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CONCURSO PÚBLICO 

HORIZONTINA/RS  
 

Técnico em Enfermagem 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição 
ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática 
Informática 
Conhecimentos Específicos 

10 
05 
05 
20 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas 
as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à 
sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. 
O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao 
candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para 
conferência com o gabarito oficial. 

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação 
com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  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  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 

 
Como funciona a profissão de escritor 

 
  Escritor  é  o  profissional  que  produz  obras 
literárias, peças  de  teatro ou  até  roteiros  para cinema e 
televisão. Essas obras podem ser de ficção ou baseadas em 
acontecimentos  reais.  O  escritor  também  pode  trabalhar 
com  a  _________  de  textos  para  diferentes  formatos  e  a 
tradução de obras escritas em outros idiomas. 
  Se você gosta de ler e escrever, é criativo e esforçado, 
já  tem algumas das  características  necessárias  para  ser  um 
escritor. É importante conhecer bem a literatura, estudar as 
diferentes  correntes  literárias  e  dominar  a  língua 
portuguesa. Saber como funciona o mercado literário, gostar 
de  estudar  e  ser  autoconfiante,  paciente  e  detalhista  são 
outros pontos importantes. 
  Qualquer  pessoa,  mesmo  sem  ter  feito  faculdade, 
pode  seguir  essa  carreira. Mas  o mercado  é  competitivo  e 
são poucos os que  conseguem se estabelecer na profissão. 
Por isso, o melhor é conhecer a realidade da área de perto e 
estudar  literatura  e  técnicas  de  escrita.  Fazer  um  curso  de 
graduação, _________ ou cursos  livres que tenham relação 
com  o  mercado  é  importante  para  aumentar  o 
conhecimento. 

(Site: UOL ‐ adaptado). 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as  lacunas do  texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) adapitação | extensão  
b) adapitação | estensão  
c) adapitação | estenção  
d) adaptação | estensão  
e) adaptação | extensão  
 

2)  Em  conformidade  com  o  texto,  assinalar  a  alternativa 
CORRETA: 
 
a) O profissional que produz obras literárias, peças de teatro, 

exceto roteiros para cinema e televisão, é o escritor. 
b) Mesmo  sem  ter  feito  faculdade,  qualquer  pessoa  pode 

seguir a carreira de escritor. 
c) Apenas  gostar  de  ler  e  escrever,  ser  criativo  e  esforçado 

são as características necessárias para ser um escritor.  
d) O escritor pode trabalhar com a adequação de textos para 

diferentes  formatos,  mas  não  com  tradução  de  obras 
escritas em outros idiomas. 

e) Devido  ao mercado  ser  competitivo,  poucos  conseguem 
se  estabelecer  na  profissão,  não  sendo  necessário 
conhecer a realidade da área de perto e estudar literatura 
e técnicas de escrita. 

 

3)  Na  frase  “[...]  é  importante  para  aumentar  o 
conhecimento.”,  a palavra  sublinhada pode  ser  substituída, 
sem prejuízo de sentido, por:  
 
a) Deduzir. 
b) Mitigar. 
c) Ampliar. 
d) Amenizar. 
e) Suprimir. 
 

4) Na  frase  “Se  você  gosta  de  ler  e  escrever  [...]”,  o  verbo 
sublinhado está no tempo: 
 
a) Presente. 
b) Pretérito perfeito. 
c) Pretérito imperfeito. 
d) Futuro do presente. 
e) Futuro do pretérito. 
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5) Em relação aos antônimos das palavras, analisar os  itens 
abaixo: 
 
I. “Retroceder” é um antônimo de “recuar”. 
II. “Supérfluo” é um antônimo de “indispensável”. 
III. “Condescendente” é um antônimo de “tolerante”. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III.  
d) Somente os itens I e II. 
e) Todos os itens. 
 

6)  Sobre  a  conjugação  do  verbo  “vir”  no  presente  do 
indicativo,  assinalar  a  alternativa  cuja  forma  verbal  está 
INCORRETA: 
 
a) Venho. 
b) Vens. 
c) Vem. 
d) Viemos.  
e) Vindes. 
 

7)  Assinalar  a  alternativa  que  preenche  a  lacuna  abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Aquele senhor era _________. 
 
a) tasiturno 
b) taçiturno 
c) taciturno 
d) tassiturno 
e) tacitorno 
 

8)  Sobre  o  uso  dos  sinais  de  pontuação,  assinalar  a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Pela manhã saiu, sem pretensão de, voltar. 
b) Foi  ao  supermercado  e  comprou  batatas  frutas,  e 

legumes. 
c) Durante vários dias! esteve cansada. 
d) Petrópolis, 10 de março de 2015. 
e) A subida, deixou a criança cansada. 
 

9)  Em  relação  ao  emprego  das  palavras  homônimas 
sublinhadas, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas  e,  após,  assinalar  a  alternativa  que  apresenta  a 
sequência CORRETA: 
 
(_) Tome o xá enquanto está quente. 
(_) Salde a conta com um cheque pré‐datado. 
(_) Pague a taxa ainda hoje para evitar juros.  
 
a) C ‐ C ‐ C. 
b) E ‐ C ‐ C.  
c) C ‐ E ‐ E. 
d) C ‐ E ‐ C. 
e) E ‐ E ‐ E. 
 

10)  Em  relação  ao  processo  de  formação  de  palavras, 
assinalar  a  alternativa que  apresenta uma palavra  formada 
por derivação parassintética: 
 
a) Infelizmente. 
b) Desigualdade. 
c) Infielmente. 
d) Entardecer. 
e) Pedreira.  
  

MATEMÁTICA 

 
11) Um caminhão está  carregado com uma carga que pesa 
6.000kg. Sabe‐se que, na primeira parada,  foi descarregado 
um total de 30% do peso dessa carga. Sendo assim, quanto 
foi descarregado nessa primeira parada? 
 
a) 1.900kg 
b) 1.800kg 
c) 1.700kg 
d) 1.600kg 
e) 1.550kg 
 

 

 

12)  Certo  restaurante  oferece  5  opções  de  refeições  com 
carne. Supondo‐se que 3 amigos, André, Bruno e Carlos, vão 
a esse restaurante, e que cada um irá escolher uma refeição 
diferente  dos  outros  dois,  ao  todo,  de  quantas  maneiras 
diferentes eles podem realizar os pedidos?  
 
a) 60 
b) 30 
c) 20 
d) 10 
e) 50 
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13)  Considerando‐se  um  trapézio,  cuja  base  menor  mede 
8cm,  a  base  maior  mede  15cm  e  a  altura  mede  4cm, 
assinalar a alternativa que apresenta o valor da área desse 
trapézio: 
 
a) 40cm² 
b) 42cm² 
c) 44cm² 
d) 43cm² 
e) 46cm² 
 

 

 

 

14) O quadro abaixo apresenta a quantidade de ligações que 
certa empresa recebeu em uma semana de trabalho. Sendo 
assim,  assinalar  a  alternativa  que  apresenta  a  quantidade 
média de ligações recebidas por dia nessa semana: 
 

Dia  Ligações 
recebidas  

Segunda  84 

Terça  73 

Quarta  51 

Quinta  68 

Sexta  59 

 
a) 65 
b) 67 
c) 68 
d) 70 
e) 72 
 

 

 

 

15) Analisando‐se a  sequência numérica  abaixo,  assinalar  a 
alternativa que apresenta o próximo termo da sequência, de 
modo que o padrão seja mantido: 
 

4, 6, 12, 14, 28, 30, 60, ? 
 
a) 62 
b) 64 
c) 120 
d) 122 
e) 58 
  

INFORMÁTICA 
 

Atenção!  Para  responder  às  questões  de  Informática,  a 
menos  que  seja  explicitamente  informado  o  contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram‐se na 
versão  Português‐BR  e  em  sua  configuração  padrão  de 
instalação,  possuem  licença  de  uso,  o  mouse  está 
configurado  para  destros,  um  clique  ou  duplo  clique 
correspondem  ao  botão  esquerdo  do  mouse,  e  teclar 
corresponde  à  operação  de  pressionar  uma  tecla  e, 
rapidamente,  liberá‐la,  acionando‐a apenas uma vez. Dessa 
forma,  as  teclas  de  atalho,  os  menus,  os  submenus,  as 
barras,  os  ícones  e  os  demais  itens  que  compõem  os 
programas  abordados  nesta  prova  encontram‐se  na 
configuração padrão. 
 

 

16)  Considerando‐se  os  botões  do  Microsoft  Excel  2016, 
assinalar  a  alternativa  que  apresenta  um  botão  utilizado 
para  classificar  os  dados  selecionados  do  menor  para  o 
maior: 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

 

 

17) Em relação às  funcionalidades do Word 2016,  sobre os 
atalhos do teclado, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Ctrl + N é utilizado para sublinhar o texto selecionado. 
b) Ctrl + S é utilizado para deixar o trecho selecionado com 

formatação subscrito. 
c) Ctrl + Z é utilizado para repetir a última ação. 
d) Ctrl + C é utilizado para centralizar o trecho selecionado. 
e) Ctrl + W é utilizado para fechar o documento. 
 

 

18) Assinalar a alternativa que apresenta somente exemplos 
de software: 
 
a) Placa de vídeo e Excel 2010. 
b) Teclado e firewall. 
c) Processador e Windows 10. 
d) Monitor e webcam. 
e) Antivírus e spyware. 
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19) Sobre códigos maliciosos (malware), em relação ao vírus, 
analisar a sentença abaixo: 
 
É  um  programa  ou  parte  de  um  programa  de  computador 
(1ª parte).  Propaga‐se  inserindo  cópias  de  si  mesmo  e  se 
tornando  parte  de  outros  programas  e  arquivos  (2ª parte). 
Alguns  vírus  procuram  permanecer  ocultos,  infectando 
arquivos do disco e executando uma série de atividades sem 
o conhecimento do usuário (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

20) Sobre o Google Chrome, analisar os itens abaixo: 
 
I. É possível selecionar o Google Chrome como o navegador 

padrão de um computador. 
II. Se  o  Google  Chrome  estiver  selecionado  como  o 

navegador  padrão  de  um  computador,  nenhum  link  em 
que o usuário clicar será aberto no Google Chrome. 

III. O Google Chrome é um software. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens. 
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) De acordo com a Lei Orgânica do Município, em relação 
ao  Prefeito  e  ao  Vice‐Prefeito,  assinalar  a  alternativa 
CORRETA: 
 
a) O  Prefeito  e  o  Vice‐Prefeito  tomarão  posse  na  sede  da 

prefeitura, antes da posse dos Vereadores, e prestarão o 
compromisso  de  manter,  defender  e  cumprir  as 
constituições e leis e administrar o Município, visando ao 
bem geral dos bens públicos. 

b) O  Poder  Executivo  é  exercido  pelo  Prefeito,  auxiliado 
pelos Ministros. 

c) Se  o  Prefeito  e  o  Vice‐Prefeito  não  tomarem  posse  no 
prazo  de  30  dias,  contados  da  data  fixada,  o  cargo  será 
declarado vago pela Câmara de Vereadores, salvo motivo 
justo e comprovado. 

d) Em caso de  impedimento do Prefeito e do Vice‐Prefeito, 
caberá ao Governador substituí‐los. 

e) Vagando os cargos de Prefeito e Vice‐Prefeito, realizar‐se‐
á eleição para os cargos vagos no prazo de 90 dias após a 
ocorrência  da  última  vaga,  sendo  que  os  eleitos 
completarão o mandato dos sucedidos. 

 

22)  Em  conformidade  com  a  Lei  nº 1.008/1990  ‐  Regime 
Jurídico  dos  Servidores  Públicos  do  Município,  sobre  a 
disponibilidade  e  o  aproveitamento,  marcar  C  para  as 
afirmativas  Certas,  E  para  as  Erradas  e,  após,  assinalar  a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Extinto  o  cargo  ou  declarada  a  sua  desnecessidade,  o 

servidor  estável  ficará  em  disponibilidade  não 
remunerada. 

(_) No  aproveitamento,  terá  preferência  o  que  estiver  há 
menos tempo em disponibilidade e, no caso de empate, o 
que  contar  com  menos  tempo  de  serviço  público 
municipal. 

(_) O  aproveitamento  de  servidor  que  se  encontre  em 
disponibilidade  há  mais  de  doze  meses  dependerá  de 
prévia  comprovação  de  sua  capacidade  física  e  mental, 
por junta médica oficial. 

 
a) E ‐ E ‐ C. 
b) C ‐ E ‐ E. 
c) E ‐ C ‐ E. 
d) C ‐ E ‐ C. 
e) C ‐ C ‐ E. 
 

23) De acordo com a Lei Municipal nº 3.071/2009, o Regime 
Próprio  de  Previdência  Social  (RPPS)  compreende  ao 
dependente, entre outros, o seguinte benefício: 
 
a) Pensão por morte.  
b) Aposentadoria por idade. 
c) Auxílio‐doença. 
d) Aposentadoria por invalidez. 
e) Aposentadoria compulsória. 
 

24)  De  acordo  com  a  Lei  Municipal  nº  1.010/1990,  a 
promoção  será  realizada  dentro  da  mesma  categoria 
funcional,  mediante  a  passagem  do  servidor  de  uma 
determinada  classe  para  a  imediatamente  superior.  Cada 
categoria  funcional  terá  cinco  classes,  designadas  pelas 
letras  A,  B,  C,  D  e  E.  O  tempo  de  exercício  na  classe 
imediatamente  anterior,  para  fins  de  promoção  à  classe 
seguinte, será de quatro anos para a classe: 
 
a) A. 
b) B. 
c) C. 
d) D. 
e) E. 
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25)  Segundo  a  Constituição  Federal,  são  de  relevância 
pública  as  ações  e  serviços  de  saúde,  cabendo  ao  Poder 
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita: 
 
a) Diretamente  ou  através  de  terceiros  e,  também,  por 

pessoa física ou jurídica de direito privado. 
b) Exclusivamente  através  de  terceiros,  na  qualidade  de 

pessoa jurídica de direito privado. 
c) Através  de  terceiros,  sendo  vedada  a  participação  de 

pessoa jurídica de direito privado. 
d) Diretamente,  sendo vedada a participação de  terceiros e 

de pessoa física. 
e) Indiretamente,  sendo  vedada  a  participação  de  pessoa 

física. 
 

26)  Segundo  a  Lei  nº  8.080/1990  ‐  SUS,  marcar  C  para  as 
afirmativas  Certas,  E  para  as  Erradas  e,  após,  assinalar  a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) A identificação e a divulgação dos fatores condicionantes 

e determinantes da saúde é um dos objetivos do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

(_) Estão incluídas, no campo de atuação do SUS, as ações de 
controle  e  a  fiscalização  de  serviços,  produtos  e 
substâncias de interesse para a saúde. 

(_) Não  estão  incluídas,  no  campo  de  atuação  do  SUS,  as 
ações de vigilância sanitária e epidemiológica. 

 
a) C ‐ C ‐ E. 
b) E ‐ E ‐ C. 
c) C ‐ E ‐ E. 
d) E ‐ C ‐ E. 
e) C ‐ C ‐ C. 
 

27) Em conformidade com a Lei nº 8.069/1990 ‐ ECA, marcar 
C  para  as  afirmativas  Certas,  E  para  as  Erradas  e,  após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) O  SUS  promoverá  programas  de  assistência  médica  e 

odontológica  para  a  prevenção  das  enfermidades  que, 
ordinariamente, afetam a população infantil e campanhas 
de educação sanitária para pais, educadores e alunos. 

(_) É  opcional  a  vacinação  das  crianças  nos  casos 
recomendados pelas autoridades sanitárias.  

(_) Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de 
tratamento cruel ou degradante e de maus‐tratos contra 
criança  ou  adolescente  serão  obrigatoriamente 
comunicados  ao  Conselho  Tutelar  da  respectiva 
localidade, sem prejuízo de outras providências legais. 

 
a) C ‐ C ‐ E. 
b) C ‐ E ‐ C. 
c) E ‐ C ‐ E. 
d) E ‐ E ‐ C. 
e) C ‐ E ‐ E. 
 

28) De acordo com a Lei nº 10.741/2003 ‐ Estatuto do Idoso, 
sobre  o  direito  de  optar  pelo  tratamento  de  saúde,  não 
estando  o  idoso  em  condições  de  proceder  à  opção,  esta 
será feita: 
 
I. Pelo curador, quando o idoso for interditado. 
II. Pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este 

não puder ser contactado em tempo hábil. 
III. Pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não 

houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

29)  De  acordo  com  a  Lei  nº 13.146/2015  ‐  Estatuto  da 
Pessoa  com  Deficiência,  sobre  o  direito  à  saúde, marcar  C 
para  as  afirmativas  Certas,  E  para  as  Erradas  e,  após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) À pessoa com deficiência  internada ou em observação é 

assegurado  o  direito  a  acompanhante  ou  a  atendente 
pessoal,  não  sendo  de  responsabilidade  do  órgão  ou  da 
instituição  de  saúde  proporcionar  condições  adequadas 
para sua permanência em tempo integral. 

(_) Na impossibilidade de permanência do acompanhante ou 
do  atendente  pessoal  junto  à  pessoa  com  deficiência, 
cabe à autoridade policial justificá‐la por escrito. 

(_) Os espaços dos serviços de saúde, tanto públicos quanto 
privados,  devem  assegurar  o  acesso  da  pessoa  com 
deficiência, em conformidade com a  legislação em vigor, 
mediante  a  remoção de  barreiras,  por meio  de  projetos 
arquitetônicos,  de  ambientação  de  interior  e  de 
comunicação que atendam às especificidades das pessoas 
com deficiência física, sensorial, intelectual e mental. 

 
a) C ‐ E ‐ E. 
b) E ‐ C ‐ C. 
c) E ‐ E ‐ C. 
d) C ‐ C ‐ E. 
e) E ‐ E ‐ E. 
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30) De acordo com a Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da 
Penha, são formas de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, entre outras, a violência: 
 
I. Física. 
II. Psicológica. 
III. Sexual. 
IV. Patrimonial. 
V. Moral. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens IV e V. 
c) Somente os itens I, II e IV. 
d) Somente os itens I, II, III e V. 
e) Todos os itens. 
 
 

31) De acordo com a Portaria de Consolidação nº 4/2017, 
sobre os conceitos de notificação compulsória, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Notificação Compulsória Imediata. 
(2) Notificação Compulsória Semanal. 
(3) Notificação Compulsória Negativa. 
 
(_) Realizada em até sete dias, a partir do conhecimento da 

ocorrência de doença ou agravo. 
(_) Realizada em até 24 horas, a partir do conhecimento da 

ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, 
pelo meio de comunicação mais rápido disponível. 

(_) Comunicação semanal realizada por responsável pelo 
estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, 
informando que, na semana epidemiológica, não foi 
identificada nenhuma doença, agravo ou evento de saúde 
pública constante da Lista de Notificação Compulsória. 

 
a) 2 - 1 - 3. 
b) 1 - 2 - 3. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 3 - 1 - 2. 
e) 3 - 2 - 1. 
 
 

32) De acordo com a Portaria nº 2.616/1998, sobre a 
lavagem de mãos, analisar os itens abaixo: 
 
I. A lavagem e a antissepsia cirúrgica das mãos são realizadas 

sempre antes e após contato com qualquer paciente. 
II. A lavagem das mãos é, isoladamente, a ação mais importante 

para prevenção e controle das infecções hospitalares. 
III. O uso de luvas dispensa a lavagem das mãos. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

33) Considerando-se a responsabilidade na rede de atenção 
à saúde, analisar os itens abaixo: 
 
I. O cuidado e a assistência em saúde não se restringem às 

responsabilidades da equipe de saúde.  
II. A organização e a experimentação de rodas, para colocar 

as diferenças em contato, de modo a produzir 
movimentos de desestabilização que favoreçam 
mudanças nas práticas de gestão e de atenção, é uma 
importante orientação da cogestão. 

III. Deve-se reconhecer cada pessoa como legítima cidadã de 
direitos, valorizar e incentivar sua atuação na produção 
de saúde. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

34) Considerando-se o Guia de bolso: Doenças infecciosas e 
parasitárias, assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
O Vírus da __________ pertence à família Ortomixiviridae. 
São vírus RNA de hélice única, que se subdividem em três 
tipos antigenicamente distintos: A, B e C. Os tipos ____, 
responsáveis pela ocorrência da maioria das epidemias de 
gripe, são mais suscetíveis a variações antigênicas, razão 
pela qual, periodicamente, suas variantes sofrem alterações 
na estrutura genômica, contribuindo para a existência de 
diversos subtipos. 
 
a) Chikungunya | C 
b) Dengue | B 
c) Influenza | B 
d) Influenza | A 
e) Hepatite | A 
 

35) Em relação às precauções respiratórias para aerossóis e 
para gotículas, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) São precauções respiratórias para gotículas: máscara N95 

e higiene das mãos. 
b) As máscaras PFF2 ou N95 podem ser reutilizadas pelo 

mesmo profissional por um período não superior a 30 
dias, desde que mantenha as máscaras íntegras, secas e 
limpas. 

c) São materiais na precaução respiratória para gotículas: 
máscara tipo N95 ou PFF2. 

d) As máscaras podem ser compartilhadas com outros 
profissionais, se forem atender o mesmo paciente. 

e) É considerado risco ambiental a contaminação do 
profissional por microrganismos disseminados por 
gotículas. 
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36) De acordo com CARMAGNANI, em relação à punção 
venosa periférica, é CORRETO afirmar que: 
 
a) Membros com fístula arteriovenosa poderão ser 

puncionados. 
b) Deve ser realizada a antissepsia com álcool 70% ou 

clorexidina alcoólica 0,5%. 
c) Deve-se escolher sempre a veia mais calibrosa da região 

antecubital do membro superior dominante. 
d) O cateter deve ser trocado a cada 24 horas para evitar 

infecções. 
e) Após a quarta tentativa de punção venosa sem sucesso, 

recomenda-se que outro profissional realize o 
procedimento. 

 

37) Em relação à oxigenoterapia, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) O ar ambiente fornece 99% do oxigênio ao nível do mar. 
b) É considerado um medicamento somente quando 

prescrito pelo médico. 
c) Deve-se instalar em todo cliente com desconforto 

respiratório, na iminência de aumentar o conteúdo de 
oxigênio sanguíneo. 

d) É manter uma concentração do gás oxigênio, no ar 
expirado, capaz de oxigenar o sangue que sai dos 
pulmões. 

e) A administração de oxigênio em concentração superior a 
50%, por mais de 48 horas, pode causar toxicidade. 

 

38) Segundo PERRY e POTTER, em relação à administração 
da alimentação enteral através das sondas nasoentéricas, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Para administração, é preciso que a alimentação esteja 

refrigerada em, no máximo, 10°C. 
II. Antes e após a alimentação, a sonda deve ser lavada, 

injetando-se, lentamente, cerca de 30ml de água. 
III. O paciente deve estar em decúbito dorsal para receber a 

alimentação. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

39) Segundo TORTORA, sobre as curvaturas anormais da 
coluna vertebral, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Escoliose. 
(2) Cifose.  
(3) Lordose. 
 
(_) É um exagero na curvatura lombar da coluna cervical. 
(_) É um curvamento lateral da coluna vertebral, usualmente 

na região torácica. 
(_) É um exagero da curvatura torácica da coluna vertebral. 

Na forma leve, pode ser denominada “ombros 
redondos”. 

 
a) 1 - 3 - 2. 
b) 3 - 1 - 2. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 1 - 2 - 3. 
 

40) Segundo MUSSI et al., em relação à administração de 
medicamentos, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(_) Para evitar erros, o medicamento deve ser preparado e 

administrado pela mesma pessoa. 
(_) Medicamentos sublinguais têm ação mais demorada em 

comparação com as outras vias de administração, pois 
sofrem o efeito de primeira passagem hepática.  

(_) A medicação endovenosa deve ser aplicada lentamente, 
observando a reação do paciente, e não deve haver 
presença de ar na seringa, prevenindo a embolia gasosa. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 
e) E - E - E. 
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