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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM



Execução: Fundatec 
NÍVEL MÉDIO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.  

        

Ser mentalmente flexível: habilidade essencial no século XXI 
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O historiador israelense Yuval Noah Harari é uma das mentes mais brilhantes da atualidade. 

Ele esteve no Brasil em novembro de 2019 participando de congressos e de diversas entrevistas. 

Nas palavras dele, “pela primeira vez na História não fazemos ideia de como estará o mercado 

de trabalho daqui a 30 anos e de que habilidades as pessoas precisarão. Por toda a História, 

prever o futuro tem sido difícil, é claro – o que vai acontecer na política, e assim por diante – mas 

no tocante __ habilidades básicas de que as pessoas precisam, a mudança era muito mais lenta, 

então você sabia o que ensinar __ próxima geração. Mas agora não fazemos ideia sobre quais 

habilidades as pessoas vão precisar em 2040 ou 2050. A única coisa de que temos certeza é que 

elas vão precisar continuar aprendendo e continuar se reinventando por toda a vida. Não é uma 

questão de aprender uma profissão aos 20 e poucos anos e trabalhar naquela profissão pelo resto 

da vida. Não. Você terá que mudar várias vezes”. E continua: “portanto, o mais importante é 

como ensinar às pessoas que elas devem continuar mudando por toda a vida. E isso é 

extremamente importante e extremamente difícil, porque mudanças são estressantes e, 

especialmente após certa idade, as pessoas não gostam de ficar mudando repetidas vezes. Mas 

no século XXI isso será uma necessidade. Portanto, esse é um insight vital: você não deve se 

concentrar numa habilidade em particular, por exemplo, ‘vamos ensinar às pessoas como 

programar computadores’ ou ‘vamos ensinar chinês às pessoas’. Precisamos ensinar as pessoas 

a serem mentalmente flexíveis”. 

Harari conta bastante em seus livros sobre a evolução tecnológica e o desenvolvimento da 

Inteligência Artificial. Tudo isso já está tornando as mudanças muito mais aceleradas e a 

obsolecência de alguns empregos e serviços uma realidade. Se você não buscar essa flexibilidade 

mental, infelizmente, será passado para trás. Achei bem importante ele tocar no assunto das 

pessoas que evitam a todo custo as mudanças, pelo fato de estas serem estressantes e 

desafiadoras. Mas, convenhamos, a vida é desafiadora! Ao contrário do que muitos pensam, isso 

é uma coisa boa, pois de certa forma nos força a sair da inércia, incitando-nos a muitas vezes 

despertarmos potenciais que estão adormecidos dentro da gente. 

No mundo atual, uma pergunta que deve estar presente com relação ao nosso trabalho é: 

“esse trabalho continuará sendo importante, sendo relevante, tendo demanda nos próximos 20, 

30, 40 anos?”. Certamente essa é uma pergunta difícil, porém necessária. Aqueles trabalhos 

voltados a atividades mecânicas repetitivas ou que envolvam softwares que estão em 

desenvolvimento, quem trabalha com eles precisa ficar bastante antenado para a possibilidade 

de ser substituído pelas máquinas ou softwares ultra-avançados. Quando o Harari fala em 

aprender, é lógico que ele está falando também em estudar. O estudo não necessariamente 

precisa estar vinculado a uma faculdade, universidade ou curso técnico. Você pode aprender por 

meio, inclusive, de tutoriais na internet ou cursos online. 

Percebo a existência de um movimento global no qual os contratantes estão vendo cada 

vez mais os indivíduos para além dos seus currículos, mas analisando também suas habilidades 

sociais, comunicacionais, emocionais, etc. Diria que essa mente flexível é como a mente de uma 

criança, que é ávida pela aprendizagem, por saber como as coisas funcionam, como desvendar 

os grandes mistérios. No século XXI, mais do que nunca precisamos ter esse olhar curioso, essa 

vontade de aprender mais e mais a cada dia. Os grandes educadores costumam dizer isso, as 

crianças têm essa curiosidade inata e, à medida que vão crescendo, vão deixando que ela 

arrefeça por conta de uma série de fatores, sendo um deles o medo de errar, o medo de falhar. 

Mas pense! Como podemos aprender algo novo sem errar, sem ter dificuldades? 

A flexibilidade é uma postura que envolve a humildade de saber que se é um eterno 

aprendiz e que se desconhece bem mais coisas do que se conhece. Essa é a dinâmica da vida, 

um eterno mergulho no desconhecido, dia após dia, ano após ano. Torna-se salutar ver de forma 

positiva a flexibilidade mental, pois ela é, na realidade, uma bela virtude. 
 

(Disponível em https://www.contioutra.com/ser-mentalmente-flexivel-habilidade-essencial-no-seculo-xxi/ 
– texto adaptado especialmente para esta prova.) 
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Execução: Fundatec 
NÍVEL MÉDIO 

QUESTÃO 01 – Considere os seguintes sinônimos apresentados ao lado das palavras extraídas do 

texto, verificando se podem substituí-las sem prejudicar o contexto em que ocorrem: 

 

A) brilhantes (l. 01) – luzidias. 

B) lenta (l. 06) – funesta. 

C) tutoriais (l. 35) – pesquisas. 

D) ávida (l. 39) – tépida. 

E) inata (l. 42) – referente. 

 

 

QUESTÃO 02 – Sobre a grafia de termos localizados no texto, considere as seguintes afirmações: 

 

I. “obsolecência” (l. 21) está escrito corretamente. 

II. “trás” (l. 22) está escrito incorretamente, pois o correto é escrever “traz”. 

III. “ultra-avançados” (l. 32) está escrito corretamente.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 03 – Com base no que estabelece a Nomenclatura Gramatical Brasileira, “certas palavras, 

por não se poderem enquadrar entre os advérbios terão classificação à parte”. É o caso do termo 

“infelizmente” (l. 22), classificado como uma palavra denotativa de: 

 

A) Realce. 

B) Afetividade. 

C) Inclusão. 

D) Limitação. 

E) Retificação. 

 

 

QUESTÃO 04 – No excerto “Diria que essa mente flexível é como a mente de uma criança, que é 

ávida pela aprendizagem, por saber como as coisas funcionam, como desvendar os grandes mistérios”, 

a primeira vírgula foi empregada para separar: 

 

A) Orações justapostas assindéticas. 

B) Um predicativo. 

C) Um adjunto adverbial. 

D) Uma expressão retificativa. 

E) Uma oração adjetiva explicativa. 

 

 

QUESTÃO 05 – Considerando-se somente o que é explicitado pelo texto, é correto afirmar que: 

 

A) O historiador israelense Yuval Noah Harari entende que é a primeira vez nos últimos 30 anos que 

não fazemos ideia de como o mercado de trabalho está funcionando na atualidade. 

B) Há uma tendência, segundo o historiador israelense Yuval Noah Harari, na qual quem aprende uma 

profissão aos 20 e poucos anos trabalhe nela até a aposentadoria. 

C) A busca da flexibilidade mental pode encaminhar o indivíduo em direção ao retrocesso em sua 

carreira profissional. 

D) Conteúdos disponíveis na internet também permitem que uma pessoa aprenda, não estando o 

estudo necessariamente atrelado ao mundo acadêmico ou às formações técnicas. 

E) Contratantes estão analisando candidatos a empregos em função de suas habilidades técnicas 

demonstradas em currículos, priorizando as competências biológicas por eles adquiridas. 
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Execução: Fundatec 
NÍVEL MÉDIO 

QUESTÃO 06 – Na oração “Harari conta bastante em seus livros sobre a evolução tecnológica e o 

desenvolvimento da Inteligência Artificial”, o item sublinhado cumpre, sintaticamente, a função de: 
 

A) Objeto direto. 

B) Objeto indireto. 

C) Predicativo do sujeito. 

D) Complemento nominal. 

E) Agente da passiva. 
 

 

QUESTÃO 07 – Sobre o fragmento adaptado “Aqueles trabalhos voltados a atividades mecânicas 

repetitivas, quem trabalha com eles precisa ficar bastante antenado para a possibilidade de ser 

substituído pelas máquinas”, se o pronome “aqueles” for flexionado no singular, quantas outras 

palavras precisariam ter a grafia modificada para garantir a correta concordância verbo-nominal? 
 

A) Três. 

B) Quatro. 

C) Cinco. 

D) Seis. 

E) Sete. 
 

 

QUESTÃO 08 – Para assegurar a coesão das ideias expostas no penúltimo parágrafo do texto, o 

pronome “ela” (l. 42), que aparece grifado, está retomando anaforicamente o termo ou expressão: 
 

A) mente flexível (l. 38). 

B) criança (l. 39). 

C) ávida (l. 39). 

D) vontade de aprender (l. 41). 

E) curiosidade inata (l. 42). 
 

 

QUESTÃO 09 – A locução conjuntiva “à medida que” (l. 42), em destaque no texto, exprime a ideia 

de: 
 

A) Condicionalidade. 

B) Alternância. 

C) Proporcionalidade. 

D) Finalidade. 

E) Conformidade. 
 

 

QUESTÃO 10 – As linhas tracejadas situadas no primeiro parágrafo são, correta e respectivamente, 

preenchidas com: 
 

A) as – a  

B) às – à 

C) à – à 

D) as – à 

E) às – a 
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 – Um determinado clube aquático reduziu o valor da associação em 30% para vender 

mais títulos. Quando passaram-se 30 dias, aumentaram o valor da associação em 15% e depois de 

mais 30 dias, aumentaram o valor da associação em mais 15%. Isso quer dizer que, após os 60 dias 

o valor da associação: 
 

A) Voltou ao valor original. 

B) Valorizou mais de 7%. 

C) Desvalorizou mais de 7%. 

D) Valorizou mais de 10%. 

E) Desvalorizou mais de 10%. 
 

 

QUESTÃO 12 – Qual foi a taxa mensal de uma aplicação, sob regime de juros simples, de um capital 

de R$ 3.000,00, durante 4 bimestres, para gerar juros de R$ 240,00? 
 

A) 8%. 

B) 5%. 

C) 3%. 

D) 2%. 

E) 1%. 
 

 

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa que define, corretamente, a função de 1º grau que gerou o 

gráfico abaixo. 
 

 
A) 4x + 4 

B) 2x + 4 

C) X² + 4x + 4 

D) X² + 4x 

E) X + 12 

 
 

QUESTÃO 14 – Uma máquina a laser corta 1.700 cartões de papel a cada 15 minutos. Quanto tempo 

irá demorar para cortar 20.400 cartões iguais aos primeiros? 
 

A) 6 horas. 

B) 5 horas. 

C) 4 horas. 

D) 3 horas. 

E) 2 horas. 
 

 

QUESTÃO 15 – Quanto mede 
3

4
 do comprimento de um círculo cujo diâmetro é de 12 cm?             

(utilizar π = 3,14) 
 

A) 37,68 cm. 

B) 28,26 cm. 

C) 19,63 cm. 

D) 10,28 cm. 

E) 3,14 cm. 
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NÍVEL MÉDIO 

LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 16 – Está previsto na Constituição Federal que a educação, um direito de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho. Quanto aos princípios sobre os quais o ensino será ministrado, analise as assertivas a 

seguir: 

 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

II. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino. 

III. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 17 – Considerando a Lei Orgânica, o que NÃO configura um bem do Município? 

 

A) Bens que atualmente lhe pertencem. 

B) Bens que vierem a ser-lhe atribuídos. 

C) Todas as coisas, móveis ou imóveis, que, a qualquer título, estejam sob seu domínio. 

D) Os direitos e ações que, a qualquer título, estejam sob seu domínio. 

E) Toda a receita proveniente da exploração de petróleo, gás natural e demais recursos minerais 

existentes em seu território. 

 

 

QUESTÃO 18 – Segundo a Lei Orgânica, cabe exclusivamente à Câmara Municipal, 

independentemente da sanção do Prefeito: 

 

A) Apreciar os atos de concessão e ou permissão e os de renovação de concessão e/ou permissão de 

serviços de transportes coletivos. 

B) Dispor sobre o sistema tributário municipal, arrecadação e distribuição de suas rendas. 

C) Tratar sobre a transferência temporária da sede do Governo Municipal. 

D) Deliberar sobre organização das funções fiscalizadoras da Câmara Municipal. 

E) Preceituar sobre criação, organização e supressão de distritos. 

 

 

QUESTÃO 19 – De acordo com a Lei Orgânica, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial do Município e das entidades da administração direta e indireta, quanto à 

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 

exercida:  

 

I. Pela Câmara Municipal, mediante controle externo. 

II. Pela população, através de um comitê de representantes formado por um membro de cada bairro 

ou distrito. 

III. Pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 20 – Conforme a Lei Orgânica, informações como dívidas do Município, por credor, com as 

datas dos respectivos vencimentos, inclusive das dívidas a longo prazo e encargos decorrentes de 

operações de crédito, informando sobre a capacidade de a Administração Municipal realizar operações 

de crédito de qualquer natureza e situação dos servidores do Município, seu custo, quantidade e órgãos 

em que estão lotados e em exercício, dentre outras, devem ser repassadas: 
 

A) Semestralmente, do Prefeito em exercício à Câmara de Vereadores. 

B) Do Prefeito Municipal ao seu sucessor, em até trinta dias antes do término do mandato. 

C) Da equipe de Administração Municipal à população, quarenta e cinco dias após a posse do novo 

Prefeito. 

D) Da Câmara de Vereadores ao Secretário de Administração, sempre que solicitado. 

E) Ao Prefeito Municipal pela Secretaria de Finanças, no prazo de quarenta e cinco dias após o 

recebimento do pedido. 
 

 

QUESTÃO 21 – Três amigos conversam sobre a forma como a frequência do servidor será controlada: 
 

 Aline: “Apenas através do ponto é possível saber se a pessoa compareceu ao trabalho”. 

 Maria: “Discordo, Aline. Há casos em que as pessoas não estão sujeitas ao ponto, então deve ser 

seguido o que diz no regulamento que esses servidores devem seguir”. 

 Otávio: “Gurias, vocês duas estão certas. E ainda digo: de forma alguma é possível dispensar o 

servidor do registro do ponto e abonar faltas ao serviço”. 
 

Com base no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Santo Augusto/RS, qual das 

pessoas acima está correta em sua afirmação? 
 

A) Somente a Aline. 

B) Somente a Maria. 

C) Somente o Otávio. 

D) Somente a Aline e Otávio. 

E) Aline, Maria e Otávio. 
 

 

QUESTÃO 22 – Analise as afirmações a seguir sobre as diárias, considerando o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos do Município de Santo Augusto/RS. Qual está correta? 
 

A) O servidor que receber diárias e não se afastar da sede deverá devolver o valor equivalente a três 

dias, nos casos em que a previsão de afastamento for igual ou superior a esse período. 

B) As diárias serão pagas ao servidor que, por interesse de alguns colegas de repartição, se deslocar 

para estudo. 

C) O valor concedido ao servidor a título de diárias destina-se somente para cobrir despesas de 

pousada. 

D) As concessões de diárias serão regulamentadas por lei específica. 

E) Nos deslocamentos para a capital do Estado e fora deste, as diárias sofrerão acréscimo de 30% 

(trinta por cento) e 40% (quarenta por cento), respectivamente. 
 

 

QUESTÃO 23 – Leila é servidora pública municipal. Sabe que, de acordo com o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos do Município de Santo Augusto/RS, poderá ser cedida para exercício em outro 

órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados e dos Municípios, bem como entidades privadas 

que têm como finalidade a promoção da saúde e da educação sem fins lucrativos, em algumas 

hipóteses. Sendo assim, analise as seguintes assertivas e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas  
 

(  ) Para exercício de função de confiança. 

(  ) Em casos previstos em leis específicas. 

(  ) Para cumprimento de convênio. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – V. 

B) V – F – V. 

C) F – V – F. 

D) F – F – F. 

E) F – V – V. 
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QUESTÃO 24 – O Município garantirá aos seus servidores ocupantes de cargos efetivos o Plano de 

Seguridade Social composto das prestações discriminadas no Título VII do Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos do Município de Santo Augusto/RS. Sobre o tema, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) O Plano de Seguridade Social é uma forma de garantir meios de subsistência em eventos como 

doença do servidor, por exemplo. 

B) O Plano de Seguridade Social compreende um conjunto de benefícios e ações que atende, dentre 

outras finalidades, a proteção à maternidade. 

C) As prestações do Plano de Seguridade Social, não atendidas pelo sistema próprio de previdência 

social do Município, serão custeadas, como vantagens de natureza social, diretamente pelo Estado 

ou, em casos excepcionais, pelo Governo Federal. 

D) Um dos benefícios do Plano para o servidor é a licença à adotante. 

E) O auxílio-reclusão é o benefício oferecido aos dependentes dos servidores. 

 

 

QUESTÃO 25 – Segundo a Lei Municipal nº 1.692/2003, _________ é o agrupamento de cargos da 

mesma denominação, com iguais atribuições e responsabilidades, constituída(o) de padrões e classes 

e _________ é o conjunto de cargos de provimento efetivo para os quais os servidores poderão 

ascender através das classes, mediante promoção. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) cargo em comissão – funções gratificadas  

B) carreira – categoria funcional  

C) classe – padrão 

D) categoria funcional – carreira 

E) padrão – classe 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 26 – Conforme a Lei nº 8.080/1990, é dever do Estado garantir a saúde, acesso universal 

e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, todavia, isso não 

exclui o dever de outras fontes, quais sejam: 
 

I. Pessoas. 

II. Família. 

III. Empresas. 

IV. Sociedade. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e IV. 

D) Apenas III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 27 – Conforme o Manual de Suporte Básico de Vida (2014), no capítulo que trata de 

acidente com múltiplas vítimas, cabe ao Auxiliar/Técnico de Enfermagem: 
 

I. Estimar o número e a gravidade das vítimas. 

II. Avaliar a necessidade de recursos adicionais e especializados. 

III. Reportar todas as informações do evento à Regulação Médica, antes de qualquer intervenção na 

cena, aguardando orientações. 

IV. Avaliar e determinar a distribuição dos recursos humanos e materiais para atendimento, conforme 

a necessidade dos pacientes. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III e IV. 

D) Apenas I, II e III. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 28 – Sobre DSTs, analise as assertivas abaixo: 
 

I. A Clamídia tem sintomas como ocorrimento parecido com clara de ovo no canal da urina e dor ao 

urinar. 

II. O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) compromete o funcionamento do sistema imunológico 

humano, impedindo-o de executar adequadamente sua função de proteger o organismo contra as 

agressões externas. 

III. A Sífilis é causada pela bactéria Treponema pallidum. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 29 – Conforme a Lei nº 8.080/1990, qual das alternativas abaixo NÃO representa um 

princípio do SUS? 
 

A) Exclusão da comunidade. 

B) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

C) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 

D) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades. 

E) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 
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QUESTÃO 30 – Sobre hepatites virais e sua forma de transmissão, relacione a Coluna 1 com à        

Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Hepatite A. 

2. Hepatite C. 

3. Hepatite D. 

 

Coluna 2 

(  ) A transmissão por relação sexual desprotegida ocorre, mas é mais rara. 

(  ) Da mãe infectada para o filho durante a gestação, o parto ou a amamentação. 
(  ) Transmissão fecal-oral. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 2 – 3. 

B) 2 – 3 – 1. 

C) 3 – 1 – 2. 

D) 3 – 2 – 1. 

E) 2 – 1 – 3. 

 

 

QUESTÃO 31 – Uma paciente internada na sala de recuperação de um hospital recebe uma prescrição 

médica de 1.000 mg de Dipirona Endovenosa (EV). Sabendo-se que na unidade está disponível 

dipirona 500 mg/mL em ampolas de 2 mL, quantas ampolas devem ser administradas para essa 

paciente? 

 

A) Uma. 

B) Duas. 

C) Três.  

D) Quatro. 

E) Cinco. 

 

 

QUESTÃO 32 – Considere que você é o técnico de enfermagem de uma unidade e deve administrar, 

conforme prescrição médica, 4 mg de betametasona. No hospital, está disponível o medicamento em 

frasco ampola de 5,0 mL, com 8 mg/mL. Quanto desse medicamento deve ser aspirado para 

administração da dose correta? 

 

A) 0,25 mL. 

B) 0,5 mL. 

C) 1,5 mL. 

D) 2,0 mL. 

E) 2,5 mL. 

 

 

QUESTÃO 33 – Um paciente precisa receber um frasco de soro fisiológico (SF) 0,9% de 500 mL em 

6 horas. Considerando o arredondamento padrão, o gotejamento do soro, em macrogotas, é de: 

 
A) 26 gotas/minuto. 

B) 27 gotas/minuto. 

C) 28 gotas/minuto. 

D) 29 gotas/minuto. 

E) 30 gotas/minuto. 
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QUESTÃO 34 – A forma mais eficaz de prevenção e controle de infecções é a higiene das mãos. Sobre 

os 5 momentos de higiene das mãos, relacione a Coluna 1 à Coluna 2 

 

Coluna 1  

1. Antes do contato com o paciente. 

2. Antes da realização de procedimento asséptico.  

3. Após contato com o paciente.  

 

Coluna 2  

(  ) Para a proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos presentes nas mãos do 

profissional e que podem causar infecções. 

(  ) Para a proteção do profissional, evitando a contaminação com microrganismos do paciente. 

(  ) Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência à saúde, incluindo as superfícies e 

os objetos próximos ao paciente, evitando a transmissão de microrganismos do próprio paciente. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 2 – 3 – 1.  

B) 3 – 1 – 2. 

C) 1 – 2 – 3. 

D) 2 – 1 – 3.  

E) 1 – 3 – 2. 

 

 

QUESTÃO 35 – Para que a aferição de pressão arterial tenha valor diagnóstico, é necessário que ela 

seja realizada com a técnica correta. Qual das alternativas abaixo NÃO apresenta uma das 

recomendações para a realização da verificação desse sinal vital? 

 

A) Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia. 

B) Certificar-se de que o paciente não praticou exercícios físicos há 60-90 minutos. 

C) Utilizar o manguito de tamanho adequado para o braço do paciente. 

D) Manter o braço do paciente abaixo da altura do coração. 

E) Palpar o pulso radial e inflar o manguito até o seu desaparecimento, para estimativa de pressão 

sistólica. 

 

 

QUESTÃO 36 – Para a boa evolução de um atendimento prestado, é necessário que tudo seja descrito 

e registrado de forma padrão, a fim de se ter uma compreensão universal. Sabendo disso, relacione 

a Coluna 1 à Coluna 2 a respeito de termos técnico utilizados na prática da Enfermagem. 

 

Coluna 1 

1. Cianose. 

2. Deambular. 

3. Epistaxe. 

4. Disúria. 

 

Coluna 2 

(  ) Caminhar, andar. 

(  ) Sangramento no nariz. 
(  ) Dificuldade de urinar que pode ou não estar acompanhada de dor. 

(  ) Coloração azulada na pele. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 2 – 3 – 4. 

B) 2 – 3 – 4 – 1. 

C) 3 – 2 – 4 – 1. 

D) 4 – 1 – 3 – 2. 

E) 2 – 4 – 1 – 3. 
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QUESTÃO 37 – Conforme o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, qual das alternativas 

abaixo NÃO é um dos direitos desses profissionais? 

 

A) Exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos. 

B) Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício 

profissional. 

C) Associar-se, exercer cargos e participar de Organizações da Categoria e órgãos de Fiscalização do 

Exercício Profissional, atendidos os requisitos legais. 

D) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, cientifica, ética e 

legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. 

E) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, 

responsabilidade, honestidade e lealdade. 

 

 

QUESTÃO 38 – Qual das doenças abaixo NÃO é uma doença de notificação compulsória no território 

nacional? 

 

A) Dengue. 

B) Coqueluche. 

C) Hipertensão Arterial Sistêmica. 

D) Novo Coronavírus. 

E) Hanseníase. 

 

 

QUESTÃO 39 – A Tríplice Viral é uma das vacinas feita de vírus atenuado e que compõe o nosso 

calendário vacinal. Essa vacina protege contra quais doenças? 

 

A) Sarampo, Caxumba e Rubéola. 

B) Caxumba, Coqueluche e Varicela. 

C) Varicela, Rubéola e Sarampo. 

D) Rubéola, Coqueluche e Tétano. 

E) Tétano, Varicela e Difteria. 

 

 

QUESTÃO 40 – Qual das vacinas abaixo é administrada por via intradérmica? 

 

A) Tríplice Viral. 

B) Tetra Viral. 

C) Bacilo de Calmette e Guérin – BCG. 

D) Pentavalente. 

E) Vacina Inativada Poliomielite – VIP. 

 

 


