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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
EDITAL Nº 001 / 2022 

ENFERMAGEM / TÉCNICO DE ENFERMAGEM - NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 09 (nove) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 
5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, História e Geografia de Mato Grosso  
5 (cinco) questões, Legislação 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo/ocupação para o qual você se inscreveu. Caso o 
cargo/ocupação esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não 
serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início mediante a entrega 

obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados 
ao fiscal de sala. 

XII. O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 3 (três) horas 
do seu início. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário 

permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Vênus 

(Caio Fernando Abreu) 
 Há seis anos, ele estava apaixonado por ela. 

Perdidamente. O problema – um dos problemas, 
porque havia outros, bem mais graves -, o problema 
inicial, pelo menos, é que era cedo demais. Quando se 
tem vinte ou trinta anos, seis anos de paixão pode ser 
muito (ou pouco, vai saber) tempo. Mas acontece que 
ele só tinha doze anos. Ela, um a mais. Estavam ambos 
naquela faixa intermediária em que ficou cedo demais 
para algumas coisas, e demasiado tarde para a maioria 
das outras.  

 Ela chamava-se Beatriz. Ele chamava-se – não 
vem ao caso. Mas não era Dante, ainda não. Anos mais 
tarde, tentaria lembrar-se de Como Tudo Começou. E 
não conseguia. Não conseguiria, claramente. Voltavam 
sempre cenas confusas na memória. Misturavam-se, 
sem cronologia, sem que ele conseguisse determinar o 
que teria vindo antes ou depois daquele momento em 
que, tão perdidamente, apaixonou-se por Beatriz.  

 Voltavam principalmente duas cenas. A 
primeira, num aniversário, não saberia dizer de quem. 
Dessas festas de verão, janelas da casa todas abertas, 
deixando entrar uma luz bem clara que depois 
empalideceria aos poucos, tingindo o céu de vermelho, 
porque entardecia. Ele lembrava de um copo de 
guaraná, da saia de veludo da mãe – sempre ficava 
enroscado na mãe, nas festas, espiando de longe os 
outros, os da idade dele. Lembrava do copo de 
guaraná, da saia de veludo (seria verde musgo?) e do 
balão de gás que segurava. Então a mãe perguntou, de 
repente, qual a menina da festa que ele achava mais 
bonita. Sem precisar pensar, respondeu:  

 - Beatriz.  
 A mãe riu, jogou para trás os cabelos – uns 

cabelos dourados, que nem o guaraná e a luz de verão 
– e disse assim:  

 - Credo, aquele estrelete?  
 Anos mais tarde, não encontraria no dicionário 

o significado da palavra estrelete. Mas naquele 
momento, ali com o balão em uma das mãos, o guaraná 
na outra, cotovelos fincados no veludo (seria azul-
marinho?) da saia da mãe, pensou primeiro em estrela. 
Talvez por causa do movimento dos cabelos da mãe, 
quando tudo brilhou, ele pensou em estrela. Uma 
pequena estrela. Uma estrela magrinha, meio nervosa. 
Beatriz tinha um pescoço longo de bailarina que a fazia 
mais alta que as outras meninas, e um jeito lindo de 
brilhar quando movia as costas muito retas, olhando 
adulta em volta.  

 Estrelete estrelete estrelete estrelete – repetiu 
e repetiu até que a palavra perdesse o sentido e, 
reduzida a faíscas, saísse voando junto com o balão 
que ele soltou, escondido atrás do taquareiro. Bem na 
hora que o sol sumia e uma primeira estrela apareceu. 
Estrela-d’Alva, Vésper, Vênus, diziam. Diziam muitas 
coisas que ele ainda não entendia.    

1) O texto Vênus, pertence à tipologia narrativa. 
Em relação ao papel do narrador, é correto 
afirmar que:  
a) busca apresentar todas as informações sem 

interferir na apresentação dos fatos.  
b) assume uma postura bastante objetiva à medida 

que não apresenta juízo de valor.   
c) apresenta apenas as impressões ditas pelos 

personagens presentes nas cenas.   
d) revela uma postura vacilante ao narrar 

evidenciando traços de sua subjetividade.  
 

2) O emprego das classes de palavras contribui 
para a construção de efeitos expressivos. Em 
“O problema – um dos problemas, porque havia 
outros, bem mais graves -, o problema inicial” 
(1º§), os vocábulos destacados contribuem 
para esse efeito e classificam-se, 
respectivamente, como: 
a) artigo definido - numeral - pronome oblíquo.  
b) artigo definido - artigo indefinido - artigo definido. 
c) artigo definido - artigo indefinido - pronome oblíquo.  
d) artigo definido - numeral - artigo definido. 
 

3) Em “Quando se tem vinte ou trinta anos, seis 
anos de paixão pode ser muito (ou pouco, vai 
saber) tempo.” (1º§), o comentário entre 
parênteses cumpre um papel acessório e a 
conjunção “ou” introduz um valor semântico 
de:  
a) adição. 
b) explicação.  
c) exclusão.  
d) comparação.   
 

4) A presença da vírgula na passagem “Mas 
acontece que ele só tinha doze anos. Ela, um a 
mais.” (1º§) justifica-se:  
a) pela possibilidade de separar sujeito e predicado. 
b) por indicar a omissão de um termo citado antes.   
c) por apontar um sentido de continuidade sintática.  
d) pelo isolamento de um termo de valor adverbial.  
 

5) No fragmento “E não conseguia. Não 
conseguiria, claramente.” (2º§), a ideia de 
incapacidade é realçada pela repetição de um 
verbo que:  
a) na segunda ocorrência, aponta uma ação futura 

relacionada com o passado.  
b) na primeira ocorrência, indica uma ação do 

presente da enunciação.  
c) na segunda ocorrência, revela uma ação 

passada anterior à outra.  
d) na primeira ocorrência, mostra a única 

ocorrência de uma ação no passado. 
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6) No segundo parágrafo, o narrador afirma que o 
personagem apaixonara-se “tão perdidamente” 
por Beatriz. No entanto, essa afirmação já havia 
sido antecipada no parágrafo inicial por meio da 
construção “Perdidamente” (1º§). Ao analisar a 
estrutura dessa construção, pode-se afirmar 
ser uma frase que:  
a) representa uma característica provisória do 

personagem.  
b) sinaliza uma mudança de estado em relação ao 

personagem.  
c) indica o modo pelo qual uma ação foi realizada.  
d) explicita uma ação que se prolonga ao longo do 

tempo.  
 

7) No terceiro parágrafo, ao apresentar uma das 
duas cenas que o personagem tentava resgatar, 
predomina a organização de um discurso que 
privilegia:  
a) narrar ações da mãe. 
b) defender uma tese. 
c) dar instruções. 
d) descrever algo.  
 

8) Ao comparar a percepção da mãe e a do filho 
em relação à personagem Beatriz, nota-se que 
correspondem a visões:  
a) divergentes.  
b) complementares.  
c) similares.  
d) correspondentes.  
 

9) Em “qual a menina da festa que ele achava mais 
bonita” (3º§), destaca-se um pronome relativo. 
Ao analisá-lo, na oração em que se encontra, é 
correto afirmar que exerce a função sintática 
de:  
a) objeto direto.  
b) predicativo do sujeito.  
c) sujeito.  
d) complemento nominal.  
 

10) Ao considerar a passagem “Uma pequena 
estrela. Uma estrela magrinha, meio nervosa” 
(7º§), nota-se que a caracterização da “estrela” 
é marcada por todos os recursos linguísticos 
indicados abaixo, exceto:  
a) anteposição do adjetivo em relação ao 

substantivo. 
b) adjetivo acompanhado de numeral fracionário.  
c) emprego de sufixo com valor afetivo no adjetivo.  
d) alteração do valor do adjetivo por circunstância 

adverbial.  

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) Se os valores lógicos de duas proposições são 

falsos, então é correto afirmar que: 
a) O valor lógico da disjunção entre as duas 

proposições é verdade 
b) O valor lógico da conjunção entre as duas 

proposições é verdade 
c) O valor lógico do condicional entre as duas 

proposições é verdade 
d) O valor lógico do bicondicional entre as duas 

proposições é falso 
 

12) Numa academia 45 frequentadores gostam de 
natação, 60 gostam de ginástica e 18 gostam 
das duas modalidades. Nessas condições, o 
total de frequentadores dessa academia que 
gostam de pelo menos uma das duas 
modalidades é igual a: 
a) 117 
b) 87 
c) 69 
d) 105 
 

13) Na proposição composta “Se João foi ao 
mercado e comprou um produto, então pagou 
com desconto se, e somente se, o produto 
estava próximo da validade”. Desse modo, o 
total de proposições simples na frase é igual a: 
a) 5 
b) 3 
c) 2 
d) 4 
 

14) O tipo de raciocínio que utiliza-se da regra do 
argumento e sua premissa para se chegar a 
uma conclusão é: 
a) Abdução 
b) Indução 
c) Tratamento 
d) Dedução 
 

15) O conectivo cujo valor lógico é falso se os 
valores lógicos das proposições conectadas 
por ele são verdadeiros é chamado de: 
a) Disjunção 
b) Disjunção exclusiva 
c) Conjunção 
d) Bicondicional 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

16) Quanto às principais extensões de arquivos, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
1. A extensão PDF se refere especificamente aos 

arquivos geradores de planilhas.  
2. A principal extensão padrão gerada pelos 

arquivos de som é do tipo PNG.  
 
a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras 
b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa 
c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa 
d) As afirmativas 1 e 2 são falsas 
 

17) Entre os principais sites de busca, ou também 
chamado de ferramentas de busca, disponíveis 
na Internet temos: 
1. Yahoo 
2. Access 
3. Bing 
Assinale a alternativa correta. 
a) Da relação apresentada existem somente o 1 e 2 
b) Da relação apresentada existem somente o 1 e 3 
c) Da relação apresentada existem somente o 2 e 3 
d) Da relação apresentada existem 1, 2 e 3 
 

18) Quanto aos principais recursos existentes no 
editor de texto do Pacote Microsoft Office, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta. 
I. O Word possibilita a inserção de gráficos, 

planilhas e desenhos. 
II. As últimas versões do Word não possuem 

revisor ortográfico. 
III. O editor de texto da Microsoft contém o recurso 

de Mala-Direta. 
Das afirmativas: 
a) apenas I e II são tecnicamente verdadeiras 
b) apenas II e III são tecnicamente verdadeiras 
c) apenas I e III são tecnicamente verdadeiras 
d) I, II e III são tecnicamente verdadeiras 
 

19) Assinale, das alternativas a seguir, a única que 
apresenta corretamente o editor de 
apresentação padrão do Pacote Microsoft 
Office. 
a) PowerPoint 
b) WhiteBoard 
c) Visio 
d) Publisher 
 

20) Quanto aos conceitos básicos sobre Correios 
Eletrônicos, analise as afirmativas a seguir e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O serviço gratuito de webmail do Google é 

denominado tecnicamente de Gmail. 
(  ) Para encaminhar mensagens não é necessário 

que o destinatário esteja conectado à internet. 
(  ) A rigor não existe diferença técnica nenhuma 

entre uma página web e o correio eletrônico. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - F 
b) V - V - F 
c) F - V - V 
d) F - F - V 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO 
 

21) Em sua atual formação territorial, Mato Grosso 
faz limite com seis outros estados brasileiros. 
Entre os estados listados a seguir, assinale a 
alternativa que não é limítrofe com Mato 
Grosso. 
a) Pará 
b) Mato Grosso do Sul 
c) Amazonas 
d) Acre 
 

22) No que se refere à atual formação do território 
do estado de Mato Grosso, analise as 
afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiros 
(V) ou Falso (F). 
(  ) É o primeiro estado brasileiro em extensão 

territorial.  
(  ) É composto por mais de quinhentos municípios. 
(  ) Está localizado na região Centro-Oeste do Brasil. 
(  ) Sua capital é a cidade de Cuiabá.  
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - F - F 
b) F - F - V - V 
c) F - F - V - F 
d) V - V - F - V 
 

23) Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), é estimado que a população 
do Mato Grosso seja composta por 3.567.234 de 
habitantes (IBGE CIDADES, 2021). Diante do 
exposto, assinale a alternativa que apresenta a 
cidade mais populosa do estado de Mato 
Grosso.  
a) Cuiabá 
b) Várzea Grande 
c) Rondonópolis 
d) Sinop 
 

24) O ______ foi criado em 1989. Protege amostras 
significativas dos ecossistemas locais e 
assegura a preservação dos recursos naturais 
e sítios arqueológicos existentes, 
proporcionando uso adequado para visitação, 
educação e pesquisa. Está localizado entre os 
municípios de Cuiabá e Chapada dos 
Guimarães, no estado de Mato Grosso. É uma 
área natural do (a) ______ brasileiro (a), 
segundo maior bioma do país e que abriga parte 
das nascentes dos grandes rios brasileiros 
(adaptado de ICMBIO, 2022).  
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
 
a) Parque Nacional da Chapada dos Guimarães / 

Cerrado 
b) Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros / 

Pampa 
c) Parque Nacional das Emas / Pantanal 
d) Parque Nacional de Ilha Grande / Amazônia  
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25) Nas Unidades de Conservação (UC) da 
categoria de proteção integral, a atividade da 
pesca é proibida durante todo o ano. Portanto, 
quem irá pescar no rio ______ ou ______, por 
exemplo, deve estar atento aos trechos dos rios 
que cortam as áreas UC (adaptado de VILA 
RICA NEWS, 2022).  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas, com os nomes dos 
rios que banham UCs em Mato Grosso. 
a) Paraguai / Juruena 
b) São Francisco / Juruá 
c) Uruguai / Doce 
d) Timbó / Paraná 
 

LEGISLAÇÃO 

 
26) Acerca das disposições da Lei nº 8080/1990, 

conhecida como Lei Orgânica da Saúde, analise 
as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
(  ) A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 

(  ) O dever do Estado de garantir a saúde consiste 
na formulação e execução de políticas 
econômicas e sociais que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem 
acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação. 

(  ) O dever do Estado exclui o das pessoas, da 
família, das empresas e da sociedade. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

27) As ações e serviços públicos de saúde e os 
serviços privados contratados ou conveniados 
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas na Constituição Federal. Sobre o 
tema, assinale a alternativa que apresenta 
incorretamente um princípio previsto na Lei 
Orgânica da Saúde (Lei nº 8080/1990). 
a) Preservação da autonomia das pessoas na 

defesa de sua integridade física e moral 
b) Organização dos serviços públicos de modo a 

fomentar a duplicidade de meios para fins 
idênticos 

c) Integralidade de assistência, entendida como 
conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os 
níveis de complexidade do sistema 

d) Universalidade de acesso aos serviços de saúde 
em todos os níveis de assistência 

28) A Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD), dispõe sobre o tratamento de 
dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por 
pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, com o objetivo de proteger os 
direitos fundamentais de liberdade e de privacidade 
e o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural. Acerca das disposições da LGPD, 
assinale a alternativa que apresenta a definição do 
princípio da finalidade. 
a) Compatibilidade do tratamento com as finalidades 

informadas ao titular, de acordo com o contexto do 
tratamento 

b) Limitação do tratamento ao mínimo necessário 
para a realização de suas finalidades, com 
abrangência dos dados pertinentes, proporcionais 
e não excessivos em relação às finalidades do 
tratamento de dados 

c) Realização do tratamento para propósitos 
legítimos, específicos, explícitos e informados ao 
titular, sem possibilidade de tratamento posterior 
de forma incompatível com essas finalidades 

d) Garantia, aos titulares, de consulta facilitada e 
gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, 
bem como sobre a integralidade de seus dados 
pessoais 

 
29) Com relação às disposições sobre a saúde na 

Lei Orgânica do Município de Cuiabá, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. O conjunto das ações e serviços de saúde do 

Município de Cuiabá integra uma rede 
regionalizada e hierarquizada, é desenvolvido por 
órgãos e instituições públicas, federais, estaduais 
e municipais, de administração direta e indireta, e 
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

II. O setor privado participa do SUS em caráter 
complementar, segundo diretrizes deste, mediante 
contrato ou convênio, através de licitação pública, 
tendo preferência as entidades filantrópicas e sem 
fim lucrativo. 

III. A saúde é direito de todos os Munícipes e dever 
do poder público, assegurada mediante políticas 
sociais, econômicas e ambientais que visem à 
eliminação do risco de doenças e de outros 
agravos e o acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 

Assinale a alternativa correta. 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
 

30) A Lei Complementar nº 93/2003 dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos da 
Administração Pública Direta, Autárquica e 
Fundacional do Município de Cuiabá. De acordo 
com as disposições da lei sobre concurso 
público, assinale a alternativa correta.  
a) O concurso público será de provas e apenas 

pode ser realizado em uma etapa  
b) As atribuições do cargo devem exigir critérios 

subjetivos para o ingresso no serviço público 
c) O candidato aprovado em concurso público 

deverá comprovar os requisitos exigidos no 
edital na data da posse 

d) O concurso deve ser homologado pelo 
Secretário Municipal até 15 (quinze) dias a 
contar do encerramento das inscrições  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) As atribuições dos profissionais da 

enfermagem são estabelecidas dentro da 
legislação que criou e detalhou as atividades de 
cada profissional. Sobre as atribuições do 
Técnico de Enfermagem, assinale a alternativa 
correta. 
a) Cabe ao Técnico de Enfermagem prestar 

cuidados de higiene e conforto ao paciente 
b) Cabe ao Técnico de Enfermagem realizar 

cuidados diretos de enfermagem a pacientes 
graves com risco de vida, sem supervisão do 
enfermeiro 

c) Cabe ao Técnico de Enfermagem exercer 
atividades de nível médio, de natureza 
repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de 
enfermagem sob supervisão, bem como a 
participação em nível de execução simples, em 
processos de tratamento 

d) Cabe ao Técnico de Enfermagem participar da 
orientação e supervisão do trabalho de 
enfermagem em grau auxiliar 

 
32) Sobre a atuação do circulante, durante a 

indução anestésica, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Apoiar o braço do paciente no suporte 

acolchoado, mesmo que não haja utilização de 
soro, tendo o cuidado de manter um ângulo 
superior a 90o com o corpo, para prevenir 
desconfortos no pós-operatório. 

(  ) Fornecer  ao anestesiologista os materiais e 
medicamentos que ele necessitar. 

(  ) Ajudar o anestesiologista a observar alterações 
que o paciente possa apresentar no decorrer da 
anestesia, como mudança na coloração da pele 
e da mucosa e sudorese, prevenindo assim 
complicações. 

(  ) Controlar o gotejamento de soro e demais 
infusões venosas. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V - F 
b) F - V - V - F 
c) F - V - V - V 
d) V - V - V - V 
 

33) A deiscência pode trazer o aumento do período 
de internação e dos custos hospitalares e um 
grande impacto negativo no bem-estar do 
paciente, podendo levar a graves problemas de 
saúde se não tratada corretamente. Assinale a 
alternativa que apresenta a descrição da 
terminologia Deiscência. 
a) Separação de bordas previamente suturadas de 

uma ferida 
b) Corte e separação de tecidos do corpo de forma 

desnecessária 
c) Remoção de um tecido vivo para exame sem a 

quantidade adequada 
d) Saída de vísceras de sua cavidade por erro do 

médico cirurgião 

34) Considerando que normalmente a pele humana 
é habitada por bactérias, é preciso que o 
instrumentador, assim como os demais 
integrantes da equipe cirúrgica, antes de vestir 
o avental esterilizado e calçar as luvas, realize a 
degermação das mãos e dos antebraços. Sobre 
esse assunto, analise as afirmativas a seguir. 
I. Deve-se realizar escovação demorada e usar 

escova com cerdas duras, com os movimentos 
repetitivos de vaivém exigidos pela técnica. 

II. Ao finalizar o processo de degermação, o 
instrumentador deve dirigir-se à sala de 
operação com as mãos e os antebraços na 
posição vertical e tendo o cuidado de não tocar 
em nenhum objeto, para não comprometer a 
degermação realizada. 

III. Uma vez na sala, o instrumentador realiza a 
secagem das mãos e de parte dos antebraços 
com uma compressa esterilizada. O movimento 
tem início nos cotovelos e continua em direção 
às mãos, com movimentos de esfregação. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II apenas 
b) II apenas 
c) II e III apenas 
d) I, II e III 
 

35) O Brasil é considerado o maior consumidor de 
agrotóxicos no mundo, decorrente do modelo de 
desenvolvimento comprometido com a produção 
de bens primários para exportação. Os agrotóxicos 
incluem um grande grupo de substâncias químicas 
utilizadas intensamente pelo setor agropecuário, 
tanto na produção e armazenamento de grãos e 
sementes (soja, café etc.), cana-de-açúcar, algodão, 
como também de flores, frutas, verduras e legumes. 
O reconhecimento da toxicidade de um produto, 
considerando os efeitos agudos, baseia-se na dose 
______.  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) segura 40 (DS 40) 
b) fatal 30 (DF 30) 
c) letal 50 (DL 50) 
d) mortal 25 (DM 25) 
 

36) O sistema de climatização da sala de 
desinfecção química deve atender além do 
disposto nas normatizações pertinentes, ou 
seja, deve atender outros itens importantes. 
Sobre este assunto, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Garantir vazão mínima de ar total de 18,00 

m3/h/m2. 
(  ) Manter um diferencial de pressão positivo entre 

os ambientes adjacentes. 
(  ) Prover exaustão forçada de todo ar da sala com 

descarga para o exterior da edificação. 
(  ) O ar de reposição pode ser proveniente dos 

ambientes vizinhos, inclusive da área suja. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V - V 
b) V - F - V - F 
c) F - V - F - V 
d) F - V - V - F 
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37) A definição dos artigos hospitalares varia de 
acordo com o grau de risco de aquisição de 
infecções. ______ é considerado(a) um exemplo 
de artigo crítico.  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Vidraria para aspiração 
b) Inaladores 
c) Máscaras de ambú 
d) Cabo de Laringoscópio 
 

38) Considerando que a técnica na coleta de urina 
depende do tipo de exame solicitado, assinale a 
alternativa correta. 
a) A cultura deve ser coletada pela manhã, na 

segunda micção do dia e não requer cuidados 
específicos 

b) O teste de gravidez requer cuidados específicos, 
orientar higiene previa dos genitais externos, 
desprezar o primeiro jato da urina e coletar o jato 
médio em recipiente limpo e seco 

c) Para proteinúria, clearance ou urina de 24 horas, 
estabelecer o horário de início e término da 
coleta, e orientar que em caso de perda de 
volume, não é necessário reiniciar o processo 

d) Para glicosúria e cetonúria, quando realizada na 
unidade, verificar logo após a micção, imergir a 
fita reagente na urina e comparar com o padrão 
definido no rótulo do frasco, no tempo estipulado 
pelo fabricante 

 
39) Foi prescrito banho de Permanganato de 

Potássio (KMnO4) a 1:30.000, usando 
comprimidos de KMnO4 de 200mg. O Técnico de 
Enfermagem vai precisar de ______ 
comprimido(s) de KMnO4 de 200mg para 
preparar seis litros da solução.  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) 2 
b) 0,5 
c) 1,5 
d) 1 
 

40) A prescrição médica é Penicilina Cristalina 
2.400.000UI para administração endovenosa, 
diluída em Soro Fisiológico 0,9% de 100ml, para 
correr em 1 hora. Temos disponível frascos 
ampolas de Penicilina Cristalina 5.000.000UI e 
Soro Fisiológico 0,9% de 100ml. Assinale a 
alternativa que apresenta a quantidade em ml 
que será aspirada do frasco ampola da 
Penicilina Cristalina 5.000.000UI para o preparo 
da prescrição e quantidade de gotas por minuto 
para correr o soro no prazo estipulado. 
a) 2,5ml; 33 gotas por minuto 
b) 4,8ml; 35 gotas por minuto 
c) 2,4ml; 17 gotas por minuto 
d) 3,2ml; 17 gotas por minuto 

41) A anosmia pode ser um problema por si só ou 
um sintoma de outra complicação na saúde, 
podendo ser permanente ou temporário. 
Assinale a alternativa que contenha a definição 
de Anosmia. 
a) Ausência de olfato 
b) Processo inflamatório com secreção nasal 
c) Perda de audição 
d) Ausência ou diminuição da voz 
 

42) ______ é utilizado(a) no desbridamento 
químico. Promove a retirada do tecido necrótico 
superficial por ação enzimática, e acelera o 
crescimento do tecido de granulação. Assinale 
a alternativa que contenha o produto utilizado 
na lesão pouco exsudativa, com crosta, necrose 
e fibrina.  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Colagenase a 10% 
b) Alginato de Cálcio 
c) Papaína a 1% 
d) Ácido Graxo essencial 
 

43) A temperatura corporal reflete o equilíbrio entre 
a produção e a perda de calor de determinado 
organismo. O calor pode ser perdido por alguns 
mecanismos como ______ que é responsável 
pela perda de calor entre o organismo e o meio 
sem contato direto e é responsável por 50 a 70% 
da perda de calor de uma pessoa em repouso 
em um ambiente neutro (a 28oC).  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Sublimação 
b) Evaporação 
c) Irradiação 
d) Condução 
 

44) Queixas de diarreias produzidas pela ingestão 
de toxinas alimentares como a Staphylococcus 
aureus, são bastante comuns em pacientes nas 
unidades de pronto socorro. Sobre esse 
assunto, analise as afirmativas a seguir e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A bactéria multiplica-se em alimentos ricos em 

proteínas, principalmente maionese, ovos, 
presuntos e saladas, e produz a toxina em 
algumas horas, antes de o indivíduo ingerir a 
comida. 

(  ) As toxinas causam mudança no sabor, no cheiro 
ou na aparência dos alimentos pois não são 
termoestáveis. 

(  ) O quadro clínico inicia-se de uma a seis horas 
após a ingestão do alimento. Surgem vômitos 
intensos, dor abdominal em cólica, sem febre, com 
ou sem diarreia. A melhora ocorre em menos de 
24 horas, geralmente em seis a oito horas. 

(  ) O tratamento é feito com antieméticos e reposição 
hidroeletrolítica, quando indicado. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V - V 
b) V - F - V - V 
c) F - V - F - V 
d) V - F - F - V 
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45) Sobre a vacina Pneumocócica Polissacarídica 
23-valente – Pneumo 23v, assinale a alternativa 
correta. 
a) O volume da dose é 0,3ml e via de 

administração é a via subcutânea 
b) Administrar 1 (uma) dose em todos os indígenas 

a partir de 65 (sessenta e cinco) anos de idade 
com ou sem comprovação vacinal com as 
vacinas pneumocócicas conjugadas 

c) Administrar 1 (uma) dose a partir de 50 anos, em 
vacinados ou não que vivem acamados e/ou em 
instituições fechadas, como casas geriátricas, 
hospitais, unidades de acolhimento/asilos e 
casas de repouso 

d) É contraindicada para as crianças menores de 2 
(dois) anos de idade  

 
46) Sobre a vacina adsorvida Difteria, Tétano e 

Pertussis (acelular) tipo adulto – dTpa, assinale 
a alternativa correta. 
a) Profissionais da saúde com esquema de 

vacinação primário completo, deve-se 
administrar a vacina dTpa como reforço a cada 
dez anos em substituição da dT  

b) O esquema para gestante é 2 (duas) doses a 
cada gestação, sendo a primeira apenas a partir 
da vigésima sétima semana de gestação 

c) Profissionais da saúde com esquema de 
vacinação primário completo, a vacina dTpa 
está contraindicada como reforço a cada dez 
anos em substituição da dT 

d) Para gestantes que perderam a oportunidade de 
serem vacinadas durante a gestação, não 
administrar a vacina de dTpa no puerpério pois 
neste período, esta vacina está contraindicada 

 
47) Sobre o reforço da vacina adsorvida Difteria e 

Tétano adulto – dT (Dupla Adulto), analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Indivíduos a partir de 7 (sete) anos de idade, 

com esquema vacinal completo (3 doses) para 
difteria e tétano, administrar 1 (uma) dose a 
cada 10 anos após a última dose. 

II. Em todos os casos, após completar o esquema 
básico (DTP, tetra ou penta) e reforços, 
administrar reforço com a dT a cada 10 anos, 
após a última dose. 

III. Em casos de ferimentos graves e comunicantes 
de casos de difteria, antecipar a dose quando a 
última foi administrada há mais de 5 (cinco) 
anos. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) II apenas 
b) I e II apenas 
c) I apenas 
d) I, II e III 

48) Sobre as particularidades da vacina da Varicela 
(atenuada), analise as afirmativas a seguir e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Crianças não vacinadas oportunamente aos 4 

(quatro) anos de idade, poderão ser vacinadas 
com até 6 (seis) anos 11 meses e 29 dias, 
incluindo as crianças indígenas nessa faixa 
etária. 

(  ) Indígenas a partir dos 7 (sete) anos de idade não 
vacinados ou sem comprovação vacinal, 
administrar 1 (uma) ou duas doses de vacina 
varicela (atenuada), a depender do laboratório 
produtor.  

(  ) Administrar uma dose de reforço até os 6 (seis) 
anos, 11 meses e 29 dias de idade. 
Correspondente à terceira dose da vacina 
varicela, considerando a dose de tetra viral aos 
15 meses e outra aos 4 anos de idade. 

(  ) Profissionais da saúde não vacinados e que 
trabalham na área assistencial, especialmente 
em contato com pessoas imunodeprimidas e os 
da área de pediatria devem receber uma ou 
duas doses de vacina varicela (atenuada), a 
depender do laboratório produtor. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - F - V 
b) V - V - F - F 
c) F - F - V - F 
d) F - V - F - V 
 

49) Sobre as doenças Varicela e Herpes-Zóster, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O Herpes-Zóster decorre da reativação do vírus 

da varicela, que permanece em latência no 
sistema nervoso após a infecção primaria. A 
reativação ocorre na idade adulta, e é mais 
comum em pessoas imunocomprometidas. 

II. A principal característica clínica no Herpes-
Zóster é o polimorfismo das lesões cutâneas, 
que se apresentam nas diversas formas 
evolutivas, acompanhadas de prurido. 

III. A Varicela é uma infecção viral primária febril, 
aguda, altamente contagiosa, caracterizada por 
surgimento de exantema de aspecto 
maculopapular e distribuição centrípeta, que, 
após algumas horas, torna-se vesicular, evolui 
rapidamente para pústulas e, posteriormente, 
forma crostas secas não infecciosas, em três a 
sete dias. 

IV. A varicela é caracterizada por manifestações 
cutâneas dolorosas. O quadro clinico manifesta-
se desde a forma benigna até formas graves. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I apenas 
b) II e IV apenas 
c) I e III apenas 
d) I, II, III e IV 
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50) As hepatites virais são doenças causadas por 
diferentes vírus hepatotrópicos que 
apresentam características epidemiológicas, 
clínicas e laboratoriais distintas. A ______ é 
transmitida pela via fecal-oral, está relacionada 
às condições de saneamento básico, e 
apresenta período de incubação de 15 a 45 dias 
(média de 30 dias).  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Hepatite B 
b) Hepatite A 
c) Hepatite C 
d) Hepatite D 
 

51) A ______ é caracterizada pelo período em que 
não se observam sinais ou sintomas. O 
diagnóstico faz-se exclusivamente pela 
reatividade dos testes treponêmicos e não 
treponêmicos. A maioria dos diagnósticos 
ocorre nesse estágio.  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Sífilis primária 
b) Sífilis latente 
c) Sífilis secundária 
d) Sífilis terciária 
 

52) Sobre as condições padronizadas para a 
medida da pressão arterial, assinale a 
alternativa correta. 
a) A câmara inflável deve cobrir pelo menos dois 

terços da circunferência do braço 
b) O paciente deve estar sentado, com o braço 

apoiado acima da altura do precórdio, ou seja, 
em 45o (quarenta e cinco graus) do precórdio 

c) Palpar o pulso poplíteo e inflar o manguito até 
100mmHg acima do valor em que o pulso 
começar a ser sentido 

d) A pressão sistólica corresponde ao 
desaparecimento dos batimentos (fase V) 

 
53) No Diabetes Mellitus, sobre os fatores 

adicionais que podem indicar a necessidade de 
maior frequência de consultas e o rastreamento 
de complicações em membros inferiores, 
analise as afirmativas a seguir e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Presença de calos, calosidades nos pés, 

micoses (interdigital ou ungueal), unhas 
encravadas, deformidades nos pés e 
pododáctilos. 

(  ) Alto nível de conhecimento sobre cuidados 
preventivos. 

(  ) Condições de higiene adequadas. 
(  ) Residência em instituição de longa 

permanência. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - V - F - V 
b) V - V - V - V 
c) V - F - F - F 
d) V - F - F - V 

54) O tratamento da Tuberculose (TB) sensível deve 
ser realizado em regime ambulatorial, 
preferencialmente na Atenção Primária a 
Saúde. O esquema de tratamento de adultos e 
adolescentes para TB sensível compreende 
duas fases: a intensiva (ou de ataque) e a de 
manutenção. Na fase da manutenção, são 
utilizadas duas medicações: ______ e ______.  
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) Pirazinamida / Rifampicina 
b) Pirazinamida / Etambutol 
c) Etambutol / Isoniazida 
d) Rifampicina / Isoniazida 

 

55) A Hanseníase ______ é considerada a forma 
inicial da doença, pode evoluir 
espontaneamente para a cura ou para as formas 
polarizadas em aproximadamente 25% dos 
casos, o que costuma ocorrer no prazo de três 
a cinco anos. Geralmente, encontra-se apenas 
uma lesão, de cor mais clara que a pele normal, 
com distúrbio da sensibilidade, ou áreas 
circunscritas de pele com aspecto normal e 
com distúrbio de sensibilidade, podendo ser 
acompanhadas de alopecia e/ou anidrose.  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Dimorfa 
b) Tuberculóide 
c) Indeterminada 
d) Bordeline 
 

56) Sobre os sinais de alarme da Dengue, analise as 
afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) Dor abdominal intensa (referida ou à palpação) 

e contínua. 
(  ) Redução no tamanho do fígado, à quase a 

metade de seu tamanho normal.  
(  ) Sangramento de mucosa.  
(  ) Diminuição do hematócrito. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - V - F - V 
b) F - F - V - V 
c) V - F - V - F 
d) V - V - F - F 
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57) A prevalência de sobrepeso e obesidade infantil 
está aumentando em todo o mundo, com 
reflexos em curto e longo prazos na saúde 
pública. Sobre este assunto, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. A aterosclerose e a hipertensão arterial são 

processos patológicos iniciados na infância e, 
entre os fatores de risco para doenças e agravos 
não transmissíveis, estão os hábitos alimentares 
desregrados e a falta de atividade física. 

II. No desenvolvimento da criança, são 
considerados fatores de risco para a obesidade 
o sobrepeso ou obesidade dos pais. 

III. A obesidade materna, mesmo antes da 
gestação, não se correlaciona ao índice de 
massa corpórea da criança em qualquer faixa 
etária. 

IV. No desenvolvimento da criança, são 
considerados fatores de risco para a obesidade 
a inatividade física, indiretamente avaliada pelo 
número de horas em que a criança assiste à 
televisão. Deve ser encorajado que se reduza a 
2 horas/dia o tempo com atividades sedentárias, 
como videogames, computador e televisão. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e IV apenas 
b) II, III e IV apenas 
c) II e IV apenas 
d) I, II, III e IV 
 

58) Foi prescrita a posição Semi-Fowler para um 
portador de patologia respiratória. Assinale a 
alternativa correta que contenha a descrição da 
posição solicitada ao Técnico de Enfermagem. 
a) A partir do decúbito dorsal, elevar a cabeceira 

da cama em 45o sem flexão dos membros 
inferiores, que permanecem estendidos 

b) O paciente é colocado em decúbito dorsal 
horizontal, com o corpo inclinado, de forma que 
a cabeça fique em nível mais baixo em relação 
ao corpo 

c) O paciente deve ficar de pé, com o peso 
distribuído igualmente nos membros inferiores, 
os pés ligeiramente afastados sobre chão 
forrado, quando descalço 

d) Colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo 
com a cabeça apoiada no travesseiro 

59) Entende-se como trabalho de 
teleatendimento/telemarketing aquele cuja 
comunicação com interlocutores clientes e 
usuários é realizada a distância, por intermédio 
da voz e/ou mensagens eletrônicas, com a 
utilização simultânea de equipamentos de 
audição/escuta e fala telefônica e sistemas 
informatizados ou manuais de processamento 
de dados. A Norma Regulamentadora nº 17 traz 
orientações sobre o trabalho em 
teleatendimento/telemarketing. Sobre os 
mobiliários deste posto de trabalho, analise as 
afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) O dispositivo de apontamento na tela (mouse) 

deve estar apoiado em uma superfície diferente 
da do teclado, colocado em área de fácil alcance 
mas, com espaço reduzido para sua 
movimentação. 

(  ) As superfícies de trabalho devem ser reguláveis 
em altura em um intervalo mínimo de 13 cm 
(treze centímetros), medidos de sua face 
superior, permitindo o apoio das plantas dos pés 
no piso. 

(  ) Nos casos em que os pés do operador não 
alcancem o piso, mesmo após a regulagem do 
assento, deve ser fornecido apoio para os pés 
que se adapte ao comprimento das pernas do 
trabalhador, permitindo o apoio das plantas dos 
pés, com inclinação ajustável e superfície 
revestida de material antiderrapante. 

(  ) Os assentos devem ser dotados de apoio em 3 
(três pés), sem rodízios cuja resistência facilite 
deslocamentos involuntários. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - V - F - V 
b) V - V - V - V 
c) V - F - V - F 
d) F - V - V - F 

 

60) Devem ser adotadas cores para segurança em 
estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim de 
indicar e advertir acerca dos riscos existentes. 
Sobre a Norma Regulamentadora (NR) 26 - 
Sinalização de Segurança, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. A utilização de cores não dispensa o emprego 

de outras formas de prevenção de acidentes. 
II. O uso de cores deve ser o mais reduzido 

possível, a fim de não ocasionar distração, 
confusão e fadiga ao trabalhador. 

III. A rotulagem preventiva do produto químico 
classificado como perigoso a segurança e saúde 
dos trabalhadores deve dispor de rotulagem 
preventiva simplificada que contenha, no 
mínimo, a indicação do nome. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) II e III apenas 
b) I e II apenas 
c) II apenas 
d) I, II e III 

 


