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Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem falha ou repetição.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, em
hipótese alguma, papéis para rascunhos.
Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou
preta.
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.
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo
reservado para tal fim.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão,
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja
correta; também serão nulas as marcações rasuradas.
As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.
Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão
levados em conta.
Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃORESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
O tempo de duração para esta prova é de 3 (três) horas.
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova
depois de 1h e 30minutos do início de sua prova.
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CartãoResposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

____________________________________________________________
Assinatura

____________________________________________________________
Nome do Candidato (letra de forma)
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto para as questões de 01 a 10.

Os limites da fome
O jejum não é para todo mundo. Confira em que casos é preciso tomar cuidado redobrado.
É importante lembrar que os corpos não respondem todos da mesma maneira ao jejum. A maior parte
dos estudos feitos até o momento se prestou a analisar a eficiência da dieta na queima de gordura e trabalhou com
pacientes obesos e com sobrepeso. Assim, não é comprovado que os efeitos sejam os mesmos em pessoas cujo
Índice de Massa Corporal (IMC) esteja dentro do limite recomendado – e pessoas abaixo do peso certamente não
devem se arriscar. O conselho vale também para crianças, adolescentes e idosos: enquanto uns estão em fase de
crescimento, os outros já possuem funções fisiológicas mais lentas, podendo perder massa magra. As mulheres
também precisam de acompanhamento: o ciclo menstrual pode se desregular.
[...]
(Revista Superinteressante. Edição 357-A. Fevereiro/2016. Os limites da fome-p32)

QUESTÃO 01 _______________________________________________________________________
Estariam, conforme o texto, entre aqueles que devem ser cautelosos, ao se submeterem à prática de
jejum:
a)
b)
c)
d)
e)

Obesos e crianças.
Obesos e mulheres.
Pessoas abaixo do peso e mulheres.
Crianças e pessoas com sobrepeso.
Idosos e pessoas com sobrepeso.

QUESTÃO 02 _______________________________________________________________________
Conforme empregada(s) no texto,
a) As palavras fome e jejum dizem respeito à prática de abstinência de alimentação quando feita sem
orientação médica.
b) A palavra fome diz respeito somente à privação forçada de alimentação.
c) A palavra jejum diz respeito somente à falta de alimentação praticada espontaneamente.
d) As palavras fome e jejum estão relacionadas, de alguma forma, à falta de alimentação.
e) A palavra jejum diz respeito somente à privação forçada de alimentação.
QUESTÃO 03 _______________________________________________________________________
No texto, as palavras destacadas em: enquanto uns estão em fase de crescimento, os outros já
possuem funções fisiológicas mais lentas, retomam, respectivamente
a) Crianças/ adolescentes; e idosos.
b) crianças e pessoas abaixo do peso.
c) adolescentes e pacientes obesos.
d) pacientes com sobrepeso e crianças.
e) pacientes obesos e idosos.
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QUESTÃO 04 _______________________________________________________________________
No texto, a palavra ou expressão que confere ideia de inclusão ao contexto encontra-se destacada em
a)
b)
c)
d)
e)

É importante lembrar que os corpos não respondem todos da mesma maneira ao jejum.
A maior parte dos estudos feitos até o momento se prestou a analisar a eficiência da dieta...
Assim, não é comprovado que os efeitos sejam os mesmos...
... pessoas abaixo do peso certamente não devem se arriscar.
O conselho vale também para crianças, ...

Trecho para as questões 05 e 06: ... o ciclo menstrual pode se desregular.
QUESTÃO 05 _______________________________________________________________________
No trecho, a palavra pode indica sobre o que se pretende afirmar
a)
b)
c)
d)
e)

certeza absoluta.
possibilidade de ocorrência.
negação.
contestação.
reafirmação.

QUESTÃO 06 _______________________________________________________________________
Na palavra desregular, o segmento destacado agrega à palavra original a ideia de ação
a) contrária.
b) que se confirma.
c) de continuidade.
d) de complementaridade.
e) de retificação.
QUESTÃO 07 _______________________________________________________________________
A palavra cuja pronúncia é diferenciada no singular e no plural é aquela que se encontra, no plural,
destacada em
a) Confira em que casos é preciso tomar cuidado redobrado.
b) O conselho vale também para crianças, adolescentes...
c) ... e trabalhou com pacientes obesos e com sobrepeso.
d) O conselho vale também para crianças, adolescentes e idosos:...
e) ... os outros já possuem funções fisiológicas mais lentas, ...
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QUESTÃO 08 _______________________________________________________________________
Assinale a opção cuja palavra destacada tem a mesma função morfológica e mesmo tipo daquela
sublinhada em: e pessoas abaixo do peso certamente não devem se arriscar.
a) O jejum não é para todo mundo.
b) ... os outros já possuem funções fisiológicas mais lentas, ...
c) ... e trabalhou com pacientes obesos e com sobrepeso.
d) ... enquanto uns estão em fase de crescimento, ...
e) ... Assim, não é comprovado que os efeitos sejam os mesmos ...
QUESTÃO 09 _______________________________________________________________________
No excerto: Assim, não é comprovado que os efeitos sejam os mesmos em pessoas cujo Índice de
Massa Corporal (IMC) esteja dentro do limite recomendado..., a palavra em destaque, textualmente,
sinaliza para uma
a) justificativa da afirmação anterior, que parece duvidosa.
b) reafirmação do que fora dito antes.
c) conclusão do pensamento anteriormente expresso.
d) negação da discussão anterior.
e) contradição quanto ao que fora dito anteriormente.

QUESTÃO 10 _______________________________________________________________________
Das opções abaixo, aquela na qual o termo sublinhado difere dos demais quanto a sua função sintática é
a)
b)
c)
d)
e)

As mulheres também precisam de acompanhamento:...
... o ciclo menstrual pode se desregular.
O conselho vale também para crianças, adolescentes...
...os corpos não respondem todos da mesma maneira ao jejum.
... enquanto uns estão em fase de crescimento ...
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LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÃO 11 _______________________________________________________________________
Em relação ao processo de estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil é INCORRETO
afirmar:
a) encontrou maior solidez quando passou a ser formado por um conjunto de serviços financiados
pela iniciativa privada.
b) encontrou legitimidade a partir da inclusão da saúde como um direito fundamental do cidadão,
conforme previsto na Constituição Federal de 1988.
c) foi instituído a partir da Lei 8.080/1990, que definiu as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.
d) tem como uma de suas características a participação da comunidade em sua gestão.
e) recebeu forte incentivo à descentralização político-administrativa das ações do SUS, promovendo a
municipalização das ações e a regionalização na prestação dos serviços.
QUESTÃO 12 _______________________________________________________________________
A garantia de acesso, por parte de qualquer cidadão, às ações e serviços públicos de saúde e aos
serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) atende a
que princípio do SUS?
a) Integralidade.
b) Regionalização.
c) Universalidade.
d) Equidade.
e) Hierarquização.
QUESTÃO 13 _______________________________________________________________________
Compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO,
a) gerir e executar os serviços públicos de saúde no município.
b) participar do planejamento, programação e organização da regionalização do SUS em articulação
com a direção estadual.
c) executar os serviços de vigilância epidemiológica.
d) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
e) coordenar e, em caráter complementar, executas ações e serviços de vigilância sanitária.
QUESTÃO 14 _______________________________________________________________________
Assinale a alternativa que indica uma modificação recente da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/1990):
a) Execução das ações de vigilância em saúde do trabalhador.
b) Estabelecimento do atendimento domiciliar e internação domiciliar.
c) Controle e fiscalização de imunobiológicos e hemoderivados.
d) Fiscalização e inspeção de alimentos.
e) Prestação de assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SESA - PARNAÍBA /PI – CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM URGENTISTA -

6

QUESTÃO 15 _______________________________________________________________________
Com a reorganização do sistema de saúde brasileiro, tem-se na Atenção Primária à Saúde o primeiro
contato das pessoas com o sistema de saúde, sem restrição de acesso, independente de gênero,
condições socioculturais e problemas de saúde. Um dos exemplos atuais de primeiro contato com o
sistema de saúde, por meio da Atenção Primária à Saúde, é:
a) Serviços de urgências e emergência referenciados.
b) Ambulatórios especializados.
c) Centros de referência em oncologia.
d) Estratégia Saúde da Família.
e) Hospitais especializados.
QUESTÃO 16 _______________________________________________________________________
São exemplos de ações previstas na Política Nacional de Promoção da Saúde, EXCETO,
a) orientação sobre alimentação saudável.
b) oferta de medicamentos contra meningite.
c) prevenção e controle do tabagismo.
d) redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito.
e) incentivo à prática de atividade física.
QUESTÃO 17 _______________________________________________________________________
Assinale a alternativa que se refere ao indicador que mede o risco de morte para as crianças durante o
primeiro ano de vida:
a) coeficiente de mortalidade geral.
b) coeficiente de mortalidade perinatal.
c) coeficiente de mortalidade neontal.
d) coeficiente de mortalidade infantil.
e) coeficiente de natimortalidade.
QUESTÃO 18 _______________________________________________________________________
Assinale a alternativa que apresenta o sistema de informação em saúde que fornece dados sobre
agravos e doenças de importância em saúde pública, considerados de notificação compulsória,
detectados em todo o território nacional, permitindo descrever as suas características epidemiológicas e
o cálculo de taxas como incidência e letalidade:
a) Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.
b) Sistema de Informações sobre Mortalidade.
c) Sistema de Informação de Agravos de Notificação.
d) Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde.
e) Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde.
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QUESTÃO 19 _______________________________________________________________________
Em relação à epidemiologia das doenças transmissíveis, assinale a alternativa CORRETA:
a) Período de transmissibilidade: período em que o agente infeccioso pode ser transferido a partir de
uma pessoa infectada.
b) Patogenicidade: capacidade de produzir casos graves e fatais.
c) Virulência: capacidade de desenvolver sintomas em maior ou menor proporção no hospedeiro
infectado.
d) Período de incubação: intervalo de tempo entre a exposição a um agente infeccioso e a cura da
doença.
e) Dose infectante: quantidade de vacina contra doença transmissível necessária para iniciar um efeito
adverso.
QUESTÃO 20 _______________________________________________________________________
A Política Nacional de Humanização deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e
programas do Sistema Único de Saúde (SUS). Esta característica refere-se ao princípio da:
a) Indissociabilidade entre atenção e gestão.
b) Corresponsabilidade dos sujeitos e coletivos.
c) Autonomia dos sujeitos e coletivos.
d) Classificação de risco.
e) Transversalidade.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21 _______________________________________________________________________
Segundo Timby (2007), são considerados sinais vitais, EXCETO,
a) temperatura corporal.
b) frequência respiratória.
c) pulso.
d) pressão sanguínea.
e) glicemia capilar.
QUESTÃO 22 _______________________________________________________________________
Para garantir que os erros de medicação não venham a ocorrer, os técnicos de enfermagem devem
seguir os cinco certos da administração de medicamentos. São eles:
a) Droga certa, dose certa, via certa, hora certa, paciente certo.
b) Droga certa, dia certo, enfermaria certa, via certa, paciente certo.
c) Dose certa, via certa, paciente certo, enfermaria certa, leito certo.
d) Dia certo, leito certo, dose certa, via certa, paciente certo.
e) Dose certa, via certa, hora certa, leito certo, enfermaria certa.
QUESTÃO 23 _______________________________________________________________________
O médico em sua prescrição referiu que o paciente deveria tomar 2.000ml de soro glicosado em 20
horas. O número de gotas por minuto será de aproximadamente:
a) 35.
b) 33.
c) 36.
d) 30.
e) 23.
QUESTÃO 24 _______________________________________________________________________
As medidas para o controle de infecções envolvem o uso de equipamentos de proteção individual e de
técnicas que servem como barreiras à transmissão. Analise os itens abaixo e marque o item
INCORRETO.
a) As luvas não são uma barreira total e completa aos microorganismos.
b) O uso das luvas não substitui a necessidade de realizar a antissepsia das mãos após sua remoção.
c)

Os aventais de proteção são usados pra evitar a contaminação das roupas e proteger a pele do
contato com sangue e fluidos corporais.

d) As medidas para o controle de infecções devem envolver o uso de apenas um equipamento de
proteção individual por vez.
e) A lavagem das mãos é a forma mais eficaz de prevenir infecções.
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QUESTÃO 25 _______________________________________________________________________
Consiste nas técnicas físicas e químicas que destroem todos os microorganismos, até mesmo os
esporos:
a) Desinfecção.
b) Lavagem das mãos.
c) Esterilização.
d) Automação.
e) Antissepsia.
QUESTÃO 26 _______________________________________________________________________
Posição deitada sobre o lado esquerdo do corpo, com o tórax inclinado para a frente, o joelho direito
dobrado em direção à cabeça, o braço direito para frente e o braço esquerdo estendido atrás do corpo.
Essa descrição corresponde a posição de:
a) Pronação.
b) Supina.
c) Sims.
d) Genupeitoral.
e) Fowler.
QUESTÃO 27 _______________________________________________________________________
Analise as alternativas abaixo colocando V para verdadeiro e F para falso:
( ) Em feridas abertas, não é recomendado o uso de curativo seco. Deve-se umidificá-lo com soro
fisiológico a 0,9% e secar somente as bordas da ferida.
( ) Curativo encharcado ou vazando favorece o movimento das bactérias em ambas as direções ferida e meio ambiente – devendo ser trocado semanalmente.
( ) O curativo de hidrogel tem o poder de desbridamento nas áreas de necrose, sendo indicado para
uso em feridas limpas e não infectadas.
( ) O alginato é indicado para feridas com pequena exsudação e necessita cobertura com gaze e fita
adesiva.
( ) Os curativos cirúrgicos limpos e secos não necessitam ser trocados nas primeiras 72 horas.
Marque a sequência CORRETA.
a) V – F – V – F – V.
b) V – V – V – F – F.
c) F – F – F – V – F.
d) F – V – F – V – V.
e) V – F – F – V – F.
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QUESTÃO 28 _______________________________________________________________________
Segundo Whitaker (2015), as intoxicações exógenas representam 5% a 10% de todos os atendimentos
em serviço de emergência e das internações em unidades de terapia intensiva. Nos itens abaixo
podemos observar alguns cuidados de enfermagem aos pacientes com intoxicação exógena, EXCETO
em:
a) Garantir a permeabilidade das vias aéreas por meio da manutenção de decúbico a 30°, bem como
do auxílio ao procedimento de intubação traqueal e ventilação mecânica.
b) Puncionar acesso venoso calibroso.
c) Preparar o paciente, garantindo transporte seguro, para a realização de exames complementares
quando indicado.
d) Realizar lavagem gástrica imediatamente, mesmo sem prescrição médica.
e) Administrar antídotos, quando necessário, conforme prescrição médica.
QUESTÃO 29 _______________________________________________________________________
O fixador externo é um método de fixação óssea externa realizada por meio da perfuração do osso em
várias direções com fios de aço, para estabilizar e dar elasticidade a determinadas fraturas. São
exemplos de cuidados de enfermagem ao paciente com fixador externo:
a) Manter a tração alinhada e em tensão.
b) Manter os pesos pendendo livremente.
c) Manter o paciente obrigatoriamente no leito.
d)

Avaliar regularmente a condição da tração quanto a fixação na pele

e) Trocar o curativo das inserções dos fios metálicos diariamente.
QUESTÃO 30 _______________________________________________________________________
As queimaduras podem ser classificadas pela:
a) protusão e extensão.
b) extensão e profundidade.
c) protusão e profundidade.
d) infecção e protusão.
e) extensão e adequação.
QUESTÃO 31 _______________________________________________________________________
O sinal mais precoce de choque hemorrágico de paciente traumatizado segundo Mozachi (2009) é:
a) Taquicardia.
b) Dispneia.
c) Hipotermia.
d) Bradipneia.
e) Bradicardia.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SESA - PARNAÍBA /PI – CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM URGENTISTA -

11

QUESTÃO 32 _______________________________________________________________________
Maria é técnica de Enfermagem no serviço de urgência de um grande hospital da periferia de Parnaíba,
foi chamada para auxiliar a enfermeira no procedimento de sondagem vesical. Deve preparar o material
para esse procedimento. Nos itens abaixo, constam esses materiais, EXCETO em:
a) Pacote de cateterismo vesical.
b) Luvas de procedimento.
c) Sonda de Folley.
d) Coletor de urina sistema fechado.
e) Gel anestésico.
QUESTÃO 33 _______________________________________________________________________
A avaliação do balanço hídrico é indispensável no tratamento do paciente. Podemos considerar como
entradas e saídas no organismo, respectivamente:
a) solução fisiológica e solução glicosada.
b) solução de Ringer lactato e insulina.
c) bolsa de sangue e solução fisiológica.
d) solução glicosada e urina.
e) urina e suor.
QUESTÃO 34 _______________________________________________________________________
Nos itens abaixo estão alocados os passos que envolvem o processo de intervenção de um socorrista
em um caso de parada cardíaca, EXCETO em:
a) Reconhecimento precoce e acesso a serviços de emergência.
b) Uma precoce ressuscitação cardiopulmonar básica (RCP).
c) Condições atuais da vítima.
d) Uma desfibrilação inicial.
e) Um suporte avançado à vida antecipado.
QUESTÃO 35 _______________________________________________________________________
Quando a sonda nasogástrica é retirada, a seguir o técnico de enfermagem deve providenciar:
a) Água para o paciente.
b) Oferecer imediatamente alimentação por via oral.
c) Pedir para o paciente tossir.
d) Estimular o paciente a espirrar.
e) Cuidados de higiene oral e nasal.
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QUESTÃO 36 _______________________________________________________________________
Na retirada de uma sonda vesical de demora, o técnico de enfermagem deve:
a) usar luvas estéreis.
b) mandar o paciente fechar os olhos.
c) abrir a torneira do banheiro para paciente relaxar.
d) administrar um anestésico para facilitar a retirada.
e) retirar a água destilada do balão inflável da sonda.
QUESTÃO 37 _______________________________________________________________________
Consiste num procedimento de competência do técnico de enfermagem:
a) Retirada de pontos.
b) Sondagem vesical.
c) Prescrição de enfermagem.
d) Sutura.
e) Consulta de enfermagem.
QUESTÃO 38 _______________________________________________________________________
São consideradas circunstâncias atenuantes no código de ética dos profissionais de enfermagem:
a) Ser reincidente.
b) Causar danos irreparáveis.
c) Ter bons antecedentes profissionais.
d) Cometer infração dolosamente
e) Cometer a infração com abuso de autoridade.
QUESTÃO 39 _______________________________________________________________________
Aos infratores do Código de Ética de Enfermagem poderão ser aplicadas as seguintes penas, EXCETO,
a) Advertência verbal.
b) Advertência processual.
c) Multa.
d) Censura.
e) Cassação do exercício profissional.
QUESTÃO 40 _______________________________________________________________________
De acordo com o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, são consideradas infrações graves:
a) As infrações que provoquem morte.
b) As infrações que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar
debilidade.
c) As infrações que provoquem deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido,
função.
d) As infrações que provoquem perigo de vida, debilidade temporária do membro, sentido ou função
em qualquer pessoa.
e) As infrações que provocarem dano moral irremediável em qualquer pessoa.
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