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Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse certame. 

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata 

exclusão do certame. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 60 (sessenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e 

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas. 

6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução desse certame. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.  
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O preço que as pessoas estão dispostas a pagar pela polarização 

 

Lembram-se da rixa entre as famílias de Romeu e Julieta? Quando se encontravam por 

acaso na rua, começavam provocações que poderiam terminar em briga e morte. Aliás, assim 

se inicia essa peça famosa de Shakespeare, com sangue derramado já de entrada. 

Provavelmente uma família era partidária dos guelfos e a outra dos gibelinos. _______ políticas 

daquela época, se hoje não nos dizem nada, para eles diziam tudo. Duas visões de mundo 

opostas estavam em litígio. 

Trago ... peça para lhes dar uma má notícia. Sei que você está cansado da polarização, 

da chatice que é quando qualquer fato torna-se polêmico, quando tudo ganha uma dimensão 

política, quando minúcias transformam-se em assunto e o bom ______ parece que saiu de férias. 

Mas aquece a água do mate e senta porque, infelizmente, esse túnel é longo.  

Quem acredita que a polarização é de hoje não estudou História o suficiente. Somos 

animais políticos, a luta de ideias é o nosso estado natural. Pare de culpar as redes sociais, elas 

são apenas um novo instrumento para uma velha paixão.  

Existem tempos de exceção. Se a economia estiver bem, se não houver uma crise política 

escancarada e, ainda, os terremotos do acaso não estiverem presentes, tendemos a esquecer 

um pouco essa dimensão e focar na vida miúda. Tenho saudade da época em que a maioria dos 

brasileiros era técnico de futebol e não epidemiologista. Ou seja, não vamos ter um cenário 

tranquilo de volta em curto prazo. A economia vai mal, a pandemia – que não terminou – 

empobreceu e enlutou a muitos, e não há _______ político sobre nada.  

Outro fator maiúsculo dará as caras. A pandemia apenas adiou a questão sobre o 

aquecimento global. Preparem-se para milhões de especialistas em clima, formados na 

prestigiosa WhatsApp University, pregando o que “não” está acontecendo.  

Os dados sobre o surto de covid entre os não vacinados americanos são alarmantes. Dos 

que morrem agora, 99% não tomaram a vacina que estava disponível. Este é o preço que as 

pessoas estão dispostas ... pagar pela polarização. Preferem morrer ... recuar de suas crenças. 

Os fatos lhes esfregam a verdade na cara e elas escolhem não enxergar.  

Somos teimosos até a medula. É difícil admitir quando erramos. Mais ainda, neste caso 

das vacinas, em que eles foram enganados por idiotas que politizaram a ciência. Fica difícil 

desembarcar depois de ter ido tão longe. 

Vai se sair melhor desses dias duros que nos aguardam quem apostar no diálogo e na 

tolerância. Quem souber costurar alianças com os diferentes, quem transitar entre quem não 

pensa igual. Fogo já temos em demasia, é hora de nos treinarmos como bombeiros. 

 
(Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/mario-corso/noticia/2021/08/18 – texto 

adaptado especialmente para esta prova). 

 

 

QUESTÃO 01 – Considerando a correta grafia das palavras, as lacunas tracejadas das linhas 04, 09 

e 19 devem ser preenchidas, respectivamente, por: 

 

A) Fações – censo – concenso 

B) Facções – senso – consenso  

C) Faccões – senso – consenso  

D) Fações – senso – concenso  

E) Faccões – censo – concenso  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/eleicoes/noticia/2020/11/resultados-nas-capitais-mostram-que-eleitor-esta-cansado-da-polarizacao-entre-petismo-e-bolsonarismo-ckhk4noz20000016gr8t3vyxt.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/ultimas-noticias/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/pandemia/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/aquecimento-global/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/mario-corso/noticia/2021/08/18
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QUESTÃO 02 – Sobre o uso da crase, avalie as afirmações que seguem, assinalando V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Na linha 07, considerando o contexto, a lacuna pontilhada deve receber ‘à’, visto que ali é 

necessário o uso da crase.  

(  ) Caso, na linha 15, trocássemos o verbo ‘esquecer’ pelo substantivo ‘esquecimento’, estariam 

criadas as condições para o uso da crase, além de outras adequações no período. 

(  ) Nas duas lacunas pontilhadas da linha 25, não deve ser usada a crase, pois nas duas ocorrências 

apenas a preposição ‘a’ é suficiente para manter a correção do período. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – F. 

B) V – F – V. 

C) F – V – F. 

D) F – F – F. 

E) F – F – V. 

 

 

QUESTÃO 03 – Sobre a substituição de palavras e expressões no texto, afirma-se que: 

 

I. A palavra ‘rixa’ (l. 01) poderia ser substituída por ‘desavença’, sem provocar alteração no texto. 

II. Na linha 20, em ‘Outro fator maiúsculo’, o vocábulo ‘maiúsculo’ expressa ideia de superioridade. 

III. Em ‘Somos teimosos até a medula’ (l. 27), a expressão poderia ser substituída por ‘Somos 

demasiadamente teimosos’, mantendo-se o sentido original. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 04 – Em relação às formas verbais ‘Existem’ e ‘houver’ (l. 14), pode-se dizer que: 

 

I. A forma verbal ‘Existem’ tem sujeito expresso na frase. 

II. A forma verbal ‘houver’ não tem sujeito na frase. 

III. Ambas as formas verbais têm sujeito composto. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 05 – Observe as frases abaixo, retiradas do texto, e assinale a alternativa em que há a 

ocorrência de voz passiva. 

 

A) Lembram-se da rixa das famílias de Romeu e Julieta? 

B) Trago ... peça para lhes dar uma má notícia. 

C) A pandemia apenas adiou a questão sobre o aquecimento global. 

D) em que eles foram enganados por idiotas 

E) Fica difícil desembarcar depois de ter ido tão longe. 

 

 

 

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/aquecimento-global/
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QUESTÃO 06 – Sobre o vocábulo ‘Provavelmente’ (l. 04), é correto afirmar que: 

 

A) Tem tantas letras quanto fonemas. 

B) Possui um dígrafo vocálico e dois encontros consonantal. 

C) Tem um encontro vocálico. 

D) É formado por derivação sufixal e prefixal. 

E) Possui desinência adverbial. 

 

 

QUESTÃO 07 – Em relação à frase: ‘para lhes dar uma má notícia’ (l. 07), afirma-se que: 

 

 

QUESTÃO 08 – Ao proceder à troca de ‘adiou’ por ‘promoveu o adiamento’ na frase ‘A pandemia 

apenas adiou a questão sobre o aquecimento global’ (l. 20-21), pode-se dizer que: 

 

A) A estrutura do período deverá sofrer ajustes de concordância em virtude da inserção da forma 

verbal ‘promoveu’. 

B) O sentido da frase original sofrerá substancial alteração. 

C) Deverá ocorrer a inserção de uma conjunção, que se combinará com o artigo, visando à correção 

do período. 

D) Não será necessária nenhuma alteração na estrutura do período. 

E) Deverá ocorrer a inserção de uma preposição imediatamente após o vocábulo ‘adiamento’, que se 

contrairá com o artigo ‘o’, visando à correção do período. 

 

 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa cujas palavras, todas retiradas do texto, são acentuadas em 

virtude da mesma regra. 

 

A) Aliás – partidária – cenário. 

B) Disponível – políticos – difícil. 

C) Época – férias – é. 

D) Miúda – maiúsculo – técnico. 

E) História – família – tolerância. 

 

 

QUESTÃO 10 – Dentre os conjuntos de vocábulos e expressões a seguir listados, qual mais se alinha 

ao assunto discutido no texto? 

 

A) Romeu e Julieta – dimensão política – mate. 

B) Futebol – paixão – WhatsApp. 

C) Polarização – animais políticos – polêmica. 

D) Clima – crenças – ciência. 

E) Tolerância – verdade na cara – diálogo. 

 

 

 

 

 

 

  

Quais estão corretos? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 I. ‘Uma má notícia’ funciona como sujeito oracional. 
 II. O referente do pronome ‘lhes’ é identificado no parágrafo anterior. 
III. ‘lhes’ é um pronome que funciona como complemento verbal.

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/aquecimento-global/
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 11 – O Prefeito do Município YYZ decretou que todo atendimento de saúde feito pelo SUS 

na municipalidade será condicionado a uma contribuição financeira da seguinte forma: caso o cidadão 

não contribua para o INSS, deverá arcar com o valor dos insumos e eventuais medicamentos utilizados 

durante o atendimento, ficando o valor dos honorários médicos por conta do Município. O Prefeito 

justificou este ato como sendo uma medida que ele não mais podia atrasar, sob pena de violar o 

interesse público, pois, segundo ele, a pandemia do coronavírus, com o aumento de internações e 

tratamentos – que voltaram a subir após a circulação de novas variantes –, esgotaram os recursos 

financeiros da municipalidade e, de outra forma, os serviços de saúde não teriam condições de 

continuar. Analisando a atitude do Prefeito do Município de YYZ, à luz das regras constitucionais, 

assinale a alternativa correta. 

 

A) Pelo fato de a saúde ser considerada política social e econômica, faz parte da função típica do Poder 

Executivo, podendo ele definir sobre os limites de sua gratuidade.  

B) Tendo em vista a Previdência integrar a Seguridade Social, é constitucional a contribuição por unir 

os recursos ao mesmo fundo, voltado para o mesmo fim. 

C) É inconstitucional restringir o acesso à saúde nos programas de saúde da família, por qualquer 

motivo, sendo possível a cobrança de taxas quando de procedimentos eletivos de média/alta 

complexidade.   

D) A elevação ao status de constitucional do princípio da universalidade torna inconstitucional toda 

cobrança de valores para acessar os serviços do SUS. 

E) O princípio da supremacia do interesse público justifica a cobrança de taxas em situações 

específicas de prevenção e repressão de doenças graves socialmente. 

 

 

QUESTÃO 12 – Geraldo encontrava-se em uma profunda crise financeira. Sem emprego, com cinco 

filhos e passando necessidades básicas, soube por um conhecido que havia a possibilidade de vender 

sangue e seus derivados para uma pessoa, em uma clínica da cidade. Seu conhecido ainda disse que 

era exatamente o mesmo procedimento da doação de sangue, só que faziam o pagamento pela 

quantidade retirada.  Geraldo ficou incomodado com a situação, mesmo precisando do dinheiro. Para 

saber da legalidade daquilo, ele procurou a Defensoria Pública de sua cidade e perguntou sobre o fato. 

Desta forma, a partir do que diz a Constituição da República Federativa do Brasil sobre o assunto, 

assinale a alternativa que apresenta resposta correta a ser dada sobre o questionamento de Geraldo. 

   

A) É vedada a comercialização de sangue e seus derivados com procedimentos de coleta feitos em 

clínicas privadas, tendo em vista normativa do Ministério da Saúde para o controle sanitário e de 

qualidade. 

B) Não é permitida no Brasil a comercialização de sangue e seus derivados, tendo em vista as 

necessidades de políticas públicas de estímulo à doação de sangue. 

C) No Brasil, a Constituição Federal não permite a comercialização de sangue e seus derivados, sendo 

permitida no caso de tecidos. 

D) A Constituição Federal veda expressamente todo tipo de comercialização de sangue e seus 

derivados, bem como órgãos, tecidos e substâncias humanas. 

E) A comercialização de sangue e seus derivados só será permitida em casos específicos de risco de 

vida, necessitando de autorização judicial. 
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QUESTÃO 13 – As sucessivas queimadas da vegetação nativa do Município YYZ afetaram 

drasticamente a população local, tanto com a redução expressiva das chuvas periódicas, quanto com 

problemas respiratórios intensos, atingindo todas as faixas de idade. O serviço de saúde pública estava 

funcionando devidamente na municipalidade, a fim de lidar com as demandas que surgiram, porém o 

Ministério Público local enviou à direção municipal do SUS um ofício solicitando esclarecimentos do 

motivo da ausência de atividades fiscalizatórias e de controle, no segundo caso junto aos outros entes 

federativos, por parte do Sistema Único de Saúde, sobre as queimadas.  A direção municipal do SUS 

argumentou que esta não era uma atribuição legal do Sistema Único de Saúde. Utilizando as normas 
advindas da Lei Federal nº 8.080/1990, responda se está correta a argumentação da direção municipal 

do SUS. 
 

A) Não está correta, pois compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde colaborar na 

fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e 

atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para controlá-las. 

B) Está correta, pois é de competência da direção municipal do SUS zelar pela boa gestão de seus 

recursos a fim de atuar preventiva e repressivamente nas demandas de saúde, sendo-lhe permitido 

legalmente ao Sistema atuar exclusivamente por meio de instituições hospitalares e programas de 

saúde da família. 

C) Não está correta, já que as secretarias municipais de Meio Ambiente, tendo em vista o princípio da 

integralidade, estão subordinadas hierarquicamente ao Sistema Único de Saúde e, 

consequentemente, às secretarias municipais e estaduais de saúde.  

D) Não está correta, pois tal tipo de atuação não faz parte das funções orgânicas da gestão 

descentralizada do SUS em âmbito municipal.   

E) Está correta em parte, pois poderia a direção municipal do SUS atuar no sentido comentado pelo 

Ministério Público local, se houvesse requisição de órgão ambiental competente e consequente 

autorização judicial ou legislativa para tal. 
 

 

QUESTÃO 14 – A família da Sra. Ana Katarina estava enfrentando momentos muito difíceis com seu 

estado de saúde. Em uma conversa, decidiram sobre a possibilidade de realizar a chamada internação 

domiciliar, que eles souberam existir previsão na Lei Orgânica da Saúde. Fazendo a leitura da 

legislação, a família conseguiu levantar algumas informações. Tendo por referência a Lei Federal                  
nº 8.080/1990, assinale a alternativa que trouxer uma informação INCORRETA sobre o atendimento 

e internação domiciliar. 
 

A) Nesta modalidade, incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, 

fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social. 

B) Existem três níveis previstos de atuação, medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. 

C) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica. 

D) Especificamente no caso da internação domiciliar, esta só poderá ocorrer com expressa 

concordância do paciente e de sua família, sendo dispensado no caso de atendimento domiciliar. 

E) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares. 
 

 

QUESTÃO 15 – Iniciou-se um questionamento entre os moradores do Município ZT sobre a 

ineficiência das políticas públicas de saúde oferecidas pelo SUS localmente.  Em uma audiência pública 

realizada para poder buscar mais informações sobre a situação, a direção municipal do SUS mostrou 

que a população e a sociedade civil em geral não colaboravam para o cumprimento deste dever do 

Estado, o que causou certa comoção entre os munícipes, já que, para eles, a lei dizia claramente que 

o fornecimento dos serviços de saúde eram um dever exclusivo do Estado. Com relação à Lei Federal 

nº 8.080/1990, a concepção dos cidadãos do Município ZT, com relação a dever do Estado, está 

correta? 
 

A) Está correta, já que a Lei Federal nº 8.080/1990 define como um dos objetivos dos recursos da 

Seguridade Social a garantia do dever absoluto do estado no fornecimento e manutenção de 

serviços de saúde. 

B) Não está correta, já que o dever de atuação unilateral do Estado, segundo a legislação, se restringe 

ao primeiro dos três níveis de atuação do Sistema Único de Saúde.  

C) Está correta a concepção da população, já que a saúde suplementar no Brasil está restrita à 

medicina preventiva. 

D) Não procede o argumento dos cidadãos, pois a saúde pública é dever exclusivo dos Municípios e 

seus habitantes, sendo vedado o acesso aos serviços de saúde pública a estrangeiros. 

E) Não está correta, pois a Lei Orgânica da Saúde diz claramente que o dever do Estado não exclui o 

das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 
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QUESTÃO 16 – De acordo com a Lei Federal nº 8.080/1990, são integrados ao SUS os serviços de 

saúde dos hospitais universitários e de ensino através de um instrumento legal específico, que está 

corretamente descrito na alternativa: 
 

A) Convênio. 

B) Termo de parceria. 

C) Termo de cooperação. 

D) Contrato.  

E) Consórcio.   
 

 

QUESTÃO 17 – A Lei Orgânica do Município de Porto Alegre (LOM) afirma que “as instituições privadas 

poderão participar de forma suplementar do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Município, 

mediante contrato de direito público”, mas algumas delas terão preferência sobre as outras. A partir 

de tais apontamentos, considerando o texto da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, qual ou 

quais instituições terão preferência, nas condições acima citadas? 
 

A) Os serviços sociais autônomos. 

B) Entidades paraestatais. 

C) Casas de acolhimento. 

D) Instituições de pesquisa. 

E) Entidades filantrópicas. 
 

 

QUESTÃO 18 – Em relação aos serviços prestados no âmbito do Município de Porto Alegre, o Sistema 

Único de Saúde possui uma série de fontes de financiamento, ou seja, os recursos financeiros 

utilizados para garantir o acesso à saúde da população. Esse conjunto dos recursos destinados às 

ações e serviços de saúde no Município, de acordo com a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre 

constitui: 
 

A) As Verbas Específicas Sanitárias. 

B) A Dotação Orçamentária Unilateral. 

C) As Emendas de Relator para a Saúde. 

D) Os Tributos Indiretos para a Saúde.  

E) O Fundo Municipal de Saúde. 
 

 

QUESTÃO 19 – A Lei Federal nº 8.142/1990, que tem relação direta com a Lei Orgânica da Saúde, 

trata, dentre outros temas, da participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, 

esta que é uma das diretrizes do SUS constitucionalmente previstas. Essa participação será feita por 

meio de instâncias colegiadas, a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Sobre essas instâncias, 

de acordo com a referida Lei Federal, assinale a alternativa INCORRETA em relação a uma das 

características da Conferência de Saúde ou do Conselho de Saúde. 
 

A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos. 

B) O Conselho de Saúde é órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo. 

C) A Conferência de Saúde tem o intuito de avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. 

D) A convocação da Conferência de Saúde é feita, ordinariamente, pelo Conselho de Saúde. 

E) O Conselho de Saúde é composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários. 
 

 

QUESTÃO 20 – Ainda tratando das especificidades da Lei Federal nº 8.142/1990, esta legislação trata 

de determinados recursos que irão, por exemplo, financiar a cobertura das ações e serviços de saúde 

a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. Para o recebimento desses 

recursos, a própria lei define alguns requisitos específicos, que deverão ser atendidos como condição 

do ato de recebimento dos valores em questão. Caso um Município não atenda aos requisitos acima 

citados, de acordo com a referida Lei Federal, os recursos serão: 
 

A) Administrados pelos Estados. 

B) Reintegrados ao montante geral.  

C) Incluídos no orçamento específico da União. 

D) Postos sob a tutela de órgão fiscal competente. 

E) Postos em espera até que os requisitos sejam cumpridos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 21 – De acordo com a Constituição Federal, Art. 200, ao Sistema Único de Saúde compete, 

além de outras atribuições, nos termos da lei, EXCETO: 

 

A) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. 

B) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. 

C) Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e 

produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 

D) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar 

da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 

E) Fiscalizar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 

 

 
QUESTÃO 22 – Conforme a Lei nº 8.080/1990, serão atribuições exercidas no âmbito administrativo 

pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, EXCETO: 

 

A) Organização e coordenação do sistema de informação de saúde. 

B) Elaboração e atualização periódica do plano de saúde. 

C) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde 

do trabalhador. 

D) Organizar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. 

E) Realizar pesquisas e estudos na área de saúde. 

 

 
QUESTÃO 23 – Conforme a Portaria nº 2.436/2017, são consideradas diretrizes do SUS e da Rede 

de Atenção à Saúde (RAS), EXCETO: 

 

A) Resolutividade. 

B) Territorialização. 

C) Longitudinalidade do cuidado. 

D) Regionalização e Hierarquização. 

E) Equidade. 

 

 

QUESTÃO 24 – Um paciente queimado dá entrada na Emergência com 55% do corpo queimado, 

incluindo vias aéreas. Um dos cuidados imediatos a serem realizados para esse paciente é a 

reanimação volumétrica, para que o paciente não evolua com quadro de desidratação e choque 

hipovolêmico. Devido a isso, o médico prescreveu para que o técnico de enfermagem administrasse 

6 litros de ringer lactato em 24h. Quantas gts/min deve ser instalado no paciente para que a prescrição 

médica seja cumprida? 

 

A) 73,33 gts/min. 

B) 83,33 gts/min. 

C) 92,55 gts/min. 

D) 82,55 gts/min. 

E) 75,33 gts/min.  
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QUESTÃO 25 – Para que uma anotação de enfermagem fique rica de informações sobre o estado do 

paciente é necessário que o técnico de enfermagem tenha conhecimento sobre as terminologias 

técnicas e, dessa forma, mantenha uma boa comunicação escrita com todos os que são responsáveis 

pela assistência ao paciente. Nesse sentido, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando corretamente 

as terminologias.  

 

Coluna 1 

1. Ablepsia. 

2. Bulectomia. 

3. Disquesia. 

4. Isquialgia. 

5. Retocele. 

 

Coluna 2  

(  ) Retirada de bolhas do pulmão. 

(  ) Protusão de parte do reto. 

(  ) Dor no quadril. 

(  ) Cegueira. 

(  ) Evacuação difícil e dolorosa. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 2 – 5 – 3 – 1 – 4. 

B) 5 – 3 – 1 – 2 – 4. 

C) 2 – 5 – 4 – 1 – 3. 

D) 4 – 3 – 2 – 5 – 1. 

E) 1 – 5 – 3 – 4 – 2. 

 

 

QUESTÃO 26 – Tétano acidental é uma doença infecciosa aguda não contagiosa, prevenível por 

vacina, causada pela ação de exotoxinas produzidas pelo Clostridium tetani (C. tetani), que provocam 

um estado de hiperexcitabilidade do sistema nervoso central. Assinale a alternativa INCORRETA.  

 

A) A infecção ocorre pela introdução de esporos em solução de continuidade da pele e mucosas, 

ferimentos superficiais ou profundos de qualquer natureza.  

B) Os sintomas iniciais costumam ser relacionados com a dificuldade de abrir a boca (trismo e riso 

sardônico) e de deambular, devido à hipertonia muscular correspondente. 

C) No curso da doença, podem ocorrer diversas complicações, destacando-se pneumonia, infecção 

urinária, sepse, asfixia por obstrução alta ou insuficiência respiratória. 

D) Os princípios básicos do tratamento do tétano são: sedação do paciente, neutralização da toxina 

tetânica, debridamento do foco infeccioso e antibioticoterapia.  

E) Existe transmissão direta de um indivíduo para outro; devido a isso, o paciente deve ser mantido 

em isolamento.  
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QUESTÃO 27 – Febre amarela é doença infecciosa febril aguda, imunoprevenível, de evolução 

abrupta e gravidade variável, com elevada letalidade nas suas formas graves. O agente etiológico é 

transmitido por artrópodes (vetores), habitualmente conhecidos como mosquitos e pernilongos. A 

importância epidemiológica decorre da gravidade clínica, da elevada letalidade e do potencial de 

disseminação e impacto, sobretudo quando a transmissão for urbana. Sendo assim, analise as 

assertivas abaixo:  
 

I. A suscetibilidade é universal e a infecção confere imunidade duradoura, podendo se estender por 

toda a vida. Os filhos de mães imunes podem apresentar imunidade passiva e transitória durante 

os 6 primeiros meses de vida. 

II. O quadro clínico clássico caracteriza-se pelo início súbito de febre alta, cefaleia intensa e 

duradoura, inapetência, náuseas e mialgia. 

III. O sinal de Faget (bradicardia acompanhando febre alta) está presente em todos os casos de febre 

amarela. 

IV. É apenas sintomático, com cuidadosa assistência ao paciente, que, sob hospitalização, deve 

permanecer em repouso, com reposição de líquidos e das perdas sanguíneas, quando indicado. 

Nas formas graves, o paciente deve ser atendido em unidade de terapia intensiva (UTI), com 

intuito de reduzir as complicações e o risco de óbito. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas III. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I, II e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 28 – Conforme a portaria GM/MS nº 2048/2002, unidades não hospitalares de atendimento 

às urgências e emergências, são estruturas de complexidade intermediária entre as unidades básicas 

de saúde e unidades de saúde da família e as unidades hospitalares de atendimento às urgências e 

emergências, com importante potencial de complacência da enorme demanda que hoje se dirige aos 

prontos-socorros, além do papel ordenador dos fluxos da urgência. Assim, têm como principais 

missões, EXCETO: 
 

A) Centralizar o atendimento de pacientes com quadros agudos de média complexidade. 

B) Atender aos usuários do SUS portadores de quadro clínico agudo de qualquer natureza, dentro dos 

limites estruturais da unidade e, em especial, os casos de baixa complexidade, à noite e nos finais 

de semana, quando a rede básica e o Programa de Saúde da Família não estão ativos. 

C) Dar retaguarda às unidades básicas de saúde e de saúde da família. 

D) Diminuir a sobrecarga dos hospitais de maior complexidade que hoje atendem esta demanda. 

E) Ser entreposto de estabilização do paciente crítico para o serviço de atendimento pré-hospitalar 

móvel. 
 

 

QUESTÃO 29 – Conforme a Portaria nº 1.600/2011, analise as assertivas abaixo referentes às 

diretrizes da rede de atenção às urgências: 
 

I. Garantia da universalidade, equidade e integralidade no atendimento às urgências clínicas, 

cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e às relacionadas a causas externas 

(traumatismos, violências e acidentes). 

II. Humanização da atenção, garantindo efetivação de um modelo centrado no usuário e baseado 

nas suas necessidades de saúde. 

III. Diminuição do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em 

todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e intervenção adequada e 

necessária aos diferentes agravos. 
 

Quais estão corretas? 
  

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 30 – No atual ambiente organizacional da maioria dos hospitais, pelo menos seis grandes 

mudanças são requeridas para iniciar a jornada com vistas a uma cultura da segurança. Assinale a 

alternativa que NÃO corresponde a essas mudanças.  

 

A) É necessário mudar a busca de erros como falhas individuais, para compreendê-los como causados 

por falhas do sistema.  

B) Mudar do sigilo para a transparência. 

C) O cuidado deve ser centrado no médico, não no paciente. 

D) A prestação de contas é universal e recíproca, não do topo para a base. 

E) É necessário mudar de um ambiente punitivo para uma cultura justa.  

 

 

QUESTÃO 31 – A administração de medicamentos é dos procedimentos de maior responsabilidade 

para a equipe de enfermagem. Para executar este procedimento, é necessário conhecimento sobre 

farmacologia e terapêutica médica, principalmente em relação à ação, à dose, aos efeitos colaterais e 

às vias de administração. Assinale a alternativa que corresponde a vias de administração de 

medicamento não parenteral.  

 

A) Intradérmico. 

B) Intramuscular. 

C) Intravenoso. 

D) Sublingual. 

E) Subcutâneo. 

 

 

QUESTÃO 32 – Pancreatite aguda corresponde a um processo inflamatório agudo do pâncreas que 

pode envolver também tecidos peripancreáticos ou órgãos e sistemas distantes. São considerados 

fatores etiológicos desta patologia, EXCETO:  

 

A) Alcoolismo. 

B) Divertículos colônicos. 

C) Cálculos da vesícula biliar. 

D) Úlcera duodenal penetrante. 

E) Doença de Crohn. 

 

 

QUESTÃO 33 – O edema agudo de pulmão é um processo patológico secundário caracterizado por 

acúmulo de líquido nos espaços intersticial e alveolar, impedindo a adequada difusão de oxigênio e 

dióxido de carbono. Em relação a essa patologia, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) São sinais e sintomas característicos do edema agudo de pulmão: dispneia acentuada, diaforese, 

hemoptoicos, ortopneia, entre outros. 

B) O tratamento medicamentoso recomendado a ser administrado: morfina, nitratos, nitroglicerina, 

nitroprussiato de sódio, furosemida e dobutamina. 

C) A origem do aspecto rosáceo da expectoração espumosa se dá pela diminuição da pressão na rede 

capilar pulmonar associada a alterações da falta de permeabilidade da membrana capilar que 

permitem a passagem de plasma e de algumas hemácias. 

D) O tratamento com oxigenioterapia envolve a utilização de máscaras faciais com reservatórios. Em 

algumas situações, é necessária a utilização da ventilação mecânica não invasiva ou intubação 

traqueal e ventilação mecânica invasiva. 

E) As causas mais comuns de edema agudo de pulmão de origem cardiogênico são: insuficiência 

ventricular esquerda, arritmias cardíacas, infarto agudo do miocárdio e emergência hipertensiva.  
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QUESTÃO 34 – A doença de Chagas é constituída pela fase aguda, que pode ser sintomática ou 

assintomática, sendo esta última mais frequente, e pela fase crônica, que pode perdurar por um longo 

período. O quadro clínico da doença de Chagas é caracterizado por sintomas que variam de acordo 

com a fase da patologia. Assinale a alternativa que NÃO corresponde às manifestações clínicas da fase 

aguda.  

 

A) Sinal de Romaña.  

B) Chagoma de inoculação cutânea.  

C) Miocardite. 

D) Astenia. 

E) Cefaleia.  

 

 

QUESTÃO 35 – Os sinais vitais evidenciam o funcionamento e as alterações da função corporal. É de 

responsabilidade do profissional de enfermagem realizar o controle dos sinais vitais e realizar os 

devidos registros. Um desses sinas que devem ser verificados é a frequência cardíaca. Assinale a 

alternativa INCORRETA.  

 

A) Evitar verificar o pulso em membros afetados de pacientes com lesões neurológicas ou vasculares. 

B) Fazer pressão forte sobre a artéria, para que se obtenha maior precisão dos batimentos. 

C) O pulso apical é verificado com auxílio do estetoscópio sobre o tórax do paciente na região do ápice 

do coração.  

D) Não verificar o pulso em membros com fístula arteriovenosa. 

E) Não usar o polegar para verificar o pulso, pois a própria pulsação pode ser confundida com a do 

paciente.   

 

 

QUESTÃO 36 – A administração de medicamentos é um dos procedimentos mais importantes da 

assistência de enfermagem. Considerando as vias de administração medicamentosa, relacione a 

Coluna 1 com a Coluna 2.  

 

Coluna 1 

1. Epidural. 

2. Intratecal. 

3. Intra-articular. 

4. Intraóssea. 

5. Intraocular. 

 

Coluna 2 

(  ) Disco medicamentoso colocado como lente de contato. 

(  ) Medicamento colocado dentro de uma articulação. 

(  ) Medicamento administrado diretamente na medula óssea. 

(  ) Medicamento administrado através de um cateter no espaço epidural. 

(  ) Medicamento administrado no espaço subaracnóideo ou dentro de um dos ventrículos do cérebro. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 5 – 3 – 4 – 1 – 2. 

B) 2 – 3 – 5 – 4 – 1. 

C) 3 – 1 – 5 – 2 – 4. 

D) 1 – 5 – 3 – 4 – 2. 

E) 4 – 2 – 1 – 5 – 3. 
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QUESTÃO 37 – Candidíase vulvovaginal é a infecção da vulva e vagina, causada por um fungo 

comensal que habita a mucosa vaginal e digestiva, o qual cresce quando o meio se torna favorável ao 

seu desenvolvimento. Existem fatores que predispõem à infecção vaginal por Candida sp., dentre os 

quais pode-se destacar, EXCETO: 
  
A) Gravidez. 

B) Diabete Mellitus. 

C) Obesidade. 

D) Uretrite. 

E) Uso de contraceptivos orais. 
 

 

QUESTÃO 38 – O período pós–operatório estende-se desde o momento em que o paciente deixa o 

centro cirúrgico até a última visita de acompanhamento com o cirurgião. Durante o período pós-

operatório, os cuidados de enfermagem enfocam o restabelecimento do equilíbrio fisiológico do 

paciente, o alívio da dor, a prevenção de complicações e as instruções ao paciente sobre o autocuidado. 

Dentre a manutenção da estabilidade cardiovascular, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Verificar o local cirúrgico quanto à ocorrência de drenagem ou hemorragia; assegurar as conexões 

de todos os drenos e linhas de monitoramento. 

B) Obter avaliações frequentes da saturação de oxigênio do paciente, volume e regularidade do pulso, 

profundidade e natureza das respirações, coloração da pele, nível de consciência e capacidade do 

paciente de responder a comandos. 

C) Inspecionar o sítio cirúrgico quanto à ocorrência de sangramento; quando sangramento evidente, 

uma compressa de gaze esterilizada e um curativo compressivo são aplicados, e presença do 

cirurgião deve ser solicitada. 

D) Promover a estabilidade cardiovascular com prevenção, reconhecimento imediato e tratamento de 

hemorragias, hipertensão arterial, arritmias, hipotensão arterial e choque. 

E) O choque hipovolêmico pode ser evitado em grande parte pela administração oportuna de fluidos 

intravenosos, como: sangue, hemoderivados e medicamentos que elevam a pressão arterial.  
 

 

QUESTÃO 39 – A traqueostomia é uma abertura realizada na traqueia, na qual é inserida uma cânula 

plástica ou metálica em curva. São indicações para a realização deste procedimento, EXCETO: 
 

A) Coma. 

B) Edema de glote. 

C) Insuficiência respiratória.  

D) Higiene brônquica. 

E) Paralisia de cordas vocais. 
 

 

QUESTÃO 40 – Qual o nome da posição indicada para exames retais e vaginais, em que o paciente 

fica ajoelhado sobre o leito, pernas ligeiramente afastadas, tórax apoiado sobre o colchão, rosto 

apoiado, voltado lateralmente, sobre um travesseiro?  
 

A) Litotomia. 

B) Genupeitoral. 

C) Sims. 

D) Trendelenburg. 

E) Fowler. 
 

 

QUESTÃO 41 – A cicatrização de uma ferida consiste em uma perfeita e coordenada cascata de 

eventos celulares e moleculares que interagem para que ocorra a repavimentação e a reconstituição 

do tecido. São complicações que podem ocorrer no processo de cicatrização, EXCETO: 
 

A) Infecção. 

B) Hipotermia. 

C) Deiscência. 

D) Queloide. 

E) Hemorragia. 
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QUESTÃO 42 – Curativo é um cuidado de enfermagem dispensado a uma área do corpo que sofreu 

solução de continuidade. São objetivos de um curativo, EXCETO: 

 

A) Promover a cicatrização hipertrófica. 

B) Promover hemostasia. 

C) Manter o local isento de partículas e toxinas contaminantes da lesão. 

D) Reduzir a infecção das lesões contaminadas. 

E) Facilitar a drenagem.  

 

 

QUESTÃO 43 – O Programa Nacional de Imunizações (PNI) 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 considerado uma das principais e mais relevantes intervenções em saúde 

pública no Brasil, em especial pelo importante impacto obtido na redução de doenças nas últimas 

décadas. Em relação à vacina da febre amarela, analise as assertivas abaixo: 

 

I. A vacina da febre amarela não está indicada para gestantes e mulheres que estejam 

amamentando, devendo a vacinação ser adiada até a criança completar 6 meses de idade. 

II. Esta vacina também não está indicada para indivíduos com doenças autoimunes ou doença 

neurológica ou com 60 anos ou mais que serão vacinados pela primeira vez. 

III. O esquema vacinal com a vacina da febre amarela corresponde à administração de uma dose a 

partir dos 9 meses de idade. Uma dose deve ser administrada a cada 10 anos. 

 

QUESTÃO 44 – As serpentes são animais vertebrados e carnívoros que pertencem ao grupo dos 

répteis. Podem ser classificadas em dois grupos básicos: as peçonhentas e as não peçonhentas. A 

Surucucu é a maior das serpentes peçonhentas das Américas, é do gênero Lachesis e a ação do seu 

veneno pode provocar as seguintes reações, EXCETO: 

 

A) Insuficiência Renal: diminuição do débito urinário, aumento da pressão arterial, edema de membros 

inferiores. 

B) Proteolítica: necrose tecidual (mote do tecido lesado) devido à decomposição das proteínas.  

C) Neurotóxica: ação no sistema nervoso causando queda palpebral, formigamento no local afetado, 

alterações de consciência e perturbações visuais. 

D) Hemolítica: destruição das hemácias no sangue. 

E) Coagulante: causa deficiência na coagulação sanguínea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. A vacina é administrada por via subcutânea, o volume da dose a ser administrada é de 0,5 mL. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas III. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas II e IV. 

D) Apenas I, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 45 – As lesões torácicas são responsáveis por inúmeras mortes de origem traumática. A 

caixa torácica contém órgãos nobres, como coração e pulmão, além de outras estruturas vitais. Dessa 

forma, os traumatismos que atingem essas áreas podem comprometer seriamente a respiração e a 

circulação, e é responsabilidade do profissional identificar e tratar essas lesões de forma rápida e 

eficaz. No que se refere aos traumas de tórax, assinale a alternativa correta. 

 

A) Tórax instável (flácido ou paradoxal) aparece nas fraturas escalonadas, quando cada arco costal 

sofre fratura em dois pontos, o que faz com que toda a região vizinha às lesões ósseas se deprima, 

“desabando” em cada inspiração, em vez de expandir com o restante da caixa torácica. 

B) Tamponamento cardíaco é a presença de ar entre o miocárdio e o pericárdio. Geralmente resultante 

de ferimentos penetrantes no tórax que atingem o coração. 

C) Contusão pulmonar decorre de um edema que se desenvolve na pleura de forma rápida, 

aumentando a resistência pulmonar, apresenta extravasamento sanguíneo nos tecidos pulmonares, 

diminuindo as trocas gasosas. 

D) Embolia pulmonar acontece quando uma bolha de ar se desloca e entope a circulação, ocasionando 

no paciente uma dor súbita seguida de cianose e falta de ar. 

E) Pneumotórax é a presença de sangue no espaço pleural. Pode ser originado de um trauma aberto 

ou fechado. 

 

 

QUESTÃO 46 – Para um bom atendimento ao paciente, é importante que o técnico de enfermagem 

tenha conhecimento sobre as ações das medicações utilizadas em urgências e emergências. Relacione 

a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Amiodarona. 

2. Dopamina. 

3. Dobutamina. 

4. Nitroprussiato de sódio. 

5. Nitroglicerina.  

 

Coluna 2 

(  ) Utilizado para melhorar a pressão arterial, melhorar a força de contração do coração e os 

batimentos cardíacos em situações de choque grave. 

(  ) Indicado para o tratamento de hipertensão perioperatória; para controle de insuficiência cardíaca 

congestiva, no ajuste do infarto agudo do miocárdio. 

(  ) Tem a finalidade de regularizar as alterações dos batimentos cardíacos (arritmias), que podem 

ocorrer em alguns tipos de doença. 

(  ) Indicado para o tratamento de insuficiência cardíaca, uma vez que age aumentando a força das 

contrações cardíacas, melhorando assim o fluxo sanguíneo no coração. 

(  ) É um potente vasodilatador com ação rápida e de curta duração, sendo bastante eficaz em 

emergências hipertensivas e no tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca aguda 

descompensada. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 2 – 3 – 5 – 1 – 4.  

B) 2 – 5 – 1 – 3 – 4.  

C) 4 – 2 – 3 – 1 – 5.  

D) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.  

E) 3 – 4 – 2 – 5 – 1.  

 

 

QUESTÃO 47 – O técnico de enfermagem recebe uma prescrição médica para administrar em um 

paciente uma solução de ringer lactato 500 ml em 8h. Quantas microgotas/minutos serão infundidas 

no paciente para que a prescrição seja cumprida? 

 

A) 62,5 mgts/min. 

B) 72,8 mgts/min. 

C) 72,5 mgts/min. 

D) 60,5 mgts/min. 

E) 61,8 mgts/min. 
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QUESTÃO 48 – Hipernatremia ocorre sempre que a ingestão de água é menor que a soma das perdas 

hídricas renais e extrarrenais de sódio. Sobre esse desequilíbrio hidroeletrolítico, analise as assertivas 

abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) A hiposmolaridade provoca contração de todas as células do corpo, incluindo os neurônios; as 

manifestações mais comuns são confusão mental, fraqueza, náuseas, poliúria, irritabilidade e 

câimbras. 

(  ) Pacientes com litioterapia podem desenvolver diabetes insipidus nefrogênico, com poliúria, 

polidipsia e hipernatremia.  

(  ) A sede é um sintoma proeminente em pacientes conscientes, mas a ingestão deficiente de água 

pode ser causada pelo quadro de coma, associado ou não com diminuição de diurese.  

(  ) Quando a hipernatremia excede 160 mEq/l, deve ser corrigida lentamente, para evitar 

desenvolvimento de edema cerebral ou convulsões. 

(  ) Ocorre nos casos graves de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) decorrente da hidratação de rotina 

com SF 0,9% ou ringer lactato ou após correção de acidose com bicarbonato de sódio ou sudorese 

excessiva.  

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V – F – F.  

B) F – F – V – V – V.  

C) F – V – F – V – V.  

D) V – V – F – F – F.  

E) F – F – F – V – V.  

 

 

QUESTÃO 49 – A hipocalcemia é diagnosticada quando há baixa concentração de cálcio plasmático. 

São manifestações clínicas cardiovasculares da hipocalcemia, EXCETO: 

 

A) Arritmias. 

B) Tetania. 

C) Intervalo Q-T prolongado. 

D) Insuficiência cardíaca. 

E) Hipotensão. 

 

 

QUESTÃO 50 – O técnico de enfermagem recebe um paciente na unidade de terapia intensiva (UTI) 

com balão intra-aórtico introduzido na artéria femoral. Para o cuidado com esse paciente, é importante 

que diversos cuidados de enfermagem sejam realizados, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Observar constantemente o membro onde o cateter está inserido, a fim de afastar riscos de 

trombose ou oclusão arterial. 

B) Observar possíveis arritmias cardíacas, e comunicar a equipe médica. 

C) Manter o paciente em decúbito lateral e reto. 

D) Restringir a manipulação do membro onde o cateter está inserido, evitando que o paciente dobre 

a perna e ocorra formação de pseudoaneurisma. 

E) Manter curativo do sítio de inserção do cateter limpo e seco, além de observar presença de sinais 

flogísticos.  
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QUESTÃO 51 – Conforme a Portaria MS nº 2.436/2017 – Política Nacional de Atenção Básica, analise 

as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, sobre as responsabilidades comuns 

a todas as esferas de governo. 

 

(  ) Contribuir com o financiamento tripartite para fortalecimento da Atenção Básica. 

(  ) Planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações da Atenção Básica nos territórios. 

(  ) Garantir provimento e estratégias de fixação de profissionais de saúde para a Atenção Básica com 

vistas a promover ofertas de cuidado e o vínculo. 

(  ) Estimular a participação popular e o controle social. 

(  ) Assegurar ao usuário o acesso universal, equânime e ordenado às ações e serviços de saúde do 

 

QUESTÃO 52 – Das atribuições dos membros das equipes de atenção básica, assinale a alternativa 

que NÃO compreende às atribuições do técnico de enfermagem.  

 

A) Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade. 

B) Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. 

C) Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da equipe. 

D) Participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua 

profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 

comunitários (escolas, associações etc.). 

E) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS. 

 

 

QUESTÃO 53 – De acordo com o Programa Nacional de Segurança do Paciente (2014), sobre as 

metas de segurança do paciente, assinale a alternativa correta. 

 

A) Meta 1 – Reduzir o risco de quedas e lesão por pressão. 

B) Meta 4 – Assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto. 

C) Meta 2 – Identificação correta do paciente. 

D) Meta 5 – Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. 

E) Meta 6 – Higienizar as mãos para evitar infecção. 

 

 

QUESTÃO 54 – Um paciente de 70 anos, do sexo masculino, dá entrada na emergência, direto para 

a sala vermelha, com sintomas de cefaleia intensa, desvio de comissura labial, paresia à direita, 

disártrico, além de apresentar uma pressão arterial (PA) 200x110. Qual provável diagnóstico este 

paciente está apresentando? 

 

A) Embolia pulmonar. 

B) Acidente vascular cerebral. 

C) Infarto agudo do miocárdio. 

D) Aneurisma de aorta. 

E) Paralisia de Bell. 

 

 

 

 

 

 

 

SUS, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas Comissões Intergestores. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) F – V – F – F – V.   

B) V – F – F – F – F.   

C) V – V – V – V – V.  

D) V – V – F – V – V.  

E) F – F – V – V – F.  
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QUESTÃO 55 – O câncer de colo do útero é predominantemente um câncer espinocelular, também 

inclui adenocarcinoma, é ainda o terceiro câncer reprodutivo mais comum em mulheres. Analise as 

assertivas abaixo em relação às manifestações clínicas relacionadas a essa patologia. 

 

I. O câncer cervical e, com mais frequência, assintomático. 

II. Dor nas pernas, disúria, sangramento retal e edema dos membros sinalizam a presença de avanço 

da doença. 

III. À medida que o câncer avança, ocorre comprometimento de nervos, produzindo dor na região 

lombar e nas pernas, e os tecidos fora do colo são invadidos, incluindo o fundo e as glândulas 

linfáticas anteriores ao sacro. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 56 – Mulher de 52 anos chega na emergência referindo sede excessiva e volume 

aumentado de urina. Após realização de hemoglicoteste, paciente apresenta glicemia elevada. Para 

que o técnico de enfermagem faça um registro de enfermagem adequado e claro, é necessária a 

utilização da nomenclatura técnica. Assinale a alternativa que descreve tecnicamente esses sinais, 

respectivamente. 

 

A) Polidispsia – poliúria – hiperglicemia. 

B) Poliúria – disúria – disglicemia. 

C) Adpsia – noctúria – hipoglicemia. 

D) Polidispsia – noctúria – disglicemia. 

E) Adpsia – poliúria – hiperglicemia. 

 

 

QUESTÃO 57 – A ferida é qualquer lesão que interrompa a continuidade da pele. Pode atingir a 

epiderme, a derme, o tecido subcutâneo, a fáscia muscular, chegando a expor estruturas profundas. 

Em relação às feridas, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) As feridas são classificadas quanto a sua origem em agudas e crônicas. 

(  ) Uma ferida contaminada apresenta no local uma intensa reação inflamatória e microrganismos 

que podem produzir exsudato purulento ou odor fétido. 

(  ) Uma ferida parcial atinge a epiderme, na parte externa da pele. 

(  ) O queloide aparece na ferida devido ao excesso de formação de tecido de granulação, surge uma 

proeminência nas bordas da ferida, ocorrendo com maior frequência em pele escura. 

(  ) Os curativos podem ser abertos, semioclusivos, oclusivos ou compressivos. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) F – V – V – F – F.  

B) F – F – V – V – V.  

C) V – V – F – V – F. 

D) V – F – F – V – V. 

E) F – V – V – F – V. 
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QUESTÃO 58 – A cicatrização é um processo complexo, que envolve mecanismos celulares, 

moleculares e bioquímicos, visando à restauração da função e estruturas normais dos tecidos. Sobre 

a cicatrização de uma ferida, assinale a alternativa correta. 

 

A) Cicatrização por terceira intenção ou mista ocorre em feridas cirúrgicas mantidas abertas para 

resoluções de edemas ou infecções. Enquanto mantidas abertas, o curativo de escolha deverá 

manter a lesão úmida. 

B) Deiscência é a formação de um tecido cicatricial exagerado que não ultrapassa as bordas da ferida.  

C) Suprimento sanguíneo retarda a cicatrização, inibindo o transporte de suprimentos regenerativos 

no local, porém existe a probabilidade de que uma pequena quantidade de edema intensifique a 

atividade dos fibroblastos. 

D) Para a escolha de um curativo para aplicação em uma ferida, o técnico de enfermagem não deve 

levar em conta: profundidade, localização anatômica, bordas, tamanho e exsudato. 

E) A regeneração celular acontece em 3 fases: uma delas é a fase proliferativa, que ocorre entre 5-

20 dias, promovendo edema e exsudato e a formação de coágulos e, após, a reabsorção dos 

coágulos e resíduos. 

 

 

QUESTÃO 59 – Cloridrato de dexmedetomidina é um sedativo (indutor de um estado calmo) indicado 

para uso em pacientes (com e sem ventilação mecânica) durante o tratamento intensivo em Unidade 

de Terapia Intensiva, salas de cirurgia ou para procedimentos diagnósticos. São efeitos colaterais 

esperados na administração dessa medicação, EXCETO: 

 

A) Hipotensão. 

B) Náuseas e vômitos. 

C) Bradicardia. 

D) Depressão respiratória. 

E) Sonolência. 

 

 

QUESTÃO 60 – O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, 

expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País 

e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. São prioridades e objetivos 

do pacto pela vida, EXCETO: 

 

A) Saúde do idoso. 

B) Câncer de útero e de mama. 

C) Mortalidade infantil e materna. 

D) Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do SUS. 

E) Promoção da saúde. 

 

 

 


