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Dia: 3 de dezembro de 2006 • Horário: das 9 às 11 h
Duração: 2 (duas) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções
Para fazer a prova você usará:
 um caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu
nome, número de inscrição e espaço para
assinatura.

Conﬁra o número que você obteve
no ato da inscrição com o que está
indicado no cartão-resposta.

Veriﬁque, no caderno de prova:
a) se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 20 (vinte), está correta;
b) se há imperfeições gráﬁcas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao ﬁscal qualquer irregularidade.
 Para cada questão são apresentadas 5
(cinco) alternativas diferentes de respostas
(a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado
da questão.

 Não é permitido qualquer tipo de consulta
durante a realização da prova.
 A interpretação das questões é parte
integrante da prova, não sendo permitidas
perguntas aos ﬁscais.
 Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao ﬁscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.
O gabarito da prova será divulgado no site http://smspmf.fepese.ufsc.br

Página 3

Técnico de Enfermagem

Conhecimentos Gerais
Lei 8.080/1990

(10 questões)
3. Assine Falso ( F ) ou Verdadeiro ( V ):
(

As questões de 1 a 3 devem ser respondidas de acordo com a lei 8.080/1990
1. Assinale a alternativa incorreta:

(

a. ( ) A universalidade de acesso e a integralidade
de assistência são princípios do SUS.
b. ( ) A assistência à saúde deve ser prestada, sem
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
c. ( ) A organização dos serviços públicos dar-se-á
de modo a evitar duplicidade de meios para
ﬁns idênticos.
d. ( X ) Ao município é vedado normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de
saúde no seu âmbito de atuação, por ser esta
uma competência federal.
e. ( ) A ênfase deve ser dada para a descentralização político-administrativa, com direção única
em cada esfera de governo e na descentralização dos serviços para os municípios.

(

(

(
2. Nas competências da direção municipal do Sistema
Único de Saúde (SUS), não se inclui:
a. ( ) formar consórcios administrativos intermunicipais.
b. ( ) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações
e os serviços de saúde e gerir e executar os
serviços públicos de saúde.
c. ( X ) identiﬁcar estabelecimentos hospitalares de
referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.
d. ( ) participar do planejamento, programação e
organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde-SUS, em
articulação com sua direção estadual.
e. ( ) participar da execução, controle e avaliação
das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.
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) Quando as suas disponibilidades forem insuﬁcientes para garantir a cobertura assistencial à
população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde-SUS poderá recorrer aos
serviços ofertados pela iniciativa privada.
) Os cargos e funções de cheﬁa, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de
Saúde-SUS, poderão ser exercidos em regime
de tempo parcial.
) São considerados de outras fontes os recursos
provenientes de taxas, multas, emolumentos
e preços públicos arrecadados no âmbito do
Sistema Único de Saúde-SUS.
) O processo de planejamento e orçamento do
Sistema Único de Saúde-SUS será descendente, do nível federal até o local, ouvidos seus
órgãos deliberativos, compatibilizando-se as
necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde
dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.
) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único
de Saúde-SUS, mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa.

Assinale a alternativa correta:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V
V
V
F
F

•
•
•
•
•

V
F
F
V
F

•
•
•
•
•

V
V
V
V
V

•
•
•
•
•

F
F
F
F
F

•
•
•
•
•

V
V
F
V
V

Secretaria Municipal de Saúde

Portaria 399/GM/2006

7. Assinale a alternativa verdadeira:

As questões de 4 a 7 devem ser respondidas de acordo com a Portaria 399/GM/ 2006.

a. ( X ) As Diretrizes a serem pactuadas na CIT, nortear-se-ão por critérios com base nos protocolos
clínicos e nas diretrizes terapêuticas.
b. ( ) A responsabilidade pelo ﬁnanciamento e
aquisição dos medicamentos excepcionais
é do Ministério da Saúde, dos Estados e dos
Municípios.
c. ( ) O Componente de Medicamento Excepcional
será readequado através de pactuação entre
os gestores do SUS, em período não inferior a
180 dias.
d. ( ) O Componente Medicamento Excepcional
consiste em ﬁnanciamento para aquisição e
distribuição de medicamento excepcionais,
para tratamento de patologias com base nas
emissões das Autorizações para Pagamento
de Alto Custo – APAC.
e. ( ) O Ministério da Saúde repassará aos Estados,
mensalmente, valores ﬁnanceiros apurados em
encontro de contas trimestrais, de acordo com
as informações encaminhadas pelos Estados,
que compõem o Grupo 36 – Medicamentos da
Tabela Descritiva do SIA/SUS.

4. Assinale a alternativa que não integra os blocos de
ﬁnanciamento para o custeio do SUS.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Atenção básica.
Vigilância em Saúde.
Construção de unidades hospitalares.
Atenção de média e alta complexidade.
Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS.

5. Assinale a alternativa verdadeira.
Os três componentes das Diretrizes Operacionais do
Pacto pela Saúde, em 2006, são:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Três esferas de gestão do SUS.
Prioridades estaduais, regionais e municipais.
Governos federal, estaduais e municipais.
Pactos Pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão.
Qualiﬁcação, aperfeiçoamento, deﬁnição das
responsabilidades.

6. Assinale a alternativa falsa.

8. Editores de texto, como o Microsoft Word e o OpenOﬃce Writer, possuem mecanismos para:

a. (
b.
c.
d.

e.

) As Comissões Intergestores Bipartite deliberam sobre os pactos intraestaduais.
( ) A Comissão Intergestores Tripartite deﬁne as
diretrizes e normas nacionais.
( ) As deliberações das Comissões Intergestores
Bipartite e Tripartite devem ser por consenso.
( ) A repolitização da saúde é um movimento que visa a retomar a Reforma Sanitária
Brasileira.
( X ) A regulamentação da EC nº 29 pelo Congresso
Nacional, com aprovação do PL nº 01/03, já
aprovado e aprimorado em três comissões da
Câmara dos Deputados, integra as diretrizes
do pacto de gestão pelo SUS.

Informática

I.
II.
III.
IV.
V.

Gerar o índice de um documento.
Gerenciar bases de dados.
Veriﬁcar a ortograﬁa de um documento.
Deﬁnir modelos de documentos.
Enviar e receber e-mails.

Dentre as aﬁrmativas acima, estão corretas somente:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

as aﬁrmativas I, II e III.
as aﬁrmativas I, III e IV.
as aﬁrmativas I, IV e V.
as aﬁrmativas II, III e IV.
as aﬁrmativas III, IV e V.
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9. Associe as colunas abaixo.
1.
2.
3.
(
(
(
(
(
(

Hardware computacional
Software básico
Software aplicativo
)
)
)
)
)
)

Disco rígido
Processador de texto
Mouse
Sistema operacional
Planilha eletrônica
Placa de rede

( )
( )
( )
(X)
( )

b.

3; 1; 3; 2; 3; 2.
3; 1; 3; 2; 1; 3.
2; 3; 2; 1; 3; 2.
1; 3; 1; 2; 3; 1.
1; 2; 1; 3; 2; 1.

c.

d.

e.

Figura (questão 10)
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Assinale a alternativa que descreve de maneira correta o que ocorrerá na célula na qual a formatação
condicional foi aplicada.
a. (

Assinale a alternativa que lista a numeração correta,
lida de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

10. Suponha que a formatação condicional, apresentada na ﬁgura abaixo, foi aplicada a uma célula no
Microsoft Excel.

) Seu conteúdo permanecerá inalterado se seu
valor for menor ou igual a 1; caso contrário,
seu conteúdo será sublinhado.
( X ) Seu conteúdo será exibido em negrito, caso
seu valor seja inferior ao valor da célula A1;
caso contrário, seu conteúdo será sublinhado.
( ) Seu conteúdo será exibido em negrito e sublinhado, se seu valor for igual ao conteúdo da
célula A1.
( ) Seu conteúdo será exibido em negrito, caso
seu valor seja menor que 1; caso contrário,
seu conteúdo será sublinhado.
( ) Seu conteúdo será substituído por
AaBbCcYyZz, caso seu valor seja menor que
o valor da célula A1, e será substituído por
AaBbCcYyZz, se for menor ou igual ao conteúAaBbCcYyZz
do da célula A1.
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Conhecimentos Especíﬁcos
11. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo.
Segundo o Código de Ética de Enfermagem vigente,
a. ( X ) o proﬁssional de Enfermagem respeita a vida,
a dignidade e os direitos da pessoa humana,
em todo o seu ciclo vital, sem discriminação
de qualquer natureza.
b. ( ) o proﬁssional de Enfermagem deve cumprir
ordens sem preocupação com o horário e
com o tipo de atividade.
c. ( ) o proﬁssional de Enfermagem respeita a vida,
a dignidade e os direitos e deveres da pessoa
humana, em especial, os direitos do trabalhador no seu exercício proﬁssional.
d. ( ) todo o proﬁssional de Enfermagem deve ter
competência para exercer todas os cuidados
de enfermagem desde os mais simples aos
mais complexos.
e. ( ) é dever do proﬁssional de Enfermagem prestar cuidados sempre que tiver clientes à espera, independente da gravidade do caso.

13. Considere-se que cada 1 ml corresponde a 20 gotas. Assim sendo, numa prescrição médica de infusão
de 500 ml (mililitros) de soro glicosado a 5% (SG 5%)
de 6 em 6 horas, o gotejamento deve ser de aproximadamente:
a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

em uma dose e por via oral.
em dose única e por via subcutânea.
em três doses e por via endovenosa.
em três doses e por via intramuscular.
em seis doses e por via intramuscular.

( )
( )
(X)
( )
( )

21 gotas/minuto
26 gotas/minuto
28 gotas/minuto
34 gotas/minuto
42 gotas/minuto

14. Escolha a alternativa correta.
Os músculos mais utilizados para a injeção intramuscular são:
a. (

b.

12. Assinale a alternativa correta.
Segundo o Programa Nacional de Imunizações (PNI)
do Ministério da Saúde, no seu calendário oﬁcial atual,
a vacinação contra hepatite B é dada nas seguintes
doses e via de aplicação:

(10 questões)

c.

d.

e.

) o tríceps braquial (região posterior do braço),
o glúteo (região dorso-glútea), o glúteo médio e mínimo (região ventro-lateral-glútea de
Hochstetter ) e o deltóide (região deltoideana).
( ) o vasto-lateral da coxa (região ântero-lateral
da coxa), o deltóide (região deltoideana), o
transverso do abdome (região direita do
abdome) e o glúteo médio e mínimo (região
ventro-glútea de Hochstetter.
( ) o glúteo (região dorso-glútea), o deltóide
(região deltoideana), o glúteo médio e mínimo (região ventro-glútea de Hochstetter) e.o
tríceps braquial (região posterior do braço).
( ) o transverso do abdome (região direita do
abdome), o glúteo (região dorso-glútea), o
glúteo médio e mínimo (região ventro-glútea
de Hochstetter) e o vasto-lateral da coxa (região ântero-lateral da coxa).
( X ) o glúteo médio (região ventro-glútea de
Hochstetter), o vasto-lateral da coxa (região
ântero-lateral da coxa), o grande glúteo (região dorso-glútea), e o deltóide (região deltóideana).
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15. Escolha a alternativa correta.

16. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) As queimaduras de primeiro grau são profundas e graves, destroem todas as camadas da
pele, podendo atingir o tecido subcutâneo,
músculos e ossos. São geralmente as queimaduras de exposição excessiva aos raios solares.
b. ( X ) As queimaduras são lesões teciduais resultantes da ação do calor direto ou indireto sobre
o corpo humano. São classiﬁcadas segundo a
profundidade ou grau de destruição celular,
em primeiro grau, segundo grau superﬁcial
ou profunda, e de terceiro grau.
c. ( ) As queimaduras de primeiro e de segundo
grau não apresentam quadro de hipertermia,
dor, desidratação e edema localizado ou das
regiões próximas das lesões.
d. ( ) As queimaduras de segundo grau atingem
somente a camada superﬁcial da pele, denominada epiderme. A ausência de dor se deve
à destruição das terminações nervosas no
local da lesão.
e. ( ) As queimaduras de terceiro grau atingem a
epiderme e a derme parcial. Caracterizamse pelo aparecimento de bolhas com base
hiperemiada e grande quantidade de tecido
necrosado.

a. (

b.

c.

d.

e.
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) Para a medida da pressão arterial utilizam-se
um estetoscópio e um esﬁgmomanômetro,
ajustando-se a borracha do manguito à circunferência do braço, acima do cotovelo, e
garroteando o pulso para ouvir melhor os
batimentos.
( ) O valor registrado da veriﬁcação da pressão
sistólica corresponde à máxima e a diastólica
corresponde à mínima e se considera normal
sempre quando a diferença entre a mínima e
a máxima são bem próximas ou convergentes,
menos de 10 mmHg, e com os batimentos
nitidamente audíveis.
( ) A pressão arterial deve ser veriﬁcada utilizando um estetoscópio e um esﬁgmomanômetro; tambem devem ser observados os medicamentos em uso, orientando a suspensão do
seguimento da prescrição somente em caso
de hipotensão arterial. Neste caso, o paciente
deve ser encaminhado para o controle ou
acompanhamento médico.
( ) A medida da pressão arterial deve ser veriﬁcada, utilizando-se um estetoscópio e um esﬁgmomanômetro e estando o cliente em repouso
por aproximadamente quatro horas. O cliente,
também, não deve ter praticado exercícios
físicos, ingerido bebidas alcoólicas, café, ou
fumado até seis horas antes da medida.
( X ) Para a medida da pressão arterial utilizam-se
um estetoscópio e um esﬁgmomanômetro. O
cliente deve estar em breve repouso (5 a 10
min) e em posição confortável (deitado em
decúbito dorsal ou sentado); deve-se atentar
para as condições que possam alterar a mesma, tais como, nos últimos 30 minutos ter praticado exercícios físicos, ou ingerido bebidas
alcoólicas, fumo, medicamentos, alimentos,
ou tido emoções fortes, desconfortos físico ou
ambiental dentre outros.
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17. Assinale a alternativa correta:

19. Assinale a alternativa correta.

a. (

Considerando o risco de exposição a microorganismos
patógenos em secreções ou excreções e, em especial,
pelo aumento de doenças como a AIDS, a hepatite,
cujo sangue pode estar infectado, recomenda-se que:

b.

a. (

c.

d.

e.

) A Ascaridíase pode ser evitada mediante os
cuidados adequados de higiene pessoal e
alimentar, bem como a lavagem das mãos de
duas em duas horas e a realização de exame
parasitológico de fezes a cada dois meses.
( ) A Ancilostomose está presente em todas as
pessoas e pode ser eliminada mediante o uso
de alimentos bem cozidos, exames de fezes
periodicamente e ingesta de líquidos.
( X ) As medidas gerais para o controle das diversas parasitoses intestinais incluem os cuidados de higiene pessoal e alimentar, a educação sanitária e o controle da infestação e o
saneamento ambiental.
( ) A Teníase está presente em todas as pessoas
e pode provocar alterações no sistema nervoso, prurido anal, irritação, muito apetite ou
fome e emagrecimento acentuado; porém,
não requer orientações quanto a cuidados de
higiene.
( ) A Enterobíase ou Amarelão ou Anemia tropical se manifesta por diarréias freqüentes, pele
e olhos amarelados, obesidade, irritabilidade
e cansaço.

b.

c.

d.

e.
18. Escolha a alternativa correta.
O Técnico de Enfermagem precisa saber identiﬁcar uma
parada cárdio-respiratória. Os principais sinais são:
a. ( X ) ausência de pulsos centrais e de expansão torácica; cianose; palidez cutânea; apnéia; inconsciência; ﬂacidez ou hipotonia, dentre outros.
b. ( ) agitação; ausência de pulsos centrais e de expansão torácica; pele corada; choro intenso;
inconsciência; ﬂacidez ou hipotonia, dentre
outros.
c. ( ) cianose; palidez cutânea; apnéia; inconsciência; hipertonia; presença de pulsos centrais e
de expansão torácica, dentre outros.
d. ( ) pulsos centrais e de expansão torácica diminuídos; irritabilidade; palidez cutânea;
dispnéia; comunicação; ﬂacidez ou hipertonia,
dentre outros.
e. ( ) normalidade de expansão torácica; bradicardia; cianose; palidez cutânea; inconsciência;
hipertonia, dentre outros.

) Somente o sangue e líquidos corpóreos de
pessoas com diagnóstico de AIDS devem ser
considerados como potencialmente contaminados e exigem as precauções-padrão preconizadas para a proteção dos trabalhadores da
saúde.
( ) O sangue e líquidos corpóreos de todas as
pessoas não devem ser considerados como
potencialmente contaminados e, portanto, as
seringas, agulhas e luvas podem ser sempre
reaproveitadas.
( ) Nos procedimentos invasivos em pessoas com
diagnóstico de AIDS e Tuberculose, deve-se
usar avental, gorro, máscara e luvas grossas
de limpeza.
( ) Nas doenças como AIDS e hepatite, o risco de
contaminação não está no sangue e, sim, nas
fezes e urina, devendo-se, portanto, utilizar
utensílios de uso exclusivo do cliente portador dessas doenças.
( X ) O sangue e líquidos corpóreos de todas as
pessoas devem ser considerados como potencialmente contaminados e exigem as precauções-padrão preconizadas para a proteção
dos trabalhadores da saúde.

20. Considere as vacinas contra:
I. Hepatite B;
II. Tuberculose;
III. Sarampo.
Quais delas são recomendadas no período neonatal:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

apenas I e II.
apenas II e III.
apenas I e III.
I, II e III.
nenhuma, pois não há necessidade de vacinação no primeiro mês de vida.
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