Distrito Estadual de Fernando de Noronha
Processo Seletivo Simplificado 2006
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Tipo 1 – Cor: Branca

COMPONENTE 1
As cinco questões a seguir, deverão ser respondidas com base
na Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada
em 1988:

    
A saúde é considerada como sendo:
A) direito de todos os brasileiros que possuam a certidão de
nascimento.
B) dever atribuído primeiramente ao estado e secundariamente
ao município.
C) garantida mediante políticas sociais somente possíveis após
a conquista de elevados níveis de crescimento econômico.
D) resultado de políticas voltadas, entre outros aspectos, para a
redução do risco de doenças e outros agravos.
E) decorrente de ações que visem, exclusivamente, a sua
promoção e proteção.

     
Não é correto afirmar que as ações e serviços de saúde:
A) são apresentados como sendo de relevância pública.
B) podem, a depender de leis estaduais ou municipais, ser ou
não regulamentados pelo poder público.
C) devem ser fiscalizadas pelo poder público.
D) devem ser executados diretamente pelo poder público.
E) podem ser executados por pessoas físicas ou jurídicas de
direito privado.

     
As ações e serviços públicos de saúde constituem um sistema
único, organizado de acordo com a seguinte diretriz:
A)
B)
C)
D)

regionalização mas sem hierarquização.
centralização a nível da União.
direção única em cada esfera de governo.
prioridade para a realização de serviços assistenciais sem
prejuízo das atividades preventivas.
E) participação da comunidade, desde que haja acordo entre as
entidades da sociedade civil organizada e o gestor da
saúde.

    

     
Compete ao Sistema Único de Saúde, entre outras atribuições:
A) controlar e fiscalizar produtos e substâncias de interesse
para a saúde, razão pela qual não deve participar da
produção
de
medicamentos,
equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde
mas apenas no que diz respeito às categorias profissionais
de nível médio.
C) participar da formulação da política e também da execução
das ações de saneamento básico.
D) participar do controle e fiscalização da produção de
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos
mas não do seu transporte, guarda e utilização.
E) fiscalizar e inspecionar alimentos, exclusivamente no que
diz respeito ao seu teor nutricional, bem como bebidas e
águas para consumo humano.
As cinco questões a seguir devem ser respondidas com base na
Lei Federal 8080, de 1990, que dispõe sobre as condições para
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências.

     
A saúde dos cidadãos é:
A) obrigação exclusiva do Estado.
B) obrigação do Estado mas que não exclui o dever das
pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
C) obrigação, em primeiro lugar, das pessoas e das famílias
devendo o Estado agir de forma complementar.
D) obrigação das Empresas, em relação à população inserida
formalmente no mercado de trabalho e do Estado, em
relação à população não-economicamente ocupada.
E) obrigação, em primeiro lugar, das entidades representativas
da sociedade civil organizada, devendo o Estado agir de
forma complementar.

     



Constitui-se em fonte de financiamento do Sistema Único de
Saúde, o orçamento:

É correto afirmar que a lei destaca, acerca dos fatores
determinantes e condicionantes da saúde:

A) da Seguridade Social, nos anos em que houver sobra de
recursos destinados ao pagamento das aposentadorias e
pensões.
B) da União, dependendo do valor do Produto Interno Bruto
(PIB) no ano considerado.
C) dos Estados, enquanto possuírem menos de 50 % dos
municípios em gestão plena do sistema municipal de saúde.
D) do Distrito Federal, nos anos em que dispuser de
arrecadação própria suficiente.
E) dos Municípios, independentemente do volume de recursos
próprios arrecadados.

A) a alimentação, dependendo exclusivamente do seu aporte
quantitativo de natureza calórica e protéica.
B) o saneamento básico, que aparece definido como sendo o
destino dado aos dejetos.
C) a educação, caracterizada como o acesso às oito séries do
ensino fundamental.
D) as condições de trabalho, que vincula especificamente à
satisfação com o salário adquirido.
E) o acesso aos bens e serviços considerados essenciais.

Página 1/5
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Distrito Estadual de Fernando de Noronha
Processo Seletivo Simplificado 2006
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Tipo 1 – Cor: Branca

COMPONENTE 2

     

    

Não figura como objetivo do Sistema Único de Saúde:
A) identificar e divulgar os fatores condicionantes e
determinantes da saúde, desde que estejam relacionados
com doenças e agravos de ocorrência epidêmica.
B) formular política de saúde destinada a promover a redução
de riscos de doenças e de outros agravos
C) assegurar acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços de saúde
D) prestar assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde
E) desenvolver , de forma integrada, as ações de caráter
assistencial e as atividades preventivas.

A vacinação contra difteria, coqueluche e tétano acidental deve
ser realizada na infância:
A)
B)
C)
D)
E)

aos 2, 4 e 6 meses, com reforço aos 15 meses.
aos 3, 7 e 12 meses, com reforço aos 24 meses.
aos 6, 12 e 18 meses, com reforço aos 24 meses.
aos 2, 8 e 12 meses, com reforço aos 18 meses.
aos 4, 8 e 12 meses, com reforço aos 24 meses.

     
A respeito da meningite tuberculosa, é correto afirmar:

     
O princípio da universalidade da atenção à saúde corresponde a:
A) acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência
facultado
a
todas
as
pessoas,
independentemente de sua classe, preferências, atributo,
categoria ou qualquer outra condição.
B) preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua
integridade física e moral.
C) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou
privilégios de qualquer espécie.
D) participação da comunidade no controle do Sistema de
Saúde.
E) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios.

    
No que diz respeito aos Recursos Humanos do Sistema Único
de Saúde, é correto afirmar que:
A) servidores que legalmente acumulam dois cargos ou
empregos poderão exercer suas atividades em mais de um
estabelecimento do Sistema Único de Saúde - SUS.
B) não é exigido regime de tempo integral para o exercício de
cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
C) não se identifica, no texto , a valorização da dedicação
exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde - SUS.
D) a elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento
de pessoal se encontra restrita ao pessoal de nível superior.
E) o desenvolvimento de recursos humanos do SUS não prevê
a oferta de oportunidades para a realização de pósgraduação.

A) A doença apresenta maior incidência na adolescência e
idade adulta.
B) O Programa Nacional de Imunização (PNI) preconiza a
vacinação com a BCG para as crianças de zero a quatro
anos.
C) O PNI recomenda a revacinação com BCG na idade adulta.
D) A revacinação na adolescência e a vacinação ao nascer com
BCG, são recomendações do PNI.
E) A maior incidência da meningite tuberculosa é encontrada
na terceira idade.

    



O paciente portador de uretrite gonocócica não deve ser
orientado a:
A) abster-se de relações sexuais.
B) evitar bebidas alcoólicas.
C) fazer a expressão da glande para retirar secreção uretral
duas vezes ao dia.
D) encaminhar parceiro (a) para atendimento, pois é alto o
risco de transmissão.
E) evitar a contaminação dos olhos.

    



São critérios de escolha do local para a punção venosa:
A)
B)
C)
D)
E)

Veias planas ou com saliências.
Vasos abaixo de uma infiltração venosa prévia.
Vasos dos membros inferiores.
Veia subclávia ou jugular interna.
Veia firme, elástica, cheia e arredondada.
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Sobre os cuidados a serem tomados com o sangue e
hemoderivados, é correto afirmar que se deve:

A respeito das parasitoses e doenças transmissíveis é correto
afirmar:

A) esperar de 45 minutos a 2 horas após a entrega do
concentrado de plaquetas, para então realizar a sua
administração.
B) associar na mesma via venosa bicarbonato de sódio e o
sangue a ser administrado.
C) aquecer as bolsas a serem infundidas apenas quando for
transfundido acima de 4 unidades em até 4 horas.
D) manter o aquecimento da bolsa em banho-maria à
temperatura de 40° C.
E) colocar a bolsa mergulhada na bacia, para que receba
aquecimento uniforme.

A) A infecção parasitária é uma doença, onde o parasita utiliza
o corpo do hospedeiro para se reproduzir, mantendo uma
relação nociva.
B) Fômites são os utensílios como roupas, seringas, espéculos,
etc., que podem veicular o parasito entre hospedeiros.
C) Os hospedeiros parasitados não apresentam a doença nem
seus sintomas.
D) Os cistos e esporos são formas frágeis de agentes
infecciosos e são visíveis a olho nu.
E) Os cistos e esporos trazem risco à saúde quando
transmitidos de pessoa a pessoa.

    



    

A respeito da transmissão das doenças é correto afirmar:
A) O hospedeiro e o agente infeccioso são os elementos
básicos para a transmissão das doenças.
B) Para impedir a transmissão das doenças são necessárias
medidas complexas e sofisticadas.
C) As doenças só podem ter uma causa, ou seja, são
transmissíveis ou não são transmissíveis.
D) Na relação parasito-hospedeiro, este último comporta-se
como um indivíduo doente e transmite a parasitose.
E) O hospedeiro é chamado de intermediário quando os
parasitos nele existentes se reproduzem de forma
assexuada.

    



1.
2.
3.
4.

São micróbios ou germes, capazes de reconhecer seu
hospedeiro, nele penetrar, se desenvolver, multiplicar-se, e
depois sair para atingir novos hospedeiros.
Os endoparasitos são aqueles que penetram no corpo do
hospedeiro, tornando-o seu ambiente.
Os ectoparasitos não penetram no corpo do hospedeiro,
mas vivem na sua superfície.
As condições climáticas, a água, nutrientes, matéria
orgânica, dentre outros, não interferem na reprodução e
transmissão dos agentes infecciosos.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

apenas 1, 2 e 3.
apenas 1 e 2.
apenas 1, 2 e 4.
apenas 2, 3 e 4.
apenas 1 e 4.

São vias de transmissão direta das doenças de pessoa a pessoa
todas as abaixo, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Fecal-oral.
Gotículas.
Linfática.
Respiratória.
Sexual.

     
Sobre a transmissão vertical e horizontal das doenças, analise as
afirmativas abaixo:
1.

Sobre o papel do agente infeccioso na transmissão das doenças,
analise as afirmativas abaixo:



2.
3.
4.

Fonte de infecção é o local onde se origina o agente
infeccioso, permitindo-lhe passar diretamente para um
hospedeiro, podendo localizar-se em pessoas, animais,
objetos, alimentos, água, etc.
A transmissão horizontal ocorre entre o indivíduo infectado
e seus descendentes como ocorre na sífilis.
Na penetração ativa, larvas e helmintos penetram
ativamente através da pele e mucosa do hospedeiro como
na esquistossomose.
A penetração ativa também pode ocorrer pela ingestão via
oral de alimentos ou água contaminados, bem como pela
inalação ou picadas de insetos, a exemplo da
leishemaniose.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

apenas 1 e 2.
apenas 3 e 4.
apenas 1 e 4.
apenas 2 e 4.
apenas 1 e 3.
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Sobre as principais portas de entrada ou vias de penetração dos
agentes infecciosos, analise as afirmativas abaixo:
1.

Por via digestiva penetram agentes infecciosos junto com a
água, alimentos, ou pelo contato das mãos e objetos
contaminados e levados diretamente à boca, como na
cólera, hepatite A, poliomielite, dentre outras.
A sífilis, AIDS ou o papilomavírus humano são
transmitidos de pessoa para pessoa exclusivamente por via
urogenital.
A dengue, a doença de Chagas e a malária são transmitidas
por via transcutânea quando o agente infeccioso penetra
através da pele ou mucosa do hospedeiro.
Os vírus da gripe, do sarampo e da catapora, bem como as
bactérias responsáveis pela meningite, tuberculose e
difteria, são transmitidos através do ar inalado, penetrando
no corpo do hospedeiro pela via respiratória.

2.
3.
4.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

Sobre as doenças transmitidas pelos protozoários analise as
afirmativas abaixo:
1.

O triatomíneo,vetor da doença de Chagas é um inseto
hematófago que pica o hospedeiro para se alimentar,
defecando e eliminando protozoários nas fezes.
A identificação do parasito responsável pela transmissão da
leishemaniose cutânea é feita pelo exame radiológico.
A malária se caracteriza pelo aparecimento de acessos
febris cíclicos.
A doença de Chagas pode ser transmitida por transfusão
sangüínea, compartilhamento de seringas contaminadas ou
via congênita.
O ciclo evolutivo dos agentes infecciosos não se altera ao
longo dos anos, desde a sua identificação.

2.
3.
4.
5.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

apenas 1 e 2.
apenas 1, 3 e 4.
apenas 1, 2 e 4.
apenas 2, 3 e 4.
1, 2, 3 e 4.

      
São as principais portas de saída ou vias de eliminação dos
agentes infecciosos:
A) a difteria, a giardíase e a amebíase, transmitidas por via
respiratória.
B) o herpes, a varicela e a escabiose, transmitidos por via
digestiva.
C) a tricomoníase e a leptospirose, transmitidas por via
transcutânea.
D) a brucelose, a mononucleose e a parotidite, transmitidas
através do leite humano.
E) os diversos tipos de hepatite, transmitidos por via
hematogênica.

      

Sobre os efeitos nocivos, sinais e sintomas causados pelos
agentes infecciosos e ectoparasitos sobre os seres vivos, é
correto afirmar:

apenas 1, 2 e 3.
apenas 2, 3 e 4.
apenas 1, 3 e 4.
apenas 2, 3 e 5.
apenas 3, 4 e 5.

      
Sobre a prevenção das doenças transmissíveis é correto
afirmar:
A) A tricomoníase pode ser prevenida através da ingestão de
alimentos previamente lavados.
B) A toxoplasmose é evitada através da limpeza das
instalações de gatos domésticos e ingestão de alimentos
crus.
C) A pneumonia é prevenida se for adotado o hábito da
ingestão de alimentos previamente cozidos.
D) A amebíase é evitada se os alimentos forem previamente
lavados com água fervida.
E) A giardíase pode ser evitada através da abolição da prática
do sexo anal-oral e da adoção de bons hábitos de higiene
corporal e dos alimentos.

A) Estado de latência é quando o agente infeccioso espera a
baixa resistência do hospedeiro para se manifestar.
B) O período de incubação é um limite de tempo fixo, que se
estende desde a exposição ao agente infeccioso até o
desaparecimento dos sintomas.
C) Sinais de uma doença são as queixas referidas por uma
pessoa que não podem ser avaliadas pelo profissional que
exerce o cuidado.
D) Sintomas são medidos através de equipamentos ou de
métodos de verificação desenvolvidos pelos profissionais
de saúde, como a aferição do pulso.
E) As infecções responsáveis pelas doenças transmissíveis
desaparecem imediatamente após o período de incubação.
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A respeito da interrupção da cadeia de transmissão das doenças,
analise as afirmativas abaixo:

Sobre a coleta de amostras para exame, analise as afirmativas
abaixo:

1.

1.
2.

Para eliminar os principais agentes infecciosos, são
necessárias além das decisões de ordem política, a
resolução de necessidades de ordem social e econômica das
populações de baixo poder aquisitivo.
A coleta seletiva do lixo e a limpeza dos locais públicos
são medidas que se adotadas, sozinhas resolveriam o
problema do saneamento básico.
Para a prevenção das doenças, o tratamento da água a ser
ingerida deve associar os métodos de filtração e fervura.

2.
3.

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

A coleta de fezes e urina requer recipientes estéreis.
A coleta de urina programada requer refrigeração e/ou
recipientes com aditivos especiais.
Tubos com anticoagulantes devem ser invertidos
totalmente com muito cuidado, 7 a 10 vezes após a coleta,
para garantir a mistura do sangue com os anticoagulantes.
É desnecessário utilizar kits especiais e recipientes estéreis
e secos para amostras de jato médio de urina.

3.
4.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

apenas 1.
apenas 2.
apenas 3.
apenas 1 e 2.
apenas 1 e 3.

     

apenas 1 e 4.
apenas 1 e 2.
apenas 1 e 3.
apenas 2 e 3.
apenas 3 e 4.

     

Sobre esterilização e desinfecção é correto afirmar:

A respeito da ética profissional, analise as afirmativas abaixo:

A) Esterilização e desinfecção são processos que destroem
todas as formas de vida microbiana.
B) Enquanto desinfecção destrói todas as formas de vida
microbiana, esterilização é o processo que remove a
maioria dos microrganismos patogênicos, exceto os
esporos.
C) Esterilização é a destruição das formas de vida microbiana,
enquanto a desinfecção remove a maioria dos
microorganismos, não necessariamente os esporos.
D) A desinfecção é realizada por processos químicos e físicos,
incluindo o vapor seco e o vapor saturado sob pressão.
E) A esterilização é realizada utilizando-se processos físicos e
químicos tais como pasteurização, imersão em soluções
germicidas como o álcool etílico a 70% e formaldeído.

1.

      

2.
3.
4.

O código de ética de cada profissão considera
prioritariamente o direito do homem enquanto cidadão e
pressupõe que o profissional está aliado e a serviço da
população na busca de uma sociedade melhor.
O segredo profissional está regulamentado em cada código
de ética, entretanto ele está restrito às ações que são
praticadas no ambiente hospitalar.
Ações que visam à melhoria da saúde devem ser
executadas, independentemente da decisão do paciente.
As condutas a serem assumidas pelos membros da equipe
de saúde devem ser estabelecidas pela chefia imediata,
ouvindo todos que fazem parte do grupo. Entretanto, na
ausência dela, os participantes da equipe devem agir por
conta própria.

Está(ão) correta(s):

Sobre assepsia e antissepsia é correto afirmar:
A) A assepsia médica é aquela utilizada em todos os
procedimentos médicos.
B) A assepsia cirúrgica torna e mantém livres de todos os
microorganismos os objetos e áreas.
C) A assepsia cirúrgica compreende medidas assépticas
utilizadas exclusivamente nos procedimentos cirúrgicos.
D) A finalidade da assepsia médica é tornar e manter os
objetos e áreas livres de todos os microorganismos.
E) A assepsia cirúrgica tem como finalidade a diminuição do
número de microorganismos, impedindo a transmissão de
pessoa a pessoa.

A)
B)
C)
D)
E)

apenas 1 e 4.
apenas 3 e 4.
apenas 2.
apenas 3.
apenas 1.
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