
 

 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS - SP 

 CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2021 

Nome : 
 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
 

Este caderno de questões está constituído de 50 questões: 

 
Língua Portuguesa: 15  
Conhecimentos Gerais e Atualidades: 10 
Conhecimentos Específicos: 25 
 
 
 
 

 
LEIA ATENTAMENTE 

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

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

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

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

5 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. 

6 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. 

7 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 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

8 O candidato poderá levar o caderno de questões após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

9 Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e  assinado. 

10 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

11 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. 

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

13 O gabarito preliminar será divulgado no prazo previsto no Edital de Abertura. 

14 Caso necessite ingressar com recurso contra o gabarito preliminar, deverá acessar a área do candidato e 
realizar o protocolo no prazo determinado no Edital de Abertura. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

Leia o texto para responder às questões 1 e 2.  

 
Quelemém é quem diz – se a gente torna a encarnar 
renovado, eu cismo até que inimigo de morte pode 
vir como filho do inimigo. Mire veja: se me digo, 
tem um sujeito Pedro Pindó, vizinho daqui mais 
seis léguas, homem de bem por tudo em tudo, ele e 
a mulher dele, sempre sidos bons, de bem. Eles 
têm um filho duns dez anos, chamado Valtei – 
nome moderno, é o que o povo daqui agora 
apreceia, o senhor sabe. Pois essezinho, essezim, 
desde que algum entendimento alumiou nele, feito 
mostrou o que é: pedido madrasto, azedo 
queimador, gostoso de ruim de dentro do fundo 
das espécies de sua natureza. Em qual que judia, 
ao devagar, de todo bicho ou criaçãozinha pequena 
que pega; uma vez, encontrou uma crioula 
bentabêbada dormindo, arranjou um caco de 
garrafa, lanhou em três pontos a popa da perna 
dela. O que esse menino babeja vendo, é 
sangrarem galinha ou esfaquear porco.   

Adaptado de: ROSA, Guimarães. Grande Sertão: 
Veredas. São Paulo: Nova Aguilar, 1994. 

 

1)Assinale a alternativa CORRETA quanto ao estilo 
de escrita do texto.  

a)Os erros de Português, como o uso de alumiou em 
vez de iluminou, desvalorizam o texto e fazem com que 
seja pouco consumido pela elite letrada do Brasil.  

b)O texto transcreve variedades linguísticas de uma 
determinada região e/ou classe social, o uso dessas 
variedades agregam sentido e são importantes para 
entender quem são os narradores da história.  

c)Houve falhas na revisão do texto, uma vez que várias 
palavras estão escritas de maneira equivocada, este 
tipo de erro desvaloriza a literatura brasileira.  
d)O fato de o autor utilizar do verbo alumiar e outros 
erros de Português não foi intencional, portanto ele 
estaria demonstrando sua própria variedade linguística.  
 

2)Assinale a afirmação CORRETA conforme o texto.  

a)Trata-se de um grande clássico da literatura 
brasileira, pois foi escrito todo conforme a norma 
padrão do Português Brasileiro.  
b)Uma vez que há a exposição de um fato, pode-se 
considerar o texto como do gênero notícia.  
c)A palavra essezim  não está escrita  conforme a 
norma ortográfica oficial do Português Brasileiro, 
porém, por se tratar de um gênero literário, é aceitável 
que as palavras sejam escritas tal qual são faladas em 
algumas variedades linguísticas. 
d)A palavra azedo foi utilizada pelo autor em seu 
sentido literal, uma vez que este não se trata, de forma 
alguma, de um texto ficcional.  
 
Leia o texto para responder à questão 3.  

 
Religião vem de ‘reler’ ou ‘religar’? 

Neste caso, em vez de Deus e o diabo, digladiam-se 
dois verbos latinos. Ninguém discute que religião 
(palavra existente em português desde o século 13) 
seja um termo derivado do latim religio, religionis – 
“culto, prática religiosa, cerimônia, lei divina, 
santidade”. A questão é: de qual verbo esse 

substantivo é a forma nominal, relegere ou 
religare?  

A visão mais tradicional e respeitável, pela qual me 
inclino, aposta na primeira opção. Relegere, isto é, 
“reler, revisitar, retomar o que estava largado”, pode 
ser visto neste contexto como o ato de reler e 
interpretar incessantemente os textos de doutrina 
religiosa ou, quem sabe, como a retomada de uma 
dimensão (espiritual) da qual a vida terrena tende a 
afastar os homens. Essa tese era defendida na 
antiguidade por Cícero e foi compartilhada no século 
19 pelo latinista português Francisco Rodrigues dos 
Santos Saraiva, autor do influente dicionário que 
leva seu nome.  

No entanto, já na antiguidade tardia – e entre muitos 
autores modernos, como o contestado etimologista 
brasileiro Silveira Bueno – ganhou popularidade a 
tese, provavelmente romântica, que liga o vocábulo 
religião ao verbo religare, “religar, atar, apertar, ligar 
bem”. A ideia de que caberia à religião atar os laços 
que unem a humanidade à esfera divina tem lá sua 
força poética, o que talvez explique o sucesso desta 
versão. Diga-se que em autores clássicos, porém, o 
verbo religare é estritamente prosaico, empregado 
com o sentido de prender os cabelos ou enfeixar a 
lenha.  

Adaptado de: RODRIGUES, Sérgio: VEJA, 2020. 
Disponível em: https://veja.abril.com.br/blog/sobre-

palavras/religiao-vem-de-reler-ou-religar/. Acesso em 
03 ago. 2021.  

 

3)Assinale a alternativa CORRETA conforme o texto.  
a)A palavra religião, assim como a maior parte das 
palavras da Língua Portuguesa, tem sua origem no 
Latim.  
b)A palavra religião descende do Latim pelo motivo de 
esta ser uma língua utilizada até hoje em cultos 
religiosos cristãos.  
c)Apesar de a palavra religião ser extremamente 
semelhante às palavras românicas relegere e religare, 
há outras teorias de que a palavra descende do hebraico 
antigo.  

d)A etimologia, estudo da formação das palavras e sua 
evolução dentro das línguas, é uma ciência falida, uma 
vez que não traz descobertas relevantes para a 
humanidade, a exemplo do debate presente no texto.  
 

4)Assinale a alternativa que melhor descreve a 
classe gramatical dos verbos.  

a)Os verbos são palavras que indicam  apenas ações, 
portanto todas as palavras que se referem a ações 
podem ser classificadas enquanto verbos.  

b)Os verbos são palavras que se flexionam em tempo, 
modo e número, podem indicar ações, estados, 
processos e fenômenos da natureza.  
c)Os verbos são palavras invariáveis uma vez que todos 
os verbos do Português Brasileiro seguem os mesmos 
padrões de conjugação.   

d)Os verbos são palavras que não apresentam relação 
sintática com nenhuma outra classe de palavra dentro de 
um período, ou seja, não mudam sua flexão de acordo 
com o contexto em que estão inseridos.  
 

5)Assinale a alternativa em que nenhuma das 
palavras contenha erro de acentuação gráfica 
conforme o acordo ortográfico mais recente da 
Língua Portuguesa.  



 

a)Idéia; melhor; agenda; bandêja.  
b)Orgão; mesa; falácia; comitê.  

c)Estojo; pinça; diferença; água.  
d)Dicionarío; cartão; pacote; quadro.  

 
Leia o texto para responder às questões 6, 7 e 8.  

 
Após virar alvo de inquérito sobre fake news, 
Bolsonaro ameaça atuar fora 'das 4 linhas da 
Constituição' 

Após prometer e não apresentá-las, presidente 
volta a afirmar ter provas de que houve fraude nas 
eleições de 2018 
 O presidente Jair Bolsonaro reagiu à decisão de 
Alexandre de Moraes de incluí-lo na investigação 
do inquérito das fake news e acusou o ministro do 
STF de atuar fora das "quatro linhas da 
Constituição". A determinação ocorreu após o 
presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
Luis Roberto Barroso, ter enviado à Corte uma 
notícia-crime relatando as declarações feitas por 
Bolsonaro em uma transmissão ao vivo, na semana 
passada. 

—O ministro Alexandre de Moraes abriu um 
inquérito de mentira, me acusando de mentiroso. É 
uma acusação gravíssima. Ainda mais num 
inquérito sem qualquer embasamento jurídico. Não 
pode começar por ele. Ele abre, apura e pune? Sem 
comentários. Isso está dentro das quatro linhas da 
Constituição? Não está. Então o antídoto não está 
dentro das quatro linhas da Constituição. Ninguém 
é mais macho que ninguém — afirmou Bolsonaro, 
em entrevista ao programa "Os Pingos Nos Is", na 
rádio Jovem Pan. 

O presidente não explicou o que seria jogar fora 
das "quatro linhas" e repetiu algumas vezes esse 
argumento durante a entrevista, de mais de duas 
horas. Segundo ele, a  investigação é precipitada. 

— Estão se precipitando. Um presidente da 
República pode ser investigado? Pode. Num 
inquérito que comece no Ministério Público e não 
diretamente de alguém interessado. Esse alguém 
vai abrir o inquérito, como abriu? Vai começar a 
catar provas e essa mesma pessoa vai julgar? Olha, 
eu jogo dentro das quatro linhas da Constituição. E 
jogo, se preciso for, com as armas do outro lado. 
Nós queremos paz, queremos tranquilidade. O que 
estamos fazendo aqui é fazer com que tenhamos 
eleições tranquilas ano que vem — afirmou. 

Adaptado de: ÉBOLI, Evandro: O GLOBO, 2021. 
Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/brasil/apos-virar-alvo-de-
inquerito-sobre-fake-news-bolsonaro-ameaca-atuar-

fora-das-4-linhas-da-constituicao-1-25141267. 
Acesso em: 05 ago. 2021. 

 

6)Levando em consideração gênero do texto, 
assinale a alternativa CORRETA. 

a)O jornal é visivelmente contra o governo Bolsonaro, 
uma vez que trata-se de um editorial tendencioso que 
busca difamar o presidente.  
b)O texto, cumprindo seu papel de notícia, traz 
informação ao leitor pautando-se, na medida do 
possível, na neutralidade dos fatos.  
c)O jornal mostra-se a favor do governo Bolsonaro pois 
publica todos os dias diversas resenhas como esta, o 
que faz com que o brasileiro esteja sempre atualizado 

das melhoras positivas do presidente.  

d)Fica evidente a todo momento durante este artigo de 
opinião o significado do termo “atuar fora das 4 linhas 
da constituição”.  
 

7)Assinale a alternativa que melhor justifica o uso 
das aspas na construção “Os Pingos Nos Is” que se 
encontra no segundo parágrafo no texto. 

a)O autor utiliza das aspas para esta construção como 
um recurso de sarcasmo e ironia, uma vez que esta 
expressão é informal e não condiz com a linguagem 
esperada neste gênero.  

b)As aspas, nesse contexto, tem a função de destacar 
uma parte chave do texto.  

c)As aspas servem, nesse contexto, para marcar que 
esta fala não pertence ao jornal O Globo, mas sim ao 
presidente Bolsonaro.  
d)As aspas servem para que o leitor entenda que “Os 
Pingos Nos Is” trata-se de algo exterior à locução do 
texto, no caso, o nome do programa da rádio Jovem Pan 
ao qual o presidente cedeu entrevista.  
 

8)Assinale a alternativa que melhor explique o uso 
dos travessões no texto.  

a)Os travessões são utilizados no texto para marcar o 
discurso direto, mais especificamente as falas do 
presidente Bolsonaro.  

b)Todos os travessões poderiam ter sido substituídos 
por vírgula sem prejuízo de sentido.  

c)Os travessões tem por objetivo destacar as partes 
mais essenciais da entrevista que o presidente 
Bolsonaro cedeu à Jovem Pan.  

d)Os travessões indicam que as falas do presidente 
Bolsonaro foram modificadas antes de que fossem 
publicadas pelo jornal.  
 
9)Considere o seguinte período e assinale a 
alternativa CORRETA:  

Todos os alunos, que  tiraram nota máxima, ficaram 
muito felizes.  

a)“que  tiraram nota máxima” é uma frase nominal.  
b)“que  tiraram nota máxima” é uma oração coordenada.  

c)“que  tiraram nota máxima” é uma oração subordinada.  
d)“que  tiraram nota máxima” é uma oração principal.  
 
Leia o texto para responder à questão 10.  

 
 Poema só para Jaime Ovalle 

Quando hoje acordei, ainda fazia escuro 
 (Embora a manhã já estivesse avançada). 

Chovia. 
Chovia uma triste chuva de resignação 

Como contraste e consolo ao calor tempestuoso da 
noite. 

Então me levantei, 

Bebi o café que eu mesmo preparei, 
Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e 
fiquei pensando... 

- Humildemente pensando na vida e nas mulheres 
que amei. 

Manuel Bandeira, in “Antologia", pág.198. 
Disponível em: 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-
gramatica/exercicios-sobre-adjunto-adverbial.htm. 

Acesso em: 05 ago. 2021.  

 

10) Considerando o verso “Chovia uma triste chuva 



 

de resignação”,  assinale a alternativa CORRETA 
conforme a leitura do poema.  

a)O poema mostra, neste verso, um vício de 
linguagem: o pleonasmo, que ocorreu, provavelmente, 
de forma não intencional.  

b)Por ser um texto pouco revisado, o poema está 
repleto de erros ortográficos e vícios de linguagem.  
c)O verso não pode ser considerado pleonástico sob 
nenhuma perspectiva, uma vez que o verbo chover 
pode ter sujeitos distintos.  

d)O verso em destaque mostra que o poeta tem o 
domínio do pleonasmo, que é uma figura de sintaxe.  
 
11)Assinale a alternativa cuja informação melhor 
descreva a flexão dos substantivos.  

a)Os substantivos são uma classe invariável em que as 
palavras não apresentam nenhum tipo de flexão.  

b)Os substantivos variam apenas em gênero.  

c)Os substantivos flexionam-se em gênero, número e 
grau. 

d)Os substantivos flexionam-se em tempo, modo e 
número.  

 
Leia o texto para responder às questões 12 e 13.  

Cuia 

Lindaura, a recepcionista do analista― segundo 
ele, “mais prestimosa que mãe de noiva” ―, tem 
sempre uma chaleira com água quente pronta para 
o mate. O analista gosta de oferecer chimarrão a 
seus pacientes e, como ele diz, “charlar passando a 
cuia, que loucura não tem micróbio”. Um dia entrou 
um paciente novo no consultório. 

― Buenas, tchê ― saudou o analista. ― Se 
abanque no más. 
O moço deitou no divã coberto com um pelego e o 
analista foi logo lhe alcançando a cuia com erva 
nova. O moço observou: 

― Cuia mais linda. 
― Cosa mui especial. Me deu meu primeiro 
paciente. O coronel Macedônio, lá pras banda de 
Lavras. 

― A troco de quê? ― quis saber o moço, chupando 
a bomba. 
― Pues tava variando, pensando que era metade 
homem e metade cavalo. Curei o animal. 

― Oigalê. 
― Ele até que não se importava, pues poupava 
montaria... 

― A la putcha. 
O moço deu outra chupada, depois examinou a cuia 
com mais cuidado. 
― Curtida barbaridade. ― Também. Mais usada que 
pronome oblíquo em conversa de professor. 

― Oigatê. 
E a todas estas o moço não devolvia a cuia. O 
analista perguntou: 

― Mas o que é que lhe traz aqui, índio velho? 
― É esta mania que eu tenho, doutor. 

― Pos desembuche. 
― Gosto de roubar as coisas. 
― Sim. 

Era cleptomania. O paciente continuou a falar, mas 
o analista não ouvia mais. 

Estava de olho na sua cuia. 

― Passa ― disse o analista. 
― Não passa, doutor. Tenho esta mania desde piá. 

― Passa a cuia. 

― O senhor pode me curar, doutor? 
― Primeiro devolve a cuia. 

O moço devolveu. Daí para diante, só o analista 
tomou chimarrão. E cada vez que o paciente 
estendia o braço para receber a cuia de volta, 
ganhava um tapa na mão. 

Adaptado de: VERÍSSIMO, Luís Fernando. 
Disponível em: 

https://www.culturagenial.com/cronicas-engracadas-
de-luis-fernando-verissimo-comentadas/. Acesso 

em: 10 ago. 2021.  

 

12)Assinale a alternativa CORRETA quanto ao 
gênero do texto.  

a)Este gênero apresenta complexidade de interpretação 
pois se trata de um gênero poético em que o autor se 
preocupa mais com a forma do que com o conteúdo.  

b)Este gênero pertence à esfera jornalística e sua função 
é noticiar de maneira imparcial um fato relevante.  
c)A ideia de gênero é binária, portanto pode ser apenas 
dividida em masculino e feminino.  

d)Este gênero, apesar de fictício, utiliza de situações do 
cotidiano para narrar pequenas histórias de cunho 
literário.  

 
13)A partir da leitura do texto assinale uma 
informação que fica implícita.  

a)O analista é gaúcho.  
b)O paciente é um cleptomaníaco.  

c)A cuia foi um presente para o analista.  
d)O analista gosta de oferecer chimarrão a seus 
pacientes.  
 

14)Assinale a alternativa em que todas as palavras 
pertencem à mesma classe gramatical.  

a)feliz; espelho; jogavam.  

b)ela; agenda; meu.  
c)olhe; colaram; sorrir.  

d)bonito; para;as.   
 

15)Assinale a alternativa em que o acento grave foi 
aplicado corretamente conforme as normas da 
Gramática Tradicional da Língua Portuguesa.  

a)O prato mais pedido é o camarão à moda da casa.  
b)Disse à Manuel, ainda cedo, que não viria. 

c)Já à muitos anos que não tenho mais esse ofício.  
d)Quem tem boca vai à Roma. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 
16)O clima do munícipio  de Salesópolis - SP é: 

a)Polar de altitude. 
b)Tropical de altitude. 

c)Polar de latitude. 
d)Tropical de latitude. 
 
17)O munícipio de  Salesópolis -SP é uma estância:  

a)Econômica. 
b)Turística. 

c)Litorânea. 
d)Termal. 
 
18)O festival tradicional do munícipio de Salesópolis 
-SP  é o:  

a)Festival do Milho Verde. 
b)Festival da Maçã. 



 

c)Festival do Cambuci. 
d)Festival da Uva. 
 

19)As olimpíadas originalmente marcadas para o 
ano de 2020 foram realizadas no ano de 2021 em 
qual cidade?  

a)Yokohama. 

b)Hiroshima. 
c)Osaka. 

d)Tóquio. 
 

20)A altitude influencia no clima de que modo?  

a)Quanto mais baixo mais frio. 

b)Quanto mais alto mais frio. 
c)Quanto mais alto mais quente. 

d)Quanto mais baixo mais seco. 
 

21)Com relação aos regimes de abastecimento dos 
rios, podemos afirmar que o regime Pluvial diz 
respeito a: 

a)Neve. 
b)Chuvas. 

c)Lençol freático. 
d)Geleiras.  
 
22)Dos impactos abaixo qual não está relacionado 
ao desmatamento? 

a)Aumento das chuvas. 
b)Perda da biodiversidade. 

c)Modificação do clima. 
d)Assoreamento dos rios. 
 
23)Qual dessas empresas encerraram suas 
atividades no Brasil durante a pandemia do covid-
19? 

a)Correios. 

b)Banco Itaú 
c)Ford. 

d)Bitcoin. 
 

24)Qual das massas de ar abaixo NÃO atuam no 
Brasil?  

a)Massa Polar. 
b)Massa Tropical Atlântica. 

c)Massa Pacífica. 
d)Massa Tropical Continental. 
 
25)A corrente marítima quente que atua no litoral 
norte do Brasil se chama: 

a)Corrente das Guianas. 
b)Corrente de Humboldt. 

c)Corrente das Malvinas. 
d)Corrente do Labrador. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
26)Considerando as boas práticas para o 
processamento de produtos para saúde, é 
CORRETO afirmar que: 

a)A desinfecção de alto nível é o processo físico ou 
químico que destrói microrganismos patogênicos na 
forma vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e 
dos fungos, de objetos inanimados e superfícies. 
b)O processo de limpeza consiste na remoção da 
sujidade visível presente nos produtos para saúde. 

c)Produtos para saúde classificados como não-críticos 

devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de 
desinfecção de nível intermediário. 

d)A sala de desinfecção química deve conter bancada 
com uma cuba para limpeza e uma cuba para enxágue 
com profundidade e dimensionamento que permitam a 
imersão completa do produto ou equipamento, 
mantendo distanciamento mínimo entre as cubas de 
forma a não permitir a transferência acidental de 
líquidos. 

 

27)No manejo da oxigenoterapia de fato, é 
necessário que o técnico em enfermagem domine 
alguns conceitos ligados a essa técnica. Sobre 
esses conceitos, responda verdadeiro (V) ou falso 
(F) e assinale a alternativa que traz a sequência 
CORRETA: 

(__)Oxigenação: entrada e saída de ar entre as 
unidades funcionais dos pulmões, alvéolos, e o 
meio externo. 

(__)Ventilação: participação do oxigênio molecular 
no processo de obtenção de oxigênio. Este 
conceito se relaciona, dentre outros fatores com a 
saturação de oxigênio. 

(__)Saturação de Oxigênio (SatO2): porcentagem de 
hemoglobina que está ligada a moléculas de 
oxigênio. 

(__)Fração inspirada de O2 (FiO2): porcentagem de 
oxigênio no ar inspirado. 

a)V – V – F – F. 

b)V – F – V – F. 
c)F – F – V – V. 

d)F – V – F – V. 
 

28)Uma paciente, com diagnóstico de infecção 
pélvica, precisa receber, a cada 4 horas, 1250 mg 
de ceftriaxone intravenoso. A farmácia possui, 
apenas, ampolas de 500 mg. Para que a paciente 
receba a dose adequada, nas 24 horas do dia, 
deverá ser solicitado à farmácia: 

a)10 ampolas. 

b)12 ampolas. 
c)15 ampolas. 

d)17 ampolas. 
 

29)10 mg de dexametasona foram diluídas em 50 
mL de soro fisiológico. Dessa solução, a prescrição 
médica é de infusão de, apenas, 32 mL. Qual 
dosagem de dexametasona o paciente receberá? 

a)0,8 mg. 
b)4,5 mg. 

c)6,4 mg. 
d)32 mg. 

 
30)Sobre a classificação dos artigos de saúde, 
analise os itens, abaixo: 
I-Produtos para saúde semicríticos: produtos que 
entram em contato com a pele não íntegra ou 
mucosas íntegras colonizadas. 

II-Produtos para saúde passíveis de 
processamento: produto para saúde fabricado, a 
partir de matérias primas e conformação estrutural, 
que permitem repetidos processos de limpeza, 
preparo e desinfecção ou esterilização, até que 
percam a sua eficácia e funcionalidade. 

III-Produto para saúde de conformação complexa: 
produtos para saúde cujas superfícies internas e 
externas podem ser atingidas por escovação, 



 

durante o processo de limpeza e tenham diâmetros 
superiores a cinco milímetros, nas estruturas 
tubulares. 

 
Está CORRETO o que se afirma em:  
a)I e II, apenas. 
b)I e III, apenas. 

c)II e III, apenas. 
d)I, II e III. 
 
31)Produtos para saúde classificados como críticos 
devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de: 

a)Limpeza. 
b)Esterilização. 

c)Desinfecção de alto nível. 
d)Desinfestação. 
 
32)Na assistência, a probabilidade de um incidente 
ocorrer denomina-se: 

a)Dano. 

b)Risco. 
c)Incidente. 

d)Evento adverso. 
 

33)Leia a reportagem, abaixo: 
“A hidroxicloroquina e a cloroquina têm sido 
usadas para tratamento, em vários países, com 
relatos apontando seu uso, na China, no início da 
pandemia e agora em outros países do mundo com 
alguns resultados clínicos positivos iniciais. 
Existem vários ensaios clínicos, em todo o mundo, 
testando o medicamento contra a Covid-19, mas os 
resultados são muito preliminares e estão sendo 
usados em situações de uso compassivo, apenas, 
nesta conjuntura específica.” 

Muitos hospitais e centros de tratamento, no 
mundo, têm apontado melhora, nos quadros de 
pacientes, portadores de Covid-19, com o uso da 
cloroquina, contudo, atualmente, o medicamento é 
utilizado como referência, no Brasil, para 
tratamento: 

a)Do Diabetes tipo II. 
b)Da Malária. 

c)Do Zika vírus. 
d)Do Melanoma de pele. 
 
34)A vacina que protege contra o Papilomavírus 
Humano (HPV) foi incorporada ao Sistema Único de 
Saúde (SUS), em 2014 ,e ,atualmente, é aplicada 
em: 

a)meninas e adolescentes, entre 8 e 12 anos de idade, 
meninos e adolescentes entre 9 e 13 anos. 

b)meninas e adolescentes, entre 9 e 12 anos de idade, 
meninos e adolescentes entre 10 e 13 anos. 

c)meninas e adolescentes, entre 10 e 16 anos de 
idade, meninos e adolescentes entre 12 e 15 anos. 

d)meninas e adolescentes, entre 9 e 14 anos de idade, 
meninos e adolescentes entre 11 e 14 anos. 
 
35)É CORRETO afirmar sobre a aplicação 
intramuscular deltoide : 

a)É indicada para volumes de até 5 mL, especialmente, 
antibióticos e anti-inflamatórios. 

b)Para localizar o músculo, localiza-se o processo 
acromial, sendo o músculo, posicionado, em torno de 4 
cm, abaixo deste. 

c)Para realizar a aplicação, o ângulo da seringa e da 

agulha deve ser de 45º, em direção ao músculo. 

d)Pela profundidade e volume lipídico, este músculo é 
contraindicado para vacinações. 
 

36)A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que 
acomete mamíferos, inclusive o homem, e 
caracteriza-se como uma encefalite progressiva e 
aguda com letalidade de, aproximadamente, 100%. 
Com relação à Raiva, considere a alternativa 
CORRETA: 

a)É causada pelo Vírus do gênero Togavírus, da família 
Rabhdoviridae. 

b)É vantagem da profilaxia pré-exposição da Raiva que 
esta desencadeia a resposta imune secundária mais 
rápida (booster), quando iniciada a pós-exposição. 

c)É medida de prevenção da raiva recolher morcegos, 
principalmente, quando estiverem caídos, no chão, ou 
encontrados em situações não habituais. 

d)A vigilância da raiva animal, no Brasil, engloba ações 
desenvolvidas, exclusivamente, pelo Ministério da 
Saúde. 
 

37)Os condicionantes que podem permitir a 
expansão do Chikungunya, no Brasil, assim como 
nas Américas, referem-se, em grande parte, ao 
modelo de crescimento econômico implementado, 
na região, caracterizado pelo crescimento 
desordenado dos centros urbanos com importantes 
lacunas, no setor de infraestrutura, tais como: 

a)dificuldades para garantir o abastecimento regular e 
contínuo de água, a coleta e o destino adequados dos 
resíduos sólidos. 
b)casos autóctones esporádicos e casos importados. 

c)a busca ativa das vigilâncias epidemiológicas das 
SES/SMS sobre coleta, acondicionamento e transporte 
de amostras. 

d)as capacitações locais sobre a manifestação clínica, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação, grupos de risco e 
fluxo assistencial. 
 

38)Com relação ao controle da dengue, leia: 
“Dentre as alternativas disponíveis, o Ministério da 
Saúde vem adotando o uso do Bacillus 
thuringiensis israelensis (Bti). A decisão para 
utilização desse larvicida foi baseada na existência 
de estudos, ensaios de laboratório e aplicação no 
campo, que revelou sua eficácia, no controle do 
Aedes aegypti. O Bti tem elevada propriedade 
larvicida e seu mecanismo de atuação baseia-se na 
produção de endotoxinas proteicas que, quando 
ingeridas pelas larvas, provoca sua morte.” 

Fonte: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretriz

es_nacionais_prevencao_controle_dengue.pdf 

 

É CORRETO afirmar que o excerto discorre sobre: 

a)Controle químico. 

b)Controle físico. 
c)Controle biológico. 

d)Controle mecânico. 
 

 
 

 
 

 
 



 

39)Observe a imagem, abaixo:  
 

 
 

  
Fonte: http://repocursos.unasus.ufma.br/saude-

mental-
autoinstrucional/TECNOLOGIAS_CUIDADO_INTEG

RAL_SAUDE/und1/58.html 

 

Dos instrumentos utilizados, no trabalho em saúde 
da família, a imagem, acima, representa um 
exemplo de: 

a)Genograma. 
b)Ecomapa. 

c)Escala de Coelho. 
d)Projeto Singular Coletivo – PST. 
 
40)Na Estratégia Saúde da Família (ESF) o trabalho 
em equipe é considerado um dos pilares para a 
mudança do atual modelo hegemônico, em saúde, 
com interação constante e intensa de trabalhadores 
de diferentes categorias e com diversidade de 
conhecimentos e habilidades que interajam entre si 
para que o cuidado do usuário seja o imperativo: 

a)clínico-assistencial que organiza a intervenção 
sociocomunitária. 

b)ético-político que organiza a intervenção técnico-
científica. 

c)médico-paciente que organiza a intervenção 
comunidade-unidade. 

d)público-privado que organiza a intervenção 
psicossocial. 

   
41)Considere a alternativa que apresente, somente,    
equipamentos fixos de uma sala de cirurgia: 
a)Mesa cirúrgica, Suporte de soro. 
b)Mesa de Mayo, Carro de soro. 
c)Hamper, Banco cirúrgico. 

d)Tomada de entrada de scopia, painel de ar     
condicionado. 
 

42)O registro das particularidades físicas dos 
indivíduos, como o perímetro cefálico e 
circunferência abdominal, é o cuidado de 
enfermagem denominado: 

a)Cateterização. 
b)Antropometria. 

c)Cauterização. 
d)Índice de massa corpórea – IMC 
 
43)Conceitua-se assepsia como: 

a)o conjunto de medidas que utilizamos para impedir a 

penetração de microrganismos num ambiente que, 
logicamente, não os têm. 

b)a diminuição do número de microrganismos 
patogênicos ou não, após a escovação da pele com 
água e sabão. 

c)a dispersão sob forma de partículas, de agentes 
desinfectantes como gases, líquidos ou sólidos. 
d)o processo pelo qual se destroem, particularmente, 
os germes patogênicos e/ou se inativa sua toxina ou se 
inibe o seu desenvolvimento. 
 
44)São meios físicos de esterilização por calor 
seco, EXCETO: 

a)Estufa. 

b)Flambagem. 
c)Fulguração. 

d)Autoclave. 
 

45)Qual das medidas, abaixo, é indicada para o 
preparo do medicamento de forma segura? 

a)Checar o nome completo do paciente, na etiqueta do 
medicamento, com o nome, na pulseira de 
identificação. 

b)Verificar as condições das vias de acesso para 
administração de medicamento (oral, intramuscular, 
intravenosa periférica ou central, entre outras). 
c)Saber calcular a dose exata prescrita e a unidade de 
medida do sistema métrico. 

d)Realizar a desinfecção das conexões instaladas para 
administração de medicamentos, utilizar soluções 
contendo álcool, por meio de fricção vigorosa com, no 
mínimo, três movimentos rotatórios, utilizando gaze 
limpa ou sachê, sempre antes de acessar o dispositivo. 
 
46)É CORRETO afirmar que um curativo semi - 
oclusivo: 

a)É utilizado para reduzir o fluxo sanguíneo, promover 
a estase e ajudar, na aproximação das extremidades 
da lesão. 

b)É realizado em ferimentos que não há necessidade 
de serem ocluídos. 

c)É absorvente, e comumente utilizado em feridas 
cirúrgicas, drenos, feridas exsudativas, absorvendo o 
exsudato e o isolando da pele adjacente saudável. 

d)Não permite a entrada de ar ou fluídos, atua como 
barreira mecânica, impede a perda de fluídos, promove 
isolamento térmico, veda a ferida, a fim de impedir 
enfisema, e formação de crosta. 

 
47)O “apoio matricial” (AM) e a “equipe de 
referência” (ER) são dois arranjos que auxiliam na 
mudança, nos modos de produzir saúde, na medida 
em que estabelecem novas formas de relação entre 
as equipes e os serviços. Sendo assim o apoio 
matricial visa: 

a)à desburocratização e à desfragmentação do cuidado 
em saúde, que depende do estabelecimento de novos 
arranjos organizacionais, que inclui formas diferentes 
de organizar o processo de trabalho das equipes e o 
padrão de comunicação dos trabalhadores e serviços 
de Saúde, e desses com os usuários. 

b)a experiência da doença; entendendo a pessoa como 
um todo; elaborando um plano conjunto dos manejos 
dos problemas; incorporando prevenção e promoção 
de saúde; intensificando o relacionamento entre pessoa 
e médico e sendo realista.  
c)a real necessidade da pessoa em atendimento, 



 

ampliando o foco deste para todos os problemas dela – 
físicos, sociais ou psicológicos, investigando a forma 
com que eles aparecem. 

d)garantir a retaguarda especializada às equipes que 
realizam atenção à saúde, tratando-se de metodologia 
de trabalho que complementa os mecanismos de 
referência e contrarreferência, os protocolos e as 
centrais de regulação. 
 
48)Assinale a alternativa correspondente à 
frequência respiratória, abaixo do normal: 

a)Apneia. 

b)Bradipneia. 
c)Ortopneia. 

d)Taquipneia. 
 

49)Refere-se à velocidade com que uma droga 
deixa o seu local de administração e a extensão 
com que isso ocorre: 

a)Absorção. 
b)Excreção. 

c)Biodisponibilidade. 
d)Biotransformação. 
 
50)O objetivo da introdução dessa vacina é induzir 
a produção de altos títulos de anticorpos contra a 
doença coqueluche na gestante, possibilitando a 
transferência transplancentária destes anticorpos 
para o feto, resultando na proteção do recém-
nascidos, nos primeiros meses de vida, até que se 
complete o esquema vacinal contra a coqueluche, 
preconizado, no Calendário Nacional de Vacinação: 

a)dT. 
b)dTpa. 

c)Influenza. 
d)Tríplice Viral. 

 


