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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto I 
 

 
As questões 1, 2, 3 e 4 se referem ao Texto I 
 
 
 
 
No trecho “cana, caqui, inhame, abóbora, onde só vento se 
semeava outrora” o autor faz uma crítica: 
 
A) à falta de interesse no Brasil para o plantio desses 

alimentos. 
B) aos tipos de alimentos que agora são cultivados. 
C) à falta de distribuição de terras no País para a agricultura.  
D) ao vento, que atrapalha a agricultura. 
E) aos alimentos que eram cultivados antigamente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Com exceção do primeiro parágrafo, os demais são finalizados 
com a expressão “Vamos embora”. Qual o sentido dessa 
expressão, em relação à idéia central do texto? 
 
A) Faz uma menção implícita ao processo de migração, no 

Brasil, por falta de distribuição de terras. 
B) Trata-se de uma canção de despedida, daí o uso dessa 

expressão. 
C) A expressão é usada apenas para efeito de rima, um dos 

elementos necessários para fazer uma canção. 
D) O autor está chamando as pessoas citadas no texto para 

acompanhá-lo. 
E) A expressão estabelece uma relação comparativa entre os 

parágrafos. 
 
 
 
 
Em “Onde só vento se semeava outrora”, a palavra sublinhada 
significa: 
 
A) divergência; 
B) similitude; 
C) ressalva; 
D) assimetria; 
E) anterioridade. 
 
 
 
 
O segundo parágrafo estabelece com o terceiro parágrafo uma 
relação de: 
 
A) conseqüência; 
B) proporção; 
C) adição; 
D) causa; 
E) comparação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assentamento 
Chico Buarque

 
Quando eu morrer, que me enterrem na 
beira do chapadão 
-- contente com minha terra 
cansado de tanta guerra 
crescido de coração 
 
Zanza daqui 
Zanza pra acolá 
Fim de feira, periferia afora 
A cidade não mora mais em mim 
Francisco, Serafim 
Vamos embora 
 
Ver o capim 
Ver o baobá 
Vamos ver a campina quando flora 
A piracema, rios contravim 
Binho, Bel, Bia, Quim 
Vamos embora 
 
Quando eu morrer 
Cansado de guerra 
Morro de bem 
Com a minha terra: 
Cana, caqui 
Inhame, abóbora 
Onde só vento se semeava outrora 
Amplidão, nação, sertão sem fim 
Ó Manuel, Miguilim 
Vamos embora  
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04
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Texto II 

 

 
(MENINO MALUQUINHO, out. 2007) 

As questões 5 e 6 se referem ao Texto II 
 
 
 
 
A idéia central da tirinha é revelada ao leitor a partir da mudança de preposições. Em qual trecho do texto identificamos essa relação? 
 
A) “CADÊ O MALUQUINHO?” 
B) “ESTÁ DE CAMA!” 
C) “QUER DIZER...ESTÁ NA CAMA!” 
D) “OBA! TÔ GRIPADO!” 
E) “NÃO VOU PRA ESCOLA! 
 
 
 
 
A expressão QUER DIZER, no trecho “QUER DIZER... ESTÁ NA CAMA”, indica que: 
 
A) a mãe do Menino Maluquinho confirma a primeira informação que deu ao amigo do seu filho. 
B) a informação dada pela mãe do Menino Maluquinho ao colega do garoto precisava ser corrigida. 
C) o Menino Maluquinho não foi à escola porque estava doente. 
D) a pergunta feita pelo garoto não tinha sido bem interpretada pela mãe do Menino Maluquinho. 
E) embora ESTÁ DE CAMA e ESTÁ NA CAMA sejam estruturas diferentes, expressam uma única informação. 
 

Texto III 
 

 
“Diálogo entre duas crianças: 

 
 - Eu nasci nesta casa. 
 - E eu nasci num hospital. 
 - Por quê? Você estava doente?” 
 

 
 
 
 
O exemplo acima (Texto 3)  é uma piada. O que nos faz achar o texto engraçado são as diferentes visões de mundo das duas crianças. 
Alguns elementos lingüísticos nos ajudam a entender a idéia central do texto, assim como a sua graça. Sobre esta relação, identifique a 
alternativa correta: 
 
A) Há um pronome que faz referência a uma primeira pessoa, precedido de uma preposição, para identificar lugares, o que leva a 

divergência de compreensão. 
B) O verbo nascer tem significados diferenciados para os meninos. 
C) A palavra hospital é compreendida de formas distintas pelos dois meninos. 
D) Ao perguntar: “Você estava doente?” um dos meninos entende que a palavra hospital tem mais de um significado. 
E) Os meninos conjugam o verbo nascer no pretérito perfeito. Este tempo verbal é inadequado, nesse texto, por isso ocorre o 

conflito de compreensão. 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 
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Identifique a alternativa correta quanto ao uso da crase: 
 
A) “foi à uma loja”; 
B) “Pedro disse à Alberto; 
C) “recusou-se à morrer; 
D) “eu disse à ela para ir embora”; 
E) “eu prefiro peixe à portuguesa” 
 

CONHECIMENTOS DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS 
 
 
 
 
Considerando a Legislação da Saúde, no Brasil, analise as 
afirmativas abaixo: 
 
I. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação. 

II. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, é a Lei 
Orgânica da Saúde e dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes. 

III. A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde. 

 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Somente a I e II estão corretas. 
B) Somente a II e III estão corretas. 
C) Somente a I e III estão corretas. 
D) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
E) As afirmativas I, II e III estão incorretas. 
 
 
 
 
A integralidade é um dos princípios do Sistema Único de Saúde 
e significa: 
 
A) A organização do sistema de saúde por nível de 

complexidade da assistência. 
B) Que o sistema de saúde deve atender a todos, sem 

distinções ou restrições, oferecendo toda a atenção 
necessária, sem qualquer custo. 

C) A igualdade da atenção à saúde, sem privilégios ou 
preconceitos, devendo disponibilizar recursos e serviços de 
forma justa, de acordo com as necessidades de cada um. 

D) A participação da comunidade na fiscalização dos serviços 
de saúde. 

E) A garantia ao usuário de ações de promoção, prevenção, 
tratamento e reabilitação em todos os níveis de 
complexidade do sistema. 

 
 
 
São competências do Sistema Único de Saúde, exceto: 
 
A) Identificar e divulgar os fatores condicionantes e 

determinantes da saúde. 
B) Executar serviços de vigilância epidemiológica e 

vigilância sanitária. 
C) Garantir a cobertura assistencial à população 

exclusivamente através dos serviços públicos de saúde. 
D) Executar serviços de saneamento básico. 
E) Executar ações de saúde do trabalhador. 
 
 
 
 
Em relação ao Pacto pela Vida (Portaria/GM nº 399, de 26 de 
fevereiro de 2006), assinale a alternativa correta: 
 
A) É o compromisso entre os três gestores (federal, estadual e 

municipal) do Sistema Único de Saúde em torno das 
prioridades que apresentam impacto sobre a situação de 
saúde da população brasileira. 

B) Entre as prioridades está o controle das doenças 
sexualmente transmissíveis. 

C) É o compromisso pactuado entre o gestor municipal de 
saúde e o Conselho Municipal de Saúde para a redução da 
mortalidade infantil e materna. 

D) É uma pactuação entre o gestor federal e o gestor 
municipal para garantir o financiamento das ações de 
atenção básica. 

E) O controle das doenças crônico-degenerativas está entre as 
metas pactuadas. 

 
 
 
 
Em relação ao Programa de Saúde da Família (PSF) assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) São desenvolvidas atividades de acordo com o 

planejamento e a programação realizados com base no 
diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a 
comunidade; 

B) Engloba apenas ações de caráter coletivo, que envolvem a 
promoção e proteção à saúde e a prevenção de doenças. 

C) Deverá proceder aos encaminhamentos dos usuários aos 
serviços de média e alta complexidade quando necessário. 

D) É realizada assistência básica integral e contínua, 
organizada à população adscrita. 

E) Caracteriza-se como a porta de entrada preferencial do 
sistema de saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13
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Os profissionais das equipes de atenção básica têm importante 
papel e contribuição nas ações de vigilância à saúde. Todas as 
alternativas abaixo são atribuições comuns a todos os membros 
dessas equipes, exceto: 
 
A) Notificar casos suspeitos e confirmamos de doenças da 

Lista Nacional de Notificação compulsória. 
B) Realizar busca ativa de casos novos de doenças e 

convocação dos faltosos ao tratamento. 
C) Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples 

de manejo ambiental para controle de vetores. 
D) Diagnosticar e tratar precocemente as doenças 

transmissíveis. 
E) Alimentar e analisar dados dos Sistemas de Informação em 

Saúde. 
 
 
 
 
Em relação ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS), coloque (V) se a afirmativa for verdadeira e (F) se a 
afirmativa for falsa,  
 
(   ) Tem como equipe mínima um médico, um enfermeiro, um 

auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes 
comunitários de saúde. 

(   ) É entendido como um programa de reorientação do modelo 
assistencial, operacionalizado mediante a implantação de 
equipes multiprofissionais. 

(   ) Cada equipe do programa se responsabiliza pelo 
acompanhamento de cerca de mil famílias de uma 
determinada área. 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) V, V, F. 
B) F, F, V. 
C) F, F, F. 
D) F, V, V. 
E) V, F, F. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
A movimentação da caixa torácica permite verificação da 
freqüência respiratória. Ela é observada quanto à sua amplitude 
ou profundidade de expansão e ritmo, podendo alterar-se, 
tornando a respiração superficial ou profunda. Dessa forma, é 
correto caracterizar a respiração rápida e superficial que está 
presente na dor torácica e nos quadros de hipertermia como: 
 
A) Respiração de Cheyne-Stokes. 
B) Taquipnéia. 
C) Hiperpnéia. 
D) Respiração de Biot. 
E) Respiração de Kussmaul. 
 
 
 
 
Assinale a alternativa cujos termos correspondem 
respectivamente à dificuldade para respirar deitado em posição 
horizontal (supina), à dificuldade respiratória e à respiração 
normal, nessa seqüência. 
 
A) Dispnéia, ortopnéia, eupnéia. 
B) Dispnéia, eupnéia, ortopnéia. 
C) Dispnéia, bradipnéia, ortopnéia. 
D) Ortopnéia, dispnéia, eupnéia. 
E) Apnéia, dispnéia, ortopnéia. 
 
 
 
 
A oxigenioterapia pode ser feita por catéter nasal. Um cuidado 
neste tipo de tratamento é: 
 
A) fazer exercícios respiratórios antes do tratamento. 
B) colocar o paciente em decúbito ventral. 
C) fechar portas e janelas durante o procedimento. 
D) umedecer o oxigênio para evitar ressecamento das 

mucosas. 
E) elevar os membros inferiores. 
 
 
 
 
O cuidado indispensável da enfermagem em pacientes com 
tubo endotraqueal é: 
 
A) umedecer os olhos do paciente. 
B) realizar aspiração na árvore traqueobrônquica. 
C) controlar o fluxo de oxigênio. 
D) instalar oximetria de pulso. 
E) fazer ausculta pulmonar. 
 
 
 
 
 

 
 
 
O técnico de enfermagem ao cuidar de um paciente com dreno 
torácico deve: 
 
A) evitar pinçar o dreno ao mobilizar o paciente 
B) cuidar para que o frasco seja trocado regularmente para 

mantê-lo seco 
C) anotar volume e aspecto da secreção drenada 
D) realizar tapotagem a cada 4 horas 
E) manter o frasco um pouco acima do tórax 
 
 
 
 
Abaixo estão listados alguns órgãos representativos de classe. 
Qual deles regulamenta o exercício profissional da 
Enfermagem? 
 
A) Associação Brasileira de Enfermagem 
B) Conselho Internacional de Enfermagem 
C) Conselho Federal de Enfermagem 
D) Sindicato de Enfermagem 
E) Conselho Nacional de Enfermeiros 
 
 
 
 
Na coleta de urina de 24 horas o técnico de enfermagem deverá 
garantir que: 
 
A) a primeira urina nas 24 horas do paciente seja coletada. 
B) o frasco coletor seja mantido a temperatura ambiente. 
C) somente ao término da coleta, o frasco deverá ser colocado 

na geladeira. 
D) a última urina do cliente nas 24 horas seja desprezada. 
E) o frasco coletor deverá ser mantido sob refrigeração. 
 
 
 
 
 Para um paciente em pós-operatório imediato de 
esplenectomia, foram prescritos 1.500 ml soro glicosado a 5% e 
1.500 ml de soro fisiológico 0,9% a ser administrado em 12 
horas. Qual deverá ser o gotejamento por minuto: 
 
A) 42 gotas por minuto. 
B) 54 gotas por minuto. 
C) 72 gotas por minuto. 
D) 36 gotas por minuto 
E) 83 gotas por minuto. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22

QUESTÃO 23
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Ao administrar medicamentos pelas vias intramuscular, 
subcutânea ou intradérmica, os ângulos apropriados são, 
respectivamente: 
 
A) 45º, 25º e 15º 
B) 90º, 25º e 15º 
C) 90º, 45º e 15º 
D) 90º, 60º e 45º 
E) 95º, 25º e 15º 
 
 
 
 
Considerando a Lei n.o 7.498/1986, que trata do exercício 
profissional da enfermagem, identifique a resposta correta: 
 
A) A consulta de enfermagem pode ser realizada apenas pelo 

enfermeiro. 
B) É proibido aos enfermeiros realizar parto normal. 
C) O auxiliar de enfermagem mais antigo poderá 

supervisionar o trabalho do técnico recém formado. 
D) A prescrição da assistência de enfermagem pode ser feita 

pelo técnico de enfermagem. 
E) Ao técnico de enfermagem caberá realizar apenas cuidados 

de higiene e conforto do paciente. 
 
 
 
 
Considerando que as condutas dos profissionais de enfermagem 
devem ser amparadas no seu código de ética, assinale a 
alternativa incorreta. 
 
A) O profissional tem o dever de prestar assistência aos 

pacientes sem discriminação de qualquer natureza. 
B) Um profissional viola os princípios da ética quando, 

durante a realização de um banho em um paciente no leito, 
não se preocupa com a privacidade e a intimidade desse 
paciente, deixando-o exposto. 

C) O profissional de enfermagem pode praticar a eutanásia 
em paciente que se encontra em situação crítica, desde que 
esteja seguindo uma ordem médica. 

D) Em casos de catástrofes, o profissional de enfermagem 
deve colocar seus serviços profissionais à disposição da 
comunidade sem pedir vantagens pessoais. 

E) A assistência de enfermagem deve ser realizada 
independentemente do consentimento do paciente ou de 
seu representante legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Um paciente adulto, que está internado na clínica médica de um 
hospital com uma doença renal, possui uma fístula artério-
venosa no membro superior esquerdo. Acerca dos 
procedimentos para verificar os sinais vitais desse paciente, 
julgue os itens a seguir. 
 
A) Após a aferição da temperatura axilar do paciente, o 

termômetro deve ser segurado ao nível dos olhos para uma 
leitura adequada da temperatura medida. 

B) Para a avaliação do pulso do paciente, pode-se utilizar a 
artéria radial. 

C) Na medida da pressão arterial, os valores que se mantêm 
acima dos limites normais devem ser registrados como 
hipotensão arterial. 

D) A verificação da pressão arterial desse paciente deverá ser 
feita no membro que possui a fístula artério-venosa. 

E) Deve-se utilizar o polegar para a correta palpação do pulso 
do paciente. 

 
 
 
 
Qual é o processo em que ocorre um aumento na concentração 
sangüínea de íons de hidrogênio e que, por compensação, 
modifica os efeitos tampões do sangue? 
 
A) Acidose  
B) Alcalose 
C) Alcalóide 
D) Leucocitose 
E) Hematose 
 
 
 
 
Quando o medicamento administrado foi calculado na dose 
necessária para manter os níveis desejáveis de medicamento na 
corrente sangüínea e nos tecidos, durante o tratamento, é porque 
foi levada em consideração a prescrição que se refere à dose: 
 
A) máxima 
B) mínima 
C) de manutenção 
D) corretiva 
E) profilática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29
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Analise as afirmativas abaixo com relação às orientações de 
promoção à saúde do idoso por ocasião da visita domiciliar do 
técnico de enfermagem: 
 
1) Conversar com os familiares sobre a dependência e a 

fragilidade do idoso e enfatizar o desestímulo à autonomia 
dele. 

2) Incentivar a manutenção de hábitos saudáveis de vida, 
como caminhadas ao ar livre e controle de alimentos 
gordurosos. 

3) Deixar claro para o idoso e para a família que o 
desempenho das atividades diárias, mesmo aquelas de 
auto-cuidado, deverão ser realizadas pelos familiares ou 
cuidador. 

4) Orientar o idoso, de acordo com a sua capacidade, a 
desempenhar funções que lhe proporcionem autonomia e 
melhorem sua auto-estima. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
B) 1, 2, 3 e 4 são falsas. 
C) Apenas 1 e 3 são verdadeiras. 
D) Apenas 2 e 4 são verdadeiras. 
E) Apenas 1 e 4 são verdadeiras. 
 
 
 
 
Analise os conceitos abaixo 
 
I. Na autoclave a esterilização é feita pelo calor úmido sob 

pressão e na estufa a esterilização acontece através do calor 
seco. 

II. Gazes, luvas, compressas, roupas, agulhas, sondas de 
borracha, seringas e instrumentos cortantes podem ser 
esterilizados na estufa. 

III. Seringas e agulhas descartáveis podem ser reutilizadas 
quando forem esterilizadas com soluções químicas. 

IV. Todos os materiais devem ser lavados antes de entrar em 
contato com o agente esterilizante. 

 
Assinale a alternativa correta 
 
A) Apenas I e IV são verdadeiros.  
B) Apenas I é verdadeiro. 
C) Apenas II é verdadeiro. 
D) Apenas I e III são verdadeiros. 
E) Apenas II e III são verdadeiros. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
São atividades desenvolvidas pelo técnico de enfermagem no 
auxílio à enfermeira para a realização de coleta de citologia 
oncótica (C.O.): 
 
A) Preencher a ficha da paciente e realizar a coleta de C.O. , 

sem supervisão ou orientação do enfermeiro. 
B) Verificar, entre o grupo de mulheres, se há alguma idosa 

para informá-la da não necessidade de realizar o exame. 
C) Preparar a sala e o material para a coleta da C.O., 

encaminhar a mulher à sala de coleta e auxiliar o 
enfermeiro. 

D) Realizar palestra educativa sobre necessidade da coleta de 
C.O. para as mulheres apenas com vida sexual ativa. 

E) Orientar as mulheres que realizaram histerectomia, quanto 
à necessidade de realizar a C.O. a cada três anos.  

 
 
 
 
 Sendo a Enfermagem a ciência do “cuidar”, enquanto ação 
mais abrangente desenvolve não só atividades no âmbito 
hospitalar, como na comunidade. Analise as afirmativas abaixo 
com relação às ações desenvolvidas pelo técnico de 
enfermagem na reabilitação do paciente no domicílio. 
 
1) Resgate da auto-estima do paciente 
2) Prevenção de complicações no seu estado de saúde. 
3) Incentivo à interação cliente/equipe/família. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) 1, 2, 3 são verdadeiras. 
B) 1, 2, 3 são falsas. 
C) Apenas 1 e 3 são verdadeiras. 
D) Apenas 2 e 3 são verdadeiras. 
E) Apenas 1 é verdadeira. 
 
 
 
 
Dando continuidade às ações de prevenção de agravos e 
promoção à saúde da mulher, ao realizar a visita domiciliar à 
puérpera, o técnico de enfermagem deverá: 
 
A) Medir a altura de fundo uterino e observar os lóquios. 
B) Pesar, medir e verificar a PA da puérpera. 
C) Orientar a lavagem das mamas com água e sabão, sempre 

que for amamentar. 
D) Observar as mamas e incentivar o aleitamento materno até 

o 6º mês de vida da criança. 
E) Orientar o banho do RN apenas uma vez ao dia. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34
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Assinale a única alternativa incorreta, com relação às 
atribuições do técnico de enfermagem dentro do nível de 
atenção primária à saúde. 
 
A) Executar assistência básica e ações de vigilância 

epidemiológica, no nível de suas competências. 
B) Realizar ações de educação em saúde aos grupos de 

patologias específicas e às famílias de risco, conforme 
planejamento da equipe. 

C) Traçar o perfil de saúde bucal da população adscrita. 
D) Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na 

unidade de saúde e, quando necessário no domicílio. 
E) Organizar as ações de imunização referentes à população 

adscrita. 
 
 
 
 
Ao realizar atividades de educação em saúde, o técnico de 
enfermagem, enquanto membro de uma equipe 
multiprofissional da atenção básica orientará as seguintes ações 
de prevenção de câncer de colo uterino: 
 
A) Uso de duchas vaginais. 
B) Realização de exame preventivo (Papanicolau ) a cada 6 

meses. 
C) Realização do exame de Papanicolau nas mulheres que não 

estão grávidas. 
D) Realização de coleta de citologia oncótica anualmente. 
E) Uso de preservativos somente para mulheres sem 

companheiro fixo. 
 
 
 
 
Nas atividades domiciliares de atenção ao idoso acamado, são 
da competência do técnico de enfermagem: 
 
A) Orientar a necessidade de internação hospitalar do 

paciente, para aliviar a família. 
B) Massagem corporal e higiene para prevenção de úlceras de 

pressão. 
C) Identificação de sinais e sintomas clínicos e implantação 

de dieta alimentar. 
D) Realizar a consulta domiciliar. 
E) Encaminhar à unidade hospitalar ao suspeitar do 

agravamento do estado de saúde do idoso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A imunização é uma atividade da responsabilidade de toda 
unidade básica de saúde. O técnico de enfermagem, membro de 
uma equipe multiprofissional, deverá tomar a seguinte atitude, 
ao detectar uma baixa cobertura vacinal numa comunidade: 
 
A) Realizar vacinação no domicílio, mediante (vacinação 

extra-muros). 
B) Convocar a comunidade para vacinação em massa. 
C) Comunicar o fato à enfermeira da unidade, para definição 

das ações em conjunto com a equipe. 
D) Solicitar pedido extra de vacinas à Secretaria Municipal de 

Saúde.  
E) Orientar o Agente Comunitário de Saúde para a realização 

de uma campanha de vacina emergencial.  
 
 
 
 
Assinale a única alternativa que não corresponde à ação de 
competência específica do técnico de enfermagem junto à 
comunidade: 
 
A) Educação em saúde, com realização de palestras sobre 

higiene, prevenção de acidentes e cuidados à saúde. 
B) Organização do conselho de saúde local. 
C) Incentivo às ações de promoção à saúde e prevenção de 

agravos para melhoria da qualidade de vida da população. 
D) Imunização e visitas domiciliares quando necessário. 
E) Vacinação no domicílio aos idosos acamados. 
 
 
 
 
A realização da busca ativa para o controle da tuberculose 
pulmonar deve ser uma ação permanente de todos os membros 
da equipe de saúde, para a prevenção do agravo. A 
sintomatologia respiratória que deverá ser alvo da observação 
da equipe multiprofissional inclui: 
 
A) Prurido intenso, febre vespertina e tosse. 
B) Tosse há mais de 03 semanas, fraqueza e hipertensão. 
C) Sudorese, febre vespertina e tosse há mais de 03 semanas. 
D) Fraqueza, tosse e desmaios. 
E) Febre vespertina, dor no estômago e fraqueza. 
 

 
 
 
São contra-indicações formais para a realização de vacinação 
no ser humano. 

 
A) Doença febril leve e alergias. 
B) Tratamento com corticóides há mais de 30 dias e/ou 

tratamento de neoplasias. 
C) Internação hospitalar e desnutrição. 
D) Resfriado e baixo peso ao nascer. 
E) Vômitos e febres. 
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São ações da competência do técnico de enfermagem no auxílio 
à puericultura: 

 
A) Investigar sinais e sintomas de doenças diarréicas. 
B) Pesar, medir e imunizar as crianças. 
C) Avaliar o risco de agravos nutricionais a partir da 

observação da curva de crescimento e desenvolvimento, 
dentro da consulta de enfermagem. 

D) Orientação e prescrição da dieta para a criança no 1º ano 
de vida. 

E) Orientação ao uso de pomadas nas assaduras. 
 
 
 
 
Apenas 10% dos seres humanos, quando em contato com o 
bacilo de Hansen, adoecem. Dentre os que apresentam a 
doença, alguns irão manifestar a forma paucibacilar e, outros, a 
forma multibacilar. São critérios de classificação para a forma 
manifestada da Hansen em paucibacilar ou multibacilar. 

 
A) Comprometimento neural. 
B) Dormência nos membros. 
C) Número de lesões e características associadas. 
D) A perda da sensibilidade local e da força dos membros. 
E) Característica da lesão. 
 
 
 
 
O incentivo ao aleitamento materno deve fazer parte da rotina 
da equipe de atenção básica e, a gestante deverá ser informada 
sobre o preparo das mamas para a amamentação. 
 
São dicas importantes para a manutenção das mamas saudáveis: 

 
A) Uso do sutiã apenas no final da gestação.  
B) Exposição das mamas ao sol, por pelo menos 20 minutos, 

antes das 09h00 da manhã e, após as 16h00, para evitar 
fissuras. 

C) Passar um pente em direção ao mamilo, durante o banho 
de chuveiro. 

D) Lavar as mamas com água e sabão toda vez que for 
amamentar. 

E) Suspender a amamentação na presença de fissuras na 
mama.  

 
 
 
 
A imunização é o processo que confere proteção ao organismo 
através da produção de anticorpos específicos para os agentes 
infecciosos. São vacinas obrigatórias ao nascer, que o RN 
deverá receber, ainda, na maternidade 

 
A) Hep. B e rotavírus – 1ª dose. 
B) VOP e BCG. 
C) Hep. B e BCG 
D) VOP e BCG. 
E) Sarampo e BCG 
 

 
 
 
Na unidade de recuperação anestésica, um paciente tem 
dificuldade para respirar devido a uma obstrução causada pela 
língua. Deve-se então: 
 
A) Não tomar medida alguma, senão chamar a enfermeira. 
B) Ministrar oxigênio através de uma máscara a 10 

litros/minuto 
C) Realizar sucção na faringe e na árvore bronquial. 
D) Pedir ao paciente para usar espirômetro de incentivo 
E) Posicionar o paciente de modo que a língua caia para 

frente 
 
 
 
 
Assinale a alternativa que indica corretamente a forma de 
completar as frases abaixo: 
______________ tem por objetivo remover a sujidade e matéria 
orgânica dos artigos. 
______________ procedimento utilizado para a destruição de 
todas as formas de vida microbianas. 
______________ processo de destruição de microorganismos 
na forma vegetativa (não esporulada). 
 
A) Desinfecção, limpeza, esterilização. 
B) Limpeza, esterilização, desinfecção. 
C) Limpeza, lavagem e esterilização. 
D) Desinfecção, esterilização, limpeza. 
E) Limpeza, desinfecção, esterilização. 
 
 
 
 
Foram prescritas 2000 unidades de heparina subcutânea para 
um cliente. No setor têm-se frascos contendo 5000 unidades/ml. 
A quantidade a ser administrada ao paciente é: 
 
A) 0,6 ml; 
B) 0,4 ml; 
C) 0,8 ml; 
D) 0,9 ml; 
E) 0,5 ml. 
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Relacione a primeira coluna com a segunda, considerando os 
fatores de risco cirúrgico e as respectivas estratégias 
preventivas. 
 
I. Obesidade 
II. Má nutrição 
III. Presença de etilismo 
IV. Presença de diabetes mellitus 
V. Presença de doença cardiovascular 
 
(   ) Reconhecer os sinais e sintomas de cetoacidose e glicosúria 

que podem ameaçar uma experiência cirúrgica. 
(   ) Incentivar a redução de peso, se houver tempo. 
(   ) Evitar a imobilização prolongada que resulta em estase 

venosa. 
(   ) Estar preparado para fazer a lavagem gástrica no paciente 

intoxicado, caso a cirurgia não possa ser adiada. 
(   ) Atentar para o caso de perda ponderal recente (dentro de 4 

a 6 semanas) de 10% do peso normal do paciente. 
 
A seqüência correta de cima para baixo é:  
 
A) IV, II, V, III, I. 
B) IV, I, V, III, II. 
C) IV, I, III, V, II. 
D) IV, II, V, I, III. 
E) IV, I, II, V, III. 
 
 
 
 
Um paciente internado na clínica médica apresenta tosse 
produtiva há 5 dias e febre. O médico solicitou coleta de 
escarro para cultura. Ao proceder à coleta do escarro, os 
cuidados abaixo deverão ser observados, exceto: 
 
A) A amostra do escarro deverá ser obtida pela manhã. 
B) O paciente deverá ser instruído a fazer várias inspirações 

profundas, expirar e tossir várias vezes, antes de proceder 
à coleta. 

C) O escarro deverá ser colhido em recipiente estéril. 
D) O paciente deverá estar em jejum há, pelo menos, 12 

horas. 
E) Poderá ser utilizada nebulização antes da expectoração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

QUESTÃO 49 

QUESTÃO 50 


