Esta lei menciona o que 
é de dever de cada um (Enfermeiro, Técnico de 
Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem), para que 
todos fiquem por dentro dos seus direitos e deveres e 
o que é de sua competência ou não. Sobre essa lei 
para a função Técnico de Enfermagem, assinale a 
alternativa CORRETA: 
a) Se este possuir formação fora do território brasileiro, 
deverá revalidar os documentos no Brasil. Brasileiros 
natos ou naturalizados e estrangeiros que tenham 
concluído cursos técnicos em outros países podem 
solicitar a validação de seus diplomas. Para isso, é preciso 
que haja correspondência entre o currículo, à carga 
horária e as habilitações ou títulos conferidos nas duas 
instituições. Com o diploma validado, o técnico pode 
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solicitar registro nos órgãos de classe e atuar 
profissionalmente no Brasil.  
b) A Resolução Cofen nº 0509/2016 que normatiza as 
condições para Anotação de Responsabilidade Técnica 
considera no seu artigo 2º o Serviço de Enfermagem como 
integrante da estrutura organizacional de instituição que 
possuem entre a gestão de pessoas profissionais de 
Enfermagem e tem como objetivo ações relacionadas aos 
cuidados assistenciais, promoção, prevenção e atividades 
de áreas técnicas relacionadas à profissão de 
Enfermagem.  
c) O Técnico de Enfermagem no geral participa de forma 
ativa dos serviços de Enfermagem, empregando 
processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar a 
proteção e recuperação da saúde do paciente. O Técnico 
deverá fazer pelo próximo aquilo que o outro não pode 
fazer por si mesmo; ajudar ou auxiliar quando está 
impossibilitado de se autocuidar; orientar ou encaminhar a 
outros profissionais.  Executar ações assistenciais de 
Enfermagem, exceto as privativas do Técnico de 
Enfermagem, observado o disposto no Parágrafo único do 
Art. 11 desta Lei.  
d) O Técnico de Enfermagem executa diversas tarefas de 
Enfermagem como a administração de sangue, plasma, 
medicação, controle de sinais vitais, prestação de 
cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de 
higiene pessoal, aplicação de diálise peritonial e 
hemodiálise, introdução de cateter venoso central e 
vesical, valendo-se sempre dos seus conhecimentos 
técnicos, para proporcionar o maior grau de bem estar 
físico, mental e social aos pacientes; executa tarefas 
complementares, e outros, preparando o paciente, o 
material e o ambiente, para assegurar maior eficiência na 
realização dos exames e tratamentos.  
 
28) O Centro Cirúrgico é um lugar especial dentro do 
hospital, convenientemente preparado seguindo um 
conjunto de requisitos que o torna apto à prática da 
cirurgia. De uma forma mais técnica, conceitua-se 
Centro Cirúrgico em um setor do hospital onde se 
realizam intervenções cirúrgicas visando atender a 
resolução de intercorrências cirúrgicas, por meio da 
ação de uma equipe integrada. Nele são realizadas 
técnicas estéreis para garantir a segurança do cliente 
quanto ao controle de infecção. Por ser um local 
restrito, o acesso ao público é limitado, ficando 
restrita a circulação dos profissionais que lá atuam. 
Sobre a atuação do Técnico de Enfermagem no Centro 
Cirúrgico, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O período de permanência na REC (Recuperação Pós 
Anestésica) requer avaliação e assistência constante, pois 
neste momento que o paciente apresenta maior 
vulnerabilidade e estabilidade em decorrência das drogas 
anestésicas e do próprio procedimento cirúrgico. É de 
competência da equipe de enfermagem da REC prestar 
assistência de enfermagem sistematizada e 
individualizada aos pacientes no período pós-operatório 
imediato e registrar em impresso, norteando-se pelas 
normas da instituição.  
b) O trabalho do Técnico de Enfermagem no Centro 
Cirúrgico no preparo do corpo pós-morte do Adulto, deve 
seguir os seguintes parâmetros: Providenciar o atestado 
de óbito ou solicitação de necropsia para que o médico 
preencha; identificar o corpo com etiqueta contendo: nome 
completo, RH, data, horário de óbito e assinatura, afixado 
no corpo externamente; preparar o corpo conforme 
técnica; anotar no prontuário do paciente os dados 

referentes ao óbito, os cuidados com o corpo e os 
impressos preenchidos; encaminhar o corpo ao necrotério 
coberto com lençol e identificado externamente; registrar a 
entrada do corpo, em livro próprio do necrotério e solicitar 
a limpeza terminal da unidade.  
c) Observar, no caso das puérperas, a contração uterina, o 
sangramento vaginal, a episiorrafia no caso de parto 
normal, o ingurgitamento mamário, presença ou ausência 
de colostro e a anatomia do bico da mama (plano, 
invertido, pseudo invertido, retrátil, etc.) e descontrole 
hemodinâmico.  
d) As rotinas de óbito do produto de aborto seguidas pelo 
Técnico de Enfermagem são: Pesar o produto de aborto; 
verificar com o médico o destino a ser dado ou produto do 
aborto; preencher aviso de óbito em duas vias; colocar a 
peça em frasco com solução de formol diluição de 1:4 e 
identificar com: nome do paciente, RH, data e nome da 
peça e encaminhar para anatomia patológica.  
 
29) A infecção hospitalar representa a quarta maior 
causa de óbitos em todo o mundo. De acordo com o 
Ministério da Saúde, no Brasil, fungos, vírus e 
bactérias matam cerca de cem mil pessoas todos os 
anos. O assunto preocupa hospitais da rede pública e 
privada pela alta taxa de contágio, que chega a 15% de 
todos os pacientes internados em hospitais 
brasileiros. CME é a sigla para Central de Material e 
Esterilização. O objetivo da CME é ser um setor 
destinado à limpeza, acondicionamento, esterilização 
e distribuição de todos os artigos médicos 
hospitalares. Sobre a Central de Materiais e 
Esterilização, é CORRETO afirmar: 
a) Os artigos destinados à penetração através da pele e 
mucosas adjacentes, nos tecidos subepiteliais e no 
sistema vascular, bem como todos os que estejam 
diretamente conectados com este sistema, são chamados 
de ARTIGOS SEMI CRÍTICOS. Estes requerem 
esterilização para satisfazer os objetivos a que se 
propõem.  
b)  Esterilização por gravidade consiste em introduzir o 
vapor na câmara interna do aparelho e eliminar o ar 
interno por expulsão, ou seja, forçar a saída do ar na 
medida em que o vapor for injetado. Neste processo, o 
aquecimento da carga é feito de fora para dentro, 
acumulando o tempo de aquecimento. Também no 
processo de gravidade, o sistema de secagem é feito por 
venturi, conseguindo-se um vácuo de capacidade media, 
sendo que, ao alongar o tempo de exposição, previamente 
determinado, ter-se-á materiais secos e estéreis.  
c) Após submeter os artigos ao processamento mais 
adequado, estocá-los em área separada, limpa, livre de 
poeiras, em armários fechados, preferencialmente. As 
áreas de estocagem próximas às pias, água ou tubos de 
drenagem são proibidas. Os artigos esterilizados por meio 
físico podem ser estocados até uma semana em prateleira 
fechada ou até um mês, se colocado sob uma cobertura 
de plástico ou bolsa selada.  
d)  O álcool etílico tem menor atividade germicida, menor 
custo e toxicidade que o isopropílico. O álcool isopropílico 
tem ação seletiva para vírus, é mais tóxico e com menor 
poder germicida que o etílico. As aplicações utilizando de 
álcool 70% devem ser feitas da seguinte forma: friccionar 
álcool 70%, esperar secar e repetir três vezes a aplicação.  
 
30) A assistência de enfermagem no período 
operatório pode ser dividida em três fases: pré, trans e 
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pós-operatório. Sobre o pós - operatório do paciente é 
CORRETO afirmar. 
a) O esvaziamento intestinal no pós - operatório diminui o 
risco de liberação do conteúdo intestinal durante a cirurgia, 
provocado pelo efeito de medicamento relaxante 
muscular. Dependendo do cliente, da cirurgia e da equipe 
que o assiste, o preparo intestinal pode ser realizado 
mediante a utilização de laxativos, lavagem intestinal ou 
ambos. Geralmente, este preparo ocorre entre 12 e 24 
horas antes do ato cirúrgico.  
b) No pós - operatório a diminuição da pressão arterial e 
pulso são ocasionados pela perda de sangue durante a 
cirurgia, efeito do anestésico ou, mesmo, mudança brusca 
de posição. A hipotensão arterial é a complicação precoce 
mais frequente encontrada nas pessoas submetidas à 
anestesia geral, devendo ser corrigida com hidratação 
rigorosa pela via EV, mantendo-se o cliente na posição de 
Trendelemburg para melhorar o retorno venoso e 
administrando-lhe oxigênio.  
c) No pós - operatório Imediato, o choque hipovolêmico é 
o mais comum, provocado pela perda sanguínea 
excessiva ou reposição hídrica ou sanguínea inadequada 
durante ou após a cirurgia. Outro tipo frequente é o 
choque séptico decorrente de cirurgias infectadas, 
infecções crônicas ou adquiridas durante ou após o ato 
cirúrgico.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
31) A enfermagem deve encarar o paciente como um 
indivíduo, membro de uma família e da comunidade, 
com necessidades básicas comuns a todo ser 
humano, entre elas amor, atenção, de dedicação e 
respeito pela sua personalidade. Essas necessidades 
assumem importância maior se considerar que o 
paciente, durante a cirurgia, está completamente 
indefeso e, portanto inteiramente sob cuidados da 
equipe médica cirúrgica e a equipe de enfermagem. 
Cabe à equipe cirúrgica e a equipe de enfermagem a 
responsabilidade de zelar pelo paciente anestesiado, 
proporcionando durante a cirurgia condições que 
assegurem um pós-operatório calmo e feliz, seja qual 
for à anestesia a ele ministrada. Quanto aos 
conhecimentos do Técnico de Enfermagem durante os 
procedimentos cirúrgico-anestésicos, assinale a 
alternativa CORRETA. 
a)  Uma das mais graves complicações pós-operatórias é 
o choque, pode resultar da hipervolemia. O choque pode 
ser descrito como a inadequada oxigenação celular 
associada da incapacidade de excreção das escórias do 
metabolismo.  
b) Os diagnósticos de enfermagem mais comuns 
relacionados com os cuidados ao paciente pós-anestesia 
incluem: padrão respiratório ineficaz, débito cardíaco 
reduzido, alto risco para alteração na temperatura 
corporal, processos do pensamento alterado e dor.  
c) A assistência de enfermagem ao paciente com 
complicações circulatórias hipovolêmicas fundamenta-se 
em: repor líquido de acordo com a prescrição médica; 
abaixar membros inferiores; monitorar os sinais vitais; 
manter o acesso venoso adequado; preparar o paciente 
para re-operação, se necessário; manter o material de 
atendimento de emergência próximo; registrar a 
assistência prestada.  
d) Os cuidados de enfermagem em uma alteração da 
função neurológica na primeira hora pós-anestesia são: 
avaliar o nível de consciência; determine o tipo de agente 
anestésico usado; monitorizar o nível de saturação de O2; 

acompanhar o nível de evolução da ansiedade e da dor; 
observar se a distensão abdominal está presente; 
administrar O2 umidificado; administrar sedação para 
ansiedade ou medicação para dor se prescrito.  
 
32) A equipe de enfermagem é responsável pela 
montagem da sala cirúrgica, para que o procedimento 
cirúrgico possa ocorrer com segurança e 
tranquilidade, priorizando a saúde do paciente. É 
preciso prever os materiais, instrumentais e 
equipamentos indispensáveis para a realização do 
procedimento cirúrgico-anestésico e prover a sala 
cirúrgica de todo esses itens necessários. Com base 
nesses conhecimentos, é CORRETO afirmar. 
a) Bomba de Infusão é um equipamento destinado á 
infusão de drogas, controlando sua vazão, tempo e 
quantidade de líquido ingerido. Deve ser utilizada 
principalmente para drogas vasoativas.  
b) O Eletrocautério é um aparelho eletrônico que tem a 
capacidade de transformar a corrente elétrica de alta 
tensão, mais que apesar da intensidade, não ocasiona 
alteração orgânica nem excitação nervosa no paciente. O 
aparelho possui incompatibilidade com uso junto com 
gazes.  
c) As pinças de campo têm por finalidade fixar os campos, 
impedindo que a sua posição seja alterada durante o ato 
cirúrgico. Sua extremidade é fina e longa, curva para a 
preensão do campo e da pele do paciente. As mais 
comuns são as pinças de Backhaus.  
d)  O nitrogênio é produzido por bombas, que devem ter 
capacidade de 100% do consumo máximo provável, que 
funcione alternadamente ou em paralelo em caso de 
emergência. É importante manter outro tipo de sistema de 
suprimento autônomo de emergência, para manutenção 
da rede de vácuo ou pane da distribuição convencional.  
 
33) A limpeza na sala do Centro Cirúrgico é um 
procedimento de remoção da sujeira, detritos 
indesejáveis e microorganismos presentes nas 
superfícies dos equipamentos e acessórios, mobílias, 
pisos e paredes, mediante a aplicação de energia 
química, mecânica e térmica. A escolha do 
procedimento da limpeza deve estar condicionada ao 
potencial de contaminação das áreas e artigos e dos 
riscos inerentes de infecções hospitalares. Assinale a 
alternativa CORRETA em relação à limpeza no centro 
Cirúrgico: 
a) A Técnica de Limpeza Operatória é realizada durante o 
processo cirúrgico para remover a matéria orgânica que se 
espalhou além do campo operatório. Utilizam panos secos 
e limpos e álcool 70%.  
b) A Limpeza Concorrente ocorre antes do início da 
cirurgia. A mesma é realizada com a montagem e 
desmontagem dos equipamentos friccionando álcool 70% 
por todos os equipamentos.  
c) A Limpeza Terminal ocorre uma vez na semana. Nessa 
todas as salas cirúrgicas são desmontadas para uma 
lavagem mais profunda com produtos químicos mais 
potentes. Geralmente esse tipo de limpeza ocorre aos 
finais de semana quando não há muitas cirurgias 
marcadas.  
d) A Limpeza Periódica envolve itens cuja frequência de 
limpeza não necessita ser diária, por não se sujar com 
facilidade e ou por não estarem diretamente relacionados 
com a infecção direta do sítio cirúrgico. Dessa forma, 
rotinas de limpeza com periodicidades maiores podem ser 
estabelecidas. É o caso das superfícies verticais, janelas, 
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portas, teto, grades de entrada e saída do ar 
condicionado, armários que permanecem fechados dentro 
e fora da sala de operação.  
 
34) Ao manusear um material esterilizado com técnica 
asséptica, devem-se obedecer algumas normas a fim 
de mantê-lo estéril. É fundamental a lavagem das 
mãos com água e sabão antes de manusear o material 
esterilizado. Sobre o uso de material estéril, é 
CORRETO afirmar. 
a) Ao abrir um pacote estéril, deve segurar o pacote 
afastado do corpo e soltar a ponta que está afixada com 
adesivo, levando-a do lado oposto de quem está 
manuseando.  
b) Apoiar o frasco-ampola ou a ampola, firmemente, entre 
o polegar e o indicador, para que o instrumentador possa 
introduzir a agulha na tampa de borracha ou na ampola; a 
seguir incliná-lo ligeiramente para cima, de modo que o 
seu conteúdo possa ser aspirado.  
c) Afastar a ponta do campo, próxima do conteúdo do 
pacote, segurando-a com as duas mãos e soltar, tendo o 
cuidado de não contaminar a face interna do campo; a 
seguir depositar o conteúdo deste sobre a mesa do 
instrumentador.  
d) Procedimento para calçar a luva estéril, retirar anéis, 
pulseiras e relógio, realizar a higienização das mãos, 
aproximar-se do campo estéril, abrir a embalagem das 
luvas sem contaminá-las tocando apenas a parte externa 
do pacote.  
 
35) Em um hospital, fazer a esterilização dentro da 
Central de Material e Esterilização (CME) é o local mais 
adequado para esse procedimento, pois reúne todos 
os requisitos básicos para o perfeito manuseio, desde 
a chegada do material contaminado no expurgo, 
passando pelo processo de limpeza manual ou 
mecânica, até o processo de esterilização e finalmente 
sendo encaminhada para o arsenal onde será feita a 
armazenagem dos materiais esterilizados. Sobre o 
manuseio dos equipamentos da CME, é CORRETO 
afirmar. 
a) As Seladoras Térmicas precisam ser calibradas, isto é, 
medir uma determinada grandeza (por exemplo, a 
temperatura da seladora) e compará-la à temperatura 
indicada por um padrão cuja incerteza é conhecida, 
apontando em relatório a diferença.  Significa ajustar um 
equipamento, assim calibrar a seladora significa apenas 
apontar a diferença entre temperatura indicada na 
seladora e temperatura indicada em um instrumento 
padrão com rastreabilidade.  
b) Autoclave (por vapor) a esterilização é feita á 121ºC por 
15 minutos antes de fazer a esterilização a vapor, limpar e 
enxaguar os materiais com água natural. Certos produtos 
químicos não têm efeitos favoráveis sobre resinas e 
podem causar deterioração em altas temperaturas, como 
às de vapor, a menos que removidos antes com um 
enxague adequado.  
c) Os pontos críticos para eficácia no uso das seladoras, 
lavadoras termo-desinfectadoras ou ultrassônicas são a 
correta montagem da carga, a escolha do ciclo, a 
realização periódica de testes de eficácia e a prática de 
manutenção preventiva.  
d) Todas as alternativas estão corretas.  
 
36) A problemática das Infecções Hospitalares ainda 
consiste em grande desafio para a saúde pública em 
todo o mundo. Estas infecções prolongam o tempo de 

internação, aumentam os custos hospitalares e as 
taxas de mortalidade, além de contribuir para o 
sofrimento vivenciado pelo paciente e seus familiares. 
O termo Infecções Hospitalares vem sendo substituído 
nos últimos anos pelo termo Infecções Relacionados à 
Assistência à Saúde (IRAS), no qual a prevenção e o 
controle das infecções passam a ser considerados 
para todos os locais onde se presta o cuidado e a 
assistência à saúde.  Em relação ao tema Noções de 
Controle de Infecções Hospitalares, assinale a 
alternativa CORRETA. 
a) Em 12 de maio de 1990, o Ministério da Saúde em 
conjunto com as Secretarias da Saúde Estaduais 
decretaram a Portaria nº 2.616, a qual mantém a 
obrigatoriedade da instituição e manutenção de uma 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) nos 
hospitais.  
b) Infecção Relacionada à Assistência a Saúde (IRAS) é 
qualquer infecção adquirida após a admissão do paciente 
no hospital ou infecções já existentes nos pacientes antes 
de sua internação. As IRAS também podem se manifestar 
durante a internação ou após a alta. As IRAS podem 
também ser relacionadas com procedimentos realizados 
em ambulatórios, consultórios e outras unidades de 
atendimento a saúde.  
c) A CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) 
geralmente é formada por profissionais médicos e 
enfermeiros especializados. Entretanto, representantes de 
outras áreas do hospital geralmente não podem colaborar 
com essa Comissão, como os setores de farmácia, 
nutrição e laboratório.  
d) O hospital não é o único local onde se pode adquirir 
uma infecção, podendo existir o risco em procedimentos 
ambulatoriais, serviços de hemodiálise, casas de repouso 
para idosos, instituições para doentes crônicos, 
assistência domiciliar (“home care”).  
 
37) 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: 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. 
Em relação á prática dos Sinais Vitais é CORRETO 
afirmar. 
a) A temperatura corporal é perda de calor do organismo, 
mediado, pelo centro termorregulador. Pode ser verificada 
na região axilar, inguinal, bucal ou retal. A axilar é a mais 
comumente verificada, embora menos fidedigna.  
b) É contraindicada a verificação de Temperatura Axilar 
em paciente Furunculose axilar, ou seja, pessoas muito 
fracas ou muito magras.  
c) Como a respiração, em certo grau, está sujeito ao 
controle involuntário, deve ser contada sem que o paciente 
perceba: observar a respiração procedendo como se 
estivesse verificando o pulso. A Respiração de Cheyne-
Stokes: respiração em ciclos, que aumenta e diminui, com 
período de dispneia.  
d) A verificação da Pressão Arterial deve-se palpar o pulso 
radial antes de inflar o manguito para detectar a sistólica 
pelo aparecimento do pulso, a fim de evitar leitura errônea, 
motivada pela presença de hiato auscultatório.  
 
38) A aerossolterapia consiste na administração de 
pequenas partículas de água em oxigênio ou ar 
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comprimido nas vias respiratórias. Essas partículas de 
água podem conter algum tipo de medicação ou não. 
Este processo ocorre através da nebulização e por 
isso também é conhecido por esse nome. É muitas 
vezes usado em pessoas com problemas 
respiratórios. Em relação á aerossolterapia, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Montar o aparelho regulando o fluxo de O2 ou ar 
comprimido com três á cinco litros por minutos.  
b) No tratamento de aerossolterapia, podem ser aplicados 
medicamentos como: antibióticos (para combater 
infecções), anti-inflamatório e broncos dilatadores (ajudam 
a abrir os brônquios, facilitando a captação de oxigênio 
nos pulmões).  
c) A aerossolterapia possui como vantagem permitir que o 
medicamento entre em contato diretamente com as zonas 
do aparelho respiratório. Além disso, as doses necessárias 
são mais baixas, o que consequentemente diminui os 
efeitos adversos das medicações.  
d) A aerossolterapia, com frequência, trabalha 
com aerossol dosimetrado que é um dispositivo que faz 
com que a dose correta do medicamento seja dada para a 
pessoa. Um exemplo é para o tratamento da asma.  
 
39) O Curativo é um procedimento utilizado para a 
limpeza, proteção e tratamento das lesões. O mesmo 
consiste no cuidado dispensado a uma região do 
corpo com presença de uma ruptura da integridade de 
um tecido corpóreo. São destacados na historia a 
riqueza em procedimentos e materiais pungentes, 
coloridos e ritualísticos, usados no cuidado com as 
lesões.  Sobre os curativos, é CORRETO afirmar. 
a) Biativos ou Hidroativos: são utilizados materiais 
projetados para manter um microambiente ótimo para cura 
da ferida, como: películas polimerizadas, espumas 
polimerizadas, polímeros fibrosos e de partículas, 
hidrogéis, hidrocolóides.  
b)  Simples ou aberto: consiste na limpeza das lesões com 
antissépticos e aplica-se medicação e cobre o local da 
lesão.   
c) Contensivo: é aquele que se utilizam recursos para 
manter     aproximação das bordas da ferida. Através de 
esparadrapos em forma de margarida e X, aderidos às 
espátulas e outros.  
d) Curativo Oclusivo: é um tipo de curativo absorvente, e 
comumente utilizado em feridas cirúrgicas, drenos, feridas 
exsudativas, absorvendo o exsudato e isolando-o da pele 
adjacente saudável.  São realizadas em feridas cirúrgicas 
limpas após 24 horas, cortes pequenos, suturas, 
escoriações, etc., são exemplos deste tipo de curativo.   
 
40) Conceitualmente, o Ministério da Saúde, expressa 
por “urgência a condição imprevista de agravo da 
saúde, com ou sem risco potencial à vida, com 
necessidade de assistência de saúde mediata (em até 
24 horas) ou imediata e emergência a condição 
imprevista de agravo da saúde, com risco iminente de 
morte ou sofrimento intenso e necessidade de 
assistência de saúde imediata”. Sobre a  atuação da 
Enfermagem em situações de urgências e 
emergências, assinale a alternativa CORRETA: 
a) A Parada Cardio Respiratória (PCR) consiste na 
cessação súbita da atividade cardíaca e da respiração, 
ocasionando a interrupção circulatória e privação tecidual 
de oxigênio e nutrientes, podendo levar à morte em 
poucos minutos.  Reconhecer os sinais que precedem a 

PCR, bem como identificar as causas prováveis, é 
fundamental para o início das drogas para a reanimação.  
b) Nas paradas cardiorrespiratórias podem ocorrer 
complicações tais como: hemotórax, pneumotórax, 
fraturas do esterno e costelas, rupturas pulmonares, 
rupturas de fígado, coração e baço. A enfermagem deve 
estar sempre atenta ao pedido médico e auxiliá-lo em tudo 
quanto for necessário.  
c) A desobstrução das vias aéreas em crianças, a 
remoção manual de material que provoque obstrução sem 
ser visualizado pode ser recomendada. Para crianças 
maiores de um ano, aplicar a manobra de Heimlich, de 
forma semelhante à do adulto; nos lactentes, uma 
combinação de palmada nas costas (face da criança 
voltada para baixo) e compressões torácicas (face voltada 
para cima), sempre apoiando a vítima no seu antebraço; 
mantenha-o com a cabeça mais baixa que o tronco, 
próximo o seu corpo.  
d)  Cuidados em pacientes em choque monitorizarão 
hemodinâmica, observação do nível de consciência, 
aquecimento do paciente, manutenção de acessos 
venosos, sondagens e cuidados especiais com drogas, 
inotrópicas e vasoativas, tais como estabilidade, 
incompatibilidade, fotossensibilidade. Por fim, a 
assistência de enfermagem visa colaborar na estabilização 
do paciente em estado de choque evitando o colapso e 
falência sistêmica.  
 
41) O ambiente do Pronto Socorro deve ser planejado 
de modo a atender as demandas de segurança, bem-
estar e qualidade do serviço prestado, proporcionando 
instalações físicas adequadas à divisão técnica do 
trabalho e aos trabalhadores que atuarão naquele 
espaço. Sobre a estrutura e organização do Pronto 
Socorro é CORRETO afirmar: 
a) A comunicação visual e sonora entre os outros setores 
deve estar em perfeito entrosamento. Portanto a área 
física deve ser organizada de tal forma que propicie o fluxo 
contínuo do paciente através do Pronto Socorro e facilite a 
comunicação visual e sonora entre os setores permitindo o 
rápido atendimento ao paciente.  
b) Entre os itens que podem ser citados para a correta 
operacionalização do Pronto Socorro está o 
abastecimento de materiais e medicamentos. Este deve 
ser contínuo, ou seja, não podem faltar de forma alguma 
os medicamentos e materiais anteriormente padronizados 
para uso no local e se o ocorrer sobra do mesmo, como 
antibióticos, analgésicos, entre outros, poderá ser 
guardado na geladeira com prazo de validade de uma 
semana.  
c) Um carrinho de emergência é um armário que contém 
os equipamentos usados por médicos e enfermeiros 
quando acontece uma parada cardíaca. Esta é uma 
situação que exige procedimentos de socorro imediatos. O 
objetivo do carrinho de emergência é facilitar o acesso de 
médicos e enfermeiros aos materiais mais comuns aos 
procedimentos de atendimento ao cliente gravemente 
enfermo. Por conter muitos medicamentos da mesma 
espécie, a reposição do carrinho de emergência é 
realizada semanalmente.  
d) Todas as alternativas estão corretas.  
 
42) A Enfermagem possui uma participação 
importante no tratamento das intoxicações por suas 
intervenções, na descontaminação de olhos, peles, 
lavagem gástrica e na assistência respiratória quando 
indicada. Pacientes com overdose de drogas ou 
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intoxicação necessitam de cuidados preciosos para 
evitar complicações. Sobre a atuação do Técnico de 
Enfermagem em casos de intoxicação é CORRETO 
afirmar: 
a) A descontaminação da pele deve ser feita com água em 
abundância para casos de lesão de pele por corrosivos. 
Nos olhos aplica-se somente água boricada, se necessário 
aplicar anestésico indicado pelo médico para lavagem 
ocular.  
b) A lavagem gástrica é indicada em todos os tipos de 
intoxicação por via oral. Geralmente é realizada em 
pacientes onde a êmese não foi suficiente para eliminação 
total do agente intoxicador.  
c)  A Catarse é uma manobra forçada para eliminação do 
produto ingerido de forma mais rápida através da diurese, 
fazendo o uso de diuréticos.  
d) Os principais sintomas do envenenamento por inalação 
são respiração rápida e tosse. Se o gás inalado for o 
monóxido de carbono, ele se liga à hemoglobina e esta 
deixa de se ligar ao oxigênio. Com isso, caso haja falta de 
ar, deve ser realizada a respiração artificial.  
 
43) O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado a partir 
de amplos debates ocorridos na VIII Conferência 
Nacional de Saúde, em março de 1986, e estabelecido 
formalmente pela Constituição Federal de 1988. Em 
sua proposta, a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, com vistas à democratização das ações e dos 
serviços de saúde.  O SUS norteia-se pelos princípios 
doutrinários da universalidade, equidade e 
integralidade da assistência de forma a garantir um 
maior acesso dos cidadãos às estratégias de saúde. 
Sobre a Enfermagem na Saúde Pública, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) Com o objetivo de reorientar o modelo assistencial 
hospitalocêntrico predominante, o Ministério da Saúde 
(MS) implementou, em 1994, o Programa Saúde da 
Família (PSF), o qual posteriormente, em 1996, passou a 
ser denominado Estratégia Saúde da Família (ESF).  
b) Com relação ao Técnico de Enfermagem, exerce 
atribuições específicas na equipe, tais como: participação 
e realização de atividades e procedimentos realizados na 
Unidade Saúde da Família (USF), domicílio ou em outros 
espaços comunitários, gerenciamento de insumos 
necessários ao funcionamento da USF e a realização de 
ações educativas em saúde com grupos populacionais 
específicos e famílias.  
c) O Treinamento de Campo é uma atividade que, até 
pouco tempo era encontrada a nível local, possivelmente 
pela atual tendência metodológica, se estenderá a todos 
os níveis dos Serviços de Saúde Pública, uma vez que a 
estrutura desses serviços requer em todos os níveis a 
participação de uma equipe multiprofissional. Isto 
acarretará à enfermagem parte integrante desta estrutura, 
com maiores responsabilidades nesta atividade.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
44) O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do 
Brasil é uma referência internacional de política 
pública de saúde. O país já erradicou, por meio da 
vacinação, doenças de alcance mundial como a 
varíola e a poliomielite (paralisia infantil). A população 
brasileira tem acesso gratuito a todas as vacinas 
recomendadas pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS). Desde que foi criado, em 1973, o programa 
busca a inclusão social, assistindo todas as pessoas, 
em todo o país, sem distinção de qualquer natureza. 

As vacinas do programa estão à disposição de todos 
nos postos de saúde ou com as equipes de vacinação, 
cujo empenho permite levar a imunização mesmo aos 
locais de difícil acesso.  Sobre a Política Nacional de 
Imunização, é CORRETO afirmar. 
a) Em 1980 aconteceu a 1ª Campanha Nacional de 
Vacinação Contra Coqueluche, com a meta de vacinar 
todas as crianças menores de cinco anos em um só dia. O 
último caso de Coqueluche no Brasil ocorreu na Paraíba 
em março de 1989. Em setembro de 1994 o Brasil 
recebeu, junto com os demais países da região das 
Américas, o certificado que a doença e o vírus foram 
eliminados do continente.  
b) O SUS (Sistema Único de Saúde) organiza toda a 
política nacional de vacinação da população brasileira e 
tem como missão o controle, a erradicação e a eliminação 
de doenças imunopreveníveis. É considerada uma das 
principais e mais relevantes intervenções em saúde 
pública no Brasil.  
c) Considerando o risco, a vulnerabilidade e as 
especificidades sociais, o SUS (Sistema Único de Saúde) 
define calendários de vacinação com orientações 
específicas para crianças, adolescentes, adultos, 
gestantes, idosos e indígenas. As vacinas recomendadas 
para as crianças têm por objetivo proteger esse grupo o 
mais precocemente possível, garantindo o esquema 
básico completo no primeiro ano de vida e os reforços e as 
demais vacinações nos anos posteriores.  
d) A Estratégia de Saúde da Família (ESF), implementada 
a partir de 1994, é a estratégia adotada na perspectiva de 
organizar e fortalecer esse primeiro nível de atenção, 
organizando os serviços e orientando a prática profissional 
de atenção à família.  
 
45) As DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis) 
são doenças que passam de uma pessoa para outra 
através da relação sexual sem preservativo, seja de 
homem com mulher, homem com homem ou mulher 
com mulher. Qualquer pessoa pode contrair essas 
doenças. A CN-DST/AIDS (A Coordenação Nacional de 
DST e AIDS) se propõe, com o apoio e participação de 
estados, municípios, organizações não 
governamentais e demais instituições envolvidas, a 
retomar o controle das DST como seu objetivo 
prioritário. Sobre o tema Controle de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis, é CORRETO afirmar: 
a) Interromper a cadeia de transmissão significa atuar 
objetivamente nos “elos” que formam essa corrente, ou 
seja, detectando precocemente os casos, tratando os 
infectados, e seus parceiros, adequada e oportunamente.  
b) A principal estratégia para a prevenção e transmissão 
das DST e do HIV, é por meio da distribuição de 
preservativos para a população em geral. Os preservativos 
tanto masculinos ou femininos são distribuídos 
gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde.  
c) Serão considerados parceiros, para fins de 
comunicação ou convocação, os indivíduos com quem o 
paciente relacionou-se sexualmente nos últimos 60 dias. 
No caso de gestantes com sífilis, os parceiros que não 
atenderem ao chamado para tratamento serão objeto de 
busca ativa.   
d) Aconselhamento é um diálogo baseado em uma relação 
de confiança que visa proporcionar à pessoa condições 
para que avalie seus próprios riscos, tome decisões e 
encontre maneiras realistas de enfrentar seus problemas 
relacionados às DST/HIV/ AIDS. Auxilia o cliente a 
compreender a relação existente entre o seu 
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comportamento e o problema de saúde que está 
apresentando e a reconhecer os recursos que tem para 
cuidar da sua saúde, mas não evita novas infecções.  
  
46) A Hanseníase ainda constitui relevante problema 
de saúde pública. È uma doença de fácil diagnóstico, 
tratamento e cura. No entanto, quando diagnosticada e 
tratada tardiamente, pode trazer graves 
consequências para seus portadores e familiares, pois 
as lesões os incapacitam fisicamente. As ações 
preventivas, promocionais e curativas podem ser 
realizadas na atenção básica. O Ministério da Saúde 
objetiva subsidiar os profissionais de saúde que 
atuam na rede de atenção à saúde sobre os mais 
importantes e atualizados conhecimentos para a 
abordagem do paciente de hanseníase, como 
instrumento de capacitação, que ele possa contribuir 
para a eliminação da doença no país. Sobre o 
atendimento da Enfermagem em pacientes com 
Hanseníase, é CORRETO afirmar: 
a) Os profissionais de saúde devem ter, sempre, uma 
atitude de vigilância em relação ao potencial incapacitante 
da doença causado pelo comprometimento dos nervos 
periféricos. Por isso é muito importante que a avaliação 
das lesões do paciente com Hanseníase seja feita com 
frequência para que possam, precocemente, serem 
tomadas as medidas adequadas de prevenção e 
tratamento de incapacidades físicas.  
b) Na Técnica do Estesiômetro, no caso de respostas 
positivas e negativas em um mesmo ponto, considera-se 
certa se o paciente acertar pelo menos uma das três 
tentativas.  
c) A inspeção do nariz é feita para se verificar os sinais e 
sintomas decorrentes da presença do bacilo e o 
comprometimento da mucosa e da cartilagem do nariz. 
Para tanto, pergunta-se e observa-se se o nariz está com 
feridas, se há secreção de aspecto esverdeada ou 
ressecamento do mesmo.  
d) A inspeção dos membros superiores verifica os sinais e 
sintomas decorrentes do comprometimento dos nervos 
que inervam os pés. Compreende a investigação sobre a 
possível existência de dor, dormência, perda de força, 
inchaço, ou outros sintomas. Deve ser verificado se há 
ressecamento, calosidades, fissuras, ferimentos, úlceras, 
cicatrizes, reabsorções ósseas, atrofias musculares, ou 
outros sintomas.  
 
47)  A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de 
Adolescentes e de Jovens tem o compromisso de 
incorporar a atenção à saúde deste grupo 
populacional à estrutura e mecanismos de gestão, à 
rede de atenção do SUS e às ações e rotinas do 
Sistema Único de Saúde (SUS) em todos seus níveis. 
Ela servirá de norteadora para as diversas ações, 
serviços e programas do setor Saúde – nas esferas 
federal, estadual e municipal - em acordo com as 
diretrizes do SUS.  Sobre esse tema é CORRETO 
afirmar: 
a) As políticas e programas de saúde voltados para 
adolescentes e jovens levam em consideração que a 
sexualidade é parte do desenvolvimento humano e os 
conceitos de amor, sentimentos, emoções, intimidade e 
desejo com frequência não se incluem nas intervenções 
de saúde sexual e saúde reprodutiva.  
b) Um dos objetivos específicos da Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e de Jovens é 
fortalecer ações de assistência e de prevenção da 

infecção pelas DST e pelo HIV, nas zonas urbanas e 
rurais, para adolescentes e jovens e entre eles os 
indígenas, os quilombolas, os ciganos, e outras 
populações tradicionais, respeitando a forma de 
organização de cada povo.  
c) O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 
3º estabelece que se deve respeitar todas as 
personalidades e particularidades do indivíduo 
adolescente no intuito de “facultar o desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social” de crianças e 
adolescentes.  
d) A Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva, adolescentes e 
jovens do sexo feminino são atendidas nos serviços de 
planejamento familiar, pré-natal, parto e puerpério 
existentes, havendo, comumente um processo 
diferenciado de acolhimento, apoio psicossocial e 
educação em saúde, centrado em suas características e 
necessidades.  
 
48) O ambiente hospitalar é um local de cuidado e 
assistência aos pacientes, que estão ali com o 
objetivo de tratar enfermidades e curá-las, na medida 
do possível. Apesar de ser destinado à manutenção, 
recuperação e prevenção da saúde, o hospital oferece 
diversos riscos para a segurança dos pacientes, dos 
profissionais de saúde e de outros funcionários. É 
necessário que o profissional da enfermagem saiba 
reconhecer e identificar as ameaças para que a sua 
saúde e todos os envolvidos nesse ambiente podem 
ser garantidos. Sobre os princípios gerais de 
segurança no trabalho da enfermagem, é CORRETO 
afirmar: 
a) A equipe de enfermagem é um grupo que está 
extremamente vulnerável aos riscos biológicos por ser 
responsável por procedimentos invasivos e atividades que 
incluem contato direto com sangue e secreções, que 
podem estar contaminadas.  Uma das infecções 
apontadas como risco biológico para o trabalhador de 
saúde é a Ccytomegalovirus (CMV).  
b) Os agentes químicos são capazes de produzir todos os 
tipos de lesão celular e os efeitos da exposição são 
imediatos. Fadiga, perda do apetite, irritabilidade, 
problemas da memória, do equilíbrio e do sono, alterações 
do humor e dor de cabeça podem estar associados à 
exposição ao risco químico.  
c) Exposição crônica é sobre-exposição a uma fonte 
interna ou externa de radiação. Produz a síndrome de 
irradiação crônica, podendo levar à morte. Corresponde a 
uma emergência médica e caracteriza-se como acidente 
de trabalho.   
d)  Todas as alternativas estão corretas.  
 
49) A enfermagem é caracterizada, segundo Haag 
(2000 apud Silva), Santa e Nascimento (2007), como 
uma profissão exaustiva, devido à elevada carga 
horária de trabalho seja pela realização de horas 
extras, trocas de plantão ou a necessidade de manter 
dois ou três empregos. É necessário que a estrutura 
física hospitalar seja um ambiente seguro para 
realização de suas atividades, minimizando as 
situações de risco ocupacional. Em relação á este 
tema, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) A ergonomia tem por finalidade promover a saúde e o 
bem-estar dos trabalhadores, satisfazendo as 
necessidades humanas e ambientais, eliminando por sua 
vez doenças ocupacionais e oferecendo-lhes condições 
decentes de trabalho.  
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b) No dia-a-dia dos profissionais de enfermagem existe um 
déficit em relacionar o processo de trabalho e sua relação 
saúde-doença ocasionando inúmeras vezes agravos à 
saúde aliado a falta de informações sobre os riscos 
ocupacionais aos quais estão expostos, destacando os 
riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, riscos de 
acidentes.  
c) No Brasil, a aplicação da ergonomia é normatizada pela 
Norma Regulamentadora 20 (NR-20), resultado da 
reivindicação sindical, para o reconhecimento das doenças 
osteomusculares relacionadas ao trabalho informatizado e 
de enfrentamento para melhoria das condições de 
trabalho.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
50) O tratamento de feridas é um processo dinâmico, 
que requer constante atualização por parte dos 
profissionais de saúde, visto que envolve inúmeros 
componentes e ações, que não se restringem à 
simples troca de curativos ou indicação de coberturas. 
Sobre os conhecimentos específicos e a atuação do 
Técnico em Enfermagem no tratamento de feridas é 
CORRETO afirmar: 
a) Ferida contaminada contém bactérias virulentas que 
aparecem seis horas após o traumatismo, o processo de 
cicatrização só será iniciado quando o agente agressor for 
eliminado e o exsudado e os tecidos desvitalizados 
retirados. Fundamental nessa situação é a limpeza 
meticulosa.  
b) Desbridamento mecânico pode ser realizado à beira do 
leito ou ambulatorial, em lesões cuja área de necrose não 
seja muito extensa. Nestes casos, a analgesia local 
geralmente não é necessária visto que o tecido necrótico é 
desprovido de sensação dolorosa.  
c) Um dos cuidados da Enfermagem nas Úlceras de MMII 
é aliviar pontos de pressão com placas de hidrocolóide 
camada fina e educação do usuário e familiares. 
d) Nas feridas colonizadas, criticamente, infectadas ou 
com biofilme a limpeza é o maior diferencial para 
minimizar a microbiota residente. Nesses tipos de feridas, 
utiliza-se o povidine tópico para a realização da limpeza.  

 


