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LÍNGUA PORTUGUESA
Utilize o texto abaixo para responder as questões de 1 a 7.
Sempre é hora de refletir sobre segurança no trânsito.
Observatório Nacional de Segurança Viária elegeu maio
como o mês da segurança no trânsito e, a exemplo do que
é feito nos meses de outubro e novembro, quando a
sociedade em geral é convidada a refletir sobre as formas
de prevenção dos cânceres de mama e de próstata, a
proposta é pensar como cada cidadão pode contribuir para
reduzir as preocupantes estatísticas de mortes causadas
por acidentes de trânsito.
Embora o discernimento sobre a importância de preservar
comportamentos seguros no trânsito deva estar presente
nos 365 dias do ano, a sugestão do Maio Amarelo, de
convocar cidadãos, empresas e órgãos públicos a
repensar seu papel no combate a essa, que é uma das
maiores causas de morte no Brasil, é louvável.
De acordo com dados do DPVAT, cerca de 50 mil pessoas
por ano perdem a vida em acidentes, isso sem falar
daquelas ocorrências que, embora não sejam fatais,
afastam as pessoas de suas atividades profissionais e,
muitas vezes, dos seus papeis com a família.
As estatísticas são alarmantes e se destacam no cenário
mundial, o que nos leva a crer que há no Brasil um
problema cultural no que diz respeito a garantir a própria
segurança ao trafegar por ruas e rodovias. Por algum
motivo, somos relapsos com a nossa integridade física e
precisamos ser constantemente alertados sobre isso.
Uma palavra-chave para mudar esse cenário é
perseverança. Programas estruturados de segurança
viária, que utilizem sistematicamente ações de
engenharia, operacionais, de fiscalização e de educação,
são fundamentais para conseguir a atenção dos
motoristas.
Assim como são importantes políticas públicas que
estabeleçam maior rigor na formação e contínua
preparação
dos
condutores,
especialmente
os
profissionais que, muitas vezes, abusam do tempo de
direção na estrada, descuidam da saúde e nem sempre
têm o conhecimento adequado de todos os componentes
de segurança hoje embarcados nos veículos pesados.
Às empresas que administram rodovias, órgãos
responsáveis por vias públicas e governos, é essencial
perseverar em programas com estas características e
acompanhar a evolução dos tempos. Não se pode ignorar
todos os avanços tecnológicos que surgiram para facilitar
a comunicação humana e o quanto todos nós, cidadãos,
gostamos de estar plenamente conectados a todo
momento e em todo lugar.
Aos cidadãos em geral, motoristas, ciclistas e pedestres, é
importante ter consciência de que estamos dividindo um
espaço público, no qual existem regras de convivência que
precisam ser respeitadas. É fundamental que todos se
preparem para o trajeto que irão fazer, seja ele de cinco
ou 500 quilômetros, e tenham plena consciência de suas
ações enquanto dirigem. Rodovia, por melhor que seja
não é lugar de eliminar atrasos. O tempo precisa ser
calculado de acordo com as normas existentes e com as
condições de tráfego no momento.
Nesse ponto, uma reflexão que vale a pena ser feita é
como todos nós, tão contagiados pelas mudanças
tecnológicas que nos permitem acesso às mais variadas
informações, podemos usar isso ao nosso favor e não
contra a nossa segurança.
Planejar bem uma viagem e, por meio de aplicativos e
redes sociais, saber previamente como está a condição do
trecho pelo qual vamos passar, calcular o tempo de

chegada e conhecer a melhor opção de caminho antes de
iniciar a viagem é, hoje em dia, uma realidade que seria
digna de filmes de ficção há 20 anos. Podemos e devemos
usar tudo isso a nosso favor. Basta discernimento e
consciência.
(CASSANIGA, José Carlos. Gazeta do Povo, Artigo, 27
de
julho
de
2015.
Retirado
do
site
<http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/sempree-hora-de-refletir-sobre-seguranca-no-transitoep4nl7ni64v50kq1mmdh9p186> em 29/07/2017).
1)Assinale a alternativa em que a palavra que se
acentua pela mesma regra de acentuação de
“tecnológicos”:
a)Consciência.
b)Cenário.
c)Contínua.
d)Cânceres.
e)Viária.
2)Considerando a interpretação de texto e seus
elementos, seria CORRETO afirmar que a única
informação que se faz presente no texto está em:
a)De acordo com o DPVAT, mais de 50 mil pessoas se
envolvem em acidentes que não são fatais todo ano e
acabam por se afastar de suas profissões e, muitas vezes,
dos seus papeis com a família.
b)Programas estruturados de segurança viária utilizam de
forma sistemática ações de engenharia, operacionais, de
fiscalização e de educação, embora não sejam
fundamentais para conquistar a atenção dos motoristas.
c)Seja o trajeto que irão fazer de cinco ou 500 quilômetros,
é fundamental que todos se preparem e tenham plena
consciência de suas ações enquanto dirigem, pois a
rodovia é a melhor opção para eliminar atrasos, mas o
tempo precisa ser calculado de acordo com as normas
existentes e com as condições de tráfego no momento.
d)Políticas públicas que estabeleçam maior exatidão na
formação e contínua preparação dos condutores são
importantes, sobretudo para profissionais que abusam do
tempo de direção na estrada, nem sempre têm o
conhecimento adequado de todos os elementos de
segurança embarcados nos veículos pesados, além do
fato que descuidam da própria saúde.
e)A proposta do “Maio Amarelo” é pensar como cada
cidadão pode contribuir para estagnar as estatísticas de
mortes causadas, principalmente por acidentes de trânsito.
3)Em: “De acordo com dados do DPVAT, cerca de 50
mil pessoas por ano perdem a vida em acidentes, isso
sem falar daquelas ocorrências que, embora não
sejam fatais, afastam as pessoas de suas atividades
profissionais...”, o trecho sublinhado somente NÃO
poderia ser substituído sem prejuízo de sentido em:
a)“... apesar de que não sejam fatais...”.
b“... ainda que não sejam fatais...”.
c)“... conquanto que não sejam fatais...”.
d)“... a despeito de que não sejam fatais...”.
e)“... por mais que sejam fatais...”.
4)No trecho “Às empresas que administram rodovias,
órgãos responsáveis por vias públicas e governos, é
essencial perseverar em programas com estas
características e acompanhar a evolução dos tempos”.
O termo sublinhado poderia ser substituído sem
prejuízo de sentido na opção:
a)“Pelas empresas que administram rodovias...”.
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b)“Para as empresas que administram rodovias...”.
c)“Por empresas que administram rodovias...”.
d)“Se estas empresas que administram rodovias...”.
e)“Embora estas empresas que administram rodovias...”.

b)É certo que pelo menos duas operadoras disputaram o
edital que irá sair em um futuro próximo, uma nacional e
outra estrangeira.
c)Dificilmente os destinos seram alcançados numa
caminhada para a qual não previmos um trajeto a ser
seguido com segurança.
d)A oposição entre ações violentas e pacíficas na política
são os motivos que impedem a construção da democracia.
e)Os fatos que são descritos e relatados no debate têm
sempre a intenção de influenciar o eleitor em ano de
eleições.

5)A mensagem principal que o autor quer passar com
o texto está em:
a)Planejar bem uma viagem por meio de aplicativos e
redes sociais.
b)Repassar o conhecimento adequado de todos os
componentes de segurança hoje embarcados em veículos
pesados e como utiliza-los.
c)Alertar sobre a conscientização para reduzir as
preocupantes estatísticas de mortes causadas por
acidentes de trânsito, através da reflexão de como
comportamentos seguros devem estar presente em nossa
sociedade o ano todo.
d)Convidar a sociedade em geral a refletir sobre as formas
de prevenção dos cânceres de mama e de próstata,
fazendo um paralelo com a prevenção de acidentes no
trânsito.
e)Explanar as estatísticas que são alarmantes no cenário
mundial, o que nos leva a crer que há um problema
cultural no Brasil em relação à administração de rodovias.

10)Assinale a alternativa em que o advérbio de
intensidade se faz presente na oração:
a)Provavelmente, a crise política continuará avançando
até 2018.
b)Com o Brasil passando por esta crise política, mais
investimento em educação é uma iniciativa certamente
necessária.
c)O maior problema das pessoas é pensar que a
corrupção existe exclusivamente em único partido.
d)Não votaremos em candidato que seja a favor do porte
de armas, tampouco que seja preconceituoso com as
minorias.
e)A necessidade de renovação na política é algo real,
essa é uma discussão muito forte no país nesse momento.

6)Analise o período: “As estatísticas são alarmantes e
se destacam no cenário mundial, o que nos leva a crer
que há no Brasil um problema cultural no que diz
respeito a garantir a própria segurança ao trafegar por
ruas e rodovias”. Dessa forma, considerando as
normas da gramática é possível afirmar que:
a)Brasil é o sujeito passivo da oração subordinada.
b)O vocábulo “Estatísticas” é o sujeito da oração,
enquanto que “alarmantes” funciona como adjetivo da
oração principal.
c)Os termos “problema cultural” é uma qualidade do
sujeito “Brasil”.
d)O advérbio de lugar “cenário mundial” intensifica a
característica de “alarmantes” no período.
e)Os termos “por ruas e rodovias” funcionam como
complementos nominais do verbo “trafegar”.

11)Assinale a alternativa em que a lacuna da frase
seria adequadamente preenchida com a forma verbal
“há”:
a)Ela chegou novamente atrasada, ____ propósito, ela
não mora perto daqui?
b)Todos são bons profissionais, porém ____ vaga será do
mais bem preparado.
c)Tem certas pessoas que não se ajudam, acho que ____
inteligência é uma característica a ser trabalhada.
d)Não existe discordância para o caso, ____ menos que
alguém se manifeste.
e)Parece que não existe muito que ser feito, mas ____
uma solução com certeza.

7)Assinale a alternativa em que as palavras que
apresentem o mesmo campo semântico da palavra
“trânsito”:
a)Maio / Amarelo
b)Aplicativos / Redes sociais
c)Avanços tecnológicos / Comunicação humana
d)Segurança / Rodovias
e)Alarmantes / Cenário Mundial

12)Na frase: “Embora existam problemas de corrupção
e desonestidade, ainda existem muitos ufanistas
cegos no país”. O termo sublinhado poderá ser
substituído sem prejuízo de sentido por:
a)“Além de que”.
b)“Por que”.
c)“Não obstante”.
d)“Mas”.
e)“Visto que”.

8)Acerca do uso da CRASE, assinale a alternativa em
que a mesma está empregada corretamente:
a)“Esta é a feira à qual me referi”.
b)“Não gostei do restaurante à que você se referia”.
c)“O colega deu uma ideia interessante para à realização
da tarefa de geografia”.
d)“Os estudantes estão bastante envolvidos com às novas
tecnologias”.
e)“Escreve à lápis, assim podemos corrigir o que estiver
equivocado.”

13)Na oração: “Para que pudesse conseguir êxito em
sua prova do concurso, ela estudou muito, buscando
sempre fontes seguras de conteúdo.” A expressão
sublinhada pode ser substituída, em que se mantenha
a mesma relação lógica, por:
a)“Visto que”.
b)“À medida que”.
c)“A fim de que”.
d)“Uma vez que”.
e)“Desde que”.

9)As normas de concordância verbal estão
plenamente atendidas em:
a)Sempre houveram períodos de dificuldade na política
brasileira, por questões obvias.

14)Considerando a ortografia das palavras. Assinale a
alternativa em que a palavra está grafada
INCORRETAMENTE:
a)Enxergar.
b)Enxerido.
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c)Desleixado.
d)Bauxita.
e)Enxarcar.

e)Abstenssão, retenssão.
20)Acerca dos pronomes, assinale a alternativa em
que o pronome pessoal está empregado de forma
CORRETA:
a)Sempre arranjam um problema ou outro pra mim
resolver.
b)Para mim, viajar de trem é um sonho de infância.
c)Depois que desmaiei quando votei a si, não sabia onde
eu estava.
d)Essa situação só desrespeita a eu e você.
e)Quando eles chegaram de Brasília, já deixaram
relatórios pra mim fazer.

15)Considere as sentenças:
I.Ainda que os salários estejam cada vez mais
congelados, o aumento dos itens de compra diminuem
cada vez mais o poder de compra dos consumidores.
II.O governo resolveu não se comprometer com nenhuma
proposta para melhorar, de fato, a vida da população mais
pobre do país.
III.Embora o Brasil tenha uma força considerável para o
plantio de alimentos básicos da população, isso não foi o
suficiente para atenuar o problema da fome no país.
IV.Como choveu muito nos ultimos dois meses novos
projeto de irrigação se fazem necessários.
Considerando a norma culta padrão da língua portuguesa,
analise as sentenças e assinale a alternativa correta:
a)I, II e IV estão corretas.
b)II, III e IV estão corretas.
c)Apenas I está correta.
d)Apenas II está correta.
e)II e III estão corretas.

LEGISLAÇÃO DO SUS
21)Assinale a alternativa CORRETA que descreve as
Conferências Nacionais de Saúde:
a) É uma conquista da população brasileira construída
diariamente pelo esforço de trabalhadores da saúde,
gestores e usuários em todo território brasileiro.
b) São espaços institucionais de participação social e
democrática da sociedade responsáveis por avaliar a
situação de saúde e propor diretrizes para as políticas de
saúde para os três níveis de governo (federal, estadual e
municipal) que servem para orientar os governos no
planejamento da saúde e na definição de ações prioritárias
nos munícipios, estados e em âmbito nacional.
c) Instância máxima de deliberação do Sistema Único de
Saúde – SUS - de caráter permanente e deliberativo, tem
como
missão
a
deliberação,
fiscalização,
acompanhamento e monitoramento das políticas públicas
de saúde.
d) É um órgão vinculado ao Ministério da Saúde composto
por representantes de entidades e movimentos
representativos de usuários, entidades representativas de
trabalhadores da área da saúde, governo e prestadores de
serviços de saúde.
e)Nenhuma das alternativas.

16)“Acredito que o gerente de finanças tenha feito o
balanço geral”. Considerando as vozes dos verbos, a
voz passiva da frase sublinhada
está descrita
corretamente na alternativa:
a)“Acredito que o balanço geral será feito pelo gerente de
finanças”.
b)“Acredito que o balanço geral deve ser feito pelo gerente
de finanças”.
c)“Acredito que o balanço geral tenha sido feito pelo
gerente de finanças”.
d)“Acredito que o balanço geral esteja sendo feito pelo
gerente de finanças”.
e)“Acredito que o balanço geral foi feito pelo gerente de
finanças”.
17)Analise o período: "Ela fez com que a maioria
acreditasse no sujeito, embora ele fosse realmente
culpado". A palavra sublinhada expressa uma ideia de:
a)Consequência.
b)Comparação.
c)Concessão.
d)Explicação.
e)Condição.

22)De acordo com a Lei 8.080, de 19/9/1990, Art.3º
Parágrafo único: Dizem respeito também à saúde as
ações que se destinam a garantir às pessoas e à
coletividade condições de:
a) serviços de saúde.
b) redução de riscos de doenças.
c) bem-estar físico, mental e social.
d) vigilância sanitária.
e) promoção, proteção e recuperação da saúde.

18)No trecho: “Se eles soubessem o que realmente
importa, eles parariam de se importar com coisas tão
sem importância. Mas, além da mentalidade fútil, há
também muita falta de comunicação e interpretação”.
Os termos sublinhados acima têm, respectivamente, a
equivalência de:
a)Adversidade – Causa – Tempo – Adição.
b)Consequência – Tempo – Adversidade – Condição.
c)Condição – Adversidade – Adição – Adição.
d)Condição – Adversidade – Tempo – Adição.
e)Causa – Adversidade – Tempo – Adição.

23)Conforme a Lei 8.080, de 19/9/1990, Art. 19-I. São
estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde,
o
atendimento
domiciliar
e
a
internação
o
domiciliar.Complete o § 2 O atendimento e a
internação domiciliares serão realizados............
a) com os procedimentos médicos, de enfermagem,
fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social,
entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes
em seu domicílio
b)por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da
medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
c) em conformidade com as diretrizes terapêuticas
definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo
à saúde.
d) com oferta de procedimentos terapêuticos, em regime
domiciliar, ambulatorial e hospitalar.
e) no território nacional por serviço próprio, conveniado ou
contratado.

19)Analise as palavras grifadas a seguir obsessão e
opressão, assinale a alternativa CORRETA em que as
palavras estão grafadas conforme as mesmas.
a)Contorssão, excessão.
b)Pretenssão, propenssão.
c)Concessão, submissão.
d)Assafrão, diverssão.
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conter, no mínimo, ações e serviços de: Analise os
itens abaixo e marque V(verdadeiro) e F(falso):
( ) atenção primária;
( )vigilância sanitária;
( ) urgência e emergência;
( )atenção psicossocial;
( ) atenção ambulatorial especializada e hospitalar;
( )vigilância em saúde;
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
a)V, V, F, V, F, V.
b)V, F, V, V, V, F.
c)V, F, V, V, V, V.
d)F, V, F, V, V, F.
e)F, V, F, V, F, V.

24)Conforme a Portaria 2488 de 21 de outubro de
2011:A atenção básica deve cumprir algumas funções
para contribuir com o funcionamento das Redes de
Atenção à Saúde, sendo uma delas Ser base. Assinale
a alternativa CORRETA que define Ser base:
a) identificar riscos, necessidades e demandas de saúde,
utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado
individual e coletivo.
b) elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos
singulares, bem como acompanhar e organizar o fluxo dos
usuários entre os pontos de atenção das Redes de
Atenção a Saúde.
c) reconhecer as necessidades de saúde da população
sob sua responsabilidade, organizando as necessidades
desta população em relação aos outros pontos de atenção
à saúde.
d) ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde
com o mais elevado grau de descentralização e
capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre
necessária.
e) contribuir para que a programação dos serviços de
saúde parta das necessidades de saúde dos usuários.

28)Com base no Decreto 7.508 de 28 de Junho de
2011: Art. 7º As Redes de Atenção à Saúde estarão
compreendidas no âmbito de uma Região de Saúde,
ou de várias delas, em consonância com diretrizes
pactuadas
nas
Comissões
Intergestores. Parágrafo único. Os entes federativos
definirão os seguintes elementos em relação às
Regiões de Saúde: Assinale a alternativa INCORRETA:
a) seus limites geográficos;
b) população usuária das ações e serviços;
c) rol de ações e serviços que serão ofertados;
d)respectivas
responsabilidades,
critérios
de
acessibilidade e escala para conformação dos serviços;
e) fluxos das ações e dos serviços de saúde;

25)Com base na Portaria 2488 de 21 de outubro de
2011 analise as afirmativas abaixo sobre algumas
atribuições específicas do Auxiliar e do Técnico de
Enfermagem:
I- realizar atividades programadas e de atenção à
demanda espontânea;
II- realizar ações de educação em saúde a população
adstrita, conforme planejamento da equipe;
III- realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua
responsabilidade;
IV -participar do gerenciamento dos insumos necessários
para o adequado funcionamento da UBS;
V-contribuir, realizar e participar das atividades de
Educação Permanente de todos os membros da equipe;
VI- contribuir, participar e realizar atividades de educação
permanente;
São verdadeiras as afirmativas:
a)Somente I, II, IV, V, VI.
b)Somente II, III, IV, VI.
c) Somente I, II, IV, VI.
d)SomenteI,III,V.
e)Somente I, III, V, VI.

29)Em conformidade com a Portaria Nº 154 de 24 de
Janeiro de 2008, assinale alternativa CORRETA que
condiz com uma ação de responsabilidade de todos
os profissionais que compõem os NASF, a serem
desenvolvidas em conjunto com as Equipes de Saúde
da Família - ESF:
a) atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades
desenvolvidas pelas ESF e de Internação Domiciliar,
quando estas existirem, acompanhando e atendendo a
casos, de acordo com os critérios previamente
estabelecidos;
b) veicular informações que visam à prevenção, a
minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade,
buscando a produção do autocuidado;
c) articular ações, de forma integrada às ESF, sobre o
conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os
diversos setores da administração pública;
d) incentivar a criação de espaços de inclusão social, com
ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas
comunidades, por meio das ações individuais e coletivas
referentes às Práticas Integrativas e Complementares;
e) identificar profissionais e/ou membros da comunidade
com potencial para o desenvolvimento do trabalho
educativo em Práticas Integrativas e Complementares, em
conjunto com as ESF;

26)Considerando a Portaria 2488 de 21 de outubro de
2011:Preencha a lacuna a seguir, A -------------------------------caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde,
no âmbito individual e coletivo, que abrange a
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação,
redução de danos e a manutenção da saúde com o
objetivo de desenvolver uma atenção integral que
impacte na situação de saúde e autonomia das
pessoas e nos determinantes e condicionantes de
saúde das coletividades.
a) Rede de Atenção à Saúde.
b) Política Nacional de Atenção Básica
c) Estratégia de Saúde da Família
d) Atenção Básica
e) Unidade Básica de Saúde

30)A 15ª Conferência Nacional de Saúde abordou o
tema "Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem
das Pessoas: Direito do Povo Brasileiro". São alguns
eixos temáticos da 15ª Conferência Nacional de Saúde
EXCETO:
a) Direito à Saúde, garantia de acesso e atenção de
qualidade; Participação social;
b) Valorização do trabalho e da educação em saúde;
Financiamento do SUS e relação público-privado;

27)Conforme o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 2011:
o
Art. 5 Para ser instituída, a Região de Saúde deve
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c) Gestão do SUS e modelos de atenção à saúde;
Informação, educação e política de comunicação do SUS;
d) Superação das desigualdades sociais; Municipalização
e descentralização do SUS;
e) Ciência, tecnologia e inovação no SUS; Reformas
democráticas e populares do Estado;

c)Luvas de vinil
d) Luvas de cloreto de vinila.
e) Luvas de fio de kevlar tricotado.
34)O Pacto pela Saúde define prioridades articuladas e
integradas em três componentes: Pacto pela Vida,
Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS.
Relacione as
colunas abaixo sobre esses
componentes:
(I)Pacto pela Vida:
(II)Pacto em Defesa do SUS:
(III)Pacto de Gestão do SUS:
( ) passa por um movimento de repolitização da saúde,
com clara estratégia de mobilização social vinculada ao
processo de instituição da saúde como direito de
cidadania, tendo o financiamento público da saúde como
um de seus pontos centrais.
(
) estabelece as responsabilidades de cada ente
federado, de forma a tornar mais claro quem deve fazer o
quê, contribuindo, assim, para o fortalecimento da gestão
compartilhada e solidária do SUS.
( ) é constituído por um conjunto de compromissos
sanitários, traduzidos em objetivos de processos e
resultados, derivados da análise da situação de saúde do
país e das prioridades definidas pelos governos federal,
estadual e municipal.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
a)II, III, I.
b)I, III, II.
c)III, II, I.
d)II, I, III.
e)III,I,II.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31)De acordo com a Política Nacional de Atenção às
Urgências são Competências/Atribuições do técnico
de enfermagem:
a)Auxiliar o enfermeiro na assistência de enfermagem;
prestar cuidados de enfermagem a pacientes sob
supervisão direta ou à distância do profissional enfermeiro;
observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao
nível de sua qualificação; ministrar medicamentos por via
oral e parenteral mediante prescrição do médico regulador
por telemedicina; fazer curativos; prestar cuidados de
conforto ao paciente e zelar por sua segurança; realizar
manobras de extração manual de vítimas.
b)Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação,
orientação e supervisão das atividades de assistência de
enfermagem; prestar cuidados diretos de enfermagem a
pacientes em estado grave, sob supervisão direta ou à
distância do profissional enfermeiro; participar de
programas de treinamento e aprimoramento profissional
especialmente
em
urgências/emergências;
realizar
manobras de extração manual de vítimas.
c)Supervisionar e avaliar as ações de enfermagem da
equipe no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel; executar
prescrições médicas por telemedicina; prestar cuidados de
enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes
graves e com risco de vida, que exijam conhecimentos
científicos adequados e capacidade de tomar decisões
imediatas; participar nos programas de treinamento e
aprimoramento de pessoal de saúde em urgências,
particularmente nos programas de educação continuada.
d)Conhecer a rede de serviços da região; manter uma
visão global e permanentemente atualizada dos meios
disponíveis para o atendimento pré-hospitalar e das portas
de urgência, checando periodicamente sua capacidade
operacional.
e)Nenhuma das alternativas.

35) A vigilância em saúde tem por objetivo a
observação e análise permanentes da situação de
saúde da população, articulando-se em um conjunto
de ações destinadas a controlar determinantes, riscos
e danos à saúde de populações que vivem em
determinados territórios, garantindo-se a integralidade
da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual
como coletiva dos problemas de saúde. São
componentes de vigilância em saúde:
a) A vigilância e o controle das doenças transmissíveis; a
vigilância das doenças e agravos não transmissíveis; a
vigilância da situação de saúde, vigilância ambiental em
saúde, vigilância da saúde do trabalhador e a vigilância
sanitária.
b) As ações de vigilância, promoção, prevenção e controle
de doenças e agravos à saúde, devendo-se constituir em
espaço de articulação de conhecimentos e técnicas.
c) Programação e planejamento, de maneira a organizar
os serviços com ações programadas de atenção à saúde
das pessoas, aumentando-se o acesso da população a
diferentes atividades e ações de saúde.
d)
Variáveis
demográficas
socioeconômicas
de
estabelecimento de prioridades de educação, perfil
epidemiológico e forma de organização social.
e)Nenhuma das alternativas.

32)Assinale a alternativa CORRETA que condiz com
uma atribuição do técnico de enfermagem da atenção
básica em relação à saúde da criança:
a)Aferir os dados antropométricos de peso e altura das
crianças e repassar tais informações para o profissional
que realiza a puericultura na equipe.
b)Realizar consultas de puericultura conforme o
preconizado na atenção básica.
c)Monitorar a saúde de crianças e orientar pais e
cuidadores diante de efeitos vacinais adversos.
d) Indicar para pais e cuidadores os imunobiológicos
especiais para situações específicas.
e)Nenhuma das alternativas.
33)As luvas devem ser utilizadas para prevenir a
contaminação da pele, das mãos e antebraços com
material biológico, durante a prestação de cuidados e
na manipulação de instrumentos e superfícies.
Assinale a alternativa CORRETA sobre os tipos de
luvas que devem ser usadas nos procedimentos
cirúrgicos:
a)Luvas de látex
b)Luvas de látex estéril

36) A assistência em saúde coletiva é a atenção de
enfermagem prestada ao indivíduo nas diferentes
faixas etárias, famílias, grupos e comunidade. Analise
as afirmativas abaixo
relacionadas a
algumas
competências de proteção e prevenção de acordo com
a preposição acima:
I) Interpretar normas de segurança no trabalho.
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II) Identificar sinais e sintomas que indiquem patologias
transmissíveis e parasitárias.
III)Identificar situações de risco e agravos à saúde e
informar à vigilância epidemiológica.
IV) Caracterizar os diversos tipos de curativos.
V) Conhecer as técnicas de imunização/vacinação e de
aplicação de imunobiológicos.
São verdadeiras:
a)Apenas I, III, IV, V.
b) Apenas II, IV, V.
c) Apenas II, III, V.
d) Apenas III, IV, V.
e)Apenas I, V.

a) É a realização do teste através da fita reagente para
detecção indireta de glicose e/ ou cetona presentes na
urina.
b) É a retirada dos pelos de uma determinada área, tendo
por finalidade manter uma área limpa para determinados
procedimentos, facilitando o acesso cirúrgico, permitindo a
fixação de curativos, drenos, cateteres e sondas sem
tracionar os pelos.
c) Teste realizado para identificar a taxa de glicose através
da gota de sangue, utilizando glicômetro.
d) É o procedimento de substituição do líquido drenado no
frasco do dreno de tórax por água destilada estéril.
e) É a introdução de solução laxativa no intestino.

37) O Programa Nacional de Imunizações (PNI), criado
em 1973, disponibiliza um conjunto ampliado de
produtos imunizantes sob a forma de vacinas e
soros.Sobre a vacina DTP, também denominada
tríplice bacteriana é CORRETO afirmar:
a) É preparada com fragmentos de proteínas da bactéria
Haemophilus influenza e tipo b, sendo indicada na
prevenção de casos de infecção motivados por este
agente infeccioso.
b) È preparada com vírus vivos atenuados, sendo indicada
para prevenir o sarampo, a caxumba e a rubéola.
c) Indicada para a profilaxia da raiva humana em pessoas
que correm o risco de adquirir a doença em decorrência
de exposição a um animal suposta ou comprovadamente
raivoso, através de mordedura, lambedura de mucosa ou
arranhadura.
d) É preparada com os toxóides diftérico e tetânico e com
B. pertussis inativada, sendo indicada para a prevenção
de difteria, tétano e coqueluche.
e) É indicada para prevenir as formas graves de
tuberculose.

41) O auxiliar de enfermagem desempenha a função de
circulante da sala cirúrgica, que também pode ser
exercida pelo técnico em enfermagem, quando
necessário. Analise as afirmativas abaixo sobre
algumas funções do circulante na sala cirúrgica:
I) O circulante da sala verifica os materiais, aparelhos ou
solicitações especiais à mesma.
II) Compete ao circulante posicionar corretamente o cliente
para o ato cirúrgico.
III) O circulante recebe o cliente de forma a tentar diminuir
sua ansiedade, transmitindo-lhe confiança, segurança e
tranquilidade.
IV- O circulante deve testar o funcionamento dos
aparelhos sob sua responsabilidade, verificando suas
perfeitas condições de uso.
V- O circulante informa os familiares sobre o ato cirúrgico
e o estado geral do cliente.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a)Somente I, IV, V.
b)Somente II, III, IV
c)Somente I, III, IV.
d) Somente I, II, IV, V.
e)I, II, III, IV, V.

38) Lavar as mãos frequentemente é, a ação mais
importante para a prevenção do risco de transmissão
de microrganismos para clientes, pacientes e
profissionais de saúde.Assinale a alternativa que NÃO
se refere a lavagem das mãos :
a) Antes e após atividades que eventualmente possam
contaminá-las.
b)Ao início e término do turno de trabalho entre o
atendimento a cada paciente.
c)Antes de calçar luvas e após a remoção das mesmas.
d) Quando as mãos forem contaminadas (manipulação de
material biológico e/ou químico) em caso de acidente.
e) Realizar anti-sepsia com álcool etílico a 70%.

42) A vigilância epidemiológica tem como propósito
fornecer orientação técnica permanente para os
profissionais de saúde, que têm a responsabilidade de
decidir sobre a execução de ações de controle de
doenças e agravos.Sendo assim os parâmetros para
inclusão de doenças e agravos na lista de notificação
compulsória devem obedecer critérios: Relacione as
colunas sobre alguns critérios:
(I) Magnitude
(II) Potencial de disseminação
(III) Vulnerabilidade
( ) representado pelo elevado poder de transmissão da
doença, através de vetores ou outras fontes de infecção,
colocando sob risco a saúde coletiva.
( ) aplicável a doenças de elevada frequência, que afetam
grandes contingentes populacionais e se traduzem por
altas taxas de incidência, prevalência, mortalidade e anos
potenciais de vida perdidos.
( ) medida pela disponibilidade concreta de instrumentos
específicos de prevenção e controle da doença,
propiciando a atuação efetiva dos serviços de saúde sobre
indivíduos e coletividades.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
a)II, I, III.
b)I, III, II.
c)III, II, I.
d)II, III, I.
e)III, I, II.

39) A administração de medicamentos é um dos
deveres de maior responsabilidade da equipe de
enfermagem. Requer conhecimentos de farmacologia
e terapêutica no que diz respeito á ação, dosagem,
efeitos colaterais, métodos e precauções na
administração das drogas. Preparo e administração de
medicamentos por via parenteral é a administração de
medicamentos pelas vias : EXCETO:
a) Venoclise(VC)
b)Intradérmica ( ID )
c)Subcutânea ( SC )
d)Intramuscular ( IM )
e) Endovenosa ( EV ) ou Intravenosa ( IV )
40) A equipe de enfermagem realiza alguns
procedimentos.Sobre
o
procedimento
enemas
assinale a alternativa CORRETA:
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47) Os sinais e sintomas clínicos do climatério podem
ser divididos em transitórios e não
transitórios.
Assinale V(verdadeiro) e F (falso) sobre os sinais e
sintomas clínicos não transitórios:
(
)
Representados
pelos
fenômenos
atróficos
genitourinários.
( ) Distúrbios no metabolismo lipídico e ósseo.
( ) Representados pelas alterações do ciclo menstrual e
pela sintomatologia mais aguda.
Assinale a alternativa que condiz com a sequência
CORRETA:
a)V, V, F.
b)F, F, V.
c)V, F, V.
d)F,V, F.
e)V,F,F.

43)Complete a lacuna a seguir em relação a vigilância
epidemiológica.---------------------------- são os mais
utilizados
em
vigilância
epidemiológica,
por
permitirem a detecção imediata ou precoce de
problemas sanitários. Correspondem à distribuição de
casos segundo a condição de portadores de infecções
ou de patologias específicas, como também de
sequelas.
a) Dados demográficos
b)Dados ambientais
c)Dados socioeconômicos
d) Dados de morbidade
e)Dados de mortalidade
44) A consulta de enfermagem está ligada ao processo
educativo e deve motivar a pessoa em relação aos
cuidados necessários para a manutenção de sua
saúde. A consulta de enfermagem para pessoas com
pressão arterial limítrofe tem o objetivo de:
a) diminuir os fatores de risco para doença cardiovascular
e reduzir a pressão arterial.
b) estimar o risco de cada indivíduo sofrer uma doença
arterial coronariana nos próximos dez anos.
c) identificar outros fatores de risco para doença
cardiovascular, avaliar a presença de lesões em órgãosalvo (LOA) e considerar a hipótese de hipertensão
secundária.
d) trabalhar o processo de educação em Saúde para a
prevenção primária da doença, por meio do estímulo à
adoção de hábitos saudáveis de vida e também de avaliar
e estratificar o risco para doenças cardiovasculares.
e) focar nos fatores de risco que influenciam o controle da
hipertensão.

48) A enfermagem é uma profissão comprometida com
a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e
coletividade. Sobre o profissional de enfermagem é
INCORRETO afirmar:
a) Atua na promoção, prevenção, recuperação e
reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância
com os preceitos éticos e legais.
b)Respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos, em
todas as suas dimensões.
c) Exerce suas atividades com competência para a
promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo
com os princípios da ética e da bioética.
d) Participa, como integrante da equipe de saúde, das
ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da
população e da defesa dos princípios das políticas
públicas de saúde e ambientais.
e) Registra informações parciais e inverídicas sobre a
assistência prestada e presta serviços que por sua
natureza competem a outro profissional.

45)As consultas de pré-natal poderão ser realizadas na
unidade de saúde ou durante visitas domiciliares.
Durante o pré-natal, deverá ser realizado:
a) O número mínimo de sete consultas, preferencialmente,
uma no primeiro trimestre, três no segundo trimestre e três
no último trimestre.
b) O número máximo de seis consultas, preferencialmente,
uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e
três no último trimestre.
c) O número mínimo de seis consultas, preferencialmente,
uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e
três no último trimestre.
d)O
número
mínimo
de
cinco
consultas,
preferencialmente, uma no primeiro trimestre, uma no
segundo trimestre e três no último trimestre.
e)O número máximo de sete consultas, preferencialmente,
duas no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e
três no último trimestre.

49)Assinale a alternativa CORRETA referente a
assistência do técnico de enfermagem ao paciente na
UTI:
a) No mínimo 01 (um) para cada 08 (oito) leitos ou fração,
em cada turno.
b) No mínimo 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração,
nos turnos matutino, vespertino e noturno, perfazendo um
total de 18 horas diárias de atuação.
c) No mínimo 01 (um) para cada 02 (dois) leitos em cada
turno, além de 1 (um) por UTI para serviços de apoio
assistencial em cada turno.
d) No mínimo 02 (dois) para cada 10 (dez) leitos ou fração,
em cada turno.
e)Nenhuma das alternativas.
50)Assinale a alternativa CORRETA que condiz com
um aspecto do desenvolvimento de uma criança de 2
anos:
a) A criança veste-se com auxílio, os amigos assumem
importância fundamental.
b)A criança reconhece-se no espelho e começa a brincar
de faz de conta (atividade que deve ser estimulada, pois
auxilia no desenvolvimento cognitivo e emocional,
ajudando a criança a lidar com ansiedades e conflitos e a
elaborar regras sociais).
c)A criança apresenta reações a pessoas estranhas, o
comportamento é predominantemente egocêntrico;
d) Na criança sua memória e a sua habilidade com a
linguagem aumentam sua autoimagem se desenvolve,
afetando sua autoestima.

46) O climatério é definido pela Organização Mundial
da Saúde como uma fase biológica da vida da mulher
e não um processo patológico, que compreende a
transição entre o período reprodutivo e o não
reprodutivo da vida da mulher. Considera-se um
marco dessa fase a:
a) Perimenopausa
b) Menopausa
c)Andropausa
d)Menarca
e)Pré- menopausa

9

e) Inicia-se na criança a noção de permanência do objeto,
possui a acuidade visual de um adulto.
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