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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

Texto para os itens de 1 a 18. 
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A quantidade de fake News em saúde é tão grande que o Ministério da Saúde criou um serviço que pode ser 
acessado por telefone celular para verificar a veracidade de rumores acerca de temas que vão desde a segurança das 
vacinas até a existência de estudos que comprovariam propriedades curativas de frutas. 

A pesquisa Wellcome Global Monitor 2018, feita pelo Instituto Gallup e divulgada no primeiro semestre de 2019, 
representa o maior estudo mundial a respeito da forma como as pessoas consideram a ciência e os principais desafios da 
área da saúde. Os pesquisadores entrevistaram 140 mil pessoas, entre as quais mil brasileiros com mais de 15 anos de 
idade. No ranking dos 144 países participantes, o Brasil ocupa apenas a 111.a posição entre os que mais confiam na ciência. 
Na opinião de 35% dos brasileiros entrevistados, a ciência não merece confiança, e 1 em cada 4 pessoas afirma que a 
produção científica não contribui para o País. 

Segundo a matemática, filósofa e professora Tatiana Roque, coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), as pessoas não veem o resultado da contribuição científica em sua vida 
cotidiana, já que muitos cientistas costumam se isolar e têm dificuldade de comunicação. “Ultimamente, há um nítido 
aumento da preocupação dos cientistas em se comunicar melhor com a sociedade, mas ainda é um movimento incipiente”, 
afirma Roque. Sem conhecer os resultados das pesquisas científicas e com pouco ou quase nenhum contato com quem as 
produz, a população não vislumbra seus benefícios e tampouco desenvolve uma relação de confiança com a ciência. 

 Por outro lado, políticas públicas de saúde mais amplas, cujos benefícios chegam a um maior número de pessoas, 
costumam contar com o apoio e a adesão da maioria da população. Um exemplo de uma política bem feita e que traz 
resultados visíveis para os brasileiros é a Política Nacional de Vacinação, uma das melhores do mundo. Não à toa, apesar 
de haver um nível alto de descrença na ciência, 80% das pessoas entrevistadas pela Wellcome Global Monitor consideram 
as vacinas seguras e eficazes. 

“Não sei ao certo, é um palpite, mas acho que a confiança nas vacinas está descolada da confiança mais ampla na 
ciência, justamente porque, no caso das vacinas, tivemos sucesso em mostrar o quanto podem servir como um cuidado 
público eficaz”, conclui a cientista. 

Portanto, é necessário que as pessoas percebam a importância da ciência, que sintam seus benefícios no dia a dia, 
aprendam a desenvolver o pensamento científico e a confiar nele. 

Isso não implica, obviamente, refutar outros saberes e formas de conhecimento, ao contrário, o excesso de 
autoconfiança por parte daqueles que estudam e fazem ciência pode afastar ainda mais as pessoas que não dominam o 
conhecimento científico. Em um momento em que os boatos ganham as redes sociais e a Internet em velocidade 
galopante, a ciência pode e deve ser vista como aliada na luta contra a desinformação. 

Internet: <www.drauziovarella.uol.com.br> (com adaptações). 

 _______________________________________________________________________________________________________________ 

Em relação às ideias e à tipologia do texto, julgue os itens  

de 1 a 4. 

1 No texto, estruturado em forma dissertativa, é 

mencionado o sucesso da Política Nacional de Vacinação 

no Brasil. 

2 De acordo com o resultado da pesquisa citada no texto, 

o Brasil se destaca como um dos países cuja população

mais confia na ciência. 

3 Entende-se da leitura do texto que as notícias falsas em 

saúde põem em risco a segurança das vacinas no Brasil, 

por isso o Ministério da Saúde criou um mecanismo de 

checagem da veracidade de boatos que circulam nas 

redes sociais. 

4 A professora citada no texto menciona uma causa 

possível da desconfiança das pessoas em relação à 

ciência. 

Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue 
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A marcação de acordo com o gabarito valerá + 1,00 (um ponto positivo). A marcação em desacordo com o gabarito valerá
- 1,00 (um ponto negativo).  A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos receberão pontuação 0,00. Para as 
devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.
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A respeito de aspectos linguísticos do texto, julgue os itens  
de 5 a 12. 
 
5 A substituição da forma verbal “comprovariam” (linha 3) 

por comprovam não prejudicaria a correção gramatical, 
mas alteraria o sentido original do texto. 

6 As palavras “saúde”, “países” e “País” são acentuadas 
graficamente de acordo com a mesma regra de 
acentuação gráfica. 

7 Dadas as relações de coesão do texto, conclui-se que, no 
segmento “quem as produz” (linhas 14 e 15), o vocábulo  
“as” está empregado em referência a “pesquisas 
científicas” (linha 14). 

8 O emprego da preposição “com”, em “com quem as 
produz” (linhas 14 e 15), justifica-se pela regência do 
verbo produzir, flexionado na terceira pessoa do 
singular do presente do indicativo – “produz”. 

9 Estaria mantida a correção gramatical do texto caso a 
forma verbal “consideram” (linha 19) estivesse 
flexionada na terceira pessoa do singular. 

10 Em “o quanto podem servir como um cuidado público 
eficaz” (linhas 22 e 23), a flexão verbal na terceira pessoa 
do plural indica que é indeterminado o sujeito da oração. 

11 Na linha 27, a inserção de vírgula imediatamente depois 
do termo “pessoas”  ̶ pode afastar ainda mais as 

pessoas, que não dominam o conhecimento científico  ̶ 
não prejudicaria a correção gramatical do texto, mas 
tornaria implausível o conteúdo do segmento. 

12 Estaria mantida a correção gramatical do texto caso  
se destacasse, entre vírgulas, o segmento “pode e  
deve” (linha 29). 

 _____________________________________________________  

Considerando a correção gramatical e a coerência textual, 
julgue os itens de 13 a 17, quanto às substituições propostas 
para vocábulos e trechos destacados do texto. 
 
13 “incipiente” (linha 13) por imprudente 
14 “e tampouco” (linha 15) por nem 
15 “cujos benefícios” (linha 16) por que seus benefícios 
16 “Portanto” (linha 24) por Consequentemente 
17 “refutar” (linha 26) por negar 

 _____________________________________________________  

No que se refere à correção gramatical e à coerência da 
proposta de reescrita para o trecho destacado do texto, 
julgue o item 18. 
 
18 “apesar de haver um nível alto de descrença na  

ciência” (linhas 18 e 19): a despeito do alto nível de 

descrença na ciência 

Julgue os itens 19 e 20, considerando a correção gramatical 
dos trechos apresentados e a adequação da linguagem à 
correspondência oficial. 
 
19 Encaminhamos a consideração desta Comissão Especial, 

proposta de aditamento ao contrato que vai ser firmado 
com o Instituto ABC de Apoio Técnico conforme decisão 
tomada pelo grupo de trabalho em reunião com a 
Presidência do Conselho. 

20 Reiteramos, por meio deste, pedido já realizado diversas 
vezes, de material indispensável ao serviço de 
reprografia do setor de atendimento ao público, como 
resma de papel A4 e o tonner da impressora que 
acabaram fazem dois meses. 

 _____________________________________________________  
Uma loja de doces decidiu fazer uma grande 

liquidação e, para isso, estabeleceu que seria possível 
comprar duas jujubas pelo preço de uma e 3 pirulitos pelo 
preço de 1, mas o chiclete não entraria na promoção. O preço 
original de cada doce era de R$ 1,00 e Léo foi para a loja com 
R$ 5,00. Sabe-se que a chance de ele escolher cada um dos 
doces é igual, que doces iguais são indistinguíveis e que ele 
saiu com pelo menos 1 doce. 
 
Com base nesse caso hipotético, julgue os itens de 21 a 25. 
 
21 Há 21 modos de Léo comprar 5 doces. 
22 Se Léo gastar qualquer quantidade de dinheiro é 

equiprovável, então a probabilidade de ele ter saído só 

com 4 chicletes é de 1
15

. 

23 Se Léo tiver levado para casa 1 chiclete, duas jujubas e 3 
pirulitos, então existem 60 ordens diferentes para ele 
comer seus doces. 

24 Se Léo tiver levado para casa 1 chiclete, duas jujubas e 3 
pirulitos, então a probabilidade de ele retirar 

aleatoriamente uma jujuba de sua mochila é de 1
3

. 

25 A soma dos preços, por unidade, de uma jujuba, 1 
pirulito e 1 chiclete na promoção, em reais, não é um 
número racional. 
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Julgue os itens de 26 a 30. 

 

26 É correto afirmar que toda caixa de 0,5 m3 cabe dentro 

de um recipiente com volume de 4 m3. 

27 A negação de “Se amanhã for domingo, então vai ter 

churrasco” é “Amanhã será domingo e não haverá 

churrasco”. 

28 A proposição composta “Se Gael é travesso e Magali é 

gulosa, então Gael é travesso ou Magali é gulosa” é um 

exemplo de contradição. 

29 A negação de “Todo cubo é um prisma” é “Nenhum cubo 

é um prisma”. 

30 A frase “Diga não às drogas!” não é um exemplo de 

proposição. 

 

Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a 

menos que seja explicitamente informado o contrário, 

considere que: todos os programas mencionados estejam em 

configuração-padrão, em português; o mouse esteja 

configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 

clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 

botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 

de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  

acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 

haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 

relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 

equipamentos mencionados. 

 

Acerca dos conceitos de hardware e de software, do 

Microsoft Excel 2013 e do sistema operacional Windows 8.1, 

julgue os itens de 31 a 35. 

 

31 O sistema que permite a escolha de um, entre vários 

sistemas operacionais instalados em um mesmo 

microcomputador, quando ele é ligado, recebe o nome 

de dual boot. 

32 A capacidade de processamento de um 

microprocessador é medida em MHz. 

33 No Excel 2013, é possível atribuir um nome para uma 

célula ou para um intervalo selecionado. 

34 Para remover um programa no Windows 8.1, o usuário 

poderá usar as opções Desafixar ou Desinstalar, já que 

ambas removem, por completo, o programa e todos os 

arquivos relacionados. 

35 O Windows 8.1 possui uma série de opções de 

personalização de seu ambiente disponíveis para o 

usuário, sendo uma delas a personalização da tela de 

Logon. 

Quanto aos conceitos de redes de computadores, ao 
programa de correio eletrônico Microsoft Outlook 2019 e aos 
procedimentos de segurança da informação, julgue os itens 
de 36 a 40. 
 
36 Caso haja a necessidade de se interligar filiais de uma 

empresa em cidades distantes, as redes LANs deverão 
ser empregadas, uma vez que as redes PANs e MANs têm 
abrangência limitada. 

37 Em uma rede cabeada, um switch pode ser usado como 
repetidor, pois possui, internamente, um mecanismo de 
repetição. 

38 É possível, no Outlook 2019, marcar uma mensagem 
como lida ou não lida. Contudo, não é permitido realizar 
esse procedimento para todas as mensagens de uma 
determinada pasta. 

39 O Outlook 2019 não permite que o usuário ouça suas 
mensagens de e-mail em voz alta. 

40 Em uma organização, a segurança da informação deve 
ser tratada como um de seus processos, considerando a 
informação tanto no ambiente convencional quanto no 
ambiente de tecnologia. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

Com relação à ética no setor público, julgue os itens  

de 41 a 43. 

 

41 A probidade constitui um dever dos servidores públicos. 

42 É facultado ao servidor público comunicar 

imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou 

fato contrário ao interesse público. 

43 O servidor público pode deixar de utilizar os avanços 

técnicos e científicos ao seu alcance para atendimento 

do seu mister, tendo em vista que se trata de 

incumbência exclusiva da Administração Pública. 

 _____________________________________________________  

De acordo com a Lei n.o 8.429/1992, julgue os itens  

de 44 a 47. 

 

44 Descumprir as normas relativas à celebração, à 

fiscalização e à aprovação de contas de parcerias 

firmadas pela Administração Pública com entidades 

privadas constitui ato de improbidade administrativa 

que atenta contra os princípios da Administração 

Pública. 

45 O responsável pelo ato de improbidade estará sujeito 

apenas à responsabilização administrativa. 

46 As sanções aplicadas a pessoas jurídicas, com base na Lei 

de Improbidade Administrativa, deverão observar o 

princípio constitucional do non bis in idem. 

47 Na ação de improbidade administrativa, o requerido 

poderá ser condenado por tipo diverso daquele definido 

na petição inicial, uma vez que o objeto da ação é o 

interesse público. 

 _____________________________________________________  

Segundo a Lei n.o 9.784/1999, julgue os itens  

de 48 a 50. 

 

48 Nos processos administrativos, serão considerados, 

entre outros, os critérios de observância das 

formalidades essenciais à garantia dos direitos dos 

administrados. 

49 É vedada à Administração a recusa imotivada de 

recebimento de documentos, devendo o servidor 

orientar o interessado quanto ao suprimento de 

eventuais falhas. 

50 Aqueles cujos direitos ou interesses forem 

indiretamente afetados pela decisão recorrida não 

figurarão como legitimados para interpor recurso 

administrativo. 

 _____________________________________________________  

Conforme a Lei n.o 12.527/2011 e o Decreto n.o 7.724/2012, 

julgue os itens de 51 a 53. 

 

51 Apenas os órgãos públicos integrantes da administração 

direta dos Poderes Executivo e Legislativo  

subordinam-se ao regime da Lei de Acesso à informação. 

52 O acesso a informações públicas será assegurado, entre 

outras formas, mediante a realização de audiências ou 

consultas públicas, o incentivo à participação popular ou 

outras formas de divulgação. 

53 O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) será instalado, 

exclusivamente, em plataforma virtual. 

 _____________________________________________________  

À luz do Decreto n.o 9.830/2019, julgue os itens 54 e 55. 

 

54 Toda decisão será fundamentada, sendo vedada a 

motivação por declaração de concordância com o 

conteúdo de notas técnicas, pareceres, informações, 

decisões ou propostas que precederam a decisão. 

55 A responsabilização pela opinião técnica não se estende 

de forma automática ao decisor que a adotou como 

fundamento de decidir e somente configurar-se-á se 

estiverem presentes elementos suficientes para o 

decisor aferir o dolo ou o erro grosseiro da opinião 

técnica ou se houver conluio entre os agentes. 
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Manifestantes protestam contra a operação militar da Rússia na Ucrânia no 
Lafayette Park, em Washington – Foto: ANNA MONEYMAKER/GETTY 

IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP. 
 

Milhares de pessoas tomaram as ruas de Nova York, 
Madri, Berlim, Paris, Varsóvia, Haia e da própria Rússia nesta 
quinta-feira (24), para exigir que o presidente russo, Vladimir 
Putin, dê fim à “loucura” da guerra que desencadeou com a 
invasão à Ucrânia, que já deixa centenas de mortos e dezenas 
de milhares de deslocados. 
 

Internet: <https://www.folhape.com.br> (com adaptações). 

 
Acerca da guerra na Ucrânia, julgue os itens de 56 a 65. 
 
56 A guerra na Ucrânia gerou preocupação para alguns 

países europeus, por dependerem energeticamente do 
petróleo e do gás russos. 

57 A invasão unilateral da Rússia à Ucrânia foi rápida a 
ponto de as tropas russas tomarem o controle da capital 
em menos de uma semana. 

58 À medida que o conflito se estendia, as sanções 
econômicas aumentavam em relação à Rússia. 

59 A violência da guerra em território ucraniano só não foi 
maior devido ao respeito da Rússia aos países aliados da 
Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). 

60 O Conselho de Segurança da Organização das Nações 
Unidas (ONU) contribuiu para uma maior tensão 
geopolítica mundial, quando ameaçou uma guerra 
contra a Rússia caso o país não abortasse a missão de 
continuar a invasão de mais províncias ucranianas. 

61 Os ataques russos a cidades como Mariupol levaram a 
um colapso em serviços básicos, a exemplo do acesso da 
população civil ao gás, à eletricidade e à água. 

62 O pânico dos civis ucranianos aumentou na medida em 
que nenhum dos possíveis corredores humanitários, 
área neutra que causa uma pausa temporária no 
conflito, foi aberto para a população tentar sair das 
cidades sitiadas. 

63 Uma das grandes preocupações econômicas do Brasil 

quanto à guerra na Ucrânia está relacionada ao 

fornecimento de fertilizantes, já que o País é um 

importador significativo dos fertilizantes russos. 

64 Os Estados Unidos, ao ajudarem, com a inteligência, a 

afundar o principal navio da frota russa no mar Negro e 

a matar generais russos, se mostraram como um aliado 

de grande força estratégica para o governo ucraniano. 

65 A maior dificuldade da Ucrânia para sua resistência foi o 

fato de não fazer parte da Otan, pois, dessa forma, os 

países do ocidente não puderam enviar ajuda ao 

governo ucraniano. 

 _____________________________________________________  

Há cinco anos, mais de 150 empresas no mundo se 

reuniram com governos, povos indígenas e organizações da 

sociedade civil para assinar a Declaração de Nova York sobre 

Florestas (DNYF), prometendo eliminar o desmatamento de 

commodities como soja, gado e óleo de palma até 2020. Em 

setembro de 2019, a avaliação oficial da DNYF concluiu que 

alcançar esse objetivo agora é “provavelmente impossível” 

porque “os esforços até o momento foram inadequados para 

alcançar mudanças sistêmicas”. 

 

Internet: <https://www.greenpeace.org>. 

 

No que se refere à sustentabilidade ambiental no Brasil 

contemporâneo e aos eventos que a envolve, julgue os itens 

de 66 a 70. 

 

66 Além das fortes chuvas que alagaram ruas e causaram 

desmoronamentos em Petrópolis e da tragédia social 

das pessoas mortas e dos sobreviventes que perderam 

praticamente tudo, também nota-se uma tragédia 

ambiental localizada. 

67 A maior parte do desmatamento executado na 

Amazônia tem resposta na atividade pecuária. 

68 O Brasil bate recordes na produção de soja, mas o estado 

que mais produz possui o grande problema de a maior 

parte do desmatamento estar na ilegalidade. 

69 Com as chuvas de verão mais intensas na região Sudeste 

do Brasil, a estimativa é a de que haja uma impactante 

redução na safra e, consequentemente, na produção de 

sacas de café. 

70 Os alertas de desmatamento no Brasil coincidem com 

uma menor fiscalização e isso tem chamado a atenção 

de especialistas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

A Lei Orgânica da Saúde (LOS), Lei n.o 8.080/1990, completou 

25 anos em 2015. Essa Lei aborda as condições para se 

promover, proteger e recuperar a saúde. Considerando essas 

informações, julgue os itens de 71 a 76. 

 

71 A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício. 

72 A saúde não é um direito fundamental do ser humano. 

Sendo assim, é do cidadão a responsabilidade por seu 

exercício. 

73 O art. 7.o da LOS estabelece o princípio da universalidade 

de acesso aos serviços de saúde, em todos os níveis de 

assistência. 

74 A parcialidade de assistência é considerada como o 

conjunto desarticulado e descontínuo das ações e dos 

serviços curativos, individuais e coletivos, obedecendo a 

um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). 

75 Não é permitida a participação, direta ou indireta, 

inclusive o controle de empresas ou de capital 

estrangeiro, na assistência à saúde. 

76 As ações e os serviços mínimos para se instituir a Região 

de Saúde, conforme o Decreto n.o 7.508/2011, são: 

atenção primária; urgência e emergência; atenção 

psicossocial; atenção ambulatorial especializada e 

hospitalar; e vigilância em saúde. 

 _____________________________________________________  

Foi aberta uma vaga para técnico de enfermagem 

em um hospital, onde está descrito que: é necessário que o 

profissional exerça atividade de nível médio, envolvendo 

orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem 

em grau auxiliar, e participe do planejamento da assistência 

de enfermagem, que lhe cabe especialmente.  

 

Com base nesse caso hipotético e na Lei n.o 7.498/1986, 

julgue os itens de 77 a 80. 

 

77 O técnico de enfermagem deverá executar ações da 

assistência de enfermagem, exceto as privativas de 

enfermeiro. 

78 É dever do técnico de enfermagem participar da 

orientação e do trabalho de enfermagem, realizando 

coletas de exames laboratoriais, punção e administração 

de medicamentos. 

79 O técnico de enfermagem precisará participar da equipe 
de saúde. 

80 O técnico de enfermagem deverá exercer ações 

assistenciais de enfermagem, inclusive as privativas do 
enfermeiro, quando, em caso de emergência, receber 

permissão para tanto. 

 _____________________________________________________  

João, um profissional técnico de enfermagem em um 

hospital, foi advertido por ausentar-se do serviço durante o 

expediente, sem prévia autorização de seu superior imediato.  

 

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens  

de 81 a 85. 
 

81 Suponha-se que João, além de tudo, tenha praticado 

comércio de compra e venda de bens ou serviços no 
recinto da repartição, ainda que fora do horário normal 

de expediente. Nesse caso, é correto afirmar que, 

conforme o Código de Ética dos Empregados Públicos do 
Sistema COFEN/CORENs, João praticou conduta proibida 

expressamente. 

82 João será demitido devido às faltas punidas com 
advertência. 

83 Suponha-se que João tenha retirado ou facilitado, sem 

prévia autorização da autoridade competente, qualquer 
documento ou objeto da repartição. Nesse caso, é 

correto afirmar que essa falta administrativa não causa 

a penalidade de demissão. 
84 Suponha-se que João tenha atribuído a outro 

empregado público funções ou atividades diferentes das 

do cargo, do emprego ou da função que ocupa. Nesse 
caso, é correto concluir que João será penalizado com 

demissão. 

85 A aplicação da penalidade de suspensão do técnico de 
enfermagem não acarreta o cancelamento automático 

da remuneração do empregado, durante o período de 

vigência da suspensão. 
 _____________________________________________________  

Segundo a Resolução COFEN n.o 564/2017, julgue os itens  

de 86 a 89. 
 

86 A comunicação externa para os órgãos de 

responsabilização criminal em casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher adulta e capaz será 

devida, mediante autorização, em caso de risco à 

comunidade ou à vítima, a juízo do profissional e sem o 
conhecimento prévio da vítima ou do seu responsável. 
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87 Deve-se manter sigilo sobre fato de que se tenha 

conhecimento em razão da atividade profissional, 

exceto nos casos previstos na legislação, por 

determinação judicial ou com o consentimento escrito 

da pessoa envolvida ou de seu representante ou 

responsável legal. 

88 Qualquer acontecido confidencial dentro de uma 

instituição hospitalar deverá ser revelado em situações 

de ameaça à vida e à dignidade, acionando 

imediatamente a polícia. 

89 Se o técnico de enfermagem for intimado como 

testemunha, deverá comparecer perante a autoridade e, 

se for o caso, declarar suas razões éticas para a 

manutenção do sigilo profissional. 

 _____________________________________________________  

Uma das vias de administração de medicamentos em 

pacientes internados e intubados é a nasogástrica. A respeito 

dessa via de alimentação e medicação, julgue os itens  

de 90 a 93. 

 

90 Os medicamentos administrados por essa via devem ser 

aprazados e infundidos no mesmo horário, para reduzir 

o volume de entrada no paciente. 

91 A recomendação para a administração de 

medicamentos é que a dieta seja pausada durante o 

processo. 

92 Os medicamentos sólidos somente devem ser 

administrados pela sonda enteral. 

93 Para todos os medicamentos administrados por sonda 

enteral, deve-se utilizar um protetor gástrico para a 

proteção da mucosa gástrica do paciente. 

 _____________________________________________________  

A coleta de exames complementares demanda cuidados 

importantes para a preparação adequada do paciente no 

momento da coleta. Com relação a esse processo, julgue os 

itens 94 e 95. 

 

94 Para o exame de glicemia em jejum, a coleta do sangue 

pode ser realizada em qualquer momento do dia. 

95 A coleta para proteinúria deve ser realizada somente 

com a última urina do dia, desprezando-se, sempre, o 

primeiro jato no ato da coleta. 

A força que o sangue exerce contra a parede das artérias é 

denominada pressão arterial. Isso acontece devido ao 

bombeamento do sangue, pelo coração, por todo o corpo, 

fornecendo, assim, nutrientes e oxigênio. Quanto à pressão 

arterial, julgue os itens de 96 a 99. 

 

96 Ao realizar a aferição da pressão arterial, o técnico de 

enfermagem deve solicitar ao paciente que fale durante 

o exame. 

97 O profissional deve se certificar de que o 

esfigmomanômetro esteja calibrado. 

98 O uso indiscriminado de sódio pela gestante e a  

pré-disposição à hipertensão arterial podem vir a 

acarretar uma eclâmpsia. 

99 A hipertensão é uma das principais causas do acidente 

vascular encefálico, do ataque cardíaco, da insuficiência 

cardíaca e da insuficiência renal. A hipertensão pode ser 

causada por estresse, por excesso de peso e pela 

ingestão excessiva de sal ou de álcool. 

 _____________________________________________________  

De acordo com as normativas do controle de infecção 

hospitalar e biossegurança sobre o uso de equipamento de 

proteção individual e a higienização das mãos, julgue os itens 

de 100 a 103. 

 

100 Exceto quando o profissional estiver utilizando luva de 

procedimento, a lavagem das mãos deve ser realizada 

sempre que envolver contato entre o profissional e o 

paciente. 

101 Quando houver contato direto com mucosas, sangue, 

fluidos corporais e secreções, a higienização das mãos 

deve ser realizada com água e sabão. 

102 Quando se tratar do mesmo paciente, os aventais de 

procedimento poderão ser reaproveitados em vários 

procedimentos. 

103 Durante a precaução de contato de um paciente,  

deve-se sempre utilizar luvas estéreis ao interagir com 

ele. 
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Acerca da assistência técnica de enfermagem ao paciente, 

julgue os itens de 104 a 111. 

 

104 Durante a atuação da enfermagem na prevenção da 

lesão por pressão, o emprego de um protocolo-padrão 

operacional torna-se um aliado para a qualidade da 

assistência e a manutenção da segurança do paciente. 

Desse modo, a mudança de decúbito para a prevenção 

da lesão por pressão no paciente deve ser realizada a 

cada 3 horas. 

105 A identificação do paciente deve ser realizada em sua 

admissão no serviço. Caso o paciente seja transferido de 

uma instituição de saúde para outra, ele poderá 

permanecer com a pulseira da instituição de origem para 

identificá-lo. 

106 A heparina, adicionada ao líquido dialisador, tem como 

objetivo evitar a oclusão do cateter. 

107 Suponha-se que, na prescrição de uma paciente, se leia 

500 mL de soro fisiológico a 0,9%, em 24 horas. Nesse 

caso, é correto afirmar que o gotejamento de  

25 gotas/minuto deverá ser mantido até o final da 

infusão. 

108 Durante a manutenção, por longo prazo, de um cateter 

venoso central, é comum o aparecimento de sinais 

flogísticos; entre eles, o mais comum é o prurido no 

local, ocasionando a troca do cateter pelo médico 

responsável. 

109 Durante a oferta de alimentação ao paciente por via oral, 

a cabeceira da cama deve estar entre 20° e 25°, para se 

evitar a broncoaspiração. 

110 Caso o paciente tenha uma elevação de temperatura 

não esperada e acima dos padrões normais de 

mensuração, o médico deverá ser avisado e o técnico de 

enfermagem deverá evoluir em prontuário. 

111 Uma das principais finalidades da sonda vesical de 

demora é monitorar o débito urinário. 

O centro cirúrgico é um setor restrito dentro da unidade 
hospitalar, sendo composto por diferentes áreas, que buscam 
fornecer condições adequadas para a prática de 
procedimentos anestésicos e cirúrgicos aos pacientes. 
Quanto à estrutura e aos procedimentos do centro cirúrgico, 
julgue os itens de 112 a 115. 
 
112 Suponha-se que, após a alta de um paciente do centro 

cirúrgico para a unidade de internação, o técnico de 
enfermagem tenha observado que ele estava apneico. 
Nesse caso, é correto concluir que o paciente 
apresentava 37 movimentos respiratórios por minuto. 

113 A mamopexia é um procedimento cirúrgico com a 
finalidade de retirar parte do tecido interno da mama. 

114 Suponha-se que uma enfermeira da unidade de 
internação de um hospital privado tenha prescrito, na 
SAE, elevação de membros para um paciente  
pós-operatório de abdominoplastia. Nesse caso, é 
correto afirmar que a elevação de membros é realizada 
para reduzir os edemas e melhorar a circulação 
sanguínea em pacientes pós-operatórios com restrição 
de deambulação. 

115 Ao cuidar de um paciente com drenagem torácica, o 
técnico de enfermagem deve manter o frasco de 
drenagem sempre acima do nível do paciente. 

 _____________________________________________________  

Em 2016, o Brasil recebeu o certificado de eliminação do 
sarampo da Organização Mundial da Saúde (OMS), como 
resultado do esforço nacional para acabar com uma doença 
infantil altamente contagiosa e potencialmente grave, mas 
para a qual existe vacina. Entretanto, em 2018, o vírus voltou 
a circular no País, embora a vacina tríplice viral, que protege 
contra sarampo, caxumba e rubéola, faça parte do Calendário 
Nacional de Vacinação e seja oferecida gratuitamente pelo 
SUS. No que se refere ao sarampo e ao Programa Nacional de 
Imunização, julgue os itens de 116 a 120. 
 
116 A tríplice viral (SCR) é uma vacina que contém vírus vivos 

“enfraquecidos” do sarampo, da rubéola e da caxumba 
e é aplicada em duas doses: a primeira, tomada com um 
ano de idade, e a segunda, com quinze meses de vida, 
aplicada juntamente com a tetraviral (SCR + Varicela). 

117 A transmissão do sarampo é direta, de pessoa para 
pessoa, por meio do toque. 

118 A ocorrência de casos de sarampo em várias crianças de 
uma creche pertencente a uma comunidade carente 
caracterizaria uma endemia. 

119 Após muitos anos de vacinação contra o sarampo, a 
doença foi erradicada, em 2016. 

120 Diversas doenças virais apresentam sintomas 
semelhantes entre si, por vezes muito parecidos com os 
da gripe ou com os de um resfriado comum. O sarampo 
é um exemplo de doença que, inicialmente, lembra um 
resfriado. Entretanto, com o tempo, aparecem erupções 
na face, que se espalham, progressivamente, para outras 
partes do corpo. 
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