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A organização discursiva e a finalidade textual correspondem 
a: 
 
A) uma narrativa curta, que apresenta os mesmos elementos 

de um romance. 
B) um gênero discursivo no qual, a partir da observação e 

do relato de fatos cotidianos, o autor manifesta sua 
perspectiva subjetiva. 

C) um texto que tem por objetivo ensinar algo ou explicar 
um conteúdo específico. 

D) um texto que se caracteriza por analisar, explicar, 
interpretar e avaliar os vários aspectos associados a uma 
determinada questão. 

E) um texto que tem como objetivo levar as pessoas a 
agirem de determinada maneira, como forma de alcançar 
um fim específico. 

 
 
 
 Ao levar em consideração os sentidos, os termos mantêm nas 
estruturas a coesão e a coerência. Não colaboram para uma 
unidade semântica os termos: 
 
A) política, direitos, cidadania. 
B) publicidade, versões mercadológicas, consumidor. 
C) cultura, ter/ser, publicidade. 
D) política, votar, candidato. 
E) consumo, mercadorias, bens de consumo. 

 
 
 
De acordo com o texto, em sua totalidade, um título 
apropriado seria: 
 
A) A cultura do ter em detrimento do ser. 
B) Meios de comunicação. 
C) A política 
D) Direitos do cidadão. 
E) A vida humana. 

 
 
 
Os termos que apresentam a mesma justificativa quanto à 
acentuação gráfica são: 
 
A) política – indivíduos 
B) mercadológicas – sintomático 
C) própria – versão 
D) automóvel – crédito 
E) trás – tão 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Em: “...o automóvel é tanto melhor quanto menos mortais 
possam comprá-los”, a ideia contida é de: 
 
A) explicação 
B) adição 
C) conclusão 
D) condição 
E) proporção 

 
 
 
O uso do ponto-e-vírgula, no segundo parágrafo, pode ser 
justificado em: 
 
A) separa orações coordenadas assindéticas. 
B) marca a intercalação de expressões. 
C) indica a elipse de uma palavra (verbo). 
D) separa partes de períodos que já apresentam divisões 

assinaladas por vírgulas. 
E) separa constituintes sintáticos idênticos. 

 
 

 
O termo narcisista poderia ser substituído, sem causar 
prejuízo, por: 
 
A) simplória 
B) despretensiosa 
C) vaidosa 
D) amorosa 
E) coletiva 
 
 
 
No excerto: “O consumo toma impulso pela competitividade 
que a sociedade de consumo estimula...”, o termo grifado tem 
função de: 
 
A) explicar o que é o consumo. 
B) adjetivar a competitividade. 
C) concluir a ideia da primeira oração. 
D) estabelecer uma relação entre as orações 
E) restringir a ideia de consumo. 
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TEXTO 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ Quem se lixa para o lixo?” Ao analisar a propaganda, não se pode afirmar que: 
 
A) existe a concordância do verbo lixar com o termo quem. 
B) o período é uma interrogativa direta. 
C) o verbo lixar  na relação de regência exige a preposição para 
D) o termo lixo pode ser classificado quanto à morfologia como substantivo 
E) o termo lixo funciona como sujeito do período. 
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Pode-se depreender do anúncio a ideia principal que consiste 
em: 
 
A) a necessidade das prefeituras cuidarem da coleta. 
B) chamar a atenção para a grande produção de lixo. 
C) a complexidade do problema do lixo, que precisa ser 

administrado desde a sua origem - pequenos lixos 
caseiros – até o volume mundial acumulado. 

D) considerar que o lixo tem que ser tirado da porta das 
casas, lojas e indústrias. 

E) apresentar o cotidiano de pessoas que produzem lixo o 
tempo todo. 

 
 
 
Em : “...é preciso que as prefeituras cuidem da coleta”, a 
segunda oração do período pode ser classificada como: 
 
A) oração subordinada substantiva objetiva direta. 
B) oração subordinada substantiva subjetiva. 
C) oração coordenada explicativa. 
D) oração subordinada adjetiva restritiva. 
E) oração coordenada conclusiva. 

 
 
 
No que diz respeito à linguagem, pode-se verificar que o uso 
do a gente: 
 
A) torna o texto formal, pois causa o afastamento do leitor. 
B) é inadequado, pois só deve ser utilizado na oralidade. 
C) é adequado, porque existe intimidade entre os 

interlocutores. 
D) é pertinente ao tipo de texto, tendo em vista o propósito 

comunicativo. 
E) torna o texto informal, por isso é inadequado ao gênero 

textual. 
 
 
 
No excerto: “A gente come uma fruta e joga a casca no lixo;” 
– a conjunção atribui ao período um valor de: 
 
A) explicação 
B) oposição 
C) adição 
D) conclusão 
E) alternância 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
As estruturas: “Em primeiro lugar...” e “Depois,...” atribuem 
ao texto valor semântico de: 
 
A) progressão, sequência, continuidade das ideias. 
B) retomada de ideias secundárias. 
C) reiteração de ideias secundárias. 
D) ênfase na ideia principal. 
E) introdução de pontos de vista contraditórios. 
 
 
 
Em relação ao uso de crase: “...é necessário dar um destino à 
montanha de lixo...”, é correto afirmar que: 
 
A) o uso da crase é facultativo. 
B) o uso da crase decorre da utilização do verbo ser. 
C) o uso da crase decorre da utilização da locução verbal é 

necessário  
D) é um caso de regência nominal, o termo regente destino e 

o termo regido a montanha. 
E) a locução conjuntiva à montanha torna obrigatório o uso 

da crase. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 

 
 

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) foi 
aprovada por portaria ministerial (687/2006) com a finalidade 
de contribuir para a construção de ações que possibilitem 
responder às necessidades sociais em saúde. Em relação aos 
objetivos dessa política, analise as afirmativas abaixo. 
 
1. Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, 

com ênfase na atenção básica. 
2. Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção 

de ambientes mais seguros e saudáveis. 
3. Possibilitar a consolidação de estratégias de aquisição de 

equipamentos para a atenção e a gestão em saúde. 
4. Prevenir fatores determinantes e/ou condicionantes de 

doenças e agravos à saúde. 
5. Estimular, acompanhar e dar suporte às comissões 

integradas de educação permanente em saúde, no âmbito 
da formação em saúde. 

 
Estão corretas 
 
A) 1, 2 e 5, apenas 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 2, 3 e 5, apenas. 
D) 2, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 4 e 5, apenas 
 
 
 
De acordo com a Política Nacional de Atenção ao Paciente 
Crítico, com relação à equipe de enfermagem, a unidade de 
tratamento intensivo para adultos deve conter no mínimo 
 

A) um enfermeiro coordenador responsável pela área de 
enfermagem; um enfermeiro assistencial por turno, 
exclusivo da unidade, para cada 5 leitos/fração; um 
técnico de enfermagem para cada leito/fração por turno. 

B) um enfermeiro coordenador responsável pela área de 
enfermagem; um técnico de enfermagem para cada 
leito/fração por turno. 

C) um enfermeiro coordenador responsável pela área de 
enfermagem; um enfermeiro assistencial por turno, 
exclusivo da unidade, para cada 10 leitos/fração; um 
técnico de enfermagem para cada 2 leitos/fração por 
turno. 

D) dois enfermeiros coordenadores responsáveis pela área de 
enfermagem; um enfermeiro assistencial por turno, 
exclusivo da unidade, para cada 2 leitos/fração; um 
técnico de enfermagem para cada 2 leitos/fração por 
turno. 

E) dois enfermeiros coordenadores responsáveis pela área de 
enfermagem; um enfermeiro assistencial por turno, 
exclusivo da unidade, para cada 10 leitos/fração; um 
técnico de enfermagem para cada 2 leitos/fração por 
turno. 

 
 

 

 
 
O Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS foi 
uma das primeiras estratégias para a reorganização da atenção 
à saúde, como medida de enfrentamento aos graves índices de 
morbimortalidade materna e infantil, visando contribuir para 
uma melhor qualidade de vida, investindo maciçamente na 
educação em saúde. Portanto, o agente comunitário de saúde é 
o responsável por 
 
A) fazer a interlocução entre os usuários e a Unidade Básica 

de Saúde. 
B) aproximar a comunidade dos políticos locais.  
C) aproximar a comunidade do secretário estadual da saúde. 
D) tratar da saúde das pessoas, fornecendo medicamentos e 

apoio profissional. 
E) ouvir os problemas da comunidade e tentar obter ajuda 

dos vizinhos para resolvê-los. 
 

 
 
A Rede de Frio é o processo de armazenamento, conservação, 
manipulação, distribuição e transporte dos imunobiológicos do 
Programa Nacional de Imunizações (PNI) e deve ter as 
condições adequadas de refrigeração, desde o laboratório 
produtor até o momento em que a vacina é administrada, 
mantendo sua eficácia. Sobre o armazenamento das vacinas 
virais do calendário nacional de vacinação, de acordo com 
PNI, analise as afirmativas abaixo. 
 

1. As vacinas liofilizadas contra o sarampo, caxumba e 
rubéola (SRC) e a vacina de febre amarela, antes de 
reconstituídas, podem ser armazenadas em refrigerador 
entre +2 ºC e +8 ºC ou congeladas sob temperatura de –20 
ºC. 

2. A vacina oral contra poliomielite (VOP) deve ser 
armazenada sob temperatura de –20 ºC para preservar sua 
potência por 24 meses. 

3. Após o degelo, a vacina oral contra poliomielite (VOP) 
deve ser conservada sob refrigeração à temperatura de 
2ºC a 8ºC (geladeira) e protegida da luz, condição esta 
que manterá a validade por um período de 03 (três) 
meses, observando o devido prazo de validade 
estabelecido para cada lote.  

4. A vacina líquida de hepatite B deve ser armazenada em 
refrigerador entre +2 ºC e +8 ºC e não pode ser 
congelada. 

5. A vacina o contra Haemophilus influenzae do tipo B deve 
ser conservada entre +2°C e +80C. O congelamento 
inativa a vacina. Depois de aberto o frasco-ampola de 
múltiplas doses, a vacina poderá ser utilizada até o final 
do prazo de validade, desde que tenha sido manipulada 
com técnicas corretas de assepsia. 

 

Está(ão) correta(s) apenas 
 

A) 1 
B) 2 
C) 1 e 2 
D) 1 e 3 
E) 1, 2, 4 e 5 
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De acordo com a Resolução COFEN nº. 289/2004 são 
atribuições do enfermeiro do trabalho. 
 
A) Preencher, emitir e assinar laudo de monitorização 

biológica, previsto no Perfil Profissiográfico 
Previdenciário (PPP). 

B) Realizar entrevista laboral e análise clinica (anamnese 
clínico-ocupacional) para estabelecer relação entre o 
trabalho e o agravo que está sendo investigado. 

C) Colaborar e participar de atividades educativas com 
trabalhadores, entidades sindicais e empresas. 

D) Notificar acidentes e doenças do trabalho por meio de 
instrumentos de notificação utilizados pelo setor saúde. 

E) Realizar investigações em ambientes de trabalho e junto 
ao trabalhador em seu domicilio. 

 
 
 
 
A Lei Orgânica da Saúde estabelece que: 
 
A) a direção do SUS deve ser exercida, em todas as esferas 

de governo, pelo ministério da saúde. 
B) à direção nacional do SUS compete promover a 

descentralização, para os municípios, dos serviços e das 
ações de saúde. 

C) à direção municipal do SUS compete definir e coordenar 
as redes integradas de assistência de alta complexidade no 
nível municipal. 

D) a política de recursos humanos na área da saúde visa a 
organização de um sistema de formação em todos os 
níveis de ensino. 

E) a integralidade da assistência é garantida mediante a 
oferta do programa de saúde da família e de unidades 
básicas de saúde. 

 
 
 
 
São funções da Vigilância Epidemiológica: 
 
A) Estabelecer atividades médicas e multiprofissionais nas 

unidades básicas de saúde. 
B) Coletar, processar e analisar dados e recomendar medidas 

de controle apropriadas. 
C) Estabelecer o sistema de referência e contrarreferência 

das unidades de saúde.  
D) Distribuir medicamentos na rede básica de saúde. 
E) Realizar avaliação dos atendimentos realizados na rede 

complementar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De acordo com a Política de Saúde Mental do Ministério da 
Saúde, os Centros de Atenção Psicossocial, assim como os 
Núcleos de Atenção Psicossocial e os Centros de Referência e 
outros tipos de serviços substitutivos são: 
 
A) serviços de atenção intensiva, abertos 24 horas por dia, 

que atendem emergências psiquiátricas. 
B) serviços de atendimento de pacientes com transtornos 

mentais severos e persistentes, em regime de tratamento 
intensivo, semi-intensivo e não-intensivo, sendo 
responsáveis pela internação, que funciona diariamente, 
segundo a lógica do território. 

C) locais anexos e estreitamente ligados aos hospitais 
psiquiátricos, que funcionam como ambulatórios, 
recebendo os pacientes de um determinado território para 
recebimento de medicação psiquiátrica e realização de 
consultas. 

D) locais onde se busca integrar o portador de transtorno 
mental em um ambiente social e cultural concreto, 
designado como seu “território”, o espaço da cidade onde 
se desenvolve a vida cotidiana de usuários e familiares. É 
a principal estratégia do processo de reforma psiquiátrica. 

E) serviços que atendem na porta de entrada dos hospitais 
psiquiátricos e servem como elo de ligação entre os 
pacientes e o hospital. Na lógica da Reforma Psiquiátrica 
só deverá ser encaminhado ao hospital o paciente que 
tenha vinculação formal com os centros de atenção 
psicossocial. 

 
 
 
A Lei Federal nº. 10.216, de 06 de abril de 2001, importante 
marco no processo de reestruturação do modelo assistencial da 
área de saúde mental, dispõe sobre: 
 
A) a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e o redirecionamento do modelo 
assistencial em saúde mental, entendendo que a 
internação, em qualquer de suas modalidades, só será 
indicada quando os recursos extra-hospitalares se 
mostrarem insuficientes. 

B) a criação e o funcionamento de Cooperativas Sociais, 
visando a integração social dos cidadãos, com a 
finalidade de inserir as pessoas em desvantagens no 
mercado econômico, por meio do trabalho. 

C) a instituição de um Grupo de Trabalho Interministerial 
para avaliar e apresentar propostas para rever, propor e 
discutir a política do governo federal para a atenção a 
usuários de álcool, bem como harmonizar e aperfeiçoar a 
legislação que envolva o consumo e a propaganda de 
bebidas alcoólicas. 

D) a instituição do auxíliorreabilitação psicossocial para 
pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de 
internações. 

E) a adequação dos hospitais psiquiátricos, leitos 
psiquiátricos em hospitais gerais, construção de unidades 
psiquiátricas e sua estruturação dentro do SUS. 
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A organização dentro do processo administrativo do 
enfermeiro abrange, entre outros aspectos, o estabelecimento 
da estrutura para a execução dos planos. Sobre a organização 
dos Serviços de Enfermagem, assinale a alternativa correta. 
 
A) Considera-se uma estrutura organizacional eficiente 

quando seu delineamento é comunicado com clareza, 
existe um mínimo possível de chefes para a realização das 
metas, a comunicação é facilitada, as decisões são 
tomadas no nível mais primário possível, os grupos 
informais são encorajados e futuros líderes são criados. 

B) Os postulados da teoria organizacional apresentados por 
Max Weber apontam a estrutura burocrática na qual estão 
enfocadas a hierarquia, a divisão de tarefas e a 
necessidade de considerar as relações interpessoais no 
sentido de diminuir a rigidez e a impessoalidade. 

C) No quadro organizacional de uma instituição, é possível 
identificar as relações informais a partir das linhas 
pontilhadas de comunicação. 

D) Na estrutura de uma organização formal, a autoridade e a 
responsabilidade representam a obrigação que a pessoa 
tem de fazer alguma coisa para outrem e o poder de 
comandar os subordinados, respectivamente. 

E) Considera-se uma estrutura organizacional eficiente 
quando seu delineamento é comunicado com clareza, as 
decisões são tomadas no nível superior, no sentido de 
diminuir a rigidez e a impessoalidade. 

 
 
 
Em relação à Gestão de Pessoas na equipe de Enfermagem, 
assinale a afirmativa incorreta.  
 
A) Saber-ser, saber-conviver, saber-aprender e saber-fazer 

são competências essenciais no processo de seleção de 
pessoas.  

B) São objetivos da gestão de pessoas: proporcionar a 
organização e manter colaboradores motivados e 
qualificados.  

C) São atribuições do gestor de pessoas: recrutamento, 
seleção e avaliação do desempenho dos colaboradores.  

D) No processo de gestão da equipe o enfermeiro deve 
prever a organização e coordenação das atividades 
assistenciais que viabilizem as ações de saúde, tanto no 
ambiente hospitalar quanto na saúde pública 

E) Gestão de Pessoas se dá unicamente por três processos: 
recompensar, desenvolver e manter as pessoas na 
organização.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
O processo de trabalho da Enfermagem é teórico-prático, tem 
um caráter coletivo, é interdependente e complementar ao 
trabalho da saúde, sendo que ambos se inserem em um 
contexto social, histórico, cultural, político e econômico. Com 
base nessa definição, assinale a afirmativa correta.  
 
A) O processo de trabalho de Enfermagem contempla 

múltiplas dimensões tais como a assistencial, educacional, 
gerencial, dentre outras.  

B) O gerenciamento do cuidado de enfermagem se dá apenas 
no nível do planejamento e da delegação de ações pelo 
Enfermeiro no processo de trabalho.  

C) A divisão técnica do trabalho de Enfermagem independe 
das ações hierarquizadas por complexidade de concepção 
e execução.  

D) O processo de trabalho em Enfermagem envolve 
exclusivamente duas ações básicas: o cuidado e a 
gerência dos sistemas de produção em saúde. 

E) O gerenciamento do cuidado de enfermagem envolve 
apenas a delegação de ações pelo Enfermeiro no processo 
de trabalho 

 
 
 
São competências do Conselho Federal de Enfermagem, 
disciplinadas pela Lei nº. 5.905, de 12/07/1973 que dispõe 
sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de 
Enfermagem:  
 
1. baixar provimentos e expedir instruções, para 

uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos 
Conselhos Regionais; 

2. dirimir as dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais;  
3. apreciar, em grau de recursos, as decisões dos Conselhos 

Regionais;  
4. homologar, suprir ou anular atos dos Conselhos 

Regionais;  
5. exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas 

por lei. 
 
Estão corretas: 
 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 3 e 5, apenas. 
C) 1, 2 e 4, apenas. 
D) 2, 4 e 5, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
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26. O exercício da profissão de enfermagem no Brasil é 
autorizado por legislação própria (Lei nº 7.498/86) e respeita 
os princípios do Código de Ética de Enfermagem (Resolução 
COFEN 311/2007). Nesse contexto legal, ao cometer um erro 
ou infração, o enfermeiro poderá ser considerado culpado por 
negligência, imprudência ou imperícia. Assim, é correto 
afirmar que o enfermeiro poderá ser enquadrado em 
imperícia, salvo as situações emergenciais e previstas na lei, 
se realizar 
 
A) punção de fístula arteriovenosa. 
B) punção de cateter totalmente implantado. 
C) sondagem nasoenteral de inserção pós-pilórica. 
D) sutura de solução de continuidade. 
E) administração de quimioterápicos. 
 
 
 
Para o adequado dimensionamento de pessoal de enfermagem, 
é importante conhecer quais os processos que são executados; 
esta é a tendência atual de uma administração dinâmica cujo 
interesse pelo assunto tem ocorrido porque as instituições 
precisam adequar seus custos com pessoal a uma nova 
realidade cujos recursos financeiros são mais escassos, 
necessitando melhorar o serviço prestado ou implementar 
novos métodos de assistência. Em relação ao 
dimensionamento do pessoal de enfermagem, assinale a 
alternativa correta. 
 
A) Os profissionais de enfermagem compreendem em torno 

de 10% do quadro de pessoal das instituições de saúde, o 
que representa um custo reduzido quando comparado com 
às demais categorias. 

B) O dimensionamento de pessoal de enfermagem é a etapa 
final do processo de provimento de pessoal, que tem por 
finalidade a previsão da quantidade de funcionário por 
categoria, requerida para suprir as necessidades de 
assistência de enfermagem, direta ou indiretamente 
prestada à clientela. 

C) A Resolução COFEN nº 168/1993 determina que cabe ao 
diretor geral da instituição garantir os recursos humanos 
necessários à assistência de enfermagem e à segurança do 
paciente. 

D) No dimensionamento de pessoal de enfermagem, devem 
ser utilizados metodologias e critérios que permitam uma 
adequação dos recursos humanos às reais necessidades de 
assistência, de modo que o paciente receba um cuidado de 
qualidade que proporcione segurança. Para que isso 
ocorra, é necessário desconsiderar no método de cálculo 
de pessoal, o Índice de Segurança Técnica. 

E) O método proposto para o dimensionamento do pessoal 
de enfermagem compreende: reconhecimento da situação, 
cálculo de pessoal, distribuição do pessoal e avaliação. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Os critérios mínimos para o funcionamento e avaliação dos 
serviços públicos e privados, que realizam diálise em 
pacientes portadores de insuficiência renal crônica, bem como 
os mecanismos de sua monitoração visando a redução dos 
riscos aos quais fica exposto o paciente, que se submete à 
diálise, são disciplinados pela Diretoria Colegiada da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária que adota a RDC nº. 
159/2004. Sobre a RDC nº. 159/2004, analise as afirmativas 
abaixo. 
 
1. Nenhum serviço de diálise pode funcionar sem estar 

licenciado pela autoridade sanitária competente do Estado 
ou Município. 

2. O serviço de diálise deve estar capacitado para oferecer as 
seguintes modalidades de diálise: hemodiálise, diálise 
peritoneal ambulatorial contínua (DPAC) e diálise 
ambulatorial automatizada (DPA), devendo ter no 
máximo 200 pacientes em hemodiálise - HD, respeitado o 
limite do número máximo de 01 (um) paciente por 
equipamento instalado por turno. 

3. A modalidade de Hemodiálise pode funcionar em até três 
turnos, com intervalo mínimo de uma hora entre as 
sessões. A ampliação do número de turnos está 
condicionada a autorização do gestor local. 

4. Os serviços de diálise, que não cumprirem o disposto na 
RDC nº. 159/2004 ou apresentarem deficiência, 
constatada na avaliação dos gestores, estão sujeitos a 
exclusão do cadastro definido a critério da autoridade 
sanitária competente, além das penalidades previstas na 
Lei 6.437/1997. 

5. Os serviços de diálise devem ser inspecionados e 
avaliados por amostragem no mínimo duas (02) vezes por 
ano. 

 
Estão corretas apenas 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 3 e 5. 
C) 1, 2 e 4. 
D) 2, 4 e 5. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
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Segundo a Portaria do Ministério da Saúde de nº. 2.616 de 12 
de maio de 1998, analise as afirmativas abaixo. 
 
1. A infecção hospitalar é definida como aquela adquirida 

após admissão e que se manifesta durante a internação ou 
após a alta, quando puder ser relacionada com a 
internação ou procedimentos hospitalares. 

2. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar deve ser 
formada por representantes do Serviço Médico, Serviço 
de Enfermagem, Serviço de Farmácia, Laboratório de 
Microbiologia e representante da Administração, todos 
com nível superior. 

3. Em hospitais com regime exclusivo de internação tipo dia 
(Hospital Dia), não é necessário a presença do enfermeiro 
na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. 

4. Cabe aos Coordenadores Municipais de Controle de 
Infecção Hospitalar coordenar as ações de controle de 
infecção nos hospitais do Município, participar do 
planejamento da rede hierarquizada do SUS em 
articulação da Coordenação Estadual de Controle de 
Infecção Hospitalar, prestar apoio técnico às comissões 
dos hospitais e informar à Coordenação Estadual os 
indicadores de infecção hospitalar estabelecidos. 

5. Notificar ao Serviço de Vigilância Epidemiológica e 
Sanitária do SUS os casos e surtos diagnosticados e/ou 
suspeitos de infecção, associados a insumos e/ou produtos 
industrializados. 

 
Estão corretas apenas 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 3 e 5. 
C) 1, 2 e 4. 
D) 1, 2, 4 e 5. 
E) 1, 2, 3 e 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
No controle de infecções, os profissionais de saúde adotam 
medidas fundamentais na tentativa de impedir a disseminação 
de doenças infecciosas. Acerca desse tema, analise as 
alternativas abaixo. 
 
1. As precauções-padrão devem ser utilizadas no cuidado ao 

paciente, independentemente de seu estado infeccioso. 
2. A lavagem inadequada das mãos possibilita que os 

microrganismos transitórios tornem-se residentes, o que 
aumenta o potencial de infecções para o profissional e 
para outros indivíduos. 

3. No cuidado a uma criança internada, com sarampo, 
devem ser instituídas todas as medidas de precauções-
padrão, além das medidas por contato, como uso do 
avental, luvas, máscaras e gorros. 

4. A antibioticoprofilaxia para prevenção de infecção no 
sítio cirúrgico deve ser iniciada, pelo menos, 24 horas 
antes da cirurgia e mantida por 7 a 10 dias, 
independentemente do tipo de cirurgia a ser realizada. 

5. As nutrições enterais devem ser obrigatoriamente estéreis. 
 
Estão corretas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
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A Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº. 007/2010 
estabelece padrões mínimos para o funcionamento das 
Unidades de Terapia Intensiva, visando a redução de riscos 
aos pacientes, visitantes, profissionais e meio ambiente. Sobre 
esta Resolução, analise as afirmativas abaixo. 
 
1. As atribuições e as responsabilidades de todos os 

profissionais que atuam na unidade devem estar 
formalmente designadas, descritas e divulgadas aos 
profissionais que atuam na UTI. 

2. Deve ser formalmente designado um Responsável 
Técnico médico, um enfermeiro coordenador da equipe 
de enfermagem e um fisioterapeuta coordenador da 
equipe de fisioterapia, assim como seus respectivos 
substitutos. 

3. O Responsável Técnico deve ter título de especialista em 
Medicina Intensiva para responder por UTI Adulto; 
habilitação em Medicina Intensiva Pediátrica, para 
responder por UTI Pediátrica; título de especialista em 
Pediatria com área de atuação em Neonatologia, para 
responder por UTI Neonatal. 

4. Os coordenadores de enfermagem e de fisioterapia devem 
ser especialistas em terapia intensiva ou em outra 
especialidade relacionada à assistência ao paciente grave, 
específica para a modalidade de atuação (adulto, 
pediátrica ou neonatal). 

5. É permitido assumir responsabilidade técnica ou 
coordenação em, no mínimo, 02 (duas) UTI. 

 
Estão corretas: 
 
A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 2, 3, 4 e 5, apenas  
C) 1, 3, 4 e 5, apenas 
D) 1, 2, 3 e 5, apenas 
E) 1, 2, 3 e 4, apenas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
O Ministro da Saúde, considerando a importância da 
assistência nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) nos 
hospitais do país e a necessidade de estabelecer critérios de 
classificação entre estas unidades de acordo com a 
incorporação de tecnologia, a especialização dos recursos 
humanos e área física, estabeleceu critérios para a sua 
classificação. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo. 
 
1. Todo hospital de nível terciário, com capacidade instalada 

igual ou superior a 100 leitos, deve dispor de leitos de 
tratamento intensivo correspondente a no mínimo 6% dos 
leitos totais. 

2. Todo hospital que atenda gestante de alto risco deve 
dispor de leitos de tratamento intensivo adulto e neonatal. 

3. As UTIs do tipo II devem contar com equipe básica que, 
no caso da enfermagem, deverá ser composta de um 
enfermeiro coordenador, exclusivo da unidade, 
responsável pela área de enfermagem; um enfermeiro, 
exclusivo da unidade, para cada 10 leitos ou fração, por 
turno de trabalho e um auxiliar ou técnico de enfermagem 
para cada 2 leitos ou fração, por turno de trabalho. 

4. As UTIs do tipo III, além da equipe básica exigida pela a 
UTI tipo II, no caso da enfermagem, devem contar com 
enfermeiro exclusivo da unidade para cada cinco leitos, 
por turno de trabalho; 

5. Além dos requisitos exigidos para as UTI tipo II, o 
hospital deve possuir condições de realizar os exames de 
tomografia axial computadorizada, anatomia patológica, 
estudo hemodinâmico, angiografia seletiva, 
fibrobroncoscopia e Ultrassonografia portátil. 

 
Estão corretas: 
 
A) 1, 4 e 5, apenas. 
B) 2, 3, 4 e 5, apenas  
C) 1, 3, 4 e 5, apenas 
D) 1, 2, 3 e 5, apenas 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
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Acerca dos componentes de hardware e software de um 
computador, analise as seguintes afirmativas: 
 
1. Sistemas operacionais (SO) são componentes de software 

responsáveis por controlar os equipamentos de hardware, 
sendo o SO o principal limitador de fatores como 
desempenho e capacidade máxima de memória RAM de 
um computador. 

2. O driver é o componente de hardware responsável por 
realizar a conexão entre a placa mãe e as placas de vídeo, 
de impressora, etc. 

3. As portas USB podem ser utilizadas para conectar 
dispositivos de rede sem fio. 

 
Encontra(m)-se incorreta(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) 3, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
 
 
 
Acerca dos recursos de busca por arquivos do sistema 
operacional Microsoft Windows 7, analise as seguintes 
afirmativas: 
 
1. Ao começarmos a digitar caracteres na caixa de pesquisa 

do menu Iniciar, o Windows pode já ir mostrando uma 
lista de documentos, fotos e outros tipos de documentos 
relevantes à sua busca, tornando assim a busca mais 
eficiente. 

2. Ao serem mostrados, os resultados de uma busca são 
agrupados por categoria e conterão palavras realçadas 
para facilitar a sua análise. 

3. Apenas arquivos armazenados em discos rígidos internos 
ao próprio computador podem ser apresentados no 
resultado de uma busca. 

 
Está (ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) 1, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Acerca do recurso de formatação condicional do programa 
Microsoft Excel 2007, ilustrado na figura abaixo, analise as 
afirmativas a seguir: 
 

 
 
1. A formatação condicional ajuda-nos a enfatizar valores 

não-usuais, através de escalas de cores, barras de dados 
ou ícones. 

2. As regras utilizadas na formatação condicional somente 
funcionam caso os valores das células sejam numéricas, 
pois só assim podemos utilizar as comparações de maior, 
menor e igual. 

3. É possível configurar a formatação condicional para 
destacar o valor mais baixo ou o valor mais alto 
encontrado em um intervalo de células. 

 
Está (ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) 1, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
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Analise o roteiro abaixo, a ser executado no programa 
Microsoft Word 2007. 
 �

 Na guia Layout de Página, no grupo Plano de Fundo da 
Página, clique na opção Marca d'água. �

 Selecione uma marca d'água pré-criada, como 
Confidencial ou Urgente, na galeria de marcas d'água. 

 
Com base nesse roteiro e no programa Microsoft Word 2007, 
analise as seguintes afirmativas: 
 
1. O roteiro apresentado é relativo à inserção de marcas 

d'água em documentos Word, mas está incorreto, pois não 
existe nesse programa uma galeria de marcas d'água. 

2. Uma marca d'água de um documento pode ser visualizada 
no modo de exibição Layout de Impressão ou no próprio 
documento impresso, mas não no modo de exibição 
Leitura de tela Inteira. 

3. Outro roteiro pode ser seguido, de forma a se criar uma 
marca d'água personalizada. 

 
Está (ão) correta(s) as afirmativas: 
 
A) 3, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
 
 
 
Acerca do programa Microsoft Internet Explorer 7, analise as 
seguintes afirmativas: 
 
1. O Filtro de Phishing é uma opção que pode ser ativada 

para ajudar a proteger o usuário contra sites fraudulentos. 
2. Não é possível apagar os dados encontrados no histórico 

de navegação (últimas URLs acessadas). 
3. A tecla F11 é utilizada para ativar ou desativar o modo de 

exibição em tela inteira, recurso bastante importante para 
notebooks com telas pequenas. 

 
Está (ão) correta(s) as afirmativas: 
 
A) 3, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
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