
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E INGRESSO 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 470 
 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

 
1 - A prova contém 70 (setenta) questões. Verifique se ela está completa e sem 
falhas de impressão. Caso contrário, solicite ao Fiscal que providencie a 
substituição de sua prova. 
2 - Para chamar o Fiscal, levante o braço. 
3 - Coloque, à caneta, sua assinatura na folha de respostas. 
4 - A folha de respostas deverá ser preenchida com caneta esferográfica azul ou 
preta. As elipses deverão ser preenchidas conforme modelo exposto no quadro. 
5 - Cada questão oferece SOMENTE UMA opção correta ao questionamento 
proposto. 
6 - Serão anuladas as questões que contiverem emendas, rasuras, borraduras ou 
qualquer assinalação diferente. Não amasse e não dobre a folha de respostas. 
7 - Não serão permitidas consultas de nenhuma espécie. 
8 - O candidato NÃO poderá fazer perguntas sobre o conteúdo das questões. 
Questionamentos sobre as questões deverão ser feitos em conformidade com o  
previsto no Edital de Abertura. As demais reclamações deverão ser 
encaminhadas, posteriormente à realização da prova, através de processo 
administrativo, via Protocolo Central. 
9 - Não será permitido fumar durante a realização da prova, bem como utilizar ou 
manter ligado qualquer aparelho eletrônico. 
10 - A prova terá duração de 4h (quatro horas). Não haverá tempo extra para 
preenchimento da folha de respostas, ou seja, no tempo de prova está incluído o 
tempo para preenchimento das respostas.  
11 - O fiscal indicará quando faltar 30 (trinta) minutos para o término do tempo 
de prova. 
12 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova após 
1h (uma hora) do início da mesma e não será permitido seu retorno à sala após 
sua retirada, de acordo com os subitens 8.21, 8.22 e 8.24 do Edital de Abertura. 
13 - O candidato poderá levar consigo o caderno de questões somente após 
transcorridas 3h30min (três horas e trinta minutos) do início das provas. 
14 - A prova será disponibilizada no site da Prefeitura, na segunda-feira, dia 
07/11/2011. 
14 - A divulgação do gabarito desta prova ocorrerá na terça-feira, 08/11/2011, 
no Diário Oficial de Porto Alegre. 
 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Instrução: As questões de números 01 a 12 referem-se ao texto abaixo. 

 
Mulheres X, Y e Z: um só gênero, três gerações 
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Mulheres das gerações X (30 a 45 anos), Y (20 a 29 anos) e Z (nascidas na década de 1990) 
dividem cada vez mais o mesmo ambiente corporativo e, aos poucos, vão aprendendo a lidar com os 
conflitos do dia ___ dia. Uma pesquisa, realizada com trabalhadoras das classes A e B da Grande São Paulo, 
mostra que a maneira como elas lidam com a profissão ou elegem prioridades na vida pessoal difere da dos 
homens e já influencia o mercado. Este avanço feminino no mundo do trabalho expõe conflitos e 
características comportamentais próprios. 

Na___idas ou criadas em meio ao avanço digital, as mulheres classificadas nessas três categorias 
experimentaram conquistas graduais de liberdade e de autonomia ao longo do tempo. No estudo 
Convivência no mercado de trabalho, é possível verificar que homens e mulheres encaram as disputas, as 
desavenças e os con___ensos profissionais cada um a seu modo. O coordenador da pesquisa explica que, 
com as mulheres, isso é percebido até mesmo dentro da mesma geração.  

— Os conflitos no mercado masculino também existem, mas são por questões de reconhecimento 
financeiro. No caso feminino, os conflitos são comportamentais e em relação ___ posição na hierarquia —
reforça. 

De acordo com o estudo, o ponto primordial para explicar essas diferenças está na forma como elas 
veem o trabalho. A mulher da geração X coloca o emprego em primeiro lugar e se dedicou 
e___austivamente durante toda a vida para chegar a um patamar que considera adequado. A mulher Y, por 
sua vez, almeja conquistas profissionais importantes, mas não quer repetir os erros da anterior, acredita no 
acaso, mas investe em cursos fora do país, além de buscar um equilíbrio maior na vida pessoal. As 
representantes da Z, porém, não aprenderam ___ esperar, percebem o trabalho como um mal necessário 
e, mesmo assim, desejam reconhecimento. 

Apesar das particularidades, todas elas escolheram a carreira muito jovens e não planejaram a 
trajetória profissional, o que impede um plano maduro para sua posição no mercado. Uma economista e 
pesquisadora de gênero nas organizações diz que tanto as mulheres da geração X como as da Y têm a 
percepção de que podem ser o que qui___erem. Segundo ela, são mais flexíveis e exigentes em relação 
___ satisfação pessoal.  

— Muitas vezes elas têm total capacidade de ocupar cargos de gestão, mas não o fazem por 
escolha. Essa é uma visão que a mulher da geração anterior não tem. Elas queriam esses cargos mais que 
tudo. São conexões diferentes — compara. 

A convivência entre trabalhadoras dessas faixas etárias se torna difícil porque, conforme o 
pesquisador, elas não têm con___iência clara das características de cada uma.  

— Para que, no ambiente profissional, elas sejam mais produtivas, têm que entender como cada 
uma é. A mulher X tem que baixar a guarda, porque ao contrário do que ela pensa, a Y não quer roubar o 
lugar dela, mas só não vê lógica em hierarquia. A Y tem que questionar menos e respeitar o esforço que a 
X faz pelo trabalho. E a Z tem que ser menos ansiosa, ter mais calma porque o seu momento ainda vai 
chegar — justifica. 

Essa pesquisa identifica que elas usam critérios distintos para escolher os personagens que servem 
de modelo para a carreira. A X elege alguém que admira e tem empatia, alguém próximo que a ajuda a 
tomar decisões, um chefe que se torna referência. No caso da Y, a influência é uma figura de maior 
destaque e, algumas vezes, inatingível, como um executivo de uma grande corporação mundial ou um 
estadista. No caso da Z, a referência está associada a um protetor, uma figura paterna que pacientemente 
ensina, protege e prepara a jovem profissional para a dura realidade. 

Conforme o levantamento, essas características foram moldadas de acordo com as ferramentas 
tecnológicas a que cada uma das gerações teve acesso. 

— A geração X nasceu com o computador; a Y, com a internet; e a Z, com os ambientes virtuais. 
Tudo isso está disponível em todo o mundo. Então podemos identificar essas características em todo o país 
e também em todo o mundo com pequenas singularidades e desníveis. 

A convencional substituição de uma geração de executivos por outra, que deveria transcorrer na 
mais perfeita tranquilidade, teve o curso alterado por uma nova disputa de poder. Questionadores e com 
pressa para ascender na carreira, integrantes da geração Y passaram a disputar cargos com o profissional 
X. 

A pesquisa sobre a geração Y foi feita para tentar entender se o mercado de trabalho está 
preparado para receber esses profissionais. Eles têm novos valores e comportamentos desenvolvidos a 
partir da integração da tecnologia ao cotidiano. No ambiente de trabalho, crescer e ganhar dinheiro é a 
mola propulsora da Y. Trata-se de uma geração altamente ligada ao modelo de negócios atual. 
 

(Jornal Zero Hora – 23/03/2011 – disponível em http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/donna - adaptação) 
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1.  Analise as afirmações abaixo, em relação ao assunto 
discutido no texto e assinale a INCORRETA de acordo 
com o conteúdo expresso: 
 
a) De acordo com o texto, os conflitos profissionais 
entre homens estão relacionados à remuneração, 
enquanto que entre mulheres, os fatos geradores de 
conflitos relacionam-se ao comportamento e a relações 
entre chefes e subordinados. 
b) A mulher da geração X colocou a carreira em 
primeiro plano, dedicando-se a ela a fim de alcançar 
níveis satisfatórios no que tange sua vida profissional. 
c) A mulher da geração Y tenta não repetir os erros da 
geração Z, investe em cursos de atualização e tenta 
conciliar a vida profissional e a vida pessoal. 
d) A mulher da geração Z é mais imediatista, vê o 
trabalho como algo negativo, mas necessário e, mesmo 
assim, espera ser reconhecida em sua atuação 
profissional. 
e) Como modelos a serem seguidos pelas mulheres 
destas três diferentes gerações, temos uma figura 
próxima, uma figura de maior destaque e uma figura 
protetora para as gerações X, Y e Z, respectivamente. 

 
 
 

2.  Considerando o uso correto do acento indicativo de 
crase, assinale a alternativa que preenche corretamente 
as lacunas das linhas 03, 13, 20 e 26: 
 
a) a – a – a – a. 
b) à – à – a – à. 
c) à – à – à – à. 
d) a – à – a – à. 
e) a – a – à – a. 

 
 
 

3.  Considerando a correta ortografia dos vocábulos em 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas das linhas 07, 10, 17, 25 e 31: 
 
a) sc – s – s – z – sc. 
b) sc – s – x – s – sc. 
c) c – c – x – s – sc. 
d) c – c – s – z – c. 
e) sc – c – s – z – c. 

 
 
 

4. Considerando o vocábulo desavenças (linha 10), 
assinale a alternativa que NÃO apresenta uma palavra 
que pudesse substituí-lo sem alteração do sentido 
original do texto: 
 
a) Inimizades. 
b) Discórdias. 
c) Dissensões. 
d) Divergências. 
e) Dissociações. 

 
 
 
 
 

 
 
5. Considerando a concordância entre os elementos 
constituintes de um período, quantas outras alterações 
deveriam ser feitas no período, caso alterássemos o 
vocábulo substituição (linha 48) por sua forma plural 
substituições? 
 
a) 5 
b) 6 
c) 7 
d) 8 
e) 9 
 
 
 
6.  Considerando os processos de formação de palavras, 
analise as assertivas a seguir: 
 
(     ) O vocábulo comportamentais (linha 06) foi 
formado por derivação prefixal, a partir do vocábulo 
comportamento. 
(     ) O vocábulo disputas (linha 09) foi formado por 
derivação regressiva, sendo portanto, um deverbal do 
verbo disputar. 
(     ) O vocábulo inatingível (linha 40) foi formado por 
derivação parassintética, através da anexação do prefixo 
in- e do sufixo –ivel, simultaneamente, ao verbo atingir. 
(     ) O vocábulo estadista (linha 41) foi formado por 
derivação sufixal, anexando-se o sufixo –ista ao 
vocábulo estado. 
 
Qual a sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo? 
 
a) F – V – F – V. 
b) F – F – V – F. 
c) V – V – F – F. 
d) V – F – V – F. 
e) F – F – V – V. 
 
 
 
7. Considerando o emprego correto dos sinais de 
pontuação, analise as assertivas a seguir: 
 
I. O emprego dos parênteses (linha 01) deve-se à 

separação de frases explicativas. 
II. O emprego da vírgula, em suas duas ocorrências na 

linha 03, deve-se à separação de uma oração 
subordinada adverbial, que explica o termo pesquisa. 

III. O emprego do ponto e vírgula, em suas duas 
ocorrências à linha 45, marca a separação de 
períodos coordenados de estrutura semelhante. 

 
Quais estão corretas? 
 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas I e II. 
e) Apenas I e III. 
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8. Considerando o emprego dos nexos linguísticos, 
analise as assertivas a seguir e assinale a INCORRETA: 
 
a) Na linha 12, a conjunção coordenativa mas poderia 
ser substituída por contudo, desde que fossem efetuadas 
as necessárias alterações para a manutenção da 
correção do período. 
b) Na linha 22, Apesar de é uma locução conjuntiva que 
introduz a ideia de concessão. 
c) Na linha 30, a conjunção subordinativa porque 
introduz uma oração subordinada adverbial causal. 
d) Na linha 43, a conjunção conforme é subordinativa e 
dá a ideia de conformação. 
e) Na linha 52, a conjunção subordinativa se poderia 
ser substituída pela conjunção caso, desde que fossem 
efetuadas as necessárias alterações para a manutenção 
da correção do período. 

 
 

 
9.  Sobre o correto emprego dos pronomes, assinale a 
alternativa cuja informação seja INCORRETA: 
 
a) O pronome se (linha 16) foi empregado como 
pronome reflexivo. 
b) Na linha 18, em “os erros da anterior”, da é a 
contração da preposição de com o pronome 
demonstrativo a. 
c) Na linha 27, em “não o fazem”, o é um pronome 
demonstrativo e retoma o termo “capacidade de ocupar 
cargos de gestão”. 
d) Na linha 23, o pronome sua é um pronome 
possessivo e estabelece uma relação de posse entre os 
vocábulos posição (linha 23) e particularidades (linha 
22). 
e) O pronome outra (linha 48) é um pronome 
indefinido. 
 
 
 
10. Considerando a função  do sujeito na construção 
sintática das orações e as relações no período composto, 
analise as seguintes assertivas: 
 
I. Em “não planejaram a trajetória profissional” (linhas 

22-23) o sujeito desta oração está oculto, mas não é 
o mesmo da oração anterior. 

II. Na linha 37, em “para escolher os personagens”, 
utiliza-se o infinitivo não flexionado em virtude de o 
sujeito desta oração não ser o mesmo da oração 
anterior. 

III. Na linha 55, em “trata-se”, tem-se um caso de 
sujeito indeterminado. 

 
Quais estão corretas? 
 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas I e II. 
e) Apenas II e III. 
 
 
 
 

 
 

DIREITO E LEGISLAÇÃO 

 
11. Conforme preceitos da Constituição Federal de 1988, 
assinale a alternativa que NÃO corresponde a um direito 
social: 
 
a)  educação. 
b)  mobilidade urbana. 
c)  alimentação. 
d)  trabalho. 
e)  moradia. 
 
 
12. À luz das disposições da Constituição Federal, 
assinale a alternativa correta. 
 
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais: 
 
I. Fundo de garantia do tempo de serviço. 
II. Garantia de salário. 
III. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. 
 
a)  As assertivas I e II estão incorretas. 
b)  As assertivas II e III estão incorretas. 
c)  As assertivas I e III estão incorretas. 
d)  Todas as assertivas estão corretas. 
e)  Todas as assertivas estão incorretas. 
 
 
13. Assinale a alternativa correta, conforme preceitos 
constitucionais referentes à aposentadoria dos servidores 
públicos: 
 
Os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 
suas autarquias e fundações serão aposentados: 
 
a)  Por invalidez permanente, compulsoriamente (aos 70 
anos de idade) ou voluntariamente. 
b) Por incapacidade relativa, compulsoriamente (aos 80 
anos de idade) ou facultativamente. 
c) Por determinação judicial ou por requisição do 
Ministério Público ou do Tribunal de Contas do Estado. 
d) Por decreto do Prefeito ou por termo de opção 
firmado por 3 (três) testemunhas contestes. 
e) Voluntariamente (aos 80 anos de idade) ou 
involuntariamente (aos 85 anos de idade). 
 
 
14. Assinale a alternativa que NÃO corresponde às 
competências fixadas pela Constituição Federal para o 
Sistema Único de Saúde – SUS: 
 
a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde e participar da 
produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 
b) Dispor sobre sistema especial de inclusão digital para 
atender a trabalhadores de baixa renda e àqueles sem 
renda própria. 
c) Executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 
d) Ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde. 
e) Participar da formulação da política e da execução 
das ações de saneamento básico. 
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15. Considere a assertiva abaixo e assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
É competência do Município, no âmbito de sua esfera de 
ação, exercida com a cooperação da União e do Estado, 
por meio de órgão próprio: 
 
a) A testagem e a experimentação em pessoas de 
substâncias, drogas ou meios anticoncepcionais que 
atentem contra a saúde. 
b) Prestação de serviços de atendimento à saúde da 
população. 
c) Compatibilização e complementação das normas 
técnicas do Ministério da Saúde e da Secretaria de 
Estado da Saúde. 
d) Elaboração e atualização da proposta orçamentária 
do Sistema Único de Saúde no Município; 
e) Organização da assistência à saúde, com alocação de 
recursos técnicos e práticas de saúde adequados à 
realidade epidemiológica local, observados os princípios 
de regionalização e hierarquização. 
  
 
16. João, servidor público do Município de Porto Alegre, 
recebeu uma denúncia contra Pedro, também servidor 
público do Município de Porto Alegre e subordinado de 
João; naquela denúncia foi relatado que Pedro praticou 
irregularidades no serviço público municipal.  
 
Levando em consideração a situação fática acima 
apresentada, assinale a alternativa correta: 
 
a) João nada pode fazer até que sobrevenha 
manifestação da Polícia Civil. 
b) João deve, primeiramente, conversar com Pedro. 
c) João nada pode fazer até que sobrevenha um 
mandado de prisão administrativa expedido pelo 
Ministério Público. 
d) João deve recolher Pedro ao presídio. 
e) João deve, imediatamente, adotar as providências 
necessárias à apuração dos fatos, sob pena de ser 
considerado co-autor do fato denunciado. 
  
 
17. Conforme as regras da Lei Complementar nº 133/85 
(Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto 
Alegre), assinale a alternativa incorreta: 
 
Ao servidor público do Município de Porto Alegre é 
proibido: 
 
a) Referir de modo depreciativo, em informação, 
parecer ou despacho, às autoridades e a atos da 
administração pública municipal. 
b) Retirar, modificar ou substituir, sem prévia 
permissão da autoridade competente, qualquer 
documento ou objeto  existente na repartição. 
c) Atender preferencial e prontamente pedidos de 
informações da Câmara Municipal. 
d) Atender pessoas na repartição para tratar de 
assuntos particulares, em prejuízo de suas atividades. 
e) Desviar ou empregar quaisquer bens do Município 
em atividades particulares ou políticas. 
 
 

 
 
18. Consoante os preceitos da Lei nº 6.309/88 (Plano de 
Carreira dos Funcionários Públicos da Administração 
Centralizada do Município de Porto Alegre), assinale a 
alternativa correta: 
 
a) Execução ordinária é o agrupamento de cargos da 
mesma profissão ou atividade, e do mesmo nível de 
dificuldade, constituído de padrões e referências. 
b) Incumbência é o agrupamento de cargos da mesma 
profissão ou atividade, e do mesmo nível de dificuldade, 
constituído de padrões e referências. 
c) Classe é o agrupamento de cargos da mesma 
profissão ou atividade, e do mesmo nível de dificuldade, 
constituído de padrões e referências. 
d) Função é o agrupamento de cargos da mesma 
profissão ou atividade, e do mesmo nível de dificuldade, 
constituído de padrões e referências. 
e) Administração é o agrupamento de cargos da mesma 
profissão ou atividade, e do mesmo nível de dificuldade, 
constituído de padrões e referências. 
 
 
 
19. À luz das disposições da Lei Complementar nº 
478/02 do Município de Porto Alegre, assinale a 
alternativa que não corresponde a dependentes dos 
segurados do Regime Próprio de Previdência dos 
Servidores: 
 
a) O cônjuge, a companheira, o companheiro. 
b) Os tios, os sobrinhos, os primos e os cunhados. 
c) O filho não-emancipado de qualquer condição, menor 
de 21 (vinte e um) anos ou inválido. 
d) Os pais. 
e) O irmão não-emancipado, de qualquer condição, 
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido. 
 
 
 
20. À luz do repertório de deveres previstos no artigo 
196 da Lei Complementar nº 133/85 (Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Município), assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 
É dever do funcionário: 
 
a) Manter assiduidade e a pontualidade; 
b) Desempenhar, pessoalmente com zelo e presteza os 
encargos que lhe competirem e os trabalhos de que for 
incumbido, dentro de suas atribuições; 
c) Ser leal às instituições constitucionais e 
administrativas a que servir e observar as normas legais 
e regulamentares; 
d) Valer-se da condição de funcionário para 
desempenhar atividades estranhas às suas funções ou 
para lograr, direta ou indiretamente, qualquer proveito; 
e) Respeitar seus superiores hierárquicos e acatar suas 
ordens, exceto quando manifestamente ilegais. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
21. O Programa Saúde na Escola (PSE) preconiza que 
crianças, adolescentes e jovens escolares tenham acesso 
à avaliação clínica e psicossocial, pelo menos uma vez 
por ano e, preferencialmente, no início do período letivo.  
 
Com base nisso, indique (V) para as afirmativas 
verdadeiras ou (F) para as falsas: 
 
(     ) Não existe consenso em torno de como deve ser 
feita a avaliação clínica e psicossocial em escolares. 
(     ) As avaliações clínicas podem ser realizadas por 
todos os profissionais da equipe, em ambientes 
adequados e com privacidade garantida, dentro dos 
princípios da bioética em saúde. 
(     ) Todo o profissional de saúde que atua na Atenção 
Básica deve aplicar medidas básicas de comunicação 
humanizada e centrada na pessoa, como, por exemplo, 
chamar a pessoa pelo nome, dar informações claras, não 
usar jargões, etc. 
(     ) A triagem rotineira para escoliose em adolescentes 
costuma ter um número excessivo de falso-positivo e 
encaminhamentos desnecessários. 
(     ) No exame físico, o adolescente tem o direito de 
optar pela presença de um familiar durante a realização 
desse exame. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
a) V – V – F – F – F 
b) F – V – V – V – F  
c) V – F – V – V – V  
d) V – F – V – F – F  
e) F – F – V - V – V  
 
 
22. Nos últimos anos, a epidemia de HIV e AIDS em 
pessoas idosas tem emergido como um problema de 
saúde pública. Um dos fatores responsáveis pela forma 
negligenciada com que lidamos com a qualidade de vida 
nesta população é: 
 
a) O avanço das tecnologias de diagnóstico e 
assistência em HIV/AIDS. 
b) O acesso universal à terapia antirretroviral (TARV). 
c) A crença de que o avançar da idade e o declinar da 
atividade sexual estejam inexoravelmente ligados. 
d) A maior expectativa de vida dessa população. 
e) O aumento do número de casos de AIDS notificados 
em pessoas idosas. 

 
 
23. Analise as alternativas abaixo e assinale aquela que 
apresenta o procedimento correto para a secagem da 
amostra do Teste do Pezinho: 
 
a) Colocar numa prateleira, em temperatura ambiente, 
por 3 horas, aproximadamente. 
b) Colocar em estufa ou ventilador, agilizando a 
secagem da amostra para o envio imediato ao serviço 
que procederá a análise da amostra. 
c) Deixar sob refrigeração. 
d) Empilhar e colocar em posição vertical na prateleira. 
e) Envolver em papel laminado. 

 
24. Com relação à coleta do Teste do Pezinho, é 
considerada amostra insatisfatória aquela em que: 

 
a) Todos os círculos estão totalmente preenchidos. 
b) A amostra tem uma cor marrom-avermelhado. 
c) A distribuição de material é homogênea. 
d) A amostra apresenta hemólise. 
e) A amostra não está arranhada, raspada ou 
amassada. 
 

 
25. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa 
proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de 
políticas sociais públicas que permitam um 
envelhecimento saudável e em condições de dignidade.  
 
De acordo com a afirmação acima, indique (V) para as 
afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas: 
 
(     ) Incumbe ao Poder Público fornecer medicamentos 
gratuitamente aos idosos, especialmente os de uso 
continuado, assim como próteses, órteses e outros 
recursos relativos ao tratamento, habilitação ou 
reabilitação. 
(     ) As instituições de saúde devem seguir todos os 
critérios para o atendimento às necessidades do idoso, 
promovendo o treinamento e a capacitação dos 
profissionais, assim como orientação aos cuidadores 
familiares e grupos de autoajuda. 
(     ) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-
tratos contra idosos serão obrigatoriamente comunicados 
pelos profissionais de saúde somente à autoridade 
policial mais próxima. 
(     ) O cadastramento da população idosa em base 
territorial é o único meio de efetivar a prevenção e a 
manutenção da saúde do idoso. 
(     ) Ao idoso internado ou em observação é 
assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão 
de saúde proporcionar as condições adequadas para a 
sua permanência em tempo integral, segundo o critério 
médico. 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente os 
parênteses, de cima para baixo: 
 
a) V – F – F – F – V  
b) F – V – V – V – F  
c) V – F – V – V – V  
d) F – F – V – F – V  
e) V – V – V – F – F  
 
 
26. No atendimento à pessoa idosa são atribuições do 
auxiliar/técnico em enfermagem, EXCETO: 
 
a) Realizar atenção integral às pessoas idosas. 
b) Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador sobre 
a correta utilização dos medicamentos. 
c) Participar das atividades de assistência básica na 
UBS e quando indicado, ou necessário, no domicílio e/ou 
demais espaços comunitários. 
d) Realizar e participar das atividades de educação 
permanente relativas à saúde da pessoa idosa. 
e) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e 
manter o cadastro atualizado. 
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27. No que diz respeito ao cuidado de crianças e 
adolescentes, constituem sinais de distúrbios visuais: 
 
I. A criança piscar mais que o usual. 
II. Esfregar os olhos frequentemente. 
III. Desenvolver, raramente, inflamações nas pálpebras. 
IV. Apresentar pálpebras avermelhadas. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
 
a) I, II e III. 
b) I e II. 
c) I e III.  
d) III e IV. 
e) I, II e IV. 
 
 
28.  Em cada município haverá, no mínimo, um Conselho 
Tutelar composto de ______ membros, escolhidos pela 
________ para mandato de ____ anos, permitida uma 
recondução. 
 
Os elementos que completam corretamente a frase 
encontram-se na alternativa: 
 
a) três – câmara de vereadores – dois 
b) cinco – comunidade local – três 
c) dois – assembléia legislativa – dois 
d) quatro – liderança comunitária – três 
e) sete – coordenação do serviço de saúde - dois 
 
 
29. O problema da violência contra crianças e 
adolescentes chega aos serviços de saúde em diferentes 
situações e momentos, principalmente quando o evento 
de agressão provocou repercussões graves. De maneira 
geral, a prevenção à violência contra a criança e ao 
adolescente é de extrema importância na sociedade, 
dada a gravidade de suas sequelas físicas e psíquicas.  
 
Portanto, dentre as medidas apresentadas abaixo, 
assinale aquela que NÃO cabe à equipe de saúde: 
 
a) Identificar pais e mães de alto risco desde o período 
pré e perinatal. 
b) Desenvolver grupos de autoajuda para pais e mães 
de alto risco. 
c) Facilitar acesso aos serviços de educação e 
assistência. 
d) Identificar pais agressores e mantê-los afastados dos 
serviços de saúde a fim de melhor atender as crianças e 
adolescentes. 
e) Contribuir para expressão e desenvolvimento dos 
adolescentes, respeitando novos valores. 
 
 
30. Os idosos tornam-se mais vulneráveis à violência 
intradomiciliar na medida em que necessitam de maiores 
cuidados físicos ou apresentam dependência física ou 
mental. Quanto maior a dependência, maior o grau de 
vulnerabilidade. A violência contra os idosos manifesta-
se de diversas maneiras: abusos físicos, psicológicos, 
sexuais, financeiro, abandono, negligência, etc. Para 
enfrentar esse problema é necessária a construção de 
uma rede integrada de atendimento envolvendo 
diferentes setores, são eles: 

 
a) Somente o serviço de saúde. 
b) Serviço de saúde e a comunidade. 
c) Comunidade e serviço social. 
d) Governamentais e não-governamentais. 
e) Serviço de reabilitação. 
 
 
31. Há duas formas para classificar o diabetes, a 
classificação em tipos de diabetes (etiológico), definidos 
de acordo com defeitos ou processos específicos, e a 
classificação em estágios de desenvolvimento, incluindo 
estágios pré-clínicos e clínicos, neste último estão 
inclusos estágios avançados em que a insulina é 
necessária para controle ou sobrevivência. 
 

 
 
Com relação aos tipos de diabetes, enumere a segunda 
coluna de acordo com a legenda da primeira: 
 
A sequência correta, de cima para baixo, está na 
alternativa: 
 
a) 2 – 4 – 1 – 1 – 3. 
b) 4 – 3 – 1 – 1 – 2. 
c) 1 – 3 – 2 – 1 – 4. 
d) 3 – 1 – 2 – 4 – 1. 
e) 2 – 3 – 1 – 4 – 1.   
 
 
32. A hipertensão arterial sistêmica é um problema 
grave de saúde pública no Brasil e no mundo. Sendo um 
dos mais importantes fatores de risco para o 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 
cerebrovasculares e renais.  Os profissionais de saúde da 
rede básica têm importância primordial nas estratégias 
de controle da hipertensão arterial, quer na definição de 
diagnóstico, na conduta terapêutica e nos esforços 
requeridos para informar e educar o paciente hipertenso.  
Dentre as ações comuns à equipe multiprofissional 
destacam-se as seguintes, EXCETO. 
 
a) Divulgação de material educativo com motivação 
para que o paciente não abandone o tratamento, 
esclarecendo que não haverá mudanças no estilo de 
vida. 
b) Treinamento de profissionais. 
c) Encaminhamento a outros profissionais, quando 
indicado. 
d) Ações assistenciais individuais e em grupo. 
e) Gerenciamento do programa. 
 
 
 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
 
1 - Tipo 1 
 
 
2 - Tipo 2 
 
 
3 - Gestacional 
 
 
4 - Tipos específicos 
 

(     ) diabetes do adulto 
 
(     ) estágio pré-clínico do diabetes 

 
(     ) conhecido como diabete juvenil 
 
(     ) endocrinopatias 
 
(     ) a administração de insulina é 
necessária para prevenir cetoacidose, 
coma e morte. 
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33. Os serviços de atenção básica devem ser 
estruturados para possibilitar acolhimento, diagnósticos 
precoces, assistência e encaminhamento dos portadores 
de DST, HIV/Aids e hepatite, quando necessário. A 
atenção integral a esse grupo de agravos necessita não 
apenas da implementação de ações básicas de 
prevenção e assistência, mas também o fortalecimento 
da integração entre os diferentes níveis de atenção. É 
fundamental que a organização dos serviços de saúde 
promovam um melhor acesso àqueles que buscam o 
serviço e que cada profissional incorpore em sua rotina a 
preocupação de identificar os pacientes em situação de 
maior vulnerabilidade, garantindo-lhes atendimento 
humanizado e resolutivo. Unidades ____________ e de 
fácil ______________ são capazes de promover um 
forte impacto na epidemia do HIV/Aids e na 
___________ das DST no país. 
 
Os elementos que completam corretamente o texto 
encontram-se na alternativa: 
 
a) humanizadas – acolhida – resolutiva 
b) resolutivas – acesso – incidência 
c) acolhedora – acesso – incidência 
d) integradas – manejo – resolutividade 
e) resolutivas – manejo – identificação 
 
 
34. A transmissão da tuberculose ocorre por meio de 
gotículas contendo bacilos expelidos por um doente com 
tuberculose pulmonar ao tossir, espirrar ou falar. A 
propagação do bacilo da tuberculose está associada 
principalmente às condições de vida da população. 
Sendo assim, sua incidência maior é: 
 
a) Nas grandes cidades. 
b) Na periferia das grandes cidades. 
c) Em locais com grande concentração humana. 
d) Em áreas com serviços e boa infraestrutura urbana. 
e) Em áreas com ventilação e constante luz solar. 
 
 
35. Toda criança com história de baixo peso ao nascer 
deve ser considerada como criança de risco nutricional, 
devendo ser acompanhada com maior assiduidade pelos 
serviços de saúde, principalmente no primeiro ano de 
vida.  
 
Com base na afirmação acima, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) O peso ao nascer está inversamente ligado à 
suspeita de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor 
aos 12 meses. 
b) O crescimento pós-natal tem sido relacionado com a 
altura alcançada na idade adulta. 
c) As crianças desnutridas que sobrevivem à idade 
adulta tendem a ter maior rendimento escolar. 
d) As crianças que sofreram desnutrição nos primeiros 
anos de vida e que mais tarde ganharam peso 
rapidamente, estão em risco de doenças crônicas 
cardiovasculares. 
e) O dano sofrido no início da vida leva à incapacidade 
permanente e pode afetar também as gerações futuras. 
 
 

36. Para o planejamento das ações de vacinações, é 
preciso um diagnóstico dos aspectos de interesse 
específico para a definição dos objetivos, metas, 
estratégias e atividades relativas à vacinação. 
 
Indique (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as 
falsas: 
 
(     ) Estimativas populacionais. 
(     ) Análise da situação das doenças preveníveis pela 
vacinação: perfil epidemiológico local e regional. 
(     ) Aquisição dos imunobiológicos. 
(     ) Delimitação da área de atuação. 
(     ) Recursos disponíveis. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
a) F - V - F - V - V. 
b) V - V - F - V - V. 
c) V - V - F - F - F. 
d) F - V - V - V - F. 
e) V - F - V - F - V. 
 
 
37. A busca de faltosos da vacinação é feita 
semanalmente, ou quinzenalmente, de acordo com as 
possibilidades da equipe de saúde. NÃO é uma 
estratégia para busca de faltosos: 
 
a) Ir à casa do faltoso. 
b) Enviar carta ou aerograma. 
c) Ficar esperando demanda espontânea. 
d) Fazer chamamento em programas de rádio, nas 
igrejas e altos falantes volantes. 
e) Colocar listagem de faltosos na porta do serviço de 
saúde ou em locais de movimento na comunidade. 
 
 
38. A rede de frio é o processo de armazenamento, 
conservação, manipulação, distribuição e transporte dos 
imunobiológicos.  Deve ter condições adequadas de 
refrigeração, desde o laboratório produtor até o 
momento em que a vacina é administrada. São cuidados 
básicos com o refrigerador: 
 
Indique (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as 
falsas. 
 
(     ) Fazer leitura do termômetro, diariamente, no início 
da manhã, início da tarde e no final do dia. 
(     ) Não deixar a porta aberta sem necessidade. 
(     ) Certificar-se de que a porta do refrigerador está 
vedando adequadamente. 
(     ) Usar tomada compartilhada com outros 
equipamentos. 
(     ) Fazer degelo do refrigerador a cada 30 dias ou 
sempre que necessário, não deixando acumular gelo nas 
paredes em espessura maior que 0,5 cm. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
a) V - F - V - F - V. 
b) V - V - F - V - F. 
c) F - V - V - F - V. 
d) V - F - F - V - V. 
e) V - V - V - F - V. 
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39. Na composição de uma vacina encontramos além do 
agente imunizante, o líquido de suspensão, 
conservantes, estabilizadores, antibióticos e adjuvante. A 
função do adjuvante é: 
 
a) Conservar a vacina. 
b) Aumentar o poder imunogênico, amplificando 
estímulo provocado por agentes imunizantes. 
c) Estabilizar a vacina. 
d) Ser o principal líquido de suspensão. 
e) Ser utilizado apenas em vacinas de vírus vivos 
atenuados. 
 
 
40. Sobre a notificação da ocorrência de determinada 
doença ou agravo à saúde, feito à autoridade sanitária 
por profissionais da saúde ou qualquer cidadão, para fins 
de adoção de medidas de intervenção pertinentes, é 
possível afirmar que a notificação obrigatória ocorrerá: 
 
a) Somente após o agravo confirmado. 
b) Somente após a confirmação laboratorial. 
c) Somente após 48 horas do surgimento dos sintomas. 
d) Nos casos de agravos suspeitos ou confirmados. 
e) Somente por telefone. 
 
 
41. Lesões por queimaduras representam um grande 
desafio para os profissionais de saúde, pela exigência de 
um profundo conhecimento. Sendo assim, é correto 
afirmar: 
    
a) No caso de queimaduras químicas é importante usar 
antídotos químicos rapidamente para evitar o 
agravamento das lesões. 
b) A gravidade da queimadura elétrica é prontamente 
evidenciada ao avaliar a lesão de entrada e de saída da 
corrente elétrica. 
c) São características de um curativo ideal a 
manutenção da umidade na interface da ferida, a 
possibilidade de troca gasosa, o fornecimento de 
isolamento térmico e a impermeabilidade a bactérias, 
entre outras. 
d) Considera-se uma queimadura grande quando atingir 
mais de 50% da superfície corporal de adultos e 40% em 
crianças, independente das áreas atingidas. 
e) Na “regra dos nove” que avalia a superfície corporal 
queimada, a cabeça representa 18%, cada braço 9%, 
cada perna 9%, o tronco anterior e posterior  18% cada 
e o períneo 10%. 
 
 
42. Verificar os sinais vitais é uma das práticas mais 
comuns para os técnicos em enfermagem que atuam em 
instituições de saúde. Quanto aos procedimentos 
envolvidos, está INCORRETO: 
 
a) Colocar o termômetro na região axilar e retirar após 
5 minutos para proceder a leitura. 
b) Considerar-se taquicardia uma pulsação rápida ou 
acima do normal. 
c) Dizer que a pressão arterial sistólica é o resultado da 
contração dos ventrículos para ejetar sangue nas 
grandes artérias. 
d) Considerar-se hipertensão para adulto acima de 18 
anos uma PAD ≥ 90 mmHg. 
e) Aceitar como normal uma frequência respiratória, em 
adulto, que oscila de 30 a 40 respirações por minuto.  

43. O conhecimento sobre as úlceras por pressão é 
fundamental para que se preste cuidados adequados, 
tanto na tentativa de cura das lesões como de prevenção 
das mesmas. 
 
 Com relação a esse tema, marque com (V) as 
afirmativas Verdadeiras e com (F) as afirmativas Falsas. 
 
(     ) A pressão é um fator extrínseco envolvido 
diretamente no processo de aparecimento das úlceras, 
devendo-se considerar três fatores: intensidade, duração 
e tolerância dos tecidos à pressão. 
(     ) O cisalhamento pode acontecer caso a cabeceira 
da cama seja elevada, a pele fica aderida ao leito, 
enquanto o esqueleto empurra o corpo para baixo, 
esticando os vasos sanguíneos e dificultando o fluxo de 
sangue.     
(     ) Não importa a idade, peso ou estado geral do 
paciente, cabe a enfermagem intervir igualmente com 
todos os pacientes para prevenir úlceras por pressão. 
(     ) O reposicionamento do paciente não reduz a 
intensidade da pressão, mas reduz a duração desta em 
determinada área. 
(     ) Massagear e esfregar as áreas hiperemiadas 
aumenta o fluxo sanguíneo e diminui o risco de úlceras 
por pressão. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
a) V - V - F - V - F. 
b) F - V - V - F - V. 
c) F - F - V - V - V. 
d) V - F - V - F - V. 
e) V - F - V - F - F. 
 
 
44. A higiene corporal visa o conforto e o bem estar dos 
pacientes e deve ser realizada com conhecimento teórico 
e com técnicas corretas. Portanto, é correto: 
 
a) Que a higiene íntima feminina seja realizada da 
região perianal em direção aos grandes lábios. 
b) Que para realizar a higiene íntima masculina se 
retraia o prepúcio fazendo a limpeza da glande e do 
meato urinário. 
c) Ensaboar, enxaguar e secar rapidamente todo o 
corpo antes de colocar a camisola e não resfriar muito o 
paciente. 
d) Que a higiene oral seja realizada sempre após as 
refeições e no mínimo três vezes ao dia, com exceção se 
o paciente estiver em NPO ou não estiver lúcido. 
e) Que no banho de aspersão se solicite auxílio de um 
colega, já que o paciente não pode se ajudar. 
 
 
45. Você deve administrar 0,25 ml de heparina 
subcutânea utilizando uma seringa de insulina de 100UI. 
Quantas unidades correspondem a esse volume?  
 
a)  25 UI 
b)  2,5 UI 
c)  5 UI 
d)  50 UI 
e)  250 UI 
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46. Infelizmente, é grande o número de intoxicações 
exógenas acidentais ou intencionais registradas 
anualmente no Rio Grande do Sul. Sobre isso, analise as 
afirmativas que tratam dos cuidados importantes 
relacionados a essas situações. 
 
I. Nos casos de ingestão de substâncias, a identificação 
do agente, a quantidade e horário do ocorrido são dados 
de relevância e facilitam o estabelecimento de 
terapêutica. 
II. É fundamental induzir o vômito ou realizar lavagem 
gástrica o mais rápido possível para diminuir a absorção. 
III. Como cuidados imediatos nos casos de picada de 
cobra, deitar o paciente, limpar o ferimento e elevar o 
membro atingido nos casos de edema. 
   
A análise das afirmativas permite concluir que: 
 
a)  Apenas I está correta. 
b)  Apenas I e II estão corretas. 
c)  Apenas III está correta. 
d)  Apenas I e III estão corretas. 
e)  Todas estão corretas. 
 
 
47. A tomografia tem se mostrado um método eficiente 
para diagnósticos de traumatismos cranianos, 
hemorragias cerebrais, entre outros. Por vezes, a injeção 
de contraste radiopaco se faz necessária. Nesses casos, 
são cuidados de enfermagem: 
 
a)  Obter sempre um acesso venoso central que permita 
a injeção rápida do contraste. 
b)  Parar a injeção de contraste caso o paciente refira 
dor local, perceba vermelhidão na linha da veia ou 
edema no local ou próximo à punção. 
c)  Administrar o contraste somente após o paciente 
estar anestesiado. 
d)  Obter um acesso arterial, pois o contraste deve ser 
injetado na artéria. 
e)  Explicar ao paciente que é normal ele sentir coceira, 
ficar com edema de pálpebra, podendo inclusive sentir 
uma leve falta de ar.  
 
 
48. Analise as afirmativas abaixo, em relação aos 
cuidados com um paciente que tenha um membro 
engessado. 
 
I. Monitorar sinais de síndrome compartimental como 
dor crescente e constante, palidez e pele fria, parestesia 
e pulso diminuído no membro afetado. 
II. Avaliar os sinais de comprometimento 
neurovascular, comparando o membro afetado com o 
outro.  
III. Orientar o paciente a não utilizar objetos 
pontiagudos para coçar os locais sob o gesso, para evitar 
rachaduras na pele. 
 
A análise das afirmativas permite concluir que: 
 
a)  Apenas I está correta. 
b)  Apenas II e III estão corretas. 
c)  Apenas III está correta. 
d)  Apenas I e II estão corretas. 
e)  Todas estão corretas. 

 
49. Administrar medicamentos é uma ação que faz parte 
do cotidiano do Técnico em Enfermagem, mas é talvez 
uma das mais complexas ações pertinentes à profissão.  
 
Sobre a administração de medicamentos coloque (V) se 
a afirmativa for verdadeira e (F) se for falsa. 
 
(     ) Uma das vias parenterais para aplicação de 
medicamento é a SC e o volume máximo a ser 
administrado por essa via não deve exceder 2ml. 
(     ) Os “cinco certos” são medicação certa, dose certa, 
via certa, quantidade certa e paciente certo. 
(     ) Caso você precise transformar ml em gotas, basta 
lembrar que 1 ml é igual a 20 gotas. 
(     ) A região ventroglútea para aplicação de IM é o 
local mais seguro, com menos contraindicações e deve 
ser aplicada com a agulha em ângulo de 90º. 
(     ) Como a punção venosa tem inúmeros riscos deve-
se utilizar um mesmo acesso para várias medicações, 
inclusive sangue se for necessário. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
a) V - V - F - V - F. 
b) F - V - V - F - V. 
c) V - F - V - V - F. 
d) V - F - V - F - V. 
e) F - V - V - F - F. 
 
 
50. Você deve administrar 200mg de oxacilina EV de 
8/8h conforme prescrição. Na unidade o medicamento 
está disponível em fr/ampola de 500mg. Qual a 
quantidade correta a ser administrada de acordo com a 
diluição? 
 
a) Diluir em 10 ml de AD e aplicar 2 ml. 
b) Diluir em 10 ml de SF 0,9% e aplicar 5 ml. 
c) Diluir em 5 ml de AD e aplicar 0,2 ml. 
d) Diluir em 8 ml de SF 0,9% e aplicar 4 ml. 
e) Diluir em 5 ml de AD e aplicar 2 ml. 
 
 
51. O Sr. João Santos, 64 anos, sofreu um acidente de 
automóvel. Na avaliação inicial, ao prestar atendimento, 
você reconhece sinais de choque hipovolêmico. Ao 
transportar o paciente, você deverá posicioná-lo: 
 
a) Posição inclinada, com os pés elevados acima do 
nível da cabeça. 
b) Decúbito ventral horizontal com elevação de pernas, 
imobilizado em prancha longa. 
c) Posição de trendelenburg. 
d) Decúbito dorsal horizontal com elevação de pernas, 
imobilizado em prancha longa. 
e) Decúbito dorsal horizontal, imobilizado em prancha 
longa. 
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52. Você é chamado para atendimento a vítimas de um 
acidente entre uma moto e um automóvel. Ao chegar no 
local você encontra o motoqueiro deitado em decúbito 
dorsal referindo dor na perna esquerda e com visíveis 
sinais de embriaguez. Segundo informações o capacete 
foi retirado pelo próprio motoqueiro, que nega ter 
qualquer dor na coluna ou na cabeça. Você percebe 
sinais de fratura de fêmur. Os outros envolvidos no 
acidente não apresentam nenhum sinal de ferimento.  
 
Em relação a esse atendimento coloque (V) se a 
afirmativa for Verdadeira e (F) se for falsa: 
  
(     ) É fundamental certificar-se que o local está seguro 
para iniciar o atendimento. 
(     ) Como o motoqueiro está falando, você não precisa 
mais fazer a avaliação primária. 
(     ) Como ele nega dor cervical e já mexeu o pescoço 
para retirar o capacete, não há mais indicação de 
imobilização da coluna. 
(     ) Nesse caso a fratura de fêmur pode ser 
considerada uma lesão capaz de desviar a atenção do 
paciente e dificultar a obtenção de respostas confiáveis. 
(     ) Já que a vítima está alcoolizada e mesmo assim 
consegue referir dor na perna, a negativa de dor cervical 
deve ser aceita tornando a imobilização cervical 
desnecessária.  
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
a) V - F - F - V - F. 
b) F - V - V - F - V. 
c) F - F - F - V - F. 
d) V - F - V - V - V. 
e) V - F - V - F - F. 
 
 
53. De acordo com a Portaria 1600, de 7 de julho de 
2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às 
Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no 
Sistema Único de Saúde, indique (V) para as alternativas 
verdadeiras e (F) para as falsas: 
 
(     ) A organização da Rede de Atenção às Urgências 
tem a finalidade de qualificar, ampliar e agilizar o 
atendimento de usuários em situação de risco nos 
serviços de atendimento de urgência.  
(     ) A Rede de Atenção às Urgências deve ser 
implantada em todo o território nacional de forma 
padronizada e unificada independentemente de 
peculiaridades locais. 
(     ) O acolhimento com classificação do risco, a 
qualidade e a resolutividade na atenção constituem a 
base do processo e dos fluxos assistenciais de toda Rede 
de Atenção às Urgências e devem ser requisitos de todos 
os pontos de atenção. 
(     ) Faz parte das diretrizes da Rede de Atenção às 
Urgências, a regionalização do atendimento às urgências 
com articulação das diversas redes de atenção e acesso 
regulado aos serviços de saúde. 
(     ) A Rede de Atenção às Urgências priorizará as 
linhas de cuidados cardiovascular, cerebrovascular e 
traumatológica. 
 
 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
a)  V - V - V – F - V. 
b)  V - F - F – V - V. 
c)  F - F - V – V - V. 
d)  F - V - F – V - F. 
e)  F - F - V – V - F. 
 
 
54. De acordo com a Portaria Ministerial 1601, de 2011, 
são algumas das competências da UPA 24h, na Rede de 
Atenção às Urgências: 
 
I. Acolher os pacientes e seus familiares sempre que 
buscarem atendimento na UPA 24h. 
II. Articular-se com unidades básicas de saúde/saúde 
da família, SAMU 192, unidades hospitalares, unidades 
de apoio diagnóstico e terapêutico e com outros serviços 
de atenção à saúde, construindo fluxos coerentes e 
efetivos de referência e contra referência, ordenando 
esses fluxos por meio de Centrais de Regulação Médica 
de Urgências e complexos reguladores instalados na 
região. 
III. Realizar atendimentos e procedimentos médicos e de 
enfermagem adequados aos casos demandados à 
unidade. 
IV. Direcionar todos os casos de natureza cirúrgica e de 
trauma, encaminhando rapidamente para serviços 
hospitalares de maior complexidade ou especializados, 
de modo a garantir, uma maior agilidade na resolução do 
problema instalado. 
V. Funcionar como local de estabilização de pacientes 
atendidos pelo SAMU 192. 
 
A análise das opções acima permite concluir que estão 
corretas: 
 
a) I, III, IV e V. 
b) I, II, III, e V. 
c) I, II, III, IV e V. 
d) II, III e IV. 
e) II, IV e V. 
 
 
55. De acordo com o Decreto 94.406, o Técnico de 
Enfermagem exerce atividades auxiliares, de nível médio 
técnico, atribuídas à Equipe de Enfermagem. É 
INCORRETO afirmar que cabe ao Técnico de 
Enfermagem assistir o Enfermeiro: 
 
a) No planejamento, programação, orientação e 
supervisão das atividades de assistência de enfermagem. 
b) Na prestação de cuidados diretos de enfermagem a 
pacientes em estado grave. 
c) Na prevenção e controle das doenças transmissíveis 
em geral, em programas de vigilância epidemiológica. 
d) Na prevenção e controle sistemático da infecção 
hospitalar. 
e) Na consulta de enfermagem. 
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56. Hipertensão arterial é caracterizada por valores de 
medição iguais ou superiores a 140/90 mmHg, 
considerando a média entre duas verificações. São 
condutas assistências da equipe de saúde junto à 
gestante que apresenta síndrome hipertensiva da 
gravidez:  
 
a) Verificar PA de 4/4h; pesquisa de cefaléia; pesquisa 
de escotomas; pesquisa de epigastralgia; coleta de 
proteinúria de 24h. 
b) Verificar PA de 4/4h; pesquisa de dor lombar; 
pesquisa de escotomas; pesquisa de epigastralgia; 
coleta de proteinúria de 24h. 
c) Verificar PA de 6/6h; pesquisa de escotomas; coleta 
de proteinúria de 24h; presença de sonolência; pesquisa 
de cefaléia. 
d) Pesquisa de escotomas; coleta de proteinúria de 
24h; pesquisa de sangramento gengival; presença de 
náuseas e vômitos; alteração intestinal. 
e) Pesquisa de escotomas; pesquisa de epigastralgia; 
pesquisa de cefaléia; coleta de proteinúria de 12h; 
verificar PA de 12/12h. 
 
 
57. A toxoplasmose adquire especial relevância quando 
atinge a gestante, determinando conseqüências graves 
ao feto. Entre os agravos decorrentes da toxoplasmose 
congênita estão: 
 
a) Retardo do crescimento intrauterino; morte fetal; 
emagrecimento materno; herpes; hidrocefalia. 
b) Retardo do crescimento intrauterino; morte fetal; 
prematuridade; lesões oculares; hidrocefalia. 
c) Morte fetal; prematuridade; lesões oculares; 
hemorragia; mecônio. 
d) Prematuridade; emagrecimento materno; lesões 
oculares; herpes; hemorragia. 
e) Lesões oculares; herpes; hemorragia; retardo do 
crescimento intrauterino; mecônio. 
 
 
58. O puerpério é o período do ciclo grávido-puerperal 
em que as modificações sofridas durante a gestação e 
parto retornam à situação do estado pré-gravídico. Neste 
período a assistência prestada pelo Técnico em 
Enfermagem é fundamental para a segurança e bem 
estar da puérpera.  
 
Com relação a este tema, cabe ao técnico em 
enfermagem: 
 
I. Controle dos sinais vitais de rotina; higiene e 
conforto;  
II. Observar e controlar sangramento vaginal e a 
involução uterina; 
III. Observar estado sensorial, alterações de humor e 
vínculo com o recém-nascido; 
IV. Incentivar, apoiar e aconselhar aleitamento materno 
exclusivo; auxilio as cuidados com o recém-nascido; 
 
A análise das afirmativas permite concluir que: 
 
a)  Apenas I está correta. 
b)  Apenas II e III estão corretas. 
c)  Apenas I, II e III estão correta. 
d)  Apenas II, III e IV estão corretas. 
e)  Todas estão corretas. 

59. O leite materno é o alimento _______ para o 
lactente. Ele contém todos os _______, inclusive _____, 
que a criança precisa nos seis primeiros meses de vida. 
O leite materno contém _______, especialmente a IgA. 
No intervalo das mamadas, é produzido o leite chamado 
__________, que é o leite do começo e __________ e o 
leite chamado ________, que é o leite do fim e 
_______.  
 
Os elementos que completam corretamente o texto 
sobre composição e características do leite humano 
encontram-se na alternativa: 
 
a) ideal, nutrientes, água, minerais, anterior, é fraco, 
apojadura, é maduro. 
b) regulador, ingredientes, água, minerais, primeiro, 
mata a sede, último, engorda. 
c) ideal, ingredientes, água, anticorpos, anterior, nutri 
o bebê, posterior, acalma. 
d) ideal, nutrientes, água, anticorpos, anterior, mata a 
sede, posterior, engorda. 
e) regulador, minerais, água, anticorpos, branco, nutri 
o bebê, apojadura, engorda. 
 
 
60. A assistência à mulher com gestação de alto risco 
pressupõe uma abordagem diferenciada, porém não 
significa que cuidados básicos não sejam mantidos por 
toda equipe.  Ao Técnico de Enfermagem compete: 
 
a) Verificar batimentos cardiofetais; controle da 
dor/contrações; questionar sangramento ou perdas 
vaginais. 
b) Orientar deambulação; na admissão verificar 
batimentos cardiofetais; preparar para cesárea. 
c) Na admissão verificar sinais vitais; questionar níveis 
de dor/contrações; questionar sangramento ou perdas 
vaginais; apoiar e tranqüilizar a família e a gestante, 
devido à ansiedade e medo; registrar em prontuário; 
comunicar alterações ao enfermeiro. 
d) Orientar decúbito dorsal; apoiar e tranqüilizar a 
família e a gestante, devido à ansiedade e medo; 
registrar em prontuário; comunicar alterações ao 
enfermeiro. 
e) Na admissão verificar sinais vitais; questionar níveis 
de dor/contrações; questionar sangramento ou perdas 
vaginais; instalar monitoramento da freqüência cardíaca 
fetal. 
 
 
61. O diabetes mellitus é uma doença metabólica 
crônica, caracterizada por hiperglicemia, cujos níveis 
alterados poderão ocasionar riscos de: 
 
I.    Morbimortalidade perinatal. 
II. Macrossomia fetal. 
III. Malformações fetais. 
IV. Risco de abortamento. 
V. Intolerância a insulina. 
 
A análise das afirmativas permite concluir que: 
 
a) Todas estão incorretas. 
b) Apenas IV e V estão corretas. 
c)    Apenas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas I, II, III e IV estão corretas. 
e) Todas corretas. 
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62. A eletroconvulsoterapia (ECT) é a indução de uma 
convulsão pela aplicação de corrente elétrica ao cérebro, 
ocasionando aumentos significativos nos níveis 
circulantes dos neurotransmissores serotonina, 
norepinefrina e dopamina. A avaliação contínua do 
comportamento do cliente é um fator importante na 
eficácia terapêutica. 
 
Assinale a afirmativa que contém indicações médicas 
para o uso da ECT: 

 
a) Distúrbios de controle; hipocondria; mania. 
b) Depressão Maior; mania; esquizofrenia. 
c) Aumento da pressão intracraniana; manias; 
Esquizofrenia. 
d) Cardiopatias; esquizofrenia; pânico. 
e) Anorexia; cefaléia tipo enxaqueca; distúrbios de 
controle. 
 
 
63. A etiologia do distúrbio de uso de drogas não foi 
estabelecida. Diversos fatores contribuintes já foram 
apontados, entre eles: 
 
I. Risco de suicídio; genético; alterações pessoais. 
II. Influências do desenvolvimento; alterações 

bioquímicas. 
III. Genético; fatores de personalidade. 
IV. Alterações do comportamento; retardo mental; 

fraqueza emocional. 
V. Aprendizado social; condicionamento; influências 

culturais e étnicas. 
 
A análise das afirmativas permite concluir que: 
 
a) Todas estão incorretas. 
b) Todas estão corretas. 
c) Apenas I,IV e V estão corretas. 
d) Apenas II, III e V estão corretas. 
e) Apenas III, IV e V estão corretas. 
 
 
64. O nascimento é um evento de grande vulnerabilidade 
biológica para a criança. Nos momentos que se seguem 
ao nascimento diversos procedimentos são realizados no 
neonato para favorecer e manter sua adaptação ao meio 
extrauterino. São cuidados na sala de admissão, 
EXCETO: 
 
a) Observar a frequência cardíaca e respiratória. 
b) Avaliação inicial da vitalidade do neonato. 
c) Administrar vitamina K e vacina contra hepatite B. 
d) Exame físico e medidas antropométricas. 
e) Banho e curativo no coto umbilical. 
 
 
65. A bronquiolite é uma infecção viral aguda, com efeito 
máximo ao nível bronquiolar. O vírus sincicial 
respiratório é responsável por mais da metade dos 
episódios de bronquiolite. São sinais e sintomas iniciais 
de bronquiolite por vírus sincicial respiratório: 
 
a) Batimento de asa de nariz. 
b) Presença de fúrcula.  
c) Sibilância.  
d) Taquipnéia.  
e) Agitação.  

66. Dentre as causas que dificultam a avaliação da dor 
no recém nascido, a impossibilidade de o bebê verbalizar 
ou expressar de forma objetiva a queixa do sintoma é 
uma das principais dificuldades. Para tanto alterações 
comportamentais, fisiológicas e neuroendócrinas devem 
ser consideradas. 
 
Com relação a este tema, relacione as colunas: 
 
I. Alterações comportamentais. 
II. Alterações fisiológicas. 
III. Alterações neuroendócrinas. 
 
(     ) Aumento da excreção de substancias nitrogenadas.                    
(     ) Cianose. 
(     ) Língua tensa. 
(     ) Rigidez torácica.  
(     ) Dilatação pupilar.  
 
Assinale a alternativa que indica a seqüência correta, de 
cima para baixo: 
 
a) III – II – I – I – II  
b) II – I – I – III –II  
c) II – I – II –I – III  
d) III – II – II – I – III  
e) I – III – I – I – II   
 
 
67. Após o nascimento, o cordão umbilical é seccionado 
e laqueado. Sua aparência inicial tem aspecto gelatinoso 
e amolecido, tornando-se seco, escurecido e endurecido 
até a queda. É papel da equipe de enfermagem orientar 
e ensinar os pais sobre os cuidados necessários de 
higiene com o coto umbilical. A afirmativa correta é: 
 
a) Indicar o uso de faixas para agilizar o processo de 
mumificação e seu desprendimento da parede 
abdominal. 
b) Nunca deixá-lo exposto, pois facilita a contaminação 
por bactérias. 
c) Limpar a cada troca de fralda e após o banho. 
d) Usar algodão umedecido em álcool 90% com 
movimentos circulares. 
e) O procedimento é muito doloroso e por este motivo 
deve ser feito uma vez ao dia. 
 
 
68. As dificuldades com a amamentação podem aparecer 
nos primeiros dias ou semanas de vida do bebê, onde 
muitas mães desistem de amamentar e oferecem o leite 
artificial. Algumas ações facilitam o ato de amamentar, 
EXCETO: 
 
a) Deixar a cabeça da criança livre para se mover. 
b) Observar se o queixo do bebê está tocando o peito, 
isso pode ajudar a deixar o nariz livre. 
c) Observar os movimentos de sucção, onde as 
bochechas apresentam-se cheias e a deglutição, 
simultânea. 
d) Oferecer somente o bico do seio facilitando a 
respiração do bebê. 
e) Ao iniciar a mamada, utilizar o polegar e indicador 
(em forma de c) para oferecer o seio, tocando levemente 
o mamilo no nariz ou lábio do bebê.   
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69. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
leva em consideração a necessidade e o direito de 
assistência em enfermagem da população, assim como 
os interesses do profissional e de sua organização. Está 
centrado na pessoa, família e coletividade, pressupõe 
que os trabalhadores de enfermagem estejam aliados 
aos usuários na luta por uma assistência sem riscos ou 
danos e acessível à toda população. 
As penalidades que podem ser impostas pelos Conselhos 
Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que 
determina o art. 18, da Lei n° 5.905, de 12 de julho de 
1973, são: 
 
I. Advertência verbal.  
II. Multa.  
III. Censura.  
IV. Suspensão do exercício profissional.   
V. Cassação do direito ao exercício profissional. 
 
A análise das afirmativas permite concluir que: 
 
a) Apenas I e IV estão corretas.   
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas II, III e V estão corretas. 
e) Todas estão corretas.     
 
 
70. Considera-se Infração Ética a ação, omissão ou 
conivência que implique em desobediência e/ou 
inobservância às disposições do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem. As infrações serão 
consideradas leves, graves ou gravíssimas, segundo a 
natureza do ato e a circunstância de cada caso. 
 
Em relação às circunstâncias consideradas agravantes, 
indique (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as 
falsas: 
 
(     ) Ser reincidente.  
(     ) Ter o infrator procurado, logo após a infração, por 
sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou 
minorar as conseqüências do seu ato. 
(     ) Causar danos irreparáveis.  
(     ) Cometer infração dolosamente.  
(     ) Ter bons antecedentes profissionais.  
(     ) Cometer a infração por motivo fútil ou torpe. 
(     ) Ter confessado espontaneamente a autoria da 
infração. 
 
A seqüência correta, de cima para baixo é: 
 
a) V - F - V - V - F - V - F. 
b) V - V - F - V - V - F - V. 
c) F - F - F - V - V - V - F. 
d) V - F - V - V - V - F - V. 
e) F - V - F - V - V - F - V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


