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LÍNGUA PORTUGUESA
1. Na classificação dos pronomes relativos
assinale a alternativa em que todos os
elementos são, exclusivamente, invariáveis:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

alguém, tudo, nada.
que, quem, onde.
quanto, tanto, pouco.
isso, aquilo, cujo.
esta, aquele, esse.

2. Assinale a alternativa em que ocorre a
concordância com expressão de oposição:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As minhas duas belas irmãs chegaram.
Belos homem e mulher.
Eternos amor e ódio.
O filho é tal qual os pais.
Mandei as fotos em anexos à carta.

3. A figura de pensamento – antítese – está
correta em qual alternativa:
(A) Joaquim não é bom nem mau, apenas justo.
(B) Olhei Antonieta com olhos sonhadores.
(C) Os brasileiros somos alegres.
(D) Aquela menina é graciosa como uma flor.
(E) Marcelino é meigo, sorridente, simpático,
elegante.
4. Marque a alternativa que completa as frases
corretamente:
_______ não veio?
Qual o _______ de sua indignação?
Ela não foi ao trabalho _______ estava doente.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

porque, por que, por que.
por que, porquê, por quê.
por que, porquê, porque.
porque, por quê, por que.
por quê, porquê, porque.

5. Assinale a alternativa em que a vírgula está
usada para separar orações assindéticas:
(A) Paula, minha vizinha, bateu a moto.

(B) Vovó, eu estou com fome.
(C) São Paulo, 22 de março de 1945.
(D) Isabel foi à feira, Igor foi ao mercado, Edna
preparou o jantar.
(E) O homem, que pensa, é um ser racional.
6. Em qual alternativa o uso do “SS”, em todas
as palavras, está correto:
(A) concessão,
permissão,
impressão,
agressão.
(B) discussão, sessão, retenssão, feissão.
(C) cessão, demissão, excessão, abstenssão.
(D) sucessão,
intromissão,
sucessão,
detenssão.
(E) expulssão, traissão, torssão, infrassão.
7. Assinale a alternativa que apresenta uma
oração coordenada aditiva:
(A) Saia, deixe-me em paz!
(B) Não li o texto, mas farei a prova mesmo
assim.
(C) A noite está quente, pois é verão.
(D) Penso, logo existo.
(E) Rose caiu e quebrou o braço.
8. O uso do hífen está aplicado, corretamente,
em qual alternativa:
(A) panbrasileiro, pre-eleito, pro-ativo,
perar.
(B) pré-natal, sub-hepático, anti-higiênico,
história.
(C) recém-eleito, re-eleição, co-obrigação,
fazer.
(D) auto-observação, contra-almirante,
humano.
(E) pós-tônico, pós-graduação, re-edição,
de-semana.
9. Assinale o uso correto da crase:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Eu amo à mamãe.
Comi à fruta que estava madura.
Olhei tudo à distancia.
Ontem, eu fui à farmácia.
Andei à cavalo.

coogeobendesfim-

10. Tendo como base a charge publicada em
21/05/2015, no texto “O desmatamento e a
poluição retratados em 5 charges, de autoria de
Joao Mello, no Jornal GGN, responda:

o termo “https:” aparece significa que a
comunicação entre o navegador e a página é
feita de forma:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prioritária
Anônima
Privilegiada
Segura
Informal

12. Considere as seguintes afirmativas:
I. O Internet Explorer é um Sistema Operacional
em Rede (SOR), onde se pode compartilhar
diversos tipos de recursos e arquivos.
II. O Google Chrome é um navegador de
internet, de código aberto (open source),
desenvolvido pela companhia Google.
Fonte: https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/o-desmatamento-ea-poluicao-retratados-em-cinco-charges/

I – uma crítica aos problemas ambientais no
Brasil e no mundo;
II - trata de um assunto importante,
desmatamento, e mostra, ironicamente, a
influencia no cotidiano da população;
III – retrata uma realidade que necessita ser
avaliada e analisada, especialmente, por
legislação própria para a preservação das áreas
de matas e florestas.
Assinale as alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e III estão corretas;
apenas a I está correta;
apenas a II está correta;
apenas a III está errada;
Todas alternativas estão corretas.

INFORMÁTICA
11. O uso do prefixo “HTTPS” ao acessar algum
site, é um dos recursos da Internet (protocolo)
que auxilia a garantir o acesso e a navegação
entre as páginas de maneira protegida. Quando

III. Um correio eletrônico (e-mail) é um serviço
básico de comunicação em rede que permite
compor, enviar e receber mensagens.
IV. Um endereço de correio eletrônico, como
num endereço postal, possui todos os dados de
identificação necessários para enviar uma
mensagem a alguém.
V. Spams são mensagens eletrônicas não
solicitadas e enviadas em massa.
Assinale a alternativa correta:
(A) Somente a afirmativa I está incorreta.
(B) Somente a afirmativa II está incorreta.
(C) Somente as afirmativas III e IV estão
incorretas.
(D) Somente a afirmativa V está incorreta.
(E) Todas as afirmativas estão incorretas.
13. O termo URL denota um endereço de
recurso na Internet e, informalmente, confundese com o termo link. Considere os exemplos a
seguir:
I. www.globo.com
II. kk@site.com.br
III. https://registro.br
IV. www.mec.edu
V. http://x.com

O único exemplo que NÃO corresponde a uma
URL válida é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I
II
III
IV
V

14. O Sistema Operacional Microsoft Windows
possui um recurso denominado “Área de
Transferência”, que:

Este texto apresenta
sublinhadas,
ublinhadas, que indicam:

(A) É utilizado para sincronização de arquivos
entre computadores.
(B) É utilizado para a realização de cópias de
segurança do disco rígido do computador para
outro disco externo.
(C) Permite
que
as
configurações
do
computador sejam transferidas para outro
computador.
(D) É destinado a armazenar temporariamente
elementos que
e foram copiados ou recortados.
(E) Permite a instalação e a desinstalação de
programas.

corrigidos clicando no ícone

15. Aponte a opção INCORRETA:
(A) A suíte Microsoft Office não possui uma
versão nativa para Linux.
(B) O Linux segue os princípios do Software
Livre.
(C) O Windows não segue os princípios do
Software Livre.
(D) O gerenciador de arquivos do Linux possui
uma ferramenta para compactação de arquivos.
(E) Quando é realizada a descompactação de
um arquivo no Linux, o arquivo compactado é
excluído automaticamente.
16. A figura abaixo apresenta um texto para ser
formatado no editor de texto Microsoft Word.

(A) Erros

(B) Erros

de

pontuação,

de formatação,

algumas

palavras

que

podem

ser

que

podem

ser

corrigidos clicando no ícone
(C) Erros de ortografia e de concordância, que
podem ser corrigidos clicando no ícone
(D) Erros

de

ortografia,

que

podem

ser

corrigidos clicando no ícone
(E) Erros de alinhamento de parágrafos, que
podem ser corrigidos clicando no ícone
17. Em uma planilha do Microsoft Excel,
conforme mostra a figura abaixo, o resultado da
fórmula =SOMA(A1;C4)
A1;C4) - MÉDIA(A1:A4) * 2
quando aplicada na célula C5, é:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10
5
3
2
0

18. “No Microsoft PowerPoint, além de anexar
hiperlinks a textos e objetos utilizando o botão
_________________, pode-se
pode
anexá-los com o

botão _________________, que também fica no
mesmo
grupo
dentro
da
guia
_________________. Na caixa de diálogo que
se abre ao clicar no botão, pode-se determinar
se a ação ocorrerá ao passar com o mouse em
um texto ou objeto vinculado ou ao clicar sobre
eles.” Assinale a alternativa que completa correta
e sequencialmente a afirmativa anterior.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Link / Ação / Inserir
Hiperlink / Ação / Inserir
Link / Interação / Referência
Hipertexto / Ação / Página Inicial
Link / Indicador / Exibir

19. O backup é um procedimento realizado para
garantir a segurança de dados em sistemas
computacionais. A cerca desse procedimento,
analise as afirmações abaixo:
I. Recomenda-se realizar o backup de uma
partição em outra partição no mesmo disco, uma
vez que, havendo falha no disco, os dados serão
facilmente recuperados.
II. O primeiro backup criado para preservar os
dados de um sistema é o backup normal ou
completo.
III. O backup incremental copia apenas os
arquivos criados ou modificados desde o último
backup normal.
IV. Realizar backups diferenciais ou incrementais
requer menos espaço de armazenamento que o
backup normal.
Das afirmações, estão INCORRETAS:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II e III
I apenas
III e IV
I e IV
III apenas

20. A respeito de segurança de computadores,
analise as afirmações abaixo:
I. Antivírus é um software que detecta, impede a
atuação e remove programas de softwares
maliciosos.
II. Spyware consiste em um programa
automático de computador, que recolhe
informações sobre o usuário e transmite essa

informação a uma entidade externa, sem o
conhecimento e consentimento do usuário.
III. O firewall é utilizado para proteger um
computador contra acessos não autorizados
vindos de uma outra máquina da rede local.
IV. O Cavalo de Tróia é um programa malicioso
que se caracteriza por possibilitar a abertura de
uma porta, de forma que usuários malintencionados possam invadir o computador.
Das afirmações, estão corretas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e III
II, III e IV
I, II e IV
I, III e IV
Todas as afirmações são verdadeiras

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. O médico prescreveu Rocefin 750mg por via
IM para ser feito em um paciente internado com
infecção urinária. Na farmácia tem a
disponibilidade da medicação em frascos de 1
g/3ml. Quantos ml o técnico de enfermagem
deve administrar no paciente?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2,5ml.
3ml.
3,5ml.
1,5ml.
2,25ml.

22. Foram prescritos 2000 ml de soro
glicofisiológico para um paciente com dengue
para serem administrados num período de 8
horas. A velocidade de infusão em gotas por
minuto, deverá ser de, aproximadamente.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

60 gotas por minuto.
86 gotas por minuto.
92 gotas por minuto.
83 gotas por minuto.
82 gotas por minuto.

23. Os locais mais comuns para administração
de injeção intramuscular são os músculos,
EXCETO:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Vasto lateral da coxa.
Ventroglutea.
Grande dorsal.
Deltoide.
Dorso glútea.

24. Uma mãe, procurou a Unidade Básica de
Saúde para fazer a vacina de influenza em sua
filha de 8 meses de idade. Qual a orientação
correta que o técnico de enfermagem deve
fazer?
(A) A criança deverá receber 2 doses da vacina,
a 1ª dose com volume de 0,25ml, e após o
intervalo mínimo de 4 semanas, receberá a 2ª
dose com volume de 0,25ml.
(B) A criança deverá receber 1 dose da vacina,
com volume de 0,25ml.
(C) A criança deverá receber 1 dose da vacina,
com volume de 0,5ml.
(D) A criança só poderá receber a 1ª dose da
vacina, quando completar 1 ano e com volume
de 0,5ml.
(E) A criança deverá receber 2 doses da vacina,
a 1ª dose com volume de 0,25ml, e após o
intervalo mínimo de 4 semanas, receberá a 2ª
dose com volume de 0,5ml.
25. No serviço médico, um paciente com
Diabetes Mellitus recém- descoberta, solicitou à
enfermagem a aplicação de insulina, pois ainda
não sabia como administrá-la adequadamente.
Assinale a alternativa que apresenta as vias de
administração da insulina:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Subcutânea somente.
Intradérmica, subcutânea e endovenosa.
Intramuscular, intradérmica e subcutânea.
Subcutânea, intramuscular e endovenosa.
Somente intradérmica.

26. Na administração de injeções por via
intramuscular em pacientes adultos idosos, com
pouca massa muscular, para minimizar a dor, a
irritação local da pele e impedir a saída do
medicamento, de acordo com o Conselho

Regional de Enfermagem (COREN-SP), a
técnica atualmente recomendada é chamada de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Método Hochstetter.
Modelo geométrico.
Método em Z (Z-track).
Método Hipodermólise.
Modelo Foerster.

27. A avaliação neurológica que indica o nível de
consciência do cliente com dano cerebral, que
permite avaliar as respostas de abertura ocular,
verbal e motora é chamada de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

escala dos nervos cranianos.
escala de coma de Glasgow.
escala de Cincinnati.
escala de coma de Braden.
escala de coma de Babinski.

28. As ações imediatas do auxiliar de
enfermagem, ao prestar os primeiros socorros à
vítima de queimadura em ambas as mãos, com
água quente, no ambiente de trabalho, incluem:
(A) interromper o processo de queimadura,
irrigando a lesão com água abundante em
temperatura ambiente, e retirar adornos.
(B) aplicar gelo na área queimada, para acelerar
o processo de resfriamento, e manter adornos
para evitar piora da lesão.
(C) lavar a área queimada abundantemente com
água gelada e sabão neutro e aplicar creme à
base de safigel.
(D) promover o rompimento dos flictemas, e
aplicar pomada à base de sulfadiazina de prata.
(E) irrigar com antisséptico não alcoólico a fim
de minimizar o risco de infecção, e cobrir a lesão
como medida de alívio da dor.
29. Assinale a opção que apresenta a evolução
da lesão vacinal da BCG (vacina contra
tuberculose) de forma correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

Mácula, cicatriz, pústula e úlcera.
Úlcera, pústula, cicatriz e mácula.
Pústula, mácula, úlcera e cicatriz.
Mácula, pústula, úlcera e cicatriz.

30. Um bebê de nove meses é admitido com
diarréia e sinais de desidratação. Qual avaliação
é mais importante neste momento, além de
monitorar os sinais vitais?

33. Um paciente internado na unidade de clínica
médica está sendo alimentado por meio de
sonda nasoentérica. Durante a administração da
dieta, o paciente apresenta êmese e começa a
tossir. Qual a ação mais apropriada do (a)
técnico de enfermagem (a) neste momento?

(A) Obter amostra de fezes para exames.
(B) Obter amostra de urina para exames.
(C) Mensurar o peso corporal da criança.
(D) Inspecionar fontanela posterior.
(E) Inspecionar hipertonia e urina com odor
fétido.

(A) Deixar o paciente confortável, com a
cabeceira elevada em 30°.
(B) Parar a dieta e desobstruir vias aéreas.
(C) Iniciar ressuscitação cardiopulmonar.
(D) Parar a dieta e retirar a sonda nasogástrica.
(E) Chamar o enfermeiro imediatamente.

31. Um paciente está recebendo sangue total,
quando subitamente inicia um quadro de tremor
com calafrios e apresenta temperatura corporal
de 37,8°C. Qual é a primeira ação que o técnico
de enfermagem deve ter?

34. Paciente masculino, 18 anos, procurou a
unidade de pronto atendimento apresentando
sintomas de febre alta de início rápido, dores
intensas nas articulações dos pés, mãos e
manchas vermelhas na pele. Foi diagnosticado
como caso suspeito de Chikungunya. Em
relação a essa doença, assinale a alternativa
correta.

(E) Úlcera, mácula, cicatriz e pústula.

(A) Chamar o médico imediatamente.
(B) Aguardar cinco minutos para verificar
novamente a temperatura corporal.
(C) Administrar a medicação prescrita em caso
de febre.
(D) Puncionar outro acesso venoso e instalar
solução salina isotônica.
(E) Suspender
a
infusão
do
sangue
imediatamente.
32. As precauções e isolamentos são medidas
que abrangem a prevenção da transmissão de
doenças. Na unidade de clínica médica está
internado um paciente com diarréia por
(Clostridium difficile). Por tratar-se de doença
contagiosa que exige medidas de controle, o
enfermeiro deve orientar a sua equipe, que além
da lavagem de mãos ele deve utilizar qual(is)
precauções?
(A) Precauções para aerossóis.
(B) Precauções para gotículas.
(C) Precauções padrão e precauções
contato.
(D) Somente Precauções de contato.
(E) Precauções de gotículas e contato.

de

(A) É causada por uma bactéria que é
transmitida pela picada do mosquito Aedes
aegypti.
(B) O tratamento é específico com uso de
poliquimioterapia para Chikungunya mais ácido
acetilsalicílico.
(C) Não se trata de doença de notificação
compulsória, pois já é considerada endêmica no
Brasil.
(D) Já foi identificada a transmissão sexual
dessa doença.
(E) Como
prevenção,
é
fundamental
implementar ações para eliminação de focos do
vetor que transmite a doença.
35. Durante o atendimento a um paciente, a
equipe de saúde realizou a seguinte conduta:
protegeu a cabeça do paciente por perda súbita
da consciência, manteve-o em decúbito dorsal
com a cabeça lateralizada e protegida, afrouxou
as roupas, principalmente em torno do pescoço,
e monitorou os sinais vitais. De acordo com a
conduta apresentada, qual é o quadro desse
paciente?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Edema agudo de pulmão.
Derrame pleural.
Desmaio.
Acidente vascular cerebral.
Epilepsia.

36. Logo após o nascimento, o RN deve respirar
de maneira regular e suficiente para manter a
Frequência Cardíaca por minuto, acima de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

100.
90.
80.
70.
85

37. O técnico de enfermagem como membro da
equipe de saúde pode ser solicitado, com
supervisão do enfermeiro, a monitorar possíveis
complicações que possam ocorrer durante a
nutrição parenteral. Acerca desse procedimento,
assinale o item correto.
(A) O monitoramento clínico e laboratorial da
nutrição parenteral é essencial, pois o desuso do
trato gastrointestinal em paciente sob uso de
nutrição parenteral pode causar septicemia
Gram-negativa.
(B) A administração da nutrição parenteral pode
ser realizada em até 48 horas de preparo,
independente da forma de armazenamento, em
sistema aberto e deve ser realizada por um
cateter periférico separado, usando tubo
conector em Y.
(C) Os casos de pacientes com hiperglicemia e
em nutrição parenteral, deve-se monitorar o nível
de glicose sanguínea a cada 24 horas.
(D) Durante
a
infusão
da
alimentação
parenteral, caso for observado que a mesma
está atrasada, conforme a prescrição médica,
pode-se aumentar a velocidade da bomba de
infusão recuperando o atraso no procedimento.
(E) Na via periférica pode ser recebida soluções
hipertônicas de glicose, proteínas, soluções
hipoconcentradas e as gordurosas.

38. Patologia hemorrágica da gravidez que se
caracteriza por ser imotivada, intermitente e
progressiva:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Mola hidatiforme.
Placenta de inserção baixa.
Aborto tardio.
Prenhez ectópica rota.
Rotura de vasa prévia.

39. O hemograma é o mais frequente exame
laboratorial solicitado atualmente na prática
clínica, sendo decisivo para o diagnóstico,
acompanhamento e tratamento de diversos
distúrbios hematológicos. O anticoagulante de
escolha utilizado na coleta é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Fluoreto de Sódio.
Ácido Etilenodiaminotetracético
Citrato de Sódio.
Oxalato de Sódio.
Heparina.

40. O eletrocardiograma (ECG) é o registro
gráfico dos estímulos elétricos que se originam
durante a atividade cardíaca. Assinale a
alternativa incorreta:
(A) O eletrocardiograma-padrão é composto por
12 derivações, sendo seis periféricas (DI, DII,
DIII, aVF, aVL e aVR) e seis precordiais (V1, V2,
V3, V4, V5 e V6).
(B) A onda P corresponde à despolarização dos
átrios, é a primeira onda do eletrocardiograma.
(C) O posicionamento do eletrodo para
derivação precordial V4 deve ser: 5 º espaço
intercostal E (linha média clavicular).
(D) O posicionamento do eletrodo para
derivação precordial V1 deve ser: 4 º espaço
intercostal D (do esterno).
(E) O posicionamento do eletrodo para
derivação precordial V2 deve ser: 5º espaço
intercostal à esquerda, na linha hemiclavicular
esquerda.
41. Assinale a alternativa correta com relação à
Política Nacional de Promoção de Saúde
(PNPS):

(A) A PNPS não reconhece a subjetividade das
pessoas e dos coletivos no processo de atenção
e cuidado em defesa da saúde e da vida.
(B) A PNPS considera a solidariedade, a
felicidade, a ética, o respeito às diversidades, a
humanização, a corresponsabilidade, a justiça e
a inclusão social como valores fundantes no
processo de sua concretização.
(C) A PNPS adota como princípio apenas a
equidade e a participação social em suas
atividades.
(D) Os valores e princípios na PNPS
configuram-se como expressões secundarias de
todas as práticas e ações.
(E) Os valores e princípios inseridos na PNPS
não são estabelecidos através de portarias do
Ministério da Saúde.
42. Com relação as Diretrizes estabelecidas pelo
Ministério da Saúde para a Política Nacional de
Promoção de Saúde (PNPS), assinale a
alternativa incorreta.
(A) O estímulo à cooperação e à articulação
intrassetorial e intersetorial para ampliar a
atuação sobre determinantes e condicionantes
da saúde.
(B) O apoio à formação e à educação
permanente em promoção da saúde para
ampliar o compromisso e a capacidade crítica e
reflexiva dos gestores e trabalhadores de saúde,
bem como o incentivo ao aperfeiçoamento de
habilidades individuais e coletivas para fortalecer
o desenvolvimento humano sustentável.
(C) O estímulo à pesquisa, à produção e à
difusão de experiências, conhecimentos e
evidências que apoiem a tomada de decisão, a
autonomia, o empoderamento coletivo e a
construção compartilhada de ações de promoção
da saúde.
(D) A incorporação das intervenções de
promoção da saúde no modelo de atenção à
saúde, especialmente no cotidiano dos serviços
de atenção básica em saúde, por meio de ações
intersetoriais.
(E) O fomento ao planejamento de ações
territorializadas de promoção da saúde com base

no reconhecimento de contextos locais e no
respeito às diversidades não favorece a
construção de espaços de produção social,
ambientes saudáveis e a busca da equidade.
43. Com relação ao Cartão Nacional de Saúde
(Cartão SUS), assinale a alternativa incorreta:
(A) A posse do Cartão Nacional de Saúde pelo
usuário garante o acesso a bases de dados
informatizadas que auxiliam o seu atendimento
com informações de seu histórico de saúde. O
cartão facilita o trabalho de gestores,
administradores e profissionais da área de
saúde.
(B) Coordenado pelo Ministério da Saúde, esse
sistema permite a vinculação do usuário à
atenção realizada pelas ações e serviços de
saúde, ao profissional e ao estabelecimento de
saúde responsável pela sua realização.
(C) Os profissionais de saúde terão acesso de
forma ampla a dados de saúde de um cidadão
quando necessários para seu atendimento,
desde que autorizados.
(D) Apesar da recomendação de sempre andar
com o cartão para que seu atendimento seja
agilizado e de melhor qualidade, qualquer
pessoa será atendida em um serviço de saúde
do SUS, independentemente de portar ou não o
cartão ou de estar cadastrada no Sistema
Cartão.
(E) Não se constituem impedimentos para a
realização do atendimento solicitado em
qualquer
estabelecimento
de
saúde:
a
inexistência ou ausência do Cartão Nacional de
Saúde e o desconhecimento do número do
Cartão Nacional de Saúde pelo usuário do SUS
ou estabelecimento de saúde.
44. Com relação aos Indicadores de Saúde
analisados pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
assinale a alternativa correta:
(A) Um indicador consiste em uma medida que
reflete uma característica ou aspecto particular,
em geral não sujeito a observação direta.
(B) A qualidade de um indicador não depende
das propriedades dos componentes utilizados

em sua formulação e da precisão dos sistemas
de informação empregados.
(C) O grau de excelência de um indicador de
saúde no SUS deve ser definido apenas pela
sua confiabilidade.
(D) São atributos de um indicador de saúde no
SUS: mensurabilidade (basear-se em dados
disponíveis ou fáceis de conseguir), relevância
(responder a prioridades de saúde), e custoefetividade
(os
resultados
justificam
o
investimento de tempo e recursos).
(E) Ainda que a obtenção de dados sociais,
demográficos
e
econômicos
seja
uma
especificidade do setor de saúde no SUS, tais
dados não são de importância para avaliar a
situação de saúde de uma população.
45. Com relação as Doenças de Notificação
Compulsória, assinale a alternativa incorreta
com relação a sua definição:
(A) Notificação é a comunicação da ocorrência
de determinada doença ou agravo à saúde, feita
à autoridade sanitária por profissionais de saúde
ou qualquer cidadão, na finalidade de adoção de
medidas de intervenção pertinentes.
(B) Epidemias e Surtos – são situações que
impõe Notificação mediata de todos os eventos
de saúde que impliquem risco de disseminação
de doenças, com o objetivo de delimitar a área
de ocorrência, elucidar o diagnóstico e deflagrar
medidas de controle aplicáveis.
(C) São aspectos que devem ser considerados
numa notificação compulsória, dentre outros: a
simples suspeita da doença ou evento e o
sigiloso.
(D) O registro rotineiro de dados sobre saúde,
derivados da produção de serviços ou de
sistemas de informação específicos, constitui
valiosa fonte de informação sobre a ocorrência
de doenças e agravos sob vigilância
epidemiológica.
(E) A instituição de unidades de saúde sentinela
tem sido muito utilizada no Brasil para a
vigilância das doenças infecciosas e parasitárias
que demandam internamento hospitalar.

46. A luz do art. 16 da LEI 8080/90, assinale a
alternativa incorreta com relação a afirmação a
seguir: “À direção nacional do Sistema Único
da Saúde (SUS) compete:”
(A) Formular, avaliar e apoiar políticas de
alimentação e nutrição.
(B) Participar
na
formulação
e
na
implementação das políticas de controle das
agressões ao meio ambiente; de saneamento
básico; e também nas relativas às condições e
aos ambientes de trabalho.
(C) Somente coordenar os sistemas: de redes
integradas de assistência de alta complexidade;
de rede de laboratórios de saúde pública; de
vigilância epidemiológica; e de vigilância
sanitária.
(D) Participar da definição de normas e
mecanismos de controle, com órgão afins, de
agravo sobre o meio ambiente ou dele
decorrentes, que tenham repercussão na saúde
humana.
(E) Participar da definição de normas, critérios e
padrões para o controle das condições e dos
ambientes de trabalho e coordenar a política de
saúde do trabalhador.
47. Com relação a LEI 8142/90 (que dispõe
sobre a participação da comunidade na gestão
do Sistema Único de Saúde), assinale a
alternativa correta:
(A) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde
(FNS) poderão ser alocados como cobertura das
ações e serviços de saúde a serem
implementados pelos Municípios, Estados e
Distrito Federal.
(B) O Conselho de Saúde, tem caráter
temporário e deliberativo na formulação de
estratégias e no controle da execução da política
de saúde.
(C) O Sistema Único de Saúde (SUS) contará
somente na esfera federal, sem prejuízo das
funções do Poder Legislativo, com as seguintes
instâncias colegiadas: I - a Conferência de
Saúde; e II - o Conselho de Saúde.
(D) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
dois anos com a representação dos vários

segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis correspondentes,
convocada
pelo
Poder
Executivo
ou,
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho
de Saúde.
(E) A representação dos usuários nos
Conselhos de Saúde e Conferências não poderá
ser paritária em relação ao conjunto dos demais
segmentos.
48. Com relação aos dizeres do artigo 196 da
Constituição Federal, assinale a alternativa
correta:
(A) 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.
(B) As ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada
e constituem um sistema único.
(C) A assistência à saúde é livre à iniciativa
privada. Porém, a participação indireta de
empresas ou capitais estrangeiros na assistência
à saúde no País, é permitida em todos os casos.
(D) Ao Sistema Único de Saúde é permitido
controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde e
participar da produção de medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados
e outros.
(E) São de relevância pública as ações e
serviços de saúde, cabendo ao poder público
sua regulamentação, fiscalização e controle.
49. De acordo com os protocolos de
biossegurança na área da saúde, assinale a
alternativa correta:
(A) O ato de lavar as mãos frequentemente não
se caracteriza como a ação mais importante para
a prevenção do risco de transmissão de
microrganismos para clientes, pacientes e
profissionais de saúde.

(B) As mãos devem ser lavadas somente ao
início e término do turno de trabalho e ao sair do
banheiro.
(C) Caso as luvas sejam rasgadas durante o
procedimento, elas deverão ser removidas
imediatamente e as mãos rigorosamente
lavadas, e novamente enluvadas, antes de
completar o procedimento.
(D) As superfícies das bancadas de trabalho são
limpas e descontaminadas com hipoclorito a 2%
ou álcool a 96%, antes e após os trabalhos e
sempre após algum respingo ou derramamento,
sobretudo no caso de material biológico
potencialmente contaminado e substâncias
químicas.
(E) Profissionais com lesões nas mãos podem
realizar suas funções normalmente sem luvas,
cuidar de clientes e também manipular
instrumentos e aparelhos potencialmente
contaminados.
50. Segundo a ANVISA as áreas hospitalares
são classificadas em críticas, semicríticas e não
críticas. Assinale a alternativa correta em relação
a área semicrítica:
(A) Área na qual existe um risco maior de
desenvolvimento de infecções relacionadas à
assistência, seja pela execução de processos
envolvendo artigos críticos ou material biológico,
pela realização de procedimentos invasivos ou
pela presença de pacientes com suscetibilidade
aumentada aos agentes infecciosos ou
portadores de patógenos de importância
epidemiológica.
(B) Área na qual o risco de desenvolvimento de
infecções relacionadas à assistência é mínimo
ou inexistente seja pela não realização de
atividades assistenciais, ou pela ausência de
processos envolvendo artigos críticos e
semicríticos, exceto quando devidamente
embalados e protegidos.
(C) Área de moderado a baixo risco para
infecções relacionadas à assistência seja pela
execução de processos envolvendo artigos
semicríticos, ou pela realização de atividades
assistenciais não invasivas em pacientes não
críticos e que não apresentam infecção ou

colonização por patógenos de importância
epidemiológica.
(D) Área destinada para recepção, separação e
lavagem de produtos para saúde, e que
apresenta pouca colonização por patógenos de
importância epidemiológica.
(E) Área na qual existe risco moderado de
desenvolvimento de infecções, principalmente as
relacionadas aos procedimentos invasivos
executado em pacientes críticos, sendo de suma
importância epidemiológica.

