Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Edital no 03 – Área Assistencial, de 20/2/2014.
Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da
Bahia
Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de
Reserva em Empregos Públicos Efetivos de Nível Superior e Médio

Cargo 202
Técnico em Enfermagem
Data e horário da prova: Domingo, 11/5/2014, às 15h
INSTRUÇÕES
•

•
•

Você receberá do fiscal:
o um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
o um cartão de respostas ótico personalizado.
Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação do cartão de respostas ótico estão
corretas.
Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas,
com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

O som aniquila o silêncio.
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo.
Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e retirar-se da sala.
Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas devidamente assinado.
Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material
transparente.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo
fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; walkman;
aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; palmtop;
régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES.
Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA
•
•
•
•
•

Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s)
a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas.
Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa.
O cartão de respostas ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos
locais destinados às respostas.
A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta ou azul,
o espaço a ela correspondente.
Marque as respostas assim:

Texto 2 para responder as questões de 3 a 6.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Questões de 1 a 20

1

LÍNGUA PORTUGUESA
Questões de 1 a 10
4

Texto 1 para responder as questões 1 e 2.
7

10

13

16

PORTAL da Saúde. Cidadão. Campanhas publicitárias. Saúde do viajante. Disponível
em: <http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/2013/Saude_do_Viajante/>. Acesso
em: 22/3/2014, com adaptações.

QUESTÃO 1 _______________________

19

21

(28/3/2014) A estrutura de serviços de saúde em
eventos de massa de interesse nacional passará a ser
acompanhada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa). Organizadores terão de apresentar à agência o
projeto com antecedência, para que eventuais correções sejam
feitas. A nova regra, aprovada na quinta-feira (27), valerá
também para a Copa do Mundo.
A resolução traz os pontos principais para que a
agência possa fazer a fiscalização de forma preventiva. São
levados em conta tanto a natureza do evento, a sua duração, o
tamanho e o perfil do público esperado. Entre os parâmetros
que serão avaliados estão, por exemplo, a estrutura montada
para remoção de atendimento de integrantes de público,
estratégias para casos de acidentes de maior tamanho, a oferta
de ambulâncias, o trajeto e a estrutura de retaguarda disponível
para atendimento em serviços de urgência e emergência.
A fiscalização começa a partir da entrega dos
documentos e se estende até horas antes do evento, quando
uma equipe destacada pela vigilância local verifica se foram
atendidos todos os detalhes. As regras da Anvisa valem para
eventos considerados de interesse nacional.
FORMENTI, Lígia. Anvisa acompanhará serviços de saúde em grandes eventos.
Disponível em: <http://noticias.r7.com/saude/anvisa-acompanhara-servicos-desaude-em-grandes-eventos-28032014>. Acesso em: 29/3/2014, com adaptações.

Conforme a norma culta da língua portuguesa, assinale a
alternativa que reescreve corretamente o período dessa
campanha publicitária.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cuide de sua saúde em viagens a lazer ou a trabalho.
Ela é sua melhor companheira.
Em viagens a lazer ou a trabalho, cuide da saúde de
sua melhor companheira.
Cuide de sua saúde e de sua melhor companheira em
viagens a lazer ou a trabalho.
Em viagens a lazer ou a trabalho; cuide dela que é sua
melhor companheira.
Em viagens a lazer ou a trabalho, sua saúde é sua
melhor companheira; por isso, cuide dela.

QUESTÃO 2 _______________________
Considerando as informações apresentadas na campanha
publicitária, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

No título, a expressão “do Viajante” classifica-se
como complemento nominal.
A palavra “saúde” é acentuada por se tratar de palavra
paroxítona.
A inserção de vírgula depois da expressão “Em
viagens a lazer ou a trabalho” é correta, por se tratar
de adjunto deslocado na oração.
O emprego do acento indicativo de crase antes das
palavras “lazer” e “trabalho” é facultativo.
O pronome pessoal “ela” refere-se ao substantivo
comum “viagens”.
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QUESTÃO 3________________________
No que se refere a determinadas orações do texto, assinale a
alternativa que apresenta corretamente termo que exerce a
função de sujeito.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“o projeto” (linhas 4 e 5).
“a natureza do evento” (linha 10).
“todos os detalhes” (linha 20).
“vigilância” (linha 19).
“Anvisa” (linha 20).

QUESTÃO 4________________________
No texto, com base na norma-padrão da língua portuguesa, é
correto substituir
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“para que” (linha 5) por afim de que.
“Entre” (linha 11) por Dentre.
“quando” (linha 18) por onde.
“a partir da” (linha 17) por desde a.
“em” (linha 16) por para.

QUESTÃO 5________________________
De acordo com o contexto em que foi empregada, assinale a
alternativa correta quanto ao significado de palavra do texto.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“eventuais” (linha 5) = contingentes.
“correções” (linha 5) = adequações.
“parâmetros” (linha 11) = fundamentos.
“destacada” (linha 19) = evidenciada.
“considerados” (linha 21) = avaliados.
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QUESTÃO 6 _______________________

QUESTÃO 9________________________

Na oração “e se estende” (linha 18), é correto afirmar que a
conjunção “e” expressa sentido de

Considerando o trecho “se informar sobre a rede de assistência
médica” (linhas 6 e 7), assinale a alternativa correta quanto à
função exercida pelo vocábulo sublinhado.

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

justificativa.
alternância.
conclusão.
contraste.
adição.

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

Pronome oblíquo.
Partícula apassivadora.
Conjunção condicional.
Pronome reflexivo.
Índice de indeterminação do sujeito.

Texto 3 para responder as questões de 7 a 10.

QUESTÃO 10_______________________
Ministério da Saúde dá dicas para uma viagem segura
1

4

7

10

13

16

19
20

Deixar a rotina diária e viver, mesmo que por poucas
horas, um ambiente diferente, a trabalho ou por lazer, exige
mais que a atenção com as malas. Esquecer uma peça de
vestuário traz problemas, mas deixar de lado os cuidados com
a saúde é um risco que pode levar a sérias complicações.
Conhecer as especificidades do clima do destino, se informar
sobre a rede de assistência médica, saber quais doenças
endêmicas e a necessidade de tomar vacinas devem fazer parte
do planejamento do viajante com bastante antecedência. Outro
ponto de alerta ao turista é não se arriscar quando o local da
visita for acometido por doença infecciosa aguda. Também
não deve ficar fora da lista de preparativos, atualmente, um
levantamento sobre os hábitos alimentares da população e
quais as condições para o consumo de alimentos.
Quando o roteiro é por áreas de ecoturismo ou
turismo rural, a natureza é quem pode trazer danos ao corpo.
As áreas podem ser infestadas de diversas espécies de insetos
e a flora oferece riscos como alergias e intoxicações. A
exposição ao sol e a água contaminada também são fatores de
risco.
Disponível em: <https://ams.petrobras.com.br/portal/ams/beneficiario/ministerio-dasaude-da-dicas-para-uma-viagem-segura.htm>. Acesso em: 30/3/2014, com adaptações.

QUESTÃO 7 _______________________
A respeito da pontuação de trechos do texto, assinale a
alternativa em que a inserção de vírgula(s) é facultativa.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“ficar fora da lista de preparativos, atualmente, um
levantamento” (linhas 12 e 13).
“um ambiente diferente, a trabalho ou por lazer”
(linha 2).
“traz problemas, mas deixar de lado” (linha 4).
“e viver, mesmo que por poucas horas, um ambiente
diferente” (linhas 1 e 2).
“áreas de ecoturismo ou turismo rural, a natureza é”
(linhas 15 e 16).

QUESTÃO 8 _______________________
No texto, as palavras acentuadas segundo a mesma regra
gramatical são
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“assistência” (linha 7) e “intoxicações” (linha 18).
“atenção” (linha 3) e “sérias” (linha 5).
“condições” (linha 14) e “espécies” (linha 17).
“vestuário” (linha 4) e “saúde” (linha 5).
“diária” (linha 1) e “áreas” (linha 17).
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Acerca do processo de formação de palavras, é correto afirmar
que a palavra “antecedência” (linha 9) é formada por
derivação
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

imprópria.
regressiva.
sufixal.
prefixal.
parassintética.
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
Questões de 11 a 15

QUESTÃO 11 ______________________
Bruno, Élcio e Heloísa trabalham no Hospital Saúde, cada um
em um dos setores A, B e C, e atuam, cada um, em uma das
áreas pediátrica, administrativa e cirúrgica, não
respectivamente nem quanto aos setores, nem quanto às áreas.
Sabe-se que:
- todos trabalham em setores e áreas distintos;
- Bruno não trabalha no setor C e nem na área de pediatria;
- Heloísa trabalha na área cirúrgica;
- um dos três trabalha na área administrativa, no setor A.
Considerando essas informações, quem são, respectivamente,
o funcionário que trabalha no setor A e o que atua na área
pediátrica?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Heloísa e Bruno.
Heloísa e Élcio.
Bruno e Heloísa.
Bruno e Élcio.
Élcio e Bruno.

QUESTÃO 12 ______________________
O suco de três garrafas iguais foi dividido igualmente entre
5 pessoas. Cada uma recebeu
(A)

do total dos sucos.

(B)

do suco de uma garrafa.

(C)

do total dos sucos.

(D)

do suco de uma garrafa.

(E)

do total dos sucos.
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LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH
Questões de 16 a 20

QUESTÃO 13 ______________________
Uma escola de línguas, com um total de 360 alunos, oferece
cursos em três períodos: matutino, vespertino e noturno, com
igual número de alunos em cada um. Nenhum aluno faz cursos
de manhã e à noite. O número de alunos que fazem cursos
simultaneamente à tarde e à noite é igual a 40, e o número de
alunos que fazem cursos simultaneamente à tarde e de manhã
é igual a 20. O número de alunos x em cada turno satisfaz
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

x < 120.
x = 120.
120 < x < 140.
x = 140.
140 < x.

(*) O termo EBSERH, usado nas questões a seguir, refere-se
à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

QUESTÃO 16 ______________________
Qual a periodicidade mínima que o balancete e demais
demonstrações financeiras elaboradas pela EBSERH devem
ser analisados pelo Conselho Fiscal?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 14 ______________________
Um salário de R$ 750,00 teve um aumento de R$ 68,50 e outro
salário de R$ 1.200,00 teve um aumento de R$ 108,00.
Percentualmente, é correto afirmar que o(s)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

salário menor teve maior aumento percentual.
salário maior teve um aumento superior a 9%.
salário maior teve maior aumento percentual.
salário menor teve um aumento superior a 8% e
inferior a 9%.
os dois salários tiveram aumentos percentuais
iguais.

QUESTÃO 15 ______________________
C
A

A

B
A
C

Um triângulo com três lados de mesmo comprimento tem seu
lado AB apoiado em um dos lados de um quadrado, cujo lado
tem comprimento igual ao dos lados do triângulo. O triângulo
faz movimentos sucessivos, sempre girando sobre o vértice
apoiado da direita e tombando, ao fim do giro, sobre o
próximo lado do quadrado, como na figura. A partir da posição
inicial, quantas vezes o triângulo deve girar sobre os vértices
do quadrado até voltar, pela primeira vez, à sua posição
inicial, com seus vértices A e B na mesma posição que
ocupavam?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4.
7.
8.
11.
12.

QUESTÃO 17 ______________________
De acordo com as disposições contidas no Regimento Interno
da EBSERH, qual dos seus órgãos têm, respectivamente, a
finalidade expressa de realizar seu controle social (1) e a
competência de acompanhar e avaliar periodicamente o seu
desempenho (2)?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A Lei no 12.550/2011 autorizou a criação da EBSERH e a
dotou de personalidade jurídica de direito privado. Seu
Estatuto Social, introduzido pelo Decreto no 7.661/2011,
subordinou a referida Empresa ao regime jurídico próprio das
empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações
civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Com relação às
aquisições a serem realizadas pela EBSERH, conforme
disposições contidas em seu estatuto, assinale a alternativa
correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

CONCURSO PÚBLICO – ÁREA ASSISTENCIAL – EBSERH

Diretoria Executiva (1); Conselho Fiscal (2).
Conselho Consultivo (1); Conselho Consultivo (2).
Conselho
Consultivo
(1);
Conselho
de
Administração (2).
Conselho Fiscal (1); Auditoria Interna (2).
Auditoria Interna (1); Conselho Fiscal (2).

QUESTÃO 18_______________________

C

B

Mensalmente.
Bimestralmente.
Trimestralmente.
Semestralmente.
Anualmente.

A EBSERH não se submete a regime licitatório,
aplicando-se o regime jurídico próprio das
empresas privadas para suas aquisições.
Há previsão de deliberação, por parte do Ministério
da Educação, de regulamento de licitação uniforme
para todas as subsidiárias, sucursais, filiais ou
escritórios e representações da EBSERH no País.
É expressamente dispensada a licitação para as
contratações realizadas pela EBSERH perante
terceiros, desde que para a realização de atividades
relacionadas ao seu objeto social.
A EBSERH deve respeitar integralmente a
legislação licitatória federal, sendo expressamente
vedada a edição de regulamento interno para suas
licitações.
Há previsão de deliberação, pelo seu Conselho de
Administração, acerca de regulamento de licitação.
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QUESTÃO 19 ______________________

(B)

Acerca da área jurídica da EBSERH, assinale a alternativa
correta.

(C)

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

Faz parte do Corpo Diretivo, sendo o titular da
referida área um dos membros da Diretoria Executiva
da Empresa.
É de competência do presidente da Empresa, após
aprovação da Advocacia-Geral da União, a
designação e destituição do titular da referida área.
É enquadrada como um de seus órgãos de
fiscalização, ao lado da Auditoria Interna e do
Conselho Fiscal da Empresa.
É considerada estrutura de assessoria diretamente
vinculada à Presidência da Empresa.
Compete exercer, além de competências expressas no
Regimento Interno, outras atribuições determinadas
pelo presidente, pela Diretoria Executiva, pelo
Conselho de Administração, pelo Conselho Fiscal ou
pelo Conselho Consultivo da EBSERH.

QUESTÃO 20 ______________________

(D)
(E)

QUESTÃO 22_______________________
A Lei Orgânica da Saúde estabelece duas formas de
participação da comunidade na gestão do SUS: as
Conferências e os Conselhos de Saúde. A esse respeito,
assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

o

Com relação ao tratamento da Lei n 12.550/2011, que
autorizou a criação da EBSERH, acerca da cessão de bens e
direitos por parte das instituições públicas federais de ensino
e instituições congêneres, no âmbito e durante a vigência do
contrato entre aquela empresa, relativamente aos serviços
relacionados às suas competências, e estas instituições,
assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

É expressamente vedada.
É permitida durante toda a vigência do referido
contrato.
É permitida somente nos primeiros 180 dias de
vigência do contrato.
Não tratou sobre o assunto, a referida lei,
restringindo-se a remeter o disciplinamento ao
Estatuto Social da EBSERH.
É permitida somente durante os dois anos
subsequentes à constituição da EBSERH, devendo,
ao final, ser devolvidos à instituição cedente.

(E)

Com base na Resolução no 453/2012, do Conselho Nacional
de Saúde, assinale a alternativa que não apresenta uma
competência dos Conselhos de Saúde.
(A)

(B)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)
Questões de 21 a 25

(C)
(D)

QUESTÃO 21 ______________________

(A)

Os Conselhos de Saúde são organismos virtuais que
preparam diretrizes para as ações em saúde pública
naquela comunidade ou região.
As Conferências de Saúde existem apenas no
âmbito federal e nelas são definidas as diretrizes de
saúde do País para os 10 anos seguintes.
A avaliação da situação de saúde da população do
País é feita nos hospitais e ambulatórios públicos e
reportada para os Conselhos de Saúde.
Conferências são fóruns amplos, em que se reúnem
representantes da sociedade, profissionais de saúde,
dirigentes, prestadores de serviços de saúde,
parlamentares e outros, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação da
política de saúde.
As Conferências e os Conselhos de Saúde possuem
a mesma função, havendo apenas a diferenciação
dos nomes.

QUESTÃO 23_______________________

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 21 a 50

Considerando que, no Brasil, a esperança de vida ao nascer é
um dos índices usados para avaliar o quadro geral de saúde da
população, é correto afirmar que ela

teve um ganho de mais de 20 anos, entre 1960 e
2006, para o Brasil como um todo.
teve um ganho exemplar nos últimos 10 anos e
ficou com valor superior ao do Japão.
é de 80 anos de idade para os homens e de 85 anos
de idade para as mulheres.
é maior no Nordeste do que no Sul.

(E)

Fortalecer a participação e o controle social no
SUS, mobilizar e articular a sociedade, de forma
permanente,
na
defesa
dos
princípios
constitucionais que fundamentam esse sistema.
Coordenar votações em âmbito nacional, estadual e
municipal para a escolha das ações prioritárias em
saúde pública por meio de sufrágio universal.
Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a
organização e o funcionamento do SUS.
Definir diretrizes para elaboração dos planos de
saúde e deliberar sobre o seu conteúdo, conforme
as diversas situações epidemiológicas e a
capacidade organizacional dos serviços.
Discutir, elaborar e aprovar propostas de
operacionalização das diretrizes aprovadas pelas
Conferências de Saúde.

é praticamente a mesma em todas as regiões do
País, ou seja, em torno de 76 anos de idade.

CONCURSO PÚBLICO – ÁREA ASSISTENCIAL – EBSERH
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QUESTÃO 24 ______________________

QUESTÃO 27 ______________________

Acerca da direção nacional do SUS, é correto afirmar que a
ela compete definir e coordenar os sistemas de

O posicionamento operatório mais adequado para
intervenções cirúrgicas de acesso aos rins, toracotomia e
lobotomia é a posição

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

rede de laboratórios de saúde pública e os de
vigilância sanitária.
redes de assistência de baixa complexidade e os de
vigilância sanitária.
vigilância epidemiológica e os de vigilância
ambiental.
integração das cadeias alimentares e os de
vigilância epidemiológica.
prevenção de acidentes no trabalho e os de
vigilância ambiental.

QUESTÃO 25 ______________________
Considerando que as Ações Integradas de Saúde (AIS)
começaram a ser implementadas em meados da década de
1980, é correto afirmar que suas principais diretrizes eram o
(a)

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

QUESTÃO 28 ______________________
Ao circulante de uma sala cirúrgica cabe controlar e zelar pela
ordem, limpeza e assepsia da sala operatória. A respeito das
demais funções do circulante, é correto citar a de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

combate a endemias e a vacinação em massa.
concentração das estratégias de ações em saúde
pública e a itinerância das equipes de saúde.
universalização,
a
acessibilidade,
a
descentralização, a integralidade e a participação
comunitária.
rapidez no combate a epidemias, a vacinação em
massa e a vigilância sanitária animal.
combate a pestes e epidemias, as ações
educacionais nacionais sobre cuidados com a saúde
e a vigilância alimentar.

QUESTÃO 26 ______________________
Considerando o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem (Lei no 7.498/1986), que dispõe a respeito da
regulamentação do exercício da enfermagem, é correto
afirmar que a enfermagem é exercida
(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

privativamente pelo enfermeiro.
por qualquer profissional de saúde.
privativamente pelo enfermeiro e pelo técnico em
enfermagem, respeitados os respectivos graus de
habilitação.
privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico em
enfermagem e pelo auxiliar de enfermagem,
respeitados os respectivos graus de habilitação.
privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico em
enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela
parteira, respeitados os respectivos graus de
habilitação.
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auxiliar no posicionamento do paciente.
auxiliar na colocação de campos operatórios.
realizar tarefas relacionadas à intervenção cirúrgica.
entregar o instrumental de forma segura, prevenindo
acidentes.
preparar a sala de cirurgia com material de sutura e
antissepsia.

QUESTÃO 29 ______________________
Acerca da colocação e utilização de luvas estéreis ou
cirúrgicas, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 26 a 50

ventral ou prona.
de Trendelemburg.
de Jackknife ou canivete.
de decúbito lateral ou Sims.
de litotomia ou ginecológica.

(E)

A utilização de luvas estéreis dispensa a lavagem
das mãos.
Não existe técnica para remoção das luvas estéreis,
apenas para a colocação.
As luvas estéreis visam proteger profissionais e
pacientes do risco de infecção cruzada.
As luvas estéreis devem ser trocadas a cada hora,
independentemente da contaminação, ou não, da
luva.
A utilização de luvas estéreis se restringe aos
pacientes portadores de doenças contagiosas.

QUESTÃO 30 ______________________
Quanto a sinais vitais e cuidados de enfermagem, assinale a
alternativa correta.
(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

O pulso é contado utilizando a polpa do dedo polegar
no intervalo ideal de 15 segundos.
A verificação da pressão arterial permite saber a
pressão diastólica, a sistólica e a pressão de pulso.
Antes da verificação da frequência respiratória, o
paciente deve ser avisado para que ele respire de
forma mais natural e espontânea.
A frequência cardíaca no adulto varia de 50 a 90
batimentos, sendo considerado taquicardia abaixo de
50 batimentos e bradicardia acima de 90 batimentos.
A temperatura anal é feita pela colocação rápida (10
segundos) de um termômetro de mercúrio dentro do
ouvido do paciente.
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QUESTÃO 31 ______________________
O técnico em enfermagem, ao aplicar um líquido na face
interna do braço de um paciente com uma seringa de 1 mL,
com um ângulo de aplicação de 15º em relação à pele,
introduziu com o bisel para cima e injetou o líquido, formando
uma pequena pápula no local da aplicação. Nesse caso
hipotético, a via de aplicação provavelmente utilizada foi a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

oral.
subcutânea.
endovenosa.
intradérmica.
intramuscular.

QUESTÃO 32 ______________________
Com relação ao atendimento inicial de um paciente em
choque, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Deve-se providenciar um acesso periférico
calibroso.
Ao serem introduzidas, as soluções devem estar
previamente geladas.
É imprescindível, em todos os casos, ter um acesso
venoso central para resolver o choque.
Durante a reposição volêmica, é importante
observar o aparecimento de hipertermia.
Manter vias aéreas pérvias e proteger contra
obstrução é a última fase da assistência.

QUESTÃO 33 ______________________

(E)

QUESTÃO 35 ______________________
As atividades ou operações com condições ou métodos de
trabalho que exponham os empregados a agentes nocivos à
saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da
natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição
aos seus efeitos, são atividades consideradas de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(C)
(D)
(E)

É difícil de fazer, não sendo realizada de rotina.
É positiva, quando contadas 20 ou mais petéquias
em adultos.
É frequentemente positiva nos casos de dengue leve
e malária.
Pode ser realizada mesmo em casos de sangramento
espontâneo.
Pode frequentemente ser positiva em pessoas obesas
e durante choque.

QUESTÃO 34 ______________________
Considerando a Política Nacional de Imunização, no que se
refere à rotina da vacinação de crianças, adolescentes, adultos
e idosos, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)

(D)

A vacina de BCG deve ser aplicada em três doses,
com reforço após 15-18 meses.
A primeira dose da hepatite B deve ser aplicada após
as primeiras 72 horas de vida.
A Influenza (vacina da gripe) deve respeitar a
sazonalidade da doença e ser administrada a partir
de seis meses de idade.
A febre amarela deve ser aplicada em residentes ou
viajantes para áreas com recomendação da vacina,
com reforço a cada cinco anos.
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urgência.
imperícia.
emergência.
imprudência.
insalubridade.

QUESTÃO 36 ______________________
Assinale a alternativa correta quanto ao principal órgão
nacional competente para coordenar, orientar, controlar e
supervisionar as atividades relacionadas com a segurança e
medicina do trabalho.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quanto à prova do laço, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

No caso da vacinação tríplice bacteriana (sarampo,
caxumba e rubéola), a criança é considerada
protegida se tiver tomado duas doses da vacina após
um ano de idade.

Ministério da Saúde (MS).
Ministério do Trabalho (MT).
Delegacia Regional do Trabalho (DRT).
Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho
(SSST).
Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e
Medicina do Trabalho (Fundacentro).

QUESTÃO 37_______________________
Assinale a alternativa que indica o nome da lesão causada por
superutilização do sistema osteomuscular, que se instala
progressivamente no trabalhador sujeito a fatores de risco
técnico-organizacionais.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Saturnismo.
Fibromialgia.
Artrite reumatoide.
Doença glomerular crônica.
Lesão por esforço repetitivo.

QUESTÃO 38_______________________
Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem,
é correto afirmar que se recusar a executar atividades que não
são da competência técnica, científica, ética ou legal deles
configura um(a)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

dever do profissional.
das responsabilidades do profissional.
direito do profissional.
proibição ao profissional.
obrigação do profissional.
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QUESTÃO 39 ______________________

QUESTÃO 44 ______________________

Assinale a alternativa que apresenta uma atividade de todo
pessoal de enfermagem, prevista pelo Decreto no 94.406/1987.

Acerca da higienização das mãos com álcool a 70%, usada ao
entrar em contato com um e outro paciente ou entre um e outro
procedimento no mesmo paciente, é correto afirmar que

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

Fazer curativos.
Cumprir e fazer cumprir o Código de Deontologia
de Enfermagem.
Circular salas de cirurgia.
Colher material para exames laboratoriais.
Aplicar nebulização.

(A)
(B)

(C)

QUESTÃO 40 ______________________

(D)

Após a realização de uma gastroplastia, o paciente ficará em
observação na SRPA e retornará ao quarto

(E)

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

duas horas depois.
três horas depois.
quando estiver totalmente acordado.
quando estiver bem acordado, com toda sua
sensibilidade e orientação recuperadas.
24 horas depois.

QUESTÃO 45 ______________________
Em situações de urgência e emergência, uma das ações do
profissional de enfermagem deve ser a verificação dos sinais
vitais da vítima. Quanto aos parâmetros considerados como
sinais vitais, assinale a alternativa correta.

QUESTÃO 41 ______________________

(A)

De acordo com o grau de risco de aquisição de infecções, os
artigos hospitalares são classificados em críticos, semicríticos
e não críticos. A esse respeito, assinale a alternativa que indica
artigos críticos.

(B)
(C)
(D)

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

Inaladores e termômetros.
Máscaras de ambu e PVC.
Cânula endotraqueal e comadres.
Endoscópio do trato digestivo e artroscópio.
Instrumental cirúrgico e tubos de látex.

(E)

Temperatura corporal, pulso, respiração e pressão
arterial.
Temperatura
corporal,
pulso,
transpiração,
respiração e pressão arterial.
Temperatura corporal, pulso, dilatação pupilar,
respiração e pressão arterial.
Temperatura corporal, resposta a estímulo doloroso,
pulso, respiração e pressão arterial.
Mobilidade, temperatura corporal, pulso, respiração
e pressão arterial.

QUESTÃO 46 ______________________

QUESTÃO 42 ______________________
A técnica de infusão de medicamento por via intravenosa, é
contraindicada em casos de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

exclui a necessidade da lavagem das mãos.
deve ser realizada uma lavagem das mãos após
cinco aplicações de álcool, ou sempre que houver
sujidade.
deve ser realizada apenas entre o atendimento de um
e outro pacientes.
deve ser realizada uma lavagem das mãos após sete
aplicações de álcool.
só deve ser realizada entre procedimentos no mesmo
paciente.

administração de solução oleosa.
necessidade de infusão de grandes volumes.
presença de pouca massa muscular.
pacientes obesos.
necessidade de ação imediata.

Ao aferir a pressão arterial de um paciente em situação de
emergência, foi detectado hipotensão. A respeito desse
assunto, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma
condição que altera a pressão arterial, diminuindo-a.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Digestão.
Hemorragia grave.
Convulsão.
Excitação emocional.
Hipertiroidismo.

QUESTÃO 43 ______________________

QUESTÃO 47 ______________________

Em relação ao exame de coleta de urina de 24 horas, é correto
afirmar que ele requer do paciente coletar

Quanto às doenças sexualmente transmissíveis, é correto
afirmar que aquela transmitida pelo Treponema pallidum
é a(o)

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

urina 24 horas após a solicitação do exame.
urina a cada 24 horas, por uma semana.
todo débito urinário durante 24 horas.
urina a cada 24 horas, por três dias.
urina 24 horas após data determinada pelo médico.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

gonorreia.
HPV.
herpes.
sífilis.
candidíase.
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QUESTÃO 48 ______________________
O profissional de enfermagem está agindo de forma antiética
quando
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

nega assistência de enfermagem em situação
característica de urgência ou emergência.
se recusa a executar ação que não seja de sua
competência técnica.
tem acesso a informações sobre a pessoa e a família
dela.
não aceita encargo ou atribuição que não poderia
exercer de forma segura para si e para outrem.
presta
assistência
de
enfermagem
sem
discriminação de qualquer natureza.

QUESTÃO 49 ______________________
Cabe às empresas, públicas ou privadas, que possuem
empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) manter em pleno funcionamento uma CIPA. Em
relação ao conceito de CIPA, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Comissão Inter-Regional de Prevenção a Acidentes.
Comissão Internacional de Promoção a Acidentes.
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
Cooperativa Integrada de Proteção a Acidentes.
Cooperativa Interna de Proteção a Acidentes.

QUESTÃO 50 ______________________
É obrigatória a toda CIPA a confecção de um mapa de risco
da unidade, no qual sejam visíveis as áreas de risco por agentes
físicos, químicos, biológicos, ergonômicos ou mecânicos,
identificados por cores diferentes preestabelecidas. No que se
refere à cor com que devem ser identificadas áreas de risco por
agentes biológicos, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Verde.
Amarelo.
Azul.
Vermelho.
Marrom.
Área Livre
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