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LEIA  AS INSTRUÇÕES:

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 60 questões objetivas sem repetição ou falha.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova.
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em
    hipótese alguma, papéis  para rascunhos.

2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais
conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.

3. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço pró-
prio do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor
azul ou preta.

4. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma),
bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número
de inscrição.

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respos-
tas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do
campo reservado para tal fim.

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar
ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser subs-
tituído.

7. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classifica-
das com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente
ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada
questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo
que uma das resposta esteja correta; também serão nulas as marcações
rasuradas.

8. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunci-
ado.

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimen-
tos sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.

10. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CAR-
TÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO
DE QUESTÕES não serão levados em conta.

11. Quando terminar sua prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao
Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão
conter sua assinatura.

12. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h.
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova

após decorridas 2 (duas) horas do seu início.
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-

Resposta, destina-se apenas para conferência do gabarito por parte do candi-
dato.
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA

LEIA O TEXTO I, ABAIXO, PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01 A 06.

Donos do mundoDonos do mundoDonos do mundoDonos do mundoDonos do mundo

A nova onda de doençasA nova onda de doençasA nova onda de doençasA nova onda de doençasA nova onda de doenças

01. Segundo o TEXTO I, é correto afirmar que:

a) o consumo de proteínas vai continuar crescendo nos países em desenvolvimento;
b) o monitoramento dos animais em busca de vírus é a forma mais eficiente de prevenção, hoje;
c) novas gripes vão aparecer;
d) os sistemas de saúde global são perfeitamente eficientes;
e) o monitoramento de animais em busca de vírus é sistemática e permanente, nos países ao redor do mundo.

02. Observe as sequências I e II, abaixo:
 I. “Apesar de o sistema de saúde hoje ser bem melhor que o do começo do século 20, os criadouros de vírus

também são.” (l.01-02);
II. “Hoje os sistemas de saúde global funcionam como os cardiologistas dos anos 50, ...” (l. 10)

As relações semântico-textuais estabelecidas nestas sequências são, essencialmente, de:

a) oposição;
b) dúvida;
c) espaço;
d) comparação;
e) negação.

03. A expressão “A de hoje” (l. 07-08), retoma, textualmente:

a) “A última” (l. 05);
b) “a gripe aviária,” (l. 05);
c) “gripes comuns” (l. 06-07);
d) “A aviária” (l. 07);
e) “gripe suína” (l. 07).

 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 

(...) 
Apesar de o sistema de saúde hoje ser bem melhor que o do começo do século 20, os 

criadouros de vírus também são. Hoje há 1 bilhão de porcos no mundo. E quase 3 galinhas por 
habitante. Se o consumo de proteínas continuar crescendo nos países em desenvolvimento (o 
que é ótimo), esses números vão triplicar. E a chance de aparecer novas gripes mortais também. 
A última que meteu medo no planeta aconteceu logo ali, em 2003: foi a gripe aviária, que 
infectou 423 pessoas e matou 258 – incríveis 61% de fatalidade, contra 0,024 das gripes 
comuns e cerca de 1% da gripe suína onde ela pegou mais forte. A aviária acabou controlada. A 
de hoje talvez não fique tão pesada quanto a espanhola. Mas não dá para prever o que pode vir 
por aí. 

“Hoje os sistemas de saúde global funcionam como os cardiologistas dos anos 50, 
que só podiam esperar por um enfarte para depois agir. Na época, não entendiam como fazer a 
prevenção”, diz o infectologista Nathan Wolfe, que além de dar aulas na Universidade Stanford 
também é diretor da Iniciativa Global de Prevenção de Vírus. Nathan e seu grupo recolhem 
amostras de sangue de animais em busca de vírus que possam representar perigo para o homem. 

Esse tipo de monitoramento é o melhor jeito de prevenir novas pragas. Só tem um 
problema: ele é raro. “O monitoramento da gripe aviária é eficaz porque se trata de uma doença 
capaz de matar uma criação inteira, causando prejuízos sérios ao produtor. Já os porcos não 
morrem de gripe, então não existe uma vigilância sistemática”, diz a infectologista Nancy 
Belley, da Unifesp. A solução? Aumentar essa vigilância, além de separar criações de galinhas 
e porcos e mantê-los em condições higiênicas. Só que isso ainda é utopia, principalmente nos 
países mais pobres. 

(...) 
(Alexandre Versignassi e Bárbara Axt. Revista Super Interessante – Edição 268 – agosto, 2009) 
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04. No texto, a palavra “monitoramento” (l. 15 e 16), significa:

a) controle;
b) constatação;
c) especulação;
d) análise;
e) eficiência.

05. Em relação ao que é expresso na frase:  “Hoje os sistemas de saúde global funcionam como os cardiologistas
dos anos 50, que só podiam esperar por um enfarte para depois agir.” (l. 10-11), é CORRETO afirmar que:

a) os cardiologistas dos anos 50 preveniam os enfartes com mais eficácia do que os de hoje;
b) os sistemas de saúde global estão perfeitamente preparados para atender à demanda atual;
c) os sistemas de saúde global NÃO estão perfeitamente preparados para atender à demanda atual;
d) o agir depois do enfarte é mais eficiente do que a tomada de medidas preventivas;
e) os sistemas de saúde global de ontem eram mais eficientes do que os de hoje.

Observe as três ocorrências da palavra “só (que)”, abaixo, para responder à questão 06.

I. “ ... só podiam esperar por um enfarte para depois agir.” (l. 11)
II. “Só tem um problema: ele é raro.” (l. 15-16)
III. “Só que isso ainda é utopia, ...” (l. 21)

06. Essa palavra (ou expressão com “que”), sem alteração de sentido para o contexto, poderia ser substituída por
“mas”, em:

a) I e II apenas;
b) I e III apenas;
c) I, II e III;
d) II, apenas;
e) II e III apenas.

LEIA O TEXTO II, ABAIXO, PARA RESPONDER AS QUESTÕES DE 07 A 10.

Remédios: sustos difíceis de engolir

Usando com critério, o remédio oferece pouco risco.

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

Boa parte da segurança de um medicamento depende do uso que o médico e o paciente 
fazem dele. Abaixo, algumas regras para evitar problemas 
• Não se automedique, especialmente com remédios vendidos mediante receita médica 
• Balconista de farmácia não é médico; portanto, não se deixe levar por suas indicações 
• Não se deve minimizar jamais a reação adversa de um medicamento. Ainda que seja um 

leve mal-estar estomacal, é preciso relatar sempre a ocorrência ao médico 
• Avise sempre o seu médico sobre todos os remédios de que está fazendo uso. Isso evita 

possíveis efeitos colaterais causados por interações medicamentosas 
• Nos casos em que o médico diz uma coisa e a bula diz outra, como a administração de 

remédios não recomendáveis a menores de 12 anos, o melhor é orientar-se pela bula. Ela 
está baseada em testes de segurança. Somente se o médico for de sua extrema confiança, a 
experiência profissional dele poderá sobrepor-se às informações contidas na bula 

• Se não entender o que está escrito na receita, ligue para o médico para tirar dúvida 
• Não utilize, sem nova orientação médica, um remédio receitado no passado, ainda que os 

sintomas sejam semelhantes àqueles que você já teve 
 

(Fonte: Sérgio Graff, mestre em toxicologia, médico do setor de clínica médica da Universidade Federal de São Paulo) 
(Anna Paula Buchalla e Adriana Dias Lopes – Medicina: Os medicamentos condenados - Revista Veja – Editora Abril, Edição 2085, Nº 44) 
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07. Segundo o que se depreende do TEXTO II, é CORRETO afirmar que:

a) há sempre a possibilidade de os medicamentos provocarem algum risco à saúde;
b) os medicamentos só provocam risco à saúde quando o paciente se automedica;
c) os medicamentos só provocam algum risco à saúde quando administrados pelo balconista da farmácia;
d) os medicamentos só provocam risco à saúde do paciente quando o médico os administra incorretamente;
e) os medicamentos só provocam risco à saúde do paciente quando usados de forma incorreta.

08. No TEXTO II, percebe-se a frequente ocorrência de formas verbais no modo imperativo, tais como: “Não se
automedique,...” (l. 03); “Avise sempre o seu médico...” (l. 07); “...ligue para o médico ...” (l. 13), dentre
outras. Textualmente, essas formas verbais, conferem ao contexto sentido de:

a) ordem expressa;
b) advertência;
c) informação, apenas;
d) esclarecimento, apenas;
e) um lembrete.

09. Julgue os itens abaixo e marque aquele que contiver uma informação INCORRETA.

a) Em: “Boa parte da segurança de um medicamento depende do uso que o médico e o paciente fazem dele.” (l.
01-02), a palavra “dele” retoma, textualmente, a palavra “medicamento”, nesta mesma frase.

b) Em: “Não se automedique, especialmente com remédios vendidos mediante receita médica” (l. 03), retirando-
se da frase a palavra “especialmente”, o sentido contextual será alterado;

c) A relação que se estabelece entre os termos “Isso” e “evita” (l. 07), é a mesma que se verifica entre “diz” e “uma
coisa” (l. 09);

d) Sem alteração de sentido para o texto, em: Não se deve minimizar jamais a reação adversa de um
medicamento.” (l. 05), a palavra “jamais” poderia ser substituída por “nunca” e ser deslocada para o início da
frase, com a devida eliminação da palavra “Não”;

e) Em: “Ainda que seja um leve mal-estar estomacal, é preciso relatar sempre a ocorrência ao médico” (l. 05-06),
a vírgula está corretamente utilizada.

10. Do ponto de   vista da sua estruturação sintática em “efeitos colaterais...” (l. 08), o termo “colaterais” está para
“efeitos”, assim como:

a) “algumas” está para “regras” em “algumas regras” (l. 02);
b) “médico” está para “ocorrência” em “ocorrência ao médico” (l. 06);
c) “escrito”está para “receita” em “escrito na receita” (l. 13);
d) “orientação” está para “médica” em “orientação médica” (l. 14);
e) “no passado” está para “receitado” em “receitado no passado” (l. 14).
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QUESTÕES DE MATEMÁTICA

11. No início da semana, em um Hospital havia 1.235 litros de soro. Durante a semana, foram consumidos 702 litros.
Quantos litros restaram?

a) 533
b) 473
c) 633
d) 543
e) 523

12. Dos números 
8
3

,
7
2

, 
9
4

 e 
10
1

a) o menor é  
9
4

b) o maior  é 
7
2

c) o menor  é 
7
2

d) o maior  é 
8
3

e) o menor  é 
10
1

13. Um determinado CD (compact disc) contém apenas três músicas gravadas. Segundo a ficha desse CD, os
tempos de duração das três gravações são, respectivamente, 16:42 (dezesseis minutos e quarenta e dois segundos);
13:34 (treze minutos e trinta e quatro segundos) e 21:50 (vinte e um minutos e cinquenta segundos). O tempo total
de gravação é:

a) 51:06
b) 51:26
c) 51:56
d) 52:06
e) 53:06

14. Dividindo o numero x pelo número y, obtém-se quociente 1 e resto 5. Se o quádruplo de y dividido por x é igual a
quociente 2 e resto 8, então:

a) x + y = 32
b) y – x  = 5
c) x – y = 5
d) x . y = 16
e) x  = 2y

15. O número de divisores do número 40 é:

a) 8
b) 6
c) 4
d) 2
e) 20
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16. Um vidro cheio de remédio pesa 325g. Se jogarmos metade do remédio fora, seu peso se reduz a 180g. O peso
do vidro vazio é:

a) 20g
b) 25g
c) 35g
d) 45g
e) 30g

17. Um Hospital tem 750 empregados e comprou marmitas individuais suficientes para o almoço deles durante 25
dias. Se esse Hospital tivesse mais 500 empregados, a quantidade de marmitas já adquiridas seria suficiente
para um número de dias igual a:

a) 10
b) 12

       c) 15
d) 18
e) 20

18. O valor de %1  é:

a) 10%
b) 10
c) 1
d) 1%
e) 50 %

19. Na composição da cápsula de um remédio, consta:

                               Vitamina D = 3,2 mg
                               Vitamina B = 1,25 mg
                               Vitamina C = 1,6 mg

Se uma pessoa toma 4 desses comprimidos por dia, quantos miligramas de vitaminas ela vai ingerir por dia?

a) 24,20mg
b) 26,20mg
c) 20,70mg
d) 21,80mg
e) 24,01mg

20. A equipe de Leandro tem 6 alunos. Na segunda-feira, Leandro faltou à aula. Os demais colegas da equipe calcularam
a média das alturas dos presentes que deu 1,64m. Na terça-feira, todos compareceram à aula, e a média calculada
foi de 1,65m. Qual a altura de Leandro?

a) 1,65m
b) 1,64m
c) 1,80m
d) 1,50m
e) 1,70m
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QUESTÕES DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

21. Na comunidade Salinas estão ocorrendo muitos casos de Dengue e a equipe saúde da família está organizando
uma campanha de prevenção contra a doença. Serão propostas algumas responsabilidades entre as várias famílias
residentes na comunidade.  De acordo com a legislação do Sistema Único de Saúde brasileiro, o SUS, analise as
afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

a) Não poderão ser distribuídas responsabilidades às famílias, pois saúde é de responsabilidade somente do
poder público.

b) A equipe saúde da família não poderá propor nenhuma responsabilidade às famílias, pois saúde é papel exclusivo
da iniciativa privada.

c) A equipe saúde da família deverá explicar à comunidade que todos os casos de Dengue são de responsabilidade
apenas da comunidade, pois o indivíduo é o único responsável pela sua saúde.

d) As responsabilidades poderão também ser distribuídas com as famílias da comunidade, pois a responsabilidade
do poder público brasileiro com a saúde da população não exclui o papel da família, da comunidade e dos
próprios indivíduos.

e) Casos de Dengue não devem mais preocupar nem a população e nem a equipe saúde da família, pois o foco
agora é a Gripe Suína.

22. O Sr. Eleutério da Silva faleceu em fevereiro de 1975 e não chegou a conhecer o novo sistema de saúde
brasileiro, o SUS. Este sistema foi criado pela Constituição Federal de 1988, regulamentado em 1990 e
caracteriza-se por ser:

a) um modelo hospitalocêntrico e descentralizador;
b) um modelo que privilegiava as ações curativas com participação popular;
c) um modelo centralizador com participação popular;
d) um modelo descentralizador, universal, com participação popular;
e) um modelo centralizador e  hospitalocêntrico.

23. O presidente da associação da Vila Maria, Sr. Carlos Eugênio, está estudando o sistema de saúde brasileiro
(SUS) e aprendeu que este constitui o modelo oficial público de atenção à saúde em todo o Brasil, sendo um dos
maiores sistemas públicos de saúde do mundo. É CORRETO afirmar que este novo modelo, o SUS, baseia-se:

a) na ética do médico, na qual a pessoa constitui o foco da atenção;
b) no modelo centralizador de assistência ao indivíduo;
c) na ética do coletivo que incorpora e vai além do cuidado individual, em que a pessoa é estimulada a ser agente

da sua própria saúde e da saúde da comunidade que integra;
d) no modelo terapêutico, curativo;
e) no modelo fiscalizador dos procedimentos de saúde.

24. O Sr. Carlos Eugênio também estudou sobre os princípios do sistema de saúde brasileiro.  Sobre os princípios
desse sistema, o SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

a) As pessoas assistidas têm o direito à informação sobre sua saúde.
b) A assistência deve ser dividida em duas grandes redes, a atenção curativa e a atenção preventiva, sendo que

a primeira rede, a curativa, deve ser a privilegiada com relação ao financiamento público.
c) A assistência à saúde deve se dar com igualdade, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
d) O usuário deve ter acesso às informações quanto ao potencial de serviços e sua utilização.
e) As ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico devem acontecer de forma integrada.

25. O Sr. Carlos Eugênio está encantado com a legislação do SUS. Ontem ele falou na reunião com a comunidade
que saúde é um direito fundamental do ser humano. Explicou também que saúde não é só ausência de doenças
e abriu uma discussão sobre os fatores que determinam e condicionam a saúde das pessoas. De acordo com a
legislação do SUS, assinale a alternativa que NÃO representa um dos fatores determinantes e condicionantes da
saúde.

a) Alimentação adequada.
b) Trabalho e renda.
c) Propaganda de produtos para animais.
d) Educação, transporte e lazer.
e) Acesso aos bens e serviços essenciais.
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26. No caso de os amigos do Sr. Carlos Eugênio quererem saber mais sobre o SUS, a informação que ele NÃO deverá
passar para os seus amigos, porque está INCORRETA, é:

a) É um sistema de atendimento apenas para as pessoas mais necessitadas.
b) É um sistema que deve fazer atividades de promoção, prevenção, tratamento e recuperação da saúde.
c) É um sistema que propõe a descentralização.
d) É um sistema de saúde universal, que atende a todos os brasileiros.
e) É um sistema que tem como um de seus princípios a equidade.

27. Na comunidade Sol Nascente, a Dona Feliciana anda toda feliz, pois foi eleita para representar o seu povo na
Conferência de Saúde do município. Assinale a alternativa CORRETA sobre as Conferências de Saúde.

a) A Conferência de Saúde se reúne mensalmente.
b) A Conferência de Saúde, pelo menos a cada quatro anos, é convocada para avaliar a situação de saúde e

propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis nacional, estadual e municipal.
c) A conferência de Saúde é formada pelos técnicos e representantes do legislativo e judiciário e Dona Feliciana

anda toda feliz, provavelmente, porque foi eleita para estar junto a pessoas tão importantes.
d) A Conferência de Saúde ocorre a cada quatro anos e os seus representantes são remunerados pelo poder

público.
e) A Conferência de Saúde é um instrumento de participação popular que tem a finalidade de fiscalizar as obras

da prefeitura do município onde está inserida.

28. O Sistema de Saúde do município de Divinolândia não vai bem. Todos reclamam da falta de profissionais de
saúde, da falta de medicamentos, de material insuficiente para os procedimentos e da estrutura dos prédios que
está inadequada para o atendimento aos usuários. As autoridades daquele município dizem que o problema está
na inadequação do financiamento do sistema de saúde. Assinale a alternativa CORRETA sobre o financiamento
do SUS.

a) É de responsabilidade apenas do município.
b) É de inteira responsabilidade da Fundação Nacional de Saúde.
c) É de responsabilidade do Senado.
d) É de inteira responsabilidade do Ministério da Saúde.
e) É de responsabilidade dos três níveis de gestão – federal, estadual e municipal.

29. Mensalmente, no centro comunitário da Vila Santana, há uma reunião com a comunidade sobre temas diversos.
Na quarta-feira passada, a enfermeira Simone foi convidada para estimular a participação da comunidade junto
aos serviços de saúde na condução do SUS. De acordo com a proposta do SUS, a participação da comunidade
junto aos serviços de saúde tem o objetivo de:

a) melhorar o controle social;
b) reduzir gastos municipais com os recursos humanos;
c) disciplinar e reprimir a população, pois esta já tem “mania” de procurar os serviços de saúde, muitas vezes sem

nenhuma necessidade;
d) reduzir gastos com a infra-estrutura de saneamento básico;
e) diminuir o trabalho dos profissionais de saúde.

30. Semanalmente o Sr. Afonso, um alto empresário, joga futebol com os amigos. No último sábado, durante o jogo,
sentiu fortes dores no tórax e foi levado imediatamente ao seu médico que, após avaliação criteriosa, percebeu a
necessidade da realização de uma cirurgia cardíaca. Analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa CORRETA.

a) O Sr. Afonso não poderá fazer a cirurgia pelo SUS, devendo fazê-la por seu plano de saúde ou mesmo
particular, já que é um alto empresário e pode pagar por ela.

b) O Sr. Afonso não poderá fazer a cirurgia pelo SUS, pois este é um sistema que visa à promoção da saúde e a
prevenção de doenças e a cirurgia cardíaca é um procedimento de recuperação de saúde.

c) O Sr. Afonso pode fazer a cirurgia pelo SUS e os profissionais de saúde devem agilizar para que seja o mais
rápido possível, pois é um alto empresário e isso lhe dá o direito de ser atendido antes dos mais necessitados,
devido à sua posição social ser muito importante para a sociedade, pois a sua empresa contribui para geração
de renda.

d) O Sr. Afonso poderá fazer a cirurgia pelo SUS, pois o Sistema Único de Saúde brasileiro tem como princípio
a universalidade e visa às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

e) O Sr. Afonso não poderá fazer a cirurgia pelo SUS, pois este é um sistema que foi criado para atender pessoas
que não têm uma estabilidade financeira, o que não é o seu caso.
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. José Antônio é técnico em enfermagem e está cuidando do Sr. João que foi admitido na clínica médica com úlcera
de decúbito na região sacra. São cuidados de enfermagem necessários para o Sr. João:

  I. realização de curativo diário, evitando a contaminação local por materiais fecais;
 II. higiene adequada do leito, mantendo roupas de cama bem esticadas;
III. realização de banhos de assento com álcool a 70%, várias vezes ao dia;
IV. realizar ou estimular a mudança de decúbito, pois a lesão é decorrente do aumento do fluxo sanguíneo no

local;
V. a ferida ulcerativa deve ser avaliada e o registro da avaliação deve ser feito no prontuário do paciente a cada

curativo.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas CORRETAS.

a) Somente as afirmações I, II estão corretas.
b) Somente as afirmações I e IV estão corretas.
c) Somente as afirmações I, II e IV estão corretas.
d) Somente as afirmações I, III e V estão corretas.
e) Somente as afirmações I, II, V estão corretas.

32. Dona Júlia tem 56 anos de idade e diagnóstico de doença coronariana e veio ao Centro de Saúde para verificar a
pressão arterial. Procede-se à medida indireta da pressão arterial usando-se o estetoscópio para auscultar os
sons de Korotkoff, associado ao esfigmomanômetro. A pressão em mmHg observada no manômetro no ponto
correspondente ao primeiro batimento regular audível é chamada de:

a) pressão arterial mediastólica;
b) pressão arterial sistólica;
c) pressão arterial diastólica;
d) pressão arterial periastólica;
e) pressão arterial divergente.

33. Na clínica onde a técnica em Enfermagem Celina trabalha foi admitido um jovem chamado Sebastião, de 23 anos
de idade, com vários ferimentos decorrentes de um acidente de motocicleta. Sabe-se que os microrganismos
podem ser trazidos direta ou indiretamente para uma ferida no corpo humano. A este respeito, assinale a alternativa
CORRETA.

a) Celina deve iniciar a realização de curativo pela ferida infectada, seguindo para a ferida com incisão limpa.
b) Celina deve realizar apenas o curativo da ferida com incisão limpa, pois não há necessidade de curativo em

ferida já infectada.
c) Celina deve evitar realizar o curativo na ferida com incisão limpa para evitar a contaminação;
d) Celina deve iniciar pela ferida com incisão limpa seguindo para a ferida com incisão infectada;
e) Celina deve realizar apenas o curativo da ferida infectada para evitar a contaminação na ferida limpa.

34. Ainda no seu plantão, Celina, ao verificar o prontuário de Sebastião, verifica que lhe foi prescrito 1500 ml de
solução fisiológica a 0,9% para as próximas 24 horas. O gotejamento em gotas/min deverá ser:

a) 23gts/min;
b) 21gts/min;
c) 28gts/min;
d) 25gts/min;
e) 12gts/min.

35. Dona Juliana chegou ao centro de saúde com diagnóstico recente de Diabetes Mellitus  buscando informações
sobre a auto-administração de insulina. É CORRETO que o técnico em enfermagem, oriente Dona Juliana a:

a) armazenar a insulina no congelador;
b) alternar os locais de aplicação;
c) agitar vigorosamente o frasco de insulina antes de aspirar volume;
d) intercalar com administração de insulina via oral;
e) Intercalar com administração de insulina via endovenosa.
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36. Em consequência do tratamento com insulina Dona Juliana poderá apresentar hipoglicemia e deverá então ser
orientada sobre os sinais e sintomas. Marque a alternativa que contém sinais e sintomas de hipoglicemia.

a) Cianose, poliúria e hemorragia interna.
b) Hipertermia, hálito acetônico e aumento da pressão arterial.
c) Retenção urinária e aumento da pressão arterial.
d) Sonolência, visão embassada e tremores.
e) Tremores, retenção urinária e disúria.

37. Com a crescente prevalência do vírus da imunodeficiência humana e o aumento dos casos de hepatites, o risco
dos profissionais de saúde serem expostos ao sangue de pacientes infectados aumenta. Considerando este fato
e diante das precauções-padrão preconizadas para a proteção ao trabalhador da saúde, é CORRETO afirmar que:

a) deve-se adotar precauções com sangue e líquidos corpóreos somente dos pacientes com diagnóstico de Aids
e hepatites;

b) o gorro e a máscara são usados em procedimentos invasivos só no atendimento de pacientes com diagnóstico
de Aids;

c) o sangue e líquidos corpóreos de todos os pacientes devem ser considerados como potencialmente contaminados
e exigem precauções-padrão;

d) as agulhas devem ser reencapadas para evitar acidentes;
e) as luvas devem ser  utilizadas pelos profissionais de saúde apenas para lidar com sangue.

38. Celma, técnica em enfermagem, lava as mãos no início e no término dos turnos de trabalho, após o uso do
toilette, antes e imediatamente após o contato direto com o paciente, antes do preparo de medicações e no caso
de existir sujidade visível em suas mãos. É importante que Celma continue fazendo este procedimento com a
finalidade de:

a) impedir a presença de qualquer microrganismo nas mãos;

b) remover a sujeira e a flora transitória das mãos;

c) destruir os microrganismos esporulados da flora residente das mãos;

d) acelerar o processo de destruição da flora transitória, por meio da esterilização das mãos;

e) esterilização das mãos para evitar infecções dos pacientes sob os seus cuidados.

39. Dona Teresa falou que no hospital onde trabalha está sendo implantada a Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE) em todas as clínicas. Muitas pessoas não sabem ainda o que é a SAE, mas a Dona Teresa,
técnica em enfermagem, tem prazer em explicar. Com relação à SAE é INCORRETO afirmar que:

a) a SAE é a utilização de uma metodologia científica na realização da assistência de enfermagem individualizada.

b) a implementação da SAE repercute de forma positiva no trabalho da equipe de enfermagem, uma vez que
organiza e define as atividades de enfermagem a serem desenvolvidas com o paciente nas 24 horas;

c) a SAE exige a interação contínua entre enfermeiro e técnico em enfermagem;

d) com a implantação da SAE o técnico em enfermagem passa a ser o responsável pelo procedimento do registro
no prontuário do paciente de todo o trabalho realizado pelo enfermeiro;

e) a SAE pode ser utilizada em todos os serviços de enfermagem.

40. Sônia, técnica em enfermagem de um pronto atendimento, acaba de receber um paciente que sofreu um acidente
automobilístico por excesso de velocidade. Considerando a possibilidade de hemorragias, o técnico em enfermagem
deverá estar atento para os seguintes sinais:

a) pulso rápido e fraco, palidez e mucosas descoradas;
b) hipertermia e queixa de insônia na semana anterior ao acidente;
c) palidez e poliúria;
d) disúria e queixa de cefaléia intensa;
e) anorexia e aumento súbito da pressão arterial sistêmica.



12
Concurso Público SESAPI  2009 - Técnico em Enfermagem

41. O Sr. Miguel, 68 anos de idade, foi submetido a uma cirurgia onde foi necessária a utilização de anestesia
raquimedular e, mesmo depois do efeito da anestesia, teve dificuldade para começar o ato de urinar. Há dois dias
apresenta diminuição na frequência urinária e, ao fazer o exame físico, a enfermeira constatou “bexigoma”. A
incapacidade que o Sr. Miguel apresenta de esvaziar a bexiga completamente é denominada:

a) enurese;
b) colúria;
c) retenção urinária;
d) incontinência urinária;
e) urgência miccional.

42. No Brasil, a tuberculose continua representando um grave problema de saúde pública. Um dos grandes desafios
para a sua cura é o elevado número de pessoas que abandonam o tratamento, que em alguns estados brasileiros
chega a mais de 25%; ou seja, de cada 100 pessoas que iniciam o tratamento, 25 o abandonam. Considerando
tal fato,  as ações que o técnico em enfermagem pode desenvolver para minimizar essa ocorrência são:

a) realizar consultas de enfermagem, distribuir medicamentos a todas as pessoas que apresentarem tosse por
mais de três semanas, aplicar B.C.G. e realizar palestras;

b) distribuir medicamentos a todas as pessoas que apresentarem tosse por mais de três semanas;
c) realizar visitas domiciliares, orientar sobre o tratamento, facilitar o acesso ao serviço de saúde e realizar ações

de educação em saúde;
d) somente aplicar B.C.G e distribuir medicamentos às pessoas já diagnosticadas pelo médico. As ações de

educação em saúde são privativas do profissional enfermeiro;
e) a equipe de enfermagem não tem como minimizar essa situação, pois o controle da tuberculose é

responsabilidade da equipe médica.

43. Lucas, nascido em 02/02/2009, tomou 01 dose de BCG e 01 dose da vacina contra hepatite B, ainda na maternidade
onde nasceu. No dia 03/03/2009 foi levado por sua mãe à unidade básica de saúde do seu bairro, para vacinação.
De acordo com o atual calendário vacinal é necessário que Lucas tome:

a) a primeira dose da vacina oral contra pólio;
b) a primeira dose da tetravalente;
c) a primeira dose da rotavírus;
d) a segunda dose da vacina contra a hepatite B;
e) a segunda dose de BCG.

44. Dona Zuleide se submeterá a uma histerectomia, ou seja, a uma cirurgia através da qual será retirado o seu útero,
e, para evitar infecções, todo o instrumental cirúrgico deverá antes passar por um processo que destruirá todas as
bactérias e seus esporos, todos os vírus e todos os fungos. O processo de destruição de todos esses germes se
dá por:

a) esterilização;
b) desinfecção;
c) degermação;
d) sanificação;
e) cocção.

45. O Sr. Edinaldo será submetido a uma intervenção cirúrgica. Em relação aos cuidados de enfermagem durante o
período transoperatório é INCORRETO afirmar que:

a) o técnico em enfermagem receberá o Sr. Edinaldo já sonolento na sala de cirurgia, por isso não precisará
estabelecer nenhum tipo de comunicação com este paciente;

b) a posição do Sr. Edinaldo na mesa de cirurgia dependerá do procedimento cirúrgico a ser realizado, bem como
da condição física deste paciente;

c) o técnico em enfermagem deverá verificar os sinais vitais do paciente, comunicando ao médico ou ao enfermeiro
possíveis alterações;

d) o técnico em enfermagem deverá ficar atento a posição do Sr. Edinaldo para evitar a pressão indevida sobre
partes vulneráveis do seu corpo na mesa de cirurgia.

e) é importante que o profissional de enfermagem acolha bem o paciente, desenvolvendo com este uma relação
de conforto e segurança.
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46. Maria Antônia, 28 anos, acaba de ser admitida no alojamento conjunto, proveniente da sala de parto. Para a
adequada assistência a esta puérpera, considerando a possibilidade de hemorragias, o técnico em enfermagem
deverá estar atento para:

a) retenção urinária;
b) resultados dos exames solicitados;
c) retração uterina;
d) ao aumento do volume das mamas;
e) condições gerais do RN.

47. O câncer de colo de útero constitui-se em uma das maiores causas de morte entre as mulheres brasileiras. O
exame Papanicolau (o preventivo) é a estratégia utilizada para a detecção precoce deste câncer. Dona Joana sabe
disso e, anualmente, comparece ao centro de saúde para a realização desse exame. A respeito deste,  é CORRETO
o técnico em enfermagem orientar Dona Joana a:

a) dois dias antes do exame usar Nistatina ou Metronidazol creme vaginal;
b) pelo menos duas semanas antes do exame não praticar relação sexual;
c) usar um lubrificante vaginal na noite anterior ao exame para facilitar a introdução do espéculo;
d) realizar o exame com a bexiga cheia para que o colo do útero seja melhor visualizado;
e) evitar realizar duchas vaginais, colocação de cremes vaginais e relações sexuais em torno de dois dias antes

do exame. 

48. Dona Fátima levou o seu filho Daniel, de três anos de idade, apresentando diarréia, ao centro de saúde. O técnico
em enfermagem, deve orientar a mãe a:

a) controlar os sinais vitais de 4 em 4 horas e não dar à criança nenhum alimento.
b) verificar as características das fezes e dar-lhe somente alimentos secos para evitar que o quadro se agrave.
c) observar queixas de dor abdominal seguidas de flatulências, náuseas ou vômitos, bem como fazê-la ingerir

grande quantidade de líquido de uma só vez no dia.
d) higiene adequada após cada episódio de eliminação intestinal e estímulo à ingesta de líquidos.
e) suspender toda a alimentação de rotina e oferecer a criança somente líquidos.

49. Nos primeiros seis meses de vida, o leite materno é o melhor alimento para o lactente. Marilene sabe disso e não
abrirá mão de amamentar o seu filho Lucídio. Assinale a alternativa CORRETA sobre as vantagens da amamentação
materna.

a) O leite materno é quantitativamente adequado, pois possui altas taxas de calorias o que faz com que todas as
crianças que se alimentam exclusivamente de leite materno até os seis meses de idade sejam bem mais
pesadas do que aquelas que fazem uso de aleitamento misto.

b) O leite materno é mais saudável, pois possui alto teor de gorduras e dá imunidade contra a desnutrição infantil
até os dois anos de idade.

c) O leite materno é corretamente equilibrado e dá alta imunidade contra os vírus do sarampo e HIV.
d) O leite materno é muito saudável, pois contém alta taxa de proteínas que são as responsáveis pela eructação

do bebê.
e) O leite materno é o mais completo alimento para o bebê até o 6º mês de vida. É quantitativamente adequado

e corretamente equilibrado além de ser uma forma muito especial e fortalecedora do relacionamento entre mãe
e filho, que transmite segurança, carinho e amor ao bebê.
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50. A anticoncepção é um assunto importante na vida das pessoas que desejam planejar a sua família. Marcela e
Carlos, recém-casados, compareceram ao centro de saúde para receberem orientações dos profissionais de
saúde sobre planejamento familiar. Quanto aos métodos anticoncepcionais, considere as seguintes afirmativas.

  I. Não há “o melhor” método anticoncepcional. Cada contraceptivo tem suas vantagens e desvantagens.
 II. Na escolha do método anticoncepcional deve ser levado em conta se o casal deseja ter filhos no futuro.
III. A grande maioria dos métodos anticoncepcionais protege o casal do vírus HIV e outras doenças sexualmente

transmissíveis.
IV.  O melhor método anticoncepcional existente são os injetáveis, pois oferecem uma proteção de 100%, evitam

o esquecimento do uso já que não são tomados diariamente e, por conta dessas vantagens, devem ser o
método oferecido a todas as adolescentes brasileiras com o objetivo de diminuir a gravidez na adolescência.

V.  Os métodos de contracepção de barreira impõem um obstáculo físico para dificultar ou impedir o movimento
dos espermatozóides em direção ao trato reprodutivo feminino. O preservativo masculino (camisinha) é o
método de contracepção de barreira mais popular e oferece alguma proteção das DSTs se for usado corretamente
e consistentemente.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.

51. Luciano recebeu o diagnóstico de hanseníase.  Esta é uma doença infecciosa, causada pelo bacilo mycobacterium
leprae, que pode provocar danos severos ao paciente. São sinais e sintomas da hanseníase:

a) mancha hipocrômica  e pruriginosa na pele, com  tendência à fratura no local onde está localizada;
b) petéquias no tronco e membros inferiores, acompanhada por febre vespertina;
c) mancha hipocrômica e aumento da sensibilidade tátil em mãos e pés;
d) mancha hipocrômica na pele com diminuição ou falta de sensibilidade dolorosa e/ou tátil no local da mancha;
e) mancha hipocrômica e cefaléias frequentes.

52. Na próxima sexta-feira é dia de reunião de hipertensos no centro de saúde e o tema será o tratamento não-
farmacológico da Hipertensão Arterial Sistêmica.  Nesta reunião o profissional técnico em enfermagem deverá
orientar aos hipertensos, EXCETO:

a) Manter o peso corporal adequado.
b) Reduzir a quantidade de sal no preparo dos alimentos.
c) Incluir, pelo menos, seis porções de sobremesas doces no plano alimentar diário, procurando variar os tipos e

cores consumidos durante a semana.
d) Diminuir ou abolir o uso de bebidas alcoólicas.
e) Prática de atividade física regular.

53. Além do enfermeiro, o técnico em enfermagem também tem atribuições no cuidado aos pacientes com diabetes.
Assinale a alternativa CORRETA com relação às atribuições sugeridas ao TÉCNICO EM ENFERMAGEM no
cuidado aos pacientes com diabetes.

a) Orientar a lavagem dos pés com água bem quente para evitar a proliferação de microrganismos patogênicos
entre os dedos.

b) Realizar consulta de enfermagem, abordando fatores de risco, estratificando risco cardiovascular, orientando
mudanças no estilo de vida e tratamento não medicamentoso.

c) Acrescentar, na realização da consulta de enfermagem, o exame dos membros inferiores para identificação do
pé em risco.

d) Realizar consulta de enfermagem com pessoas com maior risco para diabetes tipo 2, a fim de definir necessidade
de rastreamento com glicemia de jejum.

e) Orientar os portadores de diabetes sobre a necessidade da secagem cuidadosa dos pés, do exame diário dos
mesmos bem como a proteção dos dedos e maléolos para a prevenção de lesões.
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54. As quedas são a principal causa de lesões nos idosos e, atualmente, cada vez mais pessoas estão a viver para
lá dos 80 e 90 anos.  As consequências de uma lesão por queda acidental podem reduzir significativamente a
qualidade de vida de um idoso além de gerar elevados custos para a Saúde. Sobre a prevenção de quedas é
INCORRETO que o técnico em enfermagem oriente o idoso a:

a) evitar fazer exercício regularmente, pois o exercício torna-o mais frágil e diminui o seu equilíbrio e coordenação;
b) ingerir alimentos ricos em cálcio e vitamina D, para reduzir o risco de fraturas;
c) comparecer regularmente ao centro de saúde para a avaliação sobre os efeitos secundários dos medicamentos

que ingere, uma vez que alguns poderão deixá-lo sonolento ou tonto;
d) manter o chão seco depois de tomar banho;
e) levantar-se lentamente depois de sentar-se ou deitar-se. Sentar-se na borda da cama ou cadeira até não sentir

nenhuma tontura.

55. Joana foi aprovada no concurso público do seu município para exercer a função de técnica em enfermagem.
Quanto ao exercício profissional dos técnicos em enfermagem e a algumas de suas atribuições, marque a afirmativa
INCORRETA.

a) É considerado técnico de enfermagem o titular do diploma ou do certificado de técnico em enfermagem expedidos
de acordo com a legislação e registrados pelo órgão competente.

b) Joana só poderá exercer a sua profissão depois de habilitada pelo Conselho Regional de Enfermagem.
c) Joana deve participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
d) Joana tem de exercer atividade de nível médio, não pode se envolver em orientação e acompanhamento do

trabalho de enfermagem em grau auxiliar nem deve participar no planejamento da assistência de Enfermagem.
e) Joana não pode exercer a chefia do serviço de enfermagem da unidade de saúde na qual irá trabalhar, pois esta

atividade é privativa do enfermeiro.

56. Ana Maria é técnica em enfermagem e sabe que o paciente que será atendido por ela para a realização de um
curativo é portador do vírus HIV. A atitude CORRETA de Ana Maria, quando o paciente entrar na sala de curativo
deve ser:

a) recusar-se a realizar o atendimento;
b) informar a enfermeira, antes da entrada do paciente, que ele é portador do vírus e pedir para que ela realize o

procedimento;
c) observar as condições de biossegurança e fazer um atendimento normal;
d) comentar com os outros profissionais da equipe sobre as condições do paciente, para que quando forem

atendê-lo tomem todas as precauções necessárias;
e) encaminhar o paciente para outro profissional, antes que ele seja atendido.

57. Dona Raimunda acompanhou o seu filho Manoel, de 18 anos de idade, portador de esquizofrenia, até o Centro de
Saúde, para uma consulta médica. Manoel foi avaliado e encaminhado ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).
Os CAPS são dispositivos de atenção à saúde mental e têm valor muito importante para a Reforma Psiquiátrica
Brasileira. É função dos CAPS, EXCETO:

a) prestar atendimento clínico em regime de atenção diária;
b) promover a inserção social das pessoas com transtornos mentais;
c) atender pacientes com deficiência física e neurológica, proporcionando-lhes fisioterapia diária;
d) dar suporte à saúde mental na rede básica de saúde;
e) regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental.

58. O CAPS para onde Manoel foi encaminhado e todos os outros CAPS existentes no município, foram criados com
a Reforma Psiquiátrica Brasileira que tem sua história baseada num contexto de mudança pela superação da
violência nos asilos. A Reforma Psiquiátrica Brasileira tem o objetivo de:

a) promover a cidadania e os direitos do doente mental;
b) criar oficinas terapêuticas nos hospitais;
c) manter o paciente mental hospitalizado;
d) fornecer medicação a todos os doentes mentais do Brasil;
e) colocar um profissional psiquiatra em todas as unidades de saúde brasileiras.
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59. A gripe A H1N1 (gripe suína) é uma doença que já se espalhou pelos diversos continentes, atingindo grande
número de pessoas e tem o seu contágio através das vias aéreas. Os seus sintomas são parecidos com os da
gripe comum e tem apresentado formas graves em alguns grupos. É uma nova doença para a qual ainda não se
tem defesa. Atualmente a ocorrência desta doença é chamada de:

a) endemia;
b) surto epidêmico;
c) pandemia;
d) resistência;
e) surto endêmico.

60. Uma equipe da Estratégia Saúde da Família descreve a seguinte situação: presença de lixo nas ruas e lixo
doméstico acumulado nos quintais e acúmulo de outros materiais em casas. Com a intenção de melhorar a
situação, estabeleceram-se as seguintes estratégias: realizar atividades educativas e promover uma campanha
de troca, com a finalidade de diminuir os focos dos vetores da Dengue. Considere as afirmativas abaixo.

  I.  É atribuição do técnico em enfermagem organizar as rotinas do trabalho que será realizado a nível da USF e
da comunidade.

 II.  É atribuição privativa do técnico em enfermagem realizar o cadastramento das famílias de risco para a Dengue
e atualizar permanentemente este cadastro.

III.  O técnico e/ou auxiliar em enfermagem poderá desenvolver com os ACS atividades de identificação das famílias
de risco.

IV.  A escala de atividades dos membros da equipe de enfermagem deverá ser elaborada pelo enfermeiro.
V.  A escala de atividades dos membros da equipe de enfermagem deverá ser elaborada pelo médico da equipe,

pois este profissional é o responsável pelos cuidados quando se trata de patologias que põem a comunidade
em risco.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.


