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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,

RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM, TÉCNICO DE SAÚDE E TÉCNICO DE
SAÚDE EM DERMATOLOGIA

01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 40 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim
distribuídas:

b) um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO.
Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta  na cor preta, de forma
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.

Exemplo: A B C D E

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR ou  MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior e/ou inferior
- BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só
uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma
opção anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07    - SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares, pagers ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.

08    - 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.

09    - Quando terminar, entregue ao  fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA e  ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.

10    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS.

11    - O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após uma hora contada a partir do início das mesmas.
Para poder levar o Caderno de Questões, deverá permanecer até 30 (trinta) minutos antes do horário
estabelecido para o encerramento.

Língua Portuguesa III
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LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.
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LÍNGUA PORTUGUESA III

O bom exemplo da agroindústria do açaí

O bom exemplo vem de Codajás, a 240 quilôme-
tros de Manaus: produtores de açaí uniram-se em uma
cooperativa e instalaram uma fábrica com capacidade para
produzir 100 toneladas por mês de polpa pasteurizada.
Trata-se de um empreendimento forjado em estudo eco-
nômico especializado, com ampla possibilidade de obter
sucesso, e de tornar-se modelo de desenvolvimento sus-
tentado para outros municípios com vocação
agroindustrial. Vejamos: o consumo do produto no Brasil
cresce 14,28% por ano, enquanto a produção aumenta
7,96% por ano.

Consultores do setor atestam que, caso o consu-
mo continue nesse ritmo, os produtores brasileiros não
serão capazes de atender à demanda do próximo ano.
Pode-se afirmar, então, que Codajás foca num mercado
mais que promissor, pois a tendência de ampliação do
número de consumidores de novos sabores é mundial.
No Brasil, os subprodutos do açaí (sorvetes, sucos, balas
e doces) caíram no gosto popular de cidades como o Rio
de Janeiro e São Paulo. O principal fornecedor do produto,
atualmente, é o Estado do Pará, que produz 132,6 mil
tonelas por ano, enquanto o Amazonas contribui com
apenas 5 mil toneladas por ano, das quais 1,5 mil tonelada
sai dos açaizais de Codajás.

As vantagens comerciais são muitas, por isso, os
produtores não demoraram a convencer o Governo do Ama-
zonas e a Suframa a apoiá-los com financiamentos
diretos, estudos econômicos e infra-estrutura para que a
pasteurização do produto ocorresse no próprio município.

É preciso garantir, a partir de agora, o desenvolvi-
mento sustentado do projeto, que, além dos ganhos fi-
nanceiros, deve oferecer resultados ambientais e soci-
ais. A agroindústria do açaí de Codajás não servirá de
modelo caso os pequenos produtores e trabalhadores da
lavoura do açaí recebam pagamento injusto. Não só os
financiadores e apoiadores têm a responsabilidade de
fiscalizar o projeto, mas toda a sociedade, para que a
interiorização do capital no Amazonas distribua renda e
riqueza em vez de apenas explorar mão-de-obra barata e
danificar a natureza. O que todos esperam é que, com
planejamento adequado, o exemplo de Codajás se espa-
lhe pelos demais municípios do Amazonas, com a agre-
gação de valor à produção dos que cultivam cupuaçu,
banana, laranja, cacau, pupunha, camu-camu, buriti, man-
dioca, peixes e tantos outros produtos regionais.

A Crítica. 9 ago. 2004
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1
De acordo com o primeiro parágrafo do texto, o bom
exemplo é:
(A) uma fazenda de açaí a 240 quilômetros de Manaus.
(B) uma cidade onde existe uma cooperativa de produtores

de açaí.
(C) um empreendimento criado para servir de modelo de pro-

dução de açaí.
(D) a grande produção de polpa pasteurizada de açaí.
(E) a criação de uma cooperativa e uma fábrica que produz

toneladas de polpa de açaí.

2
Segundo o texto, o consumo de açaí no Brasil:
(A) cresce mais do que a sua produção.
(B) cresce mais do que o de outros produtos.
(C) é maior do que em outros países.
(D) só aumentou no Rio de Janeiro e em São Paulo.
(E) está concentrado no Pará e no Amazonas.

3
No texto, a oração “caso o consumo continue nesse ritmo,”
(l. 12-13) indica uma:
(A) certeza. (B) conclusão.
(C) conseqüência. (D) oposição.
(E) hipótese.

4
Os produtores de açaí convenceram o Governo do Amazonas
e a SUFRAMA (3o parágrafo do texto) a apoiá-los, com o
objetivo de:
(A) obter financiamentos diretos.
(B) conseguir estudos econômicos.
(C) desenvolver infra-estrutura.
(D) pasteurizar o açaí em Codajás.
(E) garantir o aumento da produção.

5
De que forma a sentença “A agroindústria do açaí de Codajás
não servirá de modelo caso os pequenos produtores e traba-
lhadores da lavoura do açaí recebam pagamento injusto.”
pode ser reescrita adequadamente?
(A) A agroindústria do açaí de Codajás só servirá de modelo

se os pequenos produtores e trabalhadores da lavoura
do açaí não receberem pagamento injusto.

(B) A agroindústria do açaí de Codajás não servirá de modelo
no caso de os pequenos produtores e trabalhadores da
lavoura do açaí receberem pagamento justo.

(C) A agroindústria do açaí de Codajás não servirá de modelo
ainda que os pequenos produtores e trabalhadores da
lavoura do açaí recebam pagamento injusto.

(D) A agroindústria do açaí de Codajás servirá de modelo
embora os pequenos produtores e trabalhadores da la-
voura do açaí recebam pagamento injusto.

(E) A agroindústria do açaí de Codajás servirá de modelo,
logo os pequenos produtores e trabalhadores da lavoura
do açaí receberão pagamento justo.
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6
Assinale a opção cuja palavra apresentada é um substantivo.
(A) Agroindustrial.
(B) Fatal.
(C) Espacial.
(D) Açaizal.
(E) Ambiental.

7
Indique a opção cujas palavras são grafadas com “ss”, como
em “possibilidade”.
(A) Con__iência  e  exce__ão.
(B) Compreen__ão  e  audiên__ ia.
(C) Profi__ional  e  pa__ageiro.
(D) Injusti__a  e  espa__oso.
(E) Esta__ão  e  amazonen__e.

8
Indique a opção em que o uso do pronome relativo é
INACEITÁVEL, segundo a norma culta.
(A) Todas as pessoas que, em Codajás, plantam açaí, obtêm

sucesso.
(B) Os agricultores, cujos os produtos não são açaí, querem

mudar.
(C) São bons os consultores, os quais deram assessoria à

plantação de açaí.
(D) Não sei a que se refere quando cita o projeto de Codajás,

no Amazonas.
(E) Foram feitos estudos sérios para a agricultura

amazonense, a qual deu certo.

9
A frase em que o pronome oblíquo NÃO está em posição
correta é:
(A) Vê-se que o consumo de açaí aumentou.
(B) Muito se comenta sobre a indústria nacional.
(C) Não se fazem mais sucos como antigamente.
(D) O jornalista que se expressa bem já é veterano.
(E) Se o senhor quiser, venderei-lhe meu carro.

10
O Dr. Fontes ____ muitos anos se dedica ____ pesquisar
doenças tropicais. Todas as manhãs ele vai ____ clínica para
dar consultas ____ pessoas de todo o estado.

As lacunas devem ser corretamente preenchidas com as
formas:

(A) há – à – à – a
(B) há – a – à – a
(C) à – à – na – a
(D) à – a – na – à
(E) a – a – à – à

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11
A temperatura corporal verificada na cavidade oral e no período
matinal, em temperatura ambiente de 30 °C, será considerada
estado febril se estiver compreendida entre:
(A) 37,0 e 37,5 °C
(B) 37,1 e 38 °C
(C) 37,2 e 37,9 °C
(D) 37,4 e 37,9 °C
(E) 37,5 e 38 °C

12
Qual é a média normal, em bpm, da freqüência cardíaca
verificada em pulso periférico no indivíduo adulto, do sexo
masculino?
(A) 58 a 72 (B) 60 a 70
(C) 65 a 80 (D) 70 a 80
(E) 70 a 82

13
Na relação pulso/temperatura, para cada grau a mais de
temperatura, ocorre:
(A) aumento de 10 pulsações.
(B) aumento de 8 pulsações.
(C) aumento de 4 pulsações.
(D) diminuição de 8 pulsações.
(E) diminuição de 10 pulsações.

14
A tensão arterial resulta de dois fatores principais: a quanti-
dade de sangue que o coração descarrega no sistema arterial
na unidade de tempo (volume/minuto) e a resistência oposta
ao fluxo sangüíneo em sua passagem através das artérias
para os capilares e veias (resistência periférica). Dessa forma,
a tensão arterial normal em um indivíduo hígido de 35 anos
deve ser de:
(A) PAD <80 mmHg – PAS <125 mmHg
(B) PAD <85 mmHg – PAS <130 mmHg
(C) PAD 85 – 89 mmHg – PAS 130 – 139 mmHg
(D) PAD <90 mmHg – PAS <120 mmHg
(E) PAD 90 – 99 mmHg – PAS 130 – 139 mmHg

15
Foram prescritos 2.640 ml de Soro Fisiológico a 9%, que devem
ser infundidos em 16 horas. Qual é o gotejamento correto, em
gotas/min, para que se chegue ao resultado pretendido?
(A) 54 (B) 55 (C) 56 (D) 57 (E) 58

16
Na administração de medicamentos por via subcutânea em
um indivíduo obeso, a agulha deve ser inserida na pele
formando um ângulo de:
(A) 45° (B) 50° (C) 65° (D) 80°            (E) 90°
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17
Foram prescritos 150 mg de uma determinada medicação
a um idoso. No hospital, só existem frascos de 500 mg.
Ao diluir o conteúdo do frasco em 10 ml de água destilada,
quantos ml devem ser aspirados para que a dosagem
aplicada corresponda a 150 mg da medicação proposta?
(A) 5,0 (B) 3,5 (C) 3,0 (D) 2,5 (E) 2,0

18
De acordo com a Portaria 196, de 24 de junho de 1983, do
Ministério da Saúde, infecção hospitalar é:
(A) uma doença não identificada primariamente, porém só

diagnosticada após hospitalização.
(B) uma infecção virulenta de miocroorganismo patogênico, em

conseqüência de contato direto entre parasita e hospedeiro.
(C) uma infecção nosocomial que se manifesta após

hospitalização prolongada, isto é, após mais de 72h.
(D) qualquer infecção adquirida após a internação do paciente

e que se manifeste durante a internação ou mesmo após
a alta, quando puder ser relacionada com hospitalização.

(E) qualquer infecção adquirida após a internação do paciente
e que se manifeste unicamente durante a internação
nosocomial.

19
O sistema imunológico tem a função de defender o organis-
mo contra qualquer tipo de ataque invasor. Dentre os órgãos
relacionados abaixo, qual pertence a esse sistema?
(A) Esôfago. (B) Baço.
(C) Fígado. (D) Coração.
(E) Rim.

20
O local correto de se aplicar uma injeção intramuscular na
região glútea é o quadrante:
(A) inferior externo.
(B) inferior interno.
(C) superior externo.
(D) superior interno.
(E) superior ou inferior, desde que externo.

21
São órgãos das vias aéreas superiores:

I   – fossas nasais;
II  – faringe;
III – laringe;
IV – traquéia;
V  – brônquios;
VI – bronquíolos.

Qual é a ordem anátomo-fisiológica correta desses órgãos?
(A) I – II – III – IV – V – VI (B) I – II – III – IV – VI – V
(C) I – III – II – IV – V – VI (D) I – III – II – V – IV – VI
(E) I – III – IV – VI – V – II

22
O processo digestório tem início na boca e continua seu
trajeto na seguinte seqüência:
(A) esôfago, estômago, faringe, intestino grosso e reto.
(B) laringe, faringe, estômago, fígado, intestino grosso,

intestino delgado, reto e ânus.
(C) faringe, estômago, esôfago, laringe, intestino delgado,

intestino grosso e ânus.
(D) faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino

grosso, ampola retal  e ânus.
(E) faringe, esôfago, estômago, pâncreas, intestino delgado,

intestino grosso, ampola retal e ânus.

23
O meio ambiente é o espaço constituído pelos fatores físicos,
químicos e biológicos, que influencia, por sua vez, o parasita
e o hospedeiro. Com relação à composição do meio ambiente
físico, podemos afirmar que é aquele composto por:
(A) temperatura, gases atmosféricos e luminosidade.
(B) temperatura, umidade, clima, luminosidade.
(C) clima, umidade e teor de oxigênio.
(D) água, pH, teor de oxigênio e luminosidade.
(E) seres vivos, nutrientes e matéria orgânica.

24
A transmissão vertical pode ser definida como aquela que
ocorre:
(A) através da presença do meio ambiente como água, ar,

solo e alimentos.
(B) através da presença de hospedeiros intermediários ou

vetores.
(C) de pessoa a pessoa ou por auto-infecção.
(D) de filhos para pais através de penetração passiva durante

os cuidados de higiene.
(E) dos pais para seus dependentes através da placenta,

esperma, óvulo, sangue ou leite materno.

25
O termo assepsia refere-se:
(A) à destruição de todas as formas de vida microbiana.
(B) ao processo que remove ou mata a maioria dos

microorganismos patogênicos existentes em uma
superfície inerte.

(C) ao conjunto de medidas que visam a reduzir o número de
microorganismos e evitar sua disseminação ou contami-
nação de uma área ou objeto estéril.

(D) ao conjunto de medidas realizadas através de métodos
físicos ou químicos e que tem como objetivo final a
destruição de todas as formas de vida microbiana.

(E) às medidas que visam a diminuir e prevenir o crescimen-
to de microorganismos, mediante aplicação de um agente
germicida.
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26
Quais são as vacinas que devem ser administradas em
crianças de 0 a 1 mês de idade?
(A) Sarampo, MMR ou SCR.
(B) Antipneumocócica, BCG e Hepatite.
(C) DTP, Haemophilus, Gripe.
(D) BCG e Hepatite.
(E) BCG, Hepatite e Pólio.

27
Para uma melhora do quadro clínico de um paciente com
DPOC, é importante que:
(A) o paciente seja confinado a local onde não haja corrente

de ar.
(B) que o paciente seja orientado em relação ao risco de se

contaminar.
(C) seja realizado exercício respiratório passivo e ativo após

orientação prévia.
(D) seja fornecida oxigenioterapia a 100% – 12 litros por

minuto.
(E) haja restrição hídrica, pois o excesso de líquido pode

encharcar o paciente piorando o quadro respiratório.

28
São cuidados gerais nas lesões musculoesqueléticas:
(A) lubrificar a pele, transportar o paciente com fratura de

ossos da bacia sempre pela maca, colocar materiais
necessários ao autocuidado próximo ao paciente, man-
ter o paciente em alinhamento conforme prescrição
médica.

(B) orientar para o autocuidado em pacientes acamados,
evitar limpeza excessiva da região perineal em pacien-
tes com gesso pelve-podálico, acamar o paciente em
estrado firme e colchão duro.

(C) acamar o paciente em colchão maleável, mobilizar o
membro afetado 3 vezes ao dia, dar banho no leito,
lavando as partes gessadas.

(D) evitar desobstruir sonda de irrigação da ferida, controlar
gotejamento de soro e anotar líquido infundido, evitando
lubrificação da pele.

(E) acolchoar a tipóia pélvica, não afastar a tipóia pélvica
quando for colocar a comadre (a fim de não desalinhar a
fratura), colocar o leito em semi-fowler.

29
Para que seja prevenida a úlcera de decúbito, é importante
que seja realizado(a):
(A) cateterismo vesical de alívio de 4/4 horas.
(B) clister sempre que prescrito.
(C) elevação da cabeceira a 30°.
(D) elevação dos membros inferiores.
(E) mudança de decúbito de 2/2 horas.

30
A sonda de tree way (irrigação contínua) deve ser usada após
a RTU de próstata com o intuito de prevenir a(o):
(A) estenose de ureter.
(B) estenose de uretra.
(C) depósito de coágulos sangüíneos na urina.
(D) depósito de cristais de cálcio na urina.
(E) acúmulo de cristais de urato na bexiga.

31
Um dos sintomas que formam a tríade clínica característica
do paciente com diabetes mellitus é a eliminação urinária
excessiva. Este sinal recebe o nome de:
(A) oligúria.
(B) anúria.
(C) poliúria.
(D) polidipsia.
(E) polaciúria.

32
Paciente de 25 anos, vítima de auto-agressão por ingestão
de soda cáustica, apresentará como complicação tardia:
(A) estenose de estômago.
(B) úlcera gástrica.
(C) sangue oculto nas fezes.
(D) melena.
(E) hematêmese.

33
Um dos métodos diagnósticos do coma é a punção lombar.
Para que o médico possa realizar este procedimento, o
profissional de enfermagem deverá ajudá-lo posicionando o
paciente em posição:
(A) de Sims.
(B) ventral.
(C) genupeitoral.
(D) lateral com braços e pernas fletidos e cabeça em

hiperflexão.
(E) lateral com os braços e pernas distendidos.

34
A unidade de recuperação pós-anestésica deve estar locali-
zada:
(A) dentro do bloco cirúrgico.
(B) no mesmo andar do centro cirúrgico, porém distante deste.
(C) em outro andar, desde que neste haja anestesista.
(D) em local com bastante movimento para que todos possam

ajudar, se o paciente passar mal.
(E) em local onde o paciente possa receber visita de familiares

e amigos.

35
Frente a uma vítima de parada cárdio-respiratória, qual deve
ser a primeira atitude, tendo como base os protocolos de
recuperação cárdio-pulmonar?
(A) Realizar respiração boca a boca.
(B) Realizar massagem cardíaca externa.
(C) Realizar soco precordial.
(D) Realizar respiração boca-ambu.
(E) Desobstruir via aérea superior.
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36
O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e
municipais, da Administração direta e indireta e das fundações
mantidas pelo Poder Público, constitui o(a):
(A) Ministério da Saúde.
(B) Sistema Único de Saúde - SUS.
(C) Secretaria Municipal de Saúde.
(D) Secretaria Estadual de Saúde.
(E) Rede Privada de Estabelecimentos de Saúde.

37
A saúde é um direito fundamental do(s):
(A) ser humano.
(B) brasileiros natos, apenas.
(C) maiores de 18 (dezoito) anos, apenas.
(D) segurados cobertos pelo sistema de assistência social,

apenas.
(E) cidadãos em dia com as contribuições para a Seguridade

Social, apenas.

38
Executadas outras formas complementares de financiamento,
o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, componente do
Sistema Único de Saúde, será financiado diretamente pela(os):
(A) sociedade em geral.
(B) União.
(C) Estados.
(D) Municípios.
(E) organismos internacionais.

39
Sobre o atendimento e internação domiciliares no âmbito do
Sistema Único de Saúde, pode-se afirmar que:
(A) não têm previsão legal.
(B) independem de concordância do paciente.
(C) independem de concordância da família do paciente.
(D) são requeridos pelo paciente, sendo dispensada

indicação médica específica.
(E) neles incluem-se os procedimentos fisioterapêuticos e

psicológicos.

40
No âmbito estadual, de acordo com a Lei no 8.080/90, a
direção do Sistema Único de Saúde é exercida pelo(a):
(A) Governador do Estado.
(B) Presidente da Assembléia Legislativa estadual.
(C) Conselho Nacional de Saúde.
(D) Secretaria de Saúde do Estado.
(E) Comissão Intersetorial.


