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Leia o texto a seguir e responda às questões
propostas.

Texto 1:

Estranho caso, esse, de que vem a notícia em
um telegrama do Pará. Estranho e macabro.
Estranho e terrível na sua ironia fúnebre. Mas
profundamente humano na sua verdade. Os dentes à
mostra, as tíbias cruzadas por baixo da caveira, a
Morte também se diverte. E como é contemporânea
de todos os povos, e se associa aos prazeres de
todas as gentes, ei-la esportiva, promovendo, diante
de uma cidade morta, entre as palmas e as
aclamações dos vivos, uma regata com um páreo
único, disputado por defuntos.

À margem do Tocantins, morimbunda, ou
morta, e meio devorada pelas águas do seu rio,
dorme Cametá, a velha cidade histórica. Decadente
no seu comércio e nas suas letras, com os seus
casarões e os seus templos de quase três séculos,
que lembram jesuítas e capitães-mores,
abandonaram-na os compradores da sua borracha,
da sua castanha, dos seus peixes saborosos. Só o
seu cemitério permanece o mesmo. Levaram-lhe
tudo, menos os defuntos. E é assim que, de todos os
povoados que lhe ficam próximos, e de todos os
pequenos rios que, cinco léguas acima ou cinco
léguas abaixo, deságuam no Tocantins, descem ou
sobem canoas conduzindo cadáveres para a fome da
sua necrópole. Solidários no silêncio final e eterno, os
mortos continuam procurando o repouso na quietude
da terra morta.

O campeonato dos defuntos

[...]
(CAMPOS, H. O campeonato dos defuntos. In: WERNECK, H.
(Org.). . São Paulo: Companhia das Letras, 2005.)Crônicas

O primeiro parágrafo apresenta o assunto principal de
que tratará o texto. Esse assunto é:

A) o abandono da cidade de Cametá.
B a importância do rio Tocantins.
C uma disputa entre defuntos.
D a história do cemitério de Cametá.

)
)
)

Questão 01

No segundo parágrafo do texto, o autor se refere à
cidade de Cametá como necrópole porque:

A) é uma cidade histórica.
B) é um lugar onde se enterram mortos.
C) é uma cidade devorada pelas águas do rio.
D) seus casarões e seus templos são misteriosos.

Questão 02

Assinale a alternativa em que ambas as palavras
exigem acento gráfico.

A silenciosa; horriveis
B historicamente; desaguava
C solidariamente; tumulo
D ingreme; funeraria

)
)
)
)

Questão 04

No trecho “... COMO é contemporânea de todos os
povos...”, o termo destacado estabelece com o
trecho anterior uma relação de:

A causa.
B oposição.
C adversidade.
D conclusão.

)
)
)
)

Questão 05

No trecho “... a Morte também se diverte.”, nota-se a
seguinte figura de linguagem:

A) prosopopeia.
B) catacrese.
C) eufemismo.
D) metonímia.

Questão 03

No primeiro parágrafo, ao mencionar a expressão
“ironia fúnebre”, o autor se refere ao fato de:

A a cidade estar abandonada.
B a morte dar alegria aos vivos através de uma

disputa.
C haver apenas um cemitério na cidade.
D uma cidade morta ser considerada histórica.

)
)

)
)

Questão 06

CONHECIMENTOS BÁSICOS

– Língua Portuguesa
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Leia o texto a seguir e responda às questões
propostas.

Texto 2:

Anecrofilia da arte
Tem adeptos em toda parte
Anecrofilia da arte
Traz barato artigos de morte
Se o Lennon morreu, eu amo ele
Se o Marley se foi, eu me flagelo
Elvis não morreu, mas não vivo sem ele
Kurt Cobain se foi, e eu o venero
Anecrofilia da arte
Faz compreender quem não conheço
Zunfus Trunchus que eu nem conhecia
Virou meu star no outro dia.

A necrofilia da arte

(Gilberto Gil e Rubinho Troll)

O antônimo do termo em destaque no trecho
“Anecrofilia da arte / TemADEPTOS em toda parte” é:

A aderentes.
B simpatizantes.
C opositores.
D seguidores.

)
)
)
)

Questão 10

Afunção da linguagem predominante no texto 2 é:

A) emotiva.
B) referencial.
C) fática.
D) metalinguística.

Questão 07

No trecho “Se o Lennon morreu, eu amo ele”, há um
erro no uso do pronome. Assinale a alternativa em
que o pronome foi utilizado corretamente.

A) Averdade? Digam-la de uma vez!
B) Abandonaram-as depois que nasceram.
C) Não há nada entre eu e ele.
D) Prometi-lhes que cumpriria a promessa.

Questão 08

Em “A necrofilia da arte / Traz barato artigos de
morte”, há uma crítica à(ao):

A) desvalorização do trabalho de artistas falecidos.
B) súbito interesse por determinados artistas pelo

simples fato de terem falecido.
C) fanatismo exacerbado por produtos vendidos a

preços baixos.
D) consumo de produtos relacionados à morte.

Questão 09

– Atualidades (Conhecimentos Gerais – Conhecimento
Regional, História e Geografia do Estado do Tocantins)

“A lógica da violência alimenta-se [...] da
sobreposição dos dois mercados, um que oferece
drogas a varejo baseado num precário sistema de
consignação de vendas, outro que oferece armas e
outras mercadorias políticas ao primeiro, retaliando
com violência quando a extorsão não é aceita. Não
existem formas de acabar totalmente com os dois
mercados enquanto houver clientes para drogas e
clientes para mercadorias políticas. A prisão de
“donos” e “gerentes” funciona seja como atenuador
temporário, em algumas áreas, seja como matriz da
rotatividade de novas lideranças ou propiciadora de
novas invasões.”

De acordo com o texto, sobre a extinção do tráfico de
drogas, armas e mercadorias políticas, é correto
afirmar que:

A) a existência de clientes favorece a reprodução do
tráfico de drogas e de armas, mas não está
associado às mercadorias políticas.

B) a prisão dos donos e gerentes do tráfico atenua,
mas não resolve o problema, porque ocorre a
rotatividade dos líderes ou novas invasões.

C) não existe relação entre o tráfico de drogas, de
armas e de mercadorias políticas, todos são
mercados independentes.

D) uma repressora e violenta ação policial por parte
do Estado é a solução mais acertada para
resolver o problema do tráfico.

(MISSE, Michel. . Revista
Periferia. FEBF/UERJ vol. 3, nº 2, 2012.)

As Drogas como Problema Social

Questão 11
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Observe o mapa e leia o texto.

A ide ia dos BRICS fo i fo rmulada pe lo
economista-chefe da Goldman Sachs, Jim O'Neil, em
estudo de 2001, intitulado “Building Better Global
Economic BRICs”. Fixou-se como categoria da
análise nos meios econômico-financeiros,
empresariais, acadêmicos e de comunicação.
Em 2006, o conceito deu origem a um agrupamento
de nações, ao qual, em 2011, se somou a
última nação, por ocasião da III Cúpula
dessas nações, que adotou a sigla BRICS.

As nações que formam o BRICS são:

A) Brasil, Ruanda, Índia, Congo e Somália.
B) Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
C) Brasil, Rússia, Índia, Coreia do Norte e África do

Sul.
D) Brasil, Rússia, Irlanda, Crimeia e Suécia.

Questão 13

Observe a imagem e responda à questão seguinte.

A denominação “Amazônia Legal” passou a ser
utilizada a partir de 1995 pelas Forças Armadas do
Brasil e identifica ainda hoje uma área considerada:

A) de preservação ambiental sob a supervisão
internacional.

B) território internacional sob o controle da ONU.
C) estratégica e mantida sob monitoração

eletrônica.
D) a principal base de mísseis brasileiros.

Questão 14

“Na história moderna, nenhuma grande nação havia
sido atingida de modo tão devastador no próprio
território durante um período de relativa paz. Os
Estados Unidos nunca haviam perdido tantas vidas
num ataque em solo norte-americano [...]. O fato de a
investida contra a segunda torre ter sido vista ao vivo
pela televisão em lugares tão distantes quanto a
Suécia e a Nova Zelândia tornou o acontecimento
ainda mais chocante e espantoso.”

O acontecimento referido pelo texto marcou o início
do século XXI e deu origem ao período conhecido
como Guerra contra o Terror ismo. Esse
acontecimento foi o(a):

A) ataque às Torres Gêmeas (World Trade Center).
B) guerra dos Seis Dias.
C) ataque japonês a Pearl Harbor.
D) guerra da Crimeia.

(BLAYNEY, Geofrey. , 2010, p. 302.)Breve História do Século XX

Questão 12

Países que compõem o BRICS
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Observe a charge deAngeli.

A charge acima foi publicada no Jornal Folha de
S. Paulo e expressa a:

A) violência urbana e a condição de crianças e
adolescentes aliciados.

B) tranquilidade urbana e a falta de perspectiva para
crianças e adolescentes.

C) violência rural e igualdade de condições para
crianças e adolescentes.

D) tranquilidade rural e ausência de êxodo rural.

Questão 17

IDEB é o indicador do governo federal que avalia a
qualidade de escolas e de redes de ensino a partir do
desempenho dos estudantes em matemática e em
português e taxas de aprovação. A tabela a seguir
apresenta os resultados das escolas públicas
estaduais do Estado do Tocantins entre 2011 e 2013.

Abreviatura: Ens. Fund. = Ensino Fundamental

De acordo com os índices apresentados, é correto
afirmar:

A) Houve grande avanço e superação das metas
propostas para todos os anos, desde o 1º ano do
Ensino Fundamental até o final do Ensino Médio.

B) Os alunos do Ensino Médio superaram a meta
proposta para 2013, porém, nas séries
intermediárias (6º ao 9º ano) houve retrocesso.

C) Todos os alunos, em todos os anos, desde os
iniciais até o Ensino Médio, não atingiram e nem
superaram a meta proposta para 2013.

D) Somente os alunos matriculados nos anos
iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)
atingiram e superaram a meta proposta para
2013.

Questão 15

IDEB 2011 e 2013 – Estado Tocantins
Anos
escolares

Meta 2013 2011 2013

1º ao 5º ano
Ens. Fund.

4,2 4,90 5,10

6º ao 9º ano
Ens. Fund,

5,0 3,90 3,70

Ensino Médio 3,6 3,50 3,20

O ano era 1987. As lideranças souberam aproveitar o
momento oportuno para mobilizar a população [...]. A
Conorte apresentou à Assembleia Constituinte uma
emenda popular com cerca de 80 mil assinaturas
como reforço à proposta de criação do Estado.
Naquele momento, foi criada uma organização
suprapartidária com o objetivo de conscientização
política em toda a Região Norte para lutar pelo
Tocantins também através de emenda popular.

A organização suprapartidária referida no texto foi
denominada:

A) Assembleia do Tocantins.
B) Constituinte do Tocantins.
C) Movimento Tocantinense.
D) União Tocantinense.

Questão 16

Funai estima que 69 grupos estejam isolados

A Funai estima que haja no país 69 grupos isolados,
espalhados principalmente pelos Estados da
Amazônia Legal – Acre, Amazonas, Mato Grosso,
Pará, Roraima, Rondônia, Amapá, Tocantins e parte
do Maranhão. Há indícios de um grupo que viveria
nas proximidades da cidade de Cavalcante, em
Goiás.
Segundo o Coordenador-Geral do Departamento de
Índios Isolados da Funai, há nove grupos que estão
mais vulneráveis às ações predatórias.

As ações predatórias referidas no texto são
promovidas por:

A) fiscais federais.
B) outras etnias indígenas.
C) madeireiros.
D) policiais armados.

( , 2 de jun. de 2008.Adaptado.)Folha de S. Paulo

Questão 18
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Em outubro de 2014, a Tunísia elegeu um partido
secular (não religioso) para encabeçar seu
Parlamento pelos próximos cinco anos. Esse evento
é um marco da história recente, isto porque, nesta
mesma nação, começou em 2011 um movimento
social e político conhecido como:

A) Primavera Árabe.
B) Primavera dos Povos.
C) Revolução Islâmica.
D) Revolução Otomana.

Questão 19

No ano de 2013, o 41º Emmy Internacional elegeu
uma brasileira para o prêmio de “Melhor Atriz” pela
sua atuação como Dona Pitucha no especial de fim
de ano da TV Globo “Doce de Mãe”. Essa atriz é:

A) Fernanda Montenegro.
B) Glória Menezes.
C) Marília Pera.
D) Regina Duarte.

Questão 20

Em busca do comprometimento com o cidadão
usuário e com a eficiência, a Administração Pública
vem realizando esforços para que seus agentes
conheçam a ciência que teoriza sobre as condutas
humanas e sobre o conjunto de valores que devem
orientar o comportamento dos homens em relação
aos seus semelhantes. Tal ciência denomina-se:

A) moral.
B) ética.
C) reflexologia.
D) principiologia.

Questão 21

É conforme a Constituição Federal oferecer
tratamento diferenciado para mulheres, idosos e
crianças sempre que houver finalidade razoável e
proporcionalidade em relação ao objetivo visado. Em
tais situações de diferenciação, é possível constatar
a noção de:

A) liberdade vinculante.
B) reserva legal.
C) igualdade material.
D) escusa de consciência.

Questão 22

– Ética e Legislação na Administração Pública

Com relação à solicitação de informações de
interesse público, segundo a Lei Federal
nº 12.527/2011, é correto afirmar que:

A) o serviço de busca e fornecimento de tais
informações será sempre gratuito.

B) o acesso à informação deverá ser oportunizado
imediatamente em qualquer hipótese.

C) a informação armazenada em formato digital
será preferencialmente oferecida na forma
impressa.

D) o pedido de informação deve necessariamente
conter a identificação do requerente.

Questão 23

A única modalidade de peculato na qual a reparação
do dano antes do trânsito em julgado da sentença
condenatória resulta na extinção de punibilidade do
agente é a do peculato:

A) furto.
B) culposo.
C) apropriação.
D) desvio.

Questão 24

De acordo com a vigente Constituição do Estado do
Tocantins, o membro de Poder, o detentor de
mandato eletivo e os Secretários Estaduais e
Municipais são remunerados exclusivamente por:

A) subsídio.
B) gratificação.
C) verba de representação.
D) adicional.

Questão 25

Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do
Estado do Tocantins, a jornada de trabalho diária dos
servidores, pela regra geral, observa os seguinte
limites mínimo e máximo, respectivamente:

A) seis e oito horas.
B) oito e doze horas.
C) quatro e oito horas.
D) cinco e dez horas.

Questão 26
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Caso um usuário do MS Windows XP em português
clique no ícone , ele acessará a funcionalidade:

A) ativar painel de controle.
B) desligar o computador.
C) executar programa.
D) fazer logoff.

Questão 27

Caso um usuário do MS Word 2010 em português
clique no ícone , ele acessará a função:

A) adicionar sumário.
B) alterar autotexto.
C) iniciar mala direta.
D) selecionar destinatários.

Questão 28

Um usuário da última versão do navegador
MS Internet Explorer em português quer acessar a
funcionalidade que auxilia na localização de uma
palavra dentro de uma página. Nesse caso, ele deve
digitar a tecla de atalho:

A) F1
B) F3
C) F7
D) F11

Questão 29

– Noções de Informática

Um analista de sistemas instalou, em uma rede, uma
solução de segurança baseada em uso de fórmulas
matemáticas para esconder informações em
mensagens como, por exemplo, as de correio
eletrônico, garantindo, assim, a confidencialidade e a
integridade da informação. Esse tipo de solução é
denominado:

A) criptografia.
B) firewall.
C) malware.
D) spyware.

Questão 30

Ao disciplinar o direito à educação, a Constituição
Federal proíbe:

A) a contratação de professores, técnicos e
cientistas estrangeiros por universidades
públicas.

B) a exigência de pagamento pelo ensino público
obrigatório em estabelecimentos oficiais.

C) o ensino religioso, seja de matrícula facultativa ou
obrigatória, nos horários normais das escolas
públicas de Ensino Fundamental.

D) a destinação de recursos públicos relativos à
educação para escolas confessionais.

Questão 31

– Direitos Humanos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Ao regular as hipóteses de privação de liberdade, a
Constituição Federal:

A) admite hipótese de prisão por dívida civil.
B) admite a prisão apenas quando há ordem escrita

e fundamentada de autoridade judiciária
competente.

C) determina que ninguém será preso sem que haja
o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória.

D) admite a condenação à pena de privação de
liberdade de caráter perpétuo.

Questão 32

Assinale a alternativa em conformidade com a
Constituição Federal.

A) Os cargos de Deputado Federal e Senador são
privativos de brasileiros natos.

B) A união estável entre um homem e uma mulher é
a única espécie de entidade familiar reconhecida
pela Constituição Federal.

C) Educação, saúde, moradia, segurança, lazer e
trabalho são direitos sociais garantidos
expressamente no texto constitucional.

D) Os índios, suas comunidades e organizações
não são partes legítimas para ingressar em juízo
em defesa de seus direitos e interesses, devendo
ser representados privativamente pela Funai em
todos os atos do processo.

Questão 33
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Em relação aos Direitos e Garantias Fundamentais
assegurados na Constituição Federal, é correto
afirmar que:

A) o exercício do direito de reunião em locais
abertos ao público, para fins pacíficos e sem
armas não depende de autorização do poder
público, sendo necessário, entretanto, o aviso
prévio à autoridade competente.

B) a lei penal não produzirá efeitos sobre os fatos
consumados anteriormente à sua vigência.

C) o registro de nascimento e a certidão de óbito são
gratuitos para todos os brasileiros.

D) é vedado invocar motivos de crença religiosa
para eximir-se de obrigação legal a todos
imposta.

Questão 34

Assinale a alternativa em conformidade com a
Constituição Federal.

A) Estrangeiros, militares e analfabetos não têm
direito ao voto.

B) Servidores públicos civis têm direito à greve,
porém não à livre associação sindical.

C) Banimento e perda de bens são duas das penas
admitidas pela Constituição Federal.

D) Provas obtidas por meios ilícitos são
inadmissíveis no processo.

Questão 35

Foram prescritos 160 mg de penicilina EV de 6/6 h.
Tem-se disponível na unidade, frasco ampola
de 500 mg com solvente de 10 mL de água destilada.
Quantos mLdevem ser aspirados dessa medicação?

A) 3,3 mL
B) 3,0 mL
C) 3,2 mL
D) 3,1 mL

Questão 36

Foram infundidos em um paciente 250 mL de uma
solução glicosada a 5%. Fazendo a conversão
adequada, calcule o total de glicose, em gramas,
dessa infusão.

A) 250 g
B) 50 g
C) 12,5 g
D) 5 g

Questão 37

– Conhecimentos Referentes ao Cargo

Prescreveu-se uma solução de dip i rona
25 mg/kg/dose de 6/6 horas para um paciente de
5 anos com 25 kg. A solução padronizada possui
500 mg/mL. Quantos mL serão necessários para
cada dose?

A) 0,8 mL
B) 0,5 mL
C) 1,25 mL
D) 1,5 mL

Questão 38

O Programa Saúde do Adolescente (PROSAD),
criado pelo Ministério da Saúde, constitui-se de
algumas áreas prioritárias de atenção. Assinale a
alternativa em que conste uma dessas áreas
temáticas.

A) Prevenção de acidentes.
B) Educação moral e cívica.
C) Formação profissional.
D) Esporte e lazer.

Questão 39

Considerando as penalidades previstas no Código de
Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale
aquela em que o infrator é admoestado de forma
reservada, com registro da referida penalidade no
prontuário dele, na presença de duas testemunhas.

A) Advertência verbal
B) Multa
C) Censura
D) Suspensão do exercício profissional

Questão 40
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Considerando as responsabilidades e deveres do
Técnico de Enfermagem, assinale a opção correta.

A) O segredo profissional referente ao menor de
idade que tenha capacidade de discernimento
deverá ser mantido, no entanto, uma vez
solicitado pelos pais ou responsáveis, poderá ser
revelado.

B) O profissional de enfermagem, intimado como
testemunha, deverá comparecer perante a
autoridade e, se for o caso, declarar seu
impedimento de revelar o segredo.

C) Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso não
poderá ser revelado mesmo quando necessário
à prestação da assistência.

D) Em caso de falecimento da pessoa envolvida em
fato sigiloso, o profissional de enfermagem está
desobrigado do sigilo, desde que o fato seja de
conhecimento público.

Questão 41

Considerando as precauções que o Técnico de
Enfermagem deve ter no cuidado ao paciente com os
diversos tipos de doenças infectocontagiosas,
estabeleça a correta correspondência entre estas e
seu modo predominante de transmissão.

Coluna I

1. Transmissão por meio de gotículas.
2. Picada de inseto transmissor infectado.

Coluna II

( ) Coqueluche
( ) Difteria
( ) Influenza
( ) Leishmaniose tegumentar
( ) Malária

Asequência correta é:

A) 2, 1, 2, 2 e 1.
B) 1, 2, 1, 1 e 2.
C) 2, 1, 1, 2 e 2.
D) 1, 1, 1, 2 e 2.

Questão 42

Em um paciente com edema agudo de pulmão, pode
ocorrer expectoração de sangue proveniente do trato
respiratório. Esse sangramento é chamado de:

A) hemoptise.
B) hematêmese.
C) hematúria.
D) hemóstase.

Questão 43

Para o desempenho consciente de suas atividades, é
necessário que o profissional de saúde tenha
conhecimento do funcionamento dos diversos
sistemas. Em relação ao funcionamento do coração,
assinale a opção correspondente ao funcionamento
do átrio esquerdo.

A) Recebe o sangue venoso proveniente dos
sistemas.

B) Recebe o sangue oxigenado proveniente da
circulação pulmonar por meio das veias
pulmonares.

C) Bombeia o sangue para a circulação sistêmica.
D) Bombeia o sangue para os pulmões.

Questão 44

A função do sistema renal e urinário é fundamental
para a vida. Os rins desempenham importantes
funções, responsáveis pela homeostase. Assinale a
seguir a opção em que consta uma função do rim.

A) Produção de mediadores de coagulação
sanguínea.

B) Regulação do sistema imunológico.
C) Armazenamento da urina.
D) Regulação da pressão arterial.

Questão 45

Os fatores de risco para o uso de álcool e outras
drogas são características ou atributos de um
indivíduo, grupo ou ambiente de convívio social, que
contribuem para aumentar a probabilidade da
ocorrência deste uso. Marque a seguir a opção em
que NÃO consta um fator de risco de domínio
individual.

A) Baixa autoestima
B) Falta de autocontrole e assertividade
C) Vulnerabilidade psicossocial
D) Situação de pobreza

Questão 46
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Em emergências psiquiátricas envolvendo pacientes
violentos, a meta imediata consiste em colocar a
violência sob controle. Sendo assim, na atenção ao
paciente potencialmente violento, recomenda-se:

A) as entrevistas com esses pacientes devem ser
em ambiente fechado para evitar a fuga.

B) oferecer privacidade ao paciente para que reflita
sozinho sobre seu comportamento.

C) contestar possíveis ilusões para evitar
comportamentos agressivos.

D) as contenções devem ser utilizadas como último
recurso.

Questão 47

Considerando os conhecimentos sobre violência
sexual, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Adolescentes e crianças submetidos a tipos de
abuso sexual diferentes da penetração vaginal,
anal ou oral, que não as expõem ao contato
contaminante com o agressor, estão excluídos da
profilaxia das DST não virais, da profilaxia do HIV
e da imunoprofilaxia da hepatite B.

B) Em crianças e adolescentes menores de 18 anos
de idade, a suspeita ou confirmação de abuso
sexual deve, obrigatoriamente, ser comunicada
ao Conselho Tutelar ou à Vara da Infância e da
Juventude.

C) A violência sexual praticada contra mulher deve
ser notificada compulsoriamente, independente
da vontade da vítima.

D) O atendimento de crianças e adolescentes em
situação de violência sexual exclui a
obrigatoriedade do sigilo profissional em relação
aos seus pais e responsáveis legais.

Questão 48

Existem nove certezas no preparo e na administração
de medicações. Em qual das alternativas seguintes
uma dessas certezas NÃO se revela?

A) Paciente certo
B) Registro certo
C) Temperatura certa
D) Forma farmacêutica certa

Questão 49

De acordo com o fluxo de cuidados assistenciais,
para prevenção de infecções causadas por
transmissão cruzada pelas mãos, a higienização
destas deve ocorrer em cinco momentos essenciais.
Assinale a alternativa em que esses momentos estão
corretamente apresentados.

A) Antes e depois das refeições, antes da realização
de procedimento, após a ida ao sanitário, após
exposição a fluidos corporais e após contato com
as áreas próximas ao paciente.

B) Antes do contato com o paciente, antes das
refeições, após exposição a fluidos corporais,
após contato com o paciente e após a ida ao
sanitário.

C) Antes do contato com o paciente, antes da
realização de procedimento, após exposição a
fluidos corporais, após contato com o paciente e
após contato com as áreas próximas ao paciente.

D) Antes do contato com o paciente, antes da
realização de procedimento, antes e depois das
refeições, após contato com o paciente e após
contato com as áreas próximas ao paciente.

Questão 50

Tendo em vista que o Estatuto da Criança e do
Adolescente considera adolescente o indivíduo de
12 a 18 anos de idade e considerando que o
Ministério da Saúde contempla o adolescente em seu
programa de imunização, prevendo a sua inclusão no
Calendário de Vacinação, assinale a opção em que
consta a vacina que deverá ser administrada nessa
fase.

A) Vacina febre amarela
B) Vacina pneumocócica 10-valente
C) Vacina rotavírus humano G1P1
D) Vacina meningocócica C

Questão 51

As áreas dos serviços de saúde são classificadas, em
relação ao risco de transmissão de infecções, com
base nas atividades realizadas em cada local. Assim
sendo, nas unidades de saúde, a área ocupada por
pacientes com doenças infecciosas de baixa
transmissibilidade e doenças não infecciosas
denomina-se:

A) área sensível.
B) área não crítica.
C) área semicrítica.
D) área crítica.

Questão 52
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As precárias condições de higiene podem levar ao
surgimento de doenças relacionadas aos
ectoparasitos. Qual doença tem como seu principal
vetor no Brasil o carrapato?

A) Febre Maculosa Brasileira
B) Peste
C) Filariose
D) Ancilostomose

Questão 53

A cicatrização de feridas depende de diversos fatores
para que ocorra de forma satisfatória. Dentre os
fatores favoráveis, o que exerce maior influência na
reparação tecidual é:

A) edema de estase.
B) pirexemia.
C) oxigenação adequada.
D) insuficiência venosa.

Questão 54

Um adolescente de 18 anos sofreu uma parada
cardiorrespiratória enquanto jogava futebol. Quanto
ao atendimento a ser prestado por dois Técnicos de
Enfermagem que chegam para prestar socorro, é
correto dizer que a relação compressão-ventilação
recomendada consiste em:

A) 15 compressões e 01 ventilação.
B) 5 compressões e 01 ventilação.
C) 15 compressões e 02 ventilações.
D) 30 compressões e 02 ventilações.

Questão 55

A lesão de uma parte do sistema musculoesquelético
resulta em um mau funcionamento dos músculos,
articulações e tendões adjacentes. Estabeleça a
seguir a correspondência correta quanto aos
diversos tipos de lesões.

Coluna I

1. Estiramento
2. Fratura
3. Luxação
4. Entorse

Coluna II

( ) Separação das superfícies articulares
( ) Solução de continuidade do osso
( ) Lesão musculotendínea por estresse
( ) Lesão de ligamentos e músculos e de outros

tecidos moles em uma articulação

Asequência correta é:

A) 2, 1, 3 e 4.
B) 3, 2, 1 e 4.
C) 2, 3, 4 e 1.
D) 3, 2, 4 e 1.

Questão 56

Segundo as mais recentes Diretrizes de Suporte
Básico de Vida (SBV), a sequência a ser realizada em
uma reanimação cardiopulmonar aplicada em
adultos por um único socorrista é:

A) abertura das vias aéreas, ventilação e
compressão cardíaca.

B) compressão cardíaca, abertura das vias aéreas e
ventilação.

C) abertura das vias aéreas, compressão cardíaca e
ventilação.

D) ventilação, compressão cardíaca e abertura das
vias aéreas.

Questão 57
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Uma das complicações mais temíveis em um
paciente com hemorragia é o choque hipovolêmico.
As manifestações clínicas presentes nessa condição
são:

A) frequência cardíaca aumentada, respiração
rápida e superficial, pele fria e pegajosa.

B) frequência cardíaca diminuída, respiração rápida
e superficial, cianose de extremidades.

C) frequência cardíaca aumentada, respiração lenta
e cianose de extremidades.

D) frequência cardíaca diminuída, respiração lenta,
pele fria e pegajosa.

Questão 58

Em relação à terapia endovenosa, caso o Técnico de
Enfermagem observe a presença de edema, calor e
rubor no sítio da punção, ele deverá suspeitar da
ocorrência de:

A) embolia.
B) choque anafilático.
C) flebite.
D) choque periférico.

Questão 59

A hierarquia das necessidades do homem proposta
por Abraham Maslow é uma teoria que os
profissionais de enfermagem podem usar para
melhor compreender as relações entre essas
necessidades. De acordo com esta teoria, certas
necessidades humanas devem ser supridas antes de
se satisfazer outras. Sendo assim, qual a última
necessidade a ser atendida segundo a teoria de
Maslow?

A) Necessidades fisiológicas
B) Realização pessoal
C) Amor
D) Autoestima

Questão 60

Nas recomendações para utilização de EPI nas
precauções básicas de Biossegurança, assinale o
procedimento em que o uso de máscara é
indispensável.

A) Exame de paciente sem contato com sangue,
fluidos corporais, mucosas ou pele não íntegra.

B) Exame de paciente incluindo contato com
sangue, fluidos corporais, mucosas ou pele não
íntegra.

C) Coleta de exames de sangue, urina e fezes.
D) Aspiração de vias aéreas.

Questão 61

Sendo os sinais vitais os indicadores das condições
de saúde de uma pessoa, analise as alternativas a
seguir e assinale a INCORRETA.

A) O reto é o local de aferição de temperatura
corporal mais confiável.

B) Chamamos de febre a temperatura corporal
acima de 37 ºC.

C) A taquicardia é a frequência cardíaca elevada de
modo anormal, acima de 100 batimentos por
minuto.

D) Adultos normalmente respiram em um padrão
regular e ininterrupto de 12 a 20 respirações por
minuto.

Questão 62

Em pacientes com múltiplas lesões, o protocolo de
atendimento recomenda que se respeitem algumas
prioridades no tratamento, que devem seguir a
seguinte sequência:

A) controlar a hemorragia, estabelecer via
respiratória e ventilação e evitar ou tratar o
choque hipovolêmico.

B) estabelecer via respiratória e ventilação,
controlar a hemorragia e tratar o choque
hipovolêmico.

C) controlar a hemorragia, evitar ou tratar o choque
hipovolêmico e estabelecer via respiratória e
ventilação.

D) estabelecer via respiratória e ventilação, evitar ou
tratar o choque hipovolêmico e controlar a
hemorragia.

Questão 63
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A obstrução da via respiratória superior é uma
emergência médica com risco de vida. Como se
chama a manobra que provoca a elevação do
diafragma, forçando o ar a partir dos pulmões para
criar uma tosse artificial que pode expulsar o corpo
estranho obstrutor?

A) Manobra de Heimlich
B) Manobra de Valsalva
C) Manobra de Schuster
D) Manobra de Chompret

Questão 64

A notificação compulsória de doenças é uma
importante ação de vigilância epidemiológica. Nas
opções a seguir, assinale a doença que não é de
notificação compulsória.

A) Difteria
B) Botulismo
C) Febre amarela
D) Caxumba

Questão 65


