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SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
1.

Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém
50 questões.

2.

Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a
correta. Preencha, no cartão-resposta, a letra correspondente à resposta assinalada na
prova.

3.

O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro, durante o
seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4.

As provas terão a duração de quatro horas, já incluídas nesse tempo a marcação do
cartão-resposta e a coleta da impressão digital.

5.

Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas
duas horas de prova e poderá levar o caderno de prova somente no decurso dos
últimos trinta minutos anteriores ao horário determinado para o término da prova,
desde que permaneça em sala até esse momento.

6.

AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA AO APLICADOR DE
PROVA.
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Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a
08.
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O texto é uma crônica que se aproxima do artigo de opinião porque
(A) descreve em detalhes atitudes de personagens cotidianos.

Contemplando o fogo
Sustento que não foi o clima frio que favoreceu o crescimento de civilizações mais avançadas. É que os habitantes
de climas frios passaram mais tempo contemplando o fogo.
Os povos de climas quentes têm menos necessidade de fogo
para aquecê-los, por isso foram privados das divagações que
vêm com a contemplação do fogo e são menos filosóficos e
mais superficiais. Nos climas frios, de tanto olhar as chamas
qualquer pessoa acabaria desenvolvendo, se não escatologias ou sistemas ontológicos completos, pelo menos teses.
Foi contemplando o fogo de uma lareira, no último inverno,
que desenvolvi a minha. Ou teria sido o conhaque?
Os povos de clima quente têm a experiência direta do sol
na cabeça, os de clima frio experimentavam o sol armazenado na madeira, portanto o sol intermediado, reciclado pelo
tempo. O fogo armazenado é o sol de segunda mão, quase
uma versão literária. Olhar para o sol transformado em fogo
domesticado leva a abstrações e ponderações, olhar para o
sol original leva à cegueira. Mas tanto o sol vivo no céu quanto o sol ressuscitado no fogo podem destruir o cérebro, um
fritando-o e outro levando-o para tão longe que ele se eteriza.
Não há notícia de Einsteins em regiões tropicais, mas também não há notícia de cientistas loucos. Abstrações e ponderações em overdose também podem ser fatais. Contemplar
muito o fogo também enlouquece.
A combustão da madeira, sendo consumida pelo fogo do
sol que absorveu a vida toda, é uma metáfora para a existência: você também é consumido pela que lhe dá energia —
mais ou menos rapidamente, dependendo de ser graveto ou
nó de pinho. E concluí o seguinte, olhando as chamas: se envelhecer é ir ficando cada vez mais grave, só atingiremos
nossa verdadeira seriedade depois de mortos, quando nos
juntaremos aos fósseis. Também levaremos energia aprisionada para baixo da terra e seremos como o carvão, o petróleo e os restos degradados de tudo que já viveu, integrados
na capa explosiva do planeta — o que pode ser mais sério?
Toda matéria orgânica, da jabuticaba ao Papa, almeja isso,
essa respeitabilidade subterrânea, essa dignidade de mineral
depois da frivolidade efêmera da vida. Do barro viemos e ao
barro voltaremos, mas agora em outra categoria, depois da
nossa temporada ao sol: a de combustível. Entendo quem
prefira a cremação (que é quando a nossa identificação com
lenha fica mais completa), mas eu quero tudo a que tenho direito depois de morto. Decomposição, gases — enfim, minha
iniciação na nobre irmandade dos inflamáveis.
Olhando o fogo também pensei em seu poder hipnótico e
em como ele devia inflamar a imaginação de quem o contemplava, no tempo das cavernas, e via nele fantasmas e presságios. O fogo era, de certa forma, a televisão da pré-história
— com uma programação muito melhor.

(B) apresenta uma tese e mobiliza argumentos para sustentá-la.

VERÍSSIMO, L. F. In: O mundo é bárbaro – e o que nós temos a ver com
isso. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. p. 99-100.

(D) eufemismo.

(C) traz resultados de análises científicas em linguagem
especializada.
(D) avalia fatos históricos e reelabora falas emblemáticas
dos antepassados.
▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A temática se desenvolve com base em uma ideia principal. Essa ideia pode ser sintetizada por:
(A) a escassez de elementos naturais produz pessoas
superficiais.
(B) a desavença entre os grupos sociais emana de fatores climáticos.
(C) o fogo interfere nas formas do comportamento humano.
(D) o medo da morte impulsiona o uso da inteligência humana.
▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Considerando-se o conteúdo do texto, o título
(A) demonstra ser irrelevante para o leitor, uma vez que é
negado pelo desenvolvimento narrativo.
(B) antecipa as conclusões do autor, pois resume a linha
narrativa do texto.
(C) reitera valores sociais, pois se relaciona às práticas
religiosas de meditação.
(D) atualiza o texto, uma vez que presentifica as ações
dos povos civilizados.
▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Na afirmação: O fogo armazenado é o sol de segunda
mão, quase uma versão literária, há o emprego de
(A) ironia.
(B) silepse.
(C) metáfora.
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▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Leia o texto a seguir para responder às questões de 09 a
10.

Quanto às descrições que faz dos povos, o locutor do texto deixa pressuposto que
(A) os povos de climas quentes são práticos e os de climas frios, filosóficos.
(B) as sociedades humanas ignoram o clima para tomar
decisões importantes.
(C) o sol torna os seres humanos matéria orgânica e
seus restos mortais inflamáveis.
(D) os habitantes de clima frio têm envelhecimento precoce devido ao sedentarismo.
▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No enunciado se envelhecer é ir ficando cada vez mais
grave, só atingiremos nossa verdadeira seriedade depois
de mortos, quando nos juntaremos aos fósseis, há o subentendido de que a
(A) eterização é inerente ao homem.
(B) contemplação traz alívio às dores da alma.
(C) verdade do homem é acessível.
(D) humanidade é movida pelo desejo de completude.

Disponível em: <http://adao-hqs.blog.uol.com.br/listArchive.html>. Acesso
em: 3 set. 2012.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No texto, o uso de dois pontos, no terceiro parágrafo, contribui para

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

(A) determinar atitudes das personagens.

O verbo “achar” na fala da esposa pode ser substituído,
sem alterar o sentido do texto, por

(B) avaliar contradições e efeitos.

(A) “Era provável”.

(C) introduzir textualmente a voz do locutor.

(B) “Era possível”.

(D) causar rupturas de ideias e da sequência narrativa.

(C) “Eu duvidava”.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Na conclusão, ao comparar o homem contemporâneo com
os homens da caverna, o autor considera que
(A) a contemplação via tecnologia aliena os indivíduos.
(B) o clima priva o homem de divagações pertinentes.
(C) a inteligência do homem das cavernas advem do sol.
(D) o homem contemporâneo continua dependente do
fogo.

(D) “Eu supunha”.
▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Para a produção do efeito de humor do texto, colabora
efetivamente o seguinte subentendido:
(A) o pertencimento dos personagens a grupos sociais
diferentes.
(B) a atribuição de sentidos diferentes a uma mesma palavra.
(C) a delegação de tarefas femininas a um homem.
(D) o uso inadequado de termos coloquiais.
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com a NR 32, que dispõe sobre segurança e
saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde, a probabilidade de exposição ocupacional a micro-organismos
geneticamente modificados ou não, a culturas de células,
a parasitas, a toxinas e a príons, refere-se ao conceito de
risco
(A) biológico.
(B) acidental.
(C) ambiental.
(D) químico.
▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A vacina oral de rotavírus humano (VORH) previne a
(A) coqueluche.
(B) meningite.
(C) pneumonia.
(D) diarreia.
▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
São doenças de transmissão vertical:
(A) hepatite B e sífilis.
(B) Aids e tracoma.
(C) doença de Chagas e tétano.
(D) hepatite D e tuberculose.
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A Portaria n. 2.488, de 21 de outubro de 2011, que dispõe
sobre a Política Nacional de Atenção Básica, agrega a Estratégia Saúde da Família, o Núcleo de Apoio à Saúde da
Família e o programa de
(A) controle do câncer de colo de útero.
(B) redução da mortalidade infantil.
(C) combate à dengue.
(D) saúde na escola.
▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do
SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Entre as
prioridades pactuadas, encontra-se a saúde
(A) do homem.
(B) do idoso.
(C) da mulher.
(D) da criança.
▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde e
ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer
discriminação, é um princípio
(A) da Política Nacional de Humanização.
(B) do Pacto pela Vida.
(C) da “Carta dos direitos dos usuários da saúde”.
(D) do Programa de Volta para Casa.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde
(SUS) é o da integralidade, definida como a
(A) obtenção de benefícios pela aplicação de uma tecnologia em saúde.
(B) garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do sistema.

São fatores de risco modificáveis das doenças crônicas
não transmissíveis (DCNT):
(A) hereditariedade e idade.
(B) imunidade alterada e carência de vitaminas.
(C) tabagismo e sedentarismo.

(C) disponibilização de recursos conforme as necessidades de cada um.

(D) leucopenia e vacinação.

(D) transferência de responsabilidade de gestão aos municípios.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
São procedimentos desenvolvidos nos serviços de média
complexidade do SUS:
(A) imunização e colpocitologia.
(B) diálise e terapia intensiva.
(C) cirurgias ambulatoriais e exames ultrassonográficos.

A prevalência é determinada pelo número de casos novos
e existentes de uma doença em uma população. Um fator
que pode reduzir a prevalência de doenças em uma população é:
(A) longa duração da doença.
(B) aumento do número de curas.
(C) aumento dos casos novos.
(D) diminuição da mortalidade.

(D) cirurgia bariátrica e quimioterapia.

conhecimentos_saúde_pública_médio
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A Resolução COFEN n. 358/2009 dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação
do processo de enfermagem, que se organiza em cinco
etapas. Segundo essa lei, o planejamento de enfermagem,
relativo à pessoa, família ou coletividade humana, é a etapa que corresponde ao processo de:
(A) determinação dos resultados e das ações ou intervenções de enfermagem.
(B) interpretação e agrupamento dos dados coletados
que culmina com a tomada de decisão.
(C) deliberação sistemática e contínua para a obtenção
de informações.
(D) verificação de mudanças nas respostas em face das
intervenções.
▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A resolução COFEN n. 427/2012 normatiza os procedimentos da enfermagem no emprego de contenção mecânica de pacientes. Segundo essa norma, a contenção mecânica será empregada quando for o único meio disponível para
(A) compelir pacientes idosos ou crianças em situação de
urgência e emergência.
(B) manter o bom andamento do trabalho da equipe de
saúde.
(C) disciplinar pacientes agitados em unidades de terapia
intensiva.
(D) prevenir dano imediato ou iminente ao paciente e a
outras pessoas.
▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Quando um profissional de saúde demonstra falta ou deficiência de conhecimentos técnicos durante a execução de
ações, revelando sua inexperiência ou inabilidade sobre a
arte ou profissão que pratica, está cometendo um ato de
(A) imperícia.
(B) negligência.
(C) imprudência.
(D) indolência.

APARECIDA DE GOIÂNIA - SAÚDE/2012

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Segundo resolução da Anvisa que dispõe sobre os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos
para a saúde (RDC n. 15), os produtos classificados como
semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de
(A) desinfecção de nível intermediário, com uso de detergentes à base de aldeídos.
(B) desinfecção de alto nível, após realizada limpeza e
demais etapas do processo.
(C) esterilização por métodos de imersão química líquida
em desinfetantes.
(D) esterilização por métodos físicos, utilizando autoclaves e estufas.
▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com a RDC Anvisa n. 306/2004 e a Resolução
Conama n. 358/2005, os resíduos dos serviços de saúde
são classificados em cinco grupos. Estão incluídos no Grupo A os resíduos potencialmente infectantes que são provenientes de
(A) saneantes, desinfetantes, reagentes para laboratório
e recipientes contaminados por esses produtos.
(B) produtos antimicrobianos, antineoplásicos e imunossupressores descartados por serviços de saúde.
(C) bolsas transfusionais contendo sangue e hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou má conservação.
(D) materiais perfurocortantes e escarificantes resultantes de procedimentos realizados em humanos ou animais.
▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Os gestores dos estabelecimentos de saúde devem atender às diretrizes básicas (NR 32) para implementação das
medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores. Segundo essas diretrizes,
(A) os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros
superiores podem iniciar suas atividades desde que
avaliados pelo médico e obtenham documento de liberação para o trabalho.
(B) o uso de luvas substituirá o processo de lavagem das
mãos em situação de indisponibilidade de lavatório
exclusivo para esse fim.
(C) o uso de preparação alcoólica para higienização das
mãos será indicado no caso de contaminação visível
por fluidos corporais, inclusive por sangue.
(D) os trabalhadores são livres para deixar o local de trabalho utilizando equipamentos de proteção individual,
nos casos em que os equipamentos estejam aparentemente limpos.

técnico_enfermagem
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Determinadas doenças transmissíveis exigem ações de
proteção específicas. No caso da varicela, uma forma de
transmissão da doença e o tipo de máscara de proteção
indicada para os trabalhadores são:

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada
pelo bacilo de Hansen. Esse bacilo possui alta infectividade, mas baixa patogenicidade, o que significa dizer que
muitas pessoas

(A) gotículas – máscara cirúrgica.

(A) evoluem para quadros graves, mas são inofensivas
para outras pessoas.

(B) aerossóis – peça semifacial filtrante (PFF2 ou N95).
(C) contato – máscara oronasal.
(D) vertical – peça inalatória de silicone (MAS 100).
▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Entre as ações diretamente relacionadas ao trabalho da
equipe de enfermagem, qual colabora para a segurança
do paciente?
(A) Abaixar as grades das camas.
(B) Identificar cateteres arteriais, venosos e peridurais
com a mesma cor.
(C) Identificar os pacientes pelo número da enfermaria e
do leito.
(D) Usar equipo de cor diferente para dietas enterais.
▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A campanha nacional contra influenza 2012 estabelece
como população-alvo, além dos idosos na faixa etária acima de 60 anos, gestantes, trabalhadores da saúde, povos
indígenas e
(A) menores de seis meses.
(B) caminhoneiros.
(C) população prisional.
(D) homossexuais.
▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com as normas do Programa Nacional de Imunizações, a temperatura adequada para armazenamento
dos imunobiológicos nas unidades de saúde deve variar
entre
(A) 0º e +2 ºC.
(B) +1º e +4 ºC.

(B) são infectadas, mas poucas adoecem.
(C) são infectadas, mas carecem de diagnóstico.
(D) adoecem, mas poucas evoluem para quadros graves
da doença.
▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Sabendo que os sintomáticos respiratórios devem ser captados, atendidos e tratados o mais breve possível a fim de
minimizar a transmissão da tuberculose, os profissionais
de saúde devem atuar considerando que
(A) a busca de sintomáticos respiratórios deve ser realizada semestralmente na área de abrangência da unidade de saúde.
(B) os doentes de tuberculose e portadores de formas
exclusivamente extrapulmonares são livres de transmitir a doença.
(C) a tuberculose pulmonar com baciloscopia negativa é
incapaz de transmissão da doença.
(D) os casos suspeitos e comunicantes intradomiciliares
serão encaminhados para revacinação.
▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um paciente sai do consultório médico com prescrição de
Amoxacilina 400 mg via oral três vezes ao dia. Sabendose que na unidade de saúde está disponível a Amoxacilina
na apresentação de 250 mg/5ml, o técnico de enfermagem
deve orientar o paciente a ingerir, em cada horário, a
quantidade de
(A) 1,6 ml.
(B)

4 ml.

(C)

8 ml.

(D) 16 ml.

(C) +4º e +6 ºC.
(D) +2º a +8 ºC.
▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Considera-se uma doença crônica:
(A) o botulismo.
(B) a cólera.
(C) a difteria.
(D) o tabagismo.
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na prescrição para o paciente em hidratação venosa foi indicada a infusão de 500 ml de soro fisiológico a 0,9% em
duas horas. Quantas gotas serão infundidas por minuto?

Uma criança com cinco dias de vida chega à Unidade Básica de Saúde para realizar o teste do pezinho, que faz
parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Quanto
ao procedimento de coleta desse teste, recomenda-se

(A)

21 gotas por minuto.

(B)

42 gotas por minuto.

(C)

84 gotas por minuto.

(D) 126 gotas por minuto.
▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Para um paciente adulto em crise asmática, foi indicado o
uso de Salbutamol Spray 100 mcg, inalando-se quatro jatos, quatro vezes ao dia. Ao realizar a inalação, paciente
deve
(A) acoplar o spray a um espaçador.

(A) posicionar o calcanhar da criança acima do nível do
coração.
(B) realizar antissepsia do calcanhar com álcool e aguardar a secagem completa.
(C) puncionar com lanceta a região plantar e central do
calcanhar.
(D) completar com nova gota de sangue os círculos mal
preenchidos.
▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

(C) colocar o spray em um dispositivo inalatório de pó
seco.

A detecção precoce de agravos que ofereçam risco à saúde das crianças constitui ação prioritária para a redução
da mortalidade nessa faixa etária. Nesse sentido, todos os
profissionais responsáveis pela atenção integral à saúde
infantil precisam estar atentos ao seguinte sinal ou sintoma geral de perigo em crianças menores de dois meses:

(D) introduzir o spray diretamente na boca.

(A) frequência respiratória menor que 60 ipm.

(B) conectar o spray diretamente a uma máscara de inalação.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um paciente chega ao serviço de saúde apresentando
uma úlcera venosa em terço distal do membro inferior direito. A ferida apresenta-se aberta, com bordas infiltradas,
presença de esfacelo, pouco tecido de granulação e exsudato purulento abundante. Ao realizar o curativo, é indicado usar:
(A) soluções à base de ácidos graxos essenciais (AGE).
(B) polivinilpirrolidona-iodo (PVPI) tópico e colagenase.
(C) hidrofibra e hidrogel.
(D) gaze de algodão.
▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ao realizar curativo com placa de hidrocoloide, é necessário que o técnico de enfermagem esteja ciente de que
esse produto é indicado para o tratamento de feridas
(A) sem infecção, com baixa exsudação, e sua troca
deve ser realizada em até sete dias.
(B) sem infecção, com alta exsudação, e sua troca deve
ser realizada de três em três dias.
(C) infectadas, com baixa exsudação, e sua troca deve
ser realizada em até quinze dias.
(D) infectadas, com moderada exsudação, e sua troca
deve ser realizada entre três e sete dias.

(B) dor de garganta.
(C) choro intermitente por mais de duas horas.
(D) secreção purulenta no ouvido.
▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O Programa Saúde na Escola (PSE) foi proposto com a
perspectiva de ampliar as ações específicas de saúde aos
alunos da rede pública de ensino, compreendendo atividades de promoção, prevenção e assistência em saúde. Segundo as diretrizes do PSE, faz parte das atribuições do
técnico de enfermagem:
(A) participar da avaliação clínica dos escolares com até
dez anos, sendo que as avaliações de acuidade visual devem ser realizadas em serviços especializados.
(B) atualizar o calendário vacinal dos escolares, lembrando que ele pode ser completado independentemente
do tempo decorrido desde a última dose da vacina
administrada.
(C) realizar aferição da pressão arterial somente dos escolares que apresentam sobrepeso ou obesidade,
permitindo assim a detecção precoce de hipertensão
arterial sistêmica.
(D) aferir dados antropométricos de peso e altura dos escolares com até sete anos e agendar consulta para
os adolescentes com o médico da equipe.
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▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A primeira menstruação na adolescente é denominada:
(B) sexarca.

Segundo Peduzzi et al. (2012), a integração do trabalho
executado por profissionais de diversas áreas, mantendo a
especificidade e a interdependência das ações, diz respeito ao trabalho de natureza

(C) puberdade.

(A) interdisciplinar.

(D) primarca.

(B) multidisciplinar.

(A) menarca.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

(C) interprofissional.
(D) multiprofissional.

É considerado fator de risco para o câncer do colo uterino:
(A) infecção por vírus da imunodeficiência humana.
(B) contato com Gardnerella vaginallis.
(C) multiplicidade de parceiros sexuais.
(D) aborto espontâneo.
▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Segundo as novas diretrizes de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) é recomendado que, ao se realizar RCP em
paciente adulto, o socorrista mantenha, respectivamente,
a seguinte relação compressão-ventilação e frequência de
compressões:

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Para o Ministério da Saúde, programas desenvolvidos
para a redução da incidência e/ou prevalência a níveis
muito baixos, aplicados para doenças transmissíveis e não
transmissíveis, são chamados de programas de
(A) eliminação.
(B) controle.
(C) erradicação.
(D) pacto.
▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

(A) 15:1 – 60 compressões por minuto.
(B) 15:4 – 80 compressões por minuto.
(C) 30:1 – 90 compressões por minuto.
(D) 30:2 – 100 compressões por minuto.

Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (2010/2011), a perda gradual da sensibilidade
tátil e dolorosa, que torna os pés dos diabéticos vulneráveis a traumas, é denominada de
(A) neuropatia.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A medida da circunferência abdominal pode ser considerada um parâmetro importante para a identificação de risco
cardiovascular. Em indivíduos do sexo masculino, o ponto
de corte para risco aumentado é:
(A)

84 cm

(B)

94 cm

(C) 104 cm
(D) 114 cm
▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A Sociedade Brasileira de Diabetes considera sintomas de
diabetes mellitus:

(B) angiopatia.
(C) osteopatia.
(D) vasculopatia.
▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No “Guia de vigilância epidemiológica” (2009), o trabalho
de campo realizado a partir de casos notificados e seus
contatos para identificar, entre outros, a fonte de infecção,
o modo de transmissão, os grupos expostos a maior risco
e para determinar as principais características epidemiológicas é chamado de
(A) vigilância.
(B) rastreamento.

(A) poliúria e polidipsia.

(C) bloqueio.

(B) piúria e disfagia.

(D) investigação.

(C) polaciúria e polifagia.
(D) anúria e dispepsia.
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