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 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de 
acordo com o exposto no quadro a 
seguir:

ATENÇÃO 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

INSTRUÇÕES 

1.	Na	sua	Folha	de	Respostas,	confira	seu	nome,	o	número	do	seu	
documento	 e	 o	 número	 de	 sua	 inscrição.	Além	 disso,	 não	 se	
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele 
para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados 
à	 assinatura	 e	 ao	 número	 de	 inscrição.	Qualquer	 divergência	
comunique	ao		fiscal.

2.	O	único	documento	 válido	para	avaliação	da	prova	é	a	Folha	
de	 Respostas.	 Só	 é	 permitido	 o	 uso	 de	 caneta	 esferográfica	
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha 
de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	O	prazo	de	realização	da	prova	é	de	4	(quatro)	horas,	incluindo	
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos 
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário	ou	deixar	definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	
da	 sala	 de	 prova	 dos	 3	 (três)	 últimos	 candidatos	 só	 ocorrerá	
conjuntamente.

4.	Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	
a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O 
candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões, 
desde	que	aguarde	em	sala	o	término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site 
do	Instituto	AOCP	-	www.institutoaocp.org.br	-	no	dia	posterior	à	
aplicação da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir 
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 
guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das 
determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou 
na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato. 

Conhecimentos	Específicos 26 a 50

HU-UFJF – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

CONCURSO PÚBLICO 03/2015-EBSERH/HU-UFJF

EDITAL Nº 03 – EBSERH – ÁREA ASSISTENCIAL

Nome do Candidato  Inscrição



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Por que algumas pessoas poderosas agem como 
tiranos?

Ana Carolina Prado 

Nos anos 70, o psicólogo Philip Zimbardo queria 
entender por que as prisões são tão violentas. 
Então, ele decidiu criar uma prisão artificial no 
porão da Universidade de Stanford. Os voluntários 
do experimento foram divididos entre prisioneiros e 
guardas e deveriam cumprir esses papéis por duas 
semanas. Porém as condições ali ficaram tão tensas 
que foi necessário acabar com tudo em apenas seis 
dias. Logo no começo, as pessoas que assumiram o 
papel de guarda se tornaram extremamente sádicas e 
autoritárias, impondo castigos como privação de sono 
e comida. Os “prisioneiros” responderam fazendo 
rebeliões. Esse é um ótimo (e macabro) exemplo de 
como o poder pode corromper as pessoas. E nós 
sabemos que, na vida real, muita gente poderosa faz 
coisa parecida – ou pior.

Os pesquisadores das Universidades de Stanford, 
do Sul da Califórnia e de Northwestern fizeram	 um	
estudo, a ser publicado no Journal of Experimental 
Social Psychology, para entender melhor por que 
esse tipo de coisa acontece. E descobriram que o 
problema está na combinação de poder e baixo status. 

No experimento, os autores simularam atividades 
de uma empresa e dividiram os voluntários 
aleatoriamente em papéis de chefes e subordinados, 
variando em status e poder. Em seguida, esses 
indivíduos puderam selecionar tarefas em uma lista 
de 10 para os outros executarem. O resultado mostrou 
que as pessoas com papeis de maior poder e menor 
status escolheram atividades mais humilhante para 
os seus parceiros (por exemplo, latir como um cão 
três vezes) do que os de qualquer outra combinação.

Os pesquisadores chegaram à conclusão de que, 
quando as pessoas recebem um papel que lhes dá 
poder, mas não têm o respeito que normalmente 
o acompanha, podem acabar se empenhando em 
comportamentos degradantes. Elas se sentem mal 
em estar numa posição de baixo status e acabam 
usando sua autoridade humilhando outros para se 
sentir melhor.  É tipo o que acontece com aquele chefe 
tirano que ninguém respeita e todo mundo odeia.

Isso pode ter contribuído para os abusos cometidos 
por militares em prisões, bem como no experimento 
de Zimbardo nos anos 70. Em ambos os casos, os 
guardas têm o poder, mas falta-lhes o respeito e 
admiração dos outros. “Nossas descobertas indicam 
que a experiência de ter poder sem status, seja como 
membro das forças armadas ou como um estudante 
universitário que participa de um experimento, pode 
ser um catalisador para comportamentos degradantes 
que podem destruir relacionamentos e impedir a 
cooperação”, diz o estudo.

Os pesquisadores de Standford e Northwestern 
reconheceram, porém, que há outros fatores 
envolvidos. Só porque uma pessoa tem o poder ou 
está em uma posição de baixo status não significa 
necessariamente que ela irá maltratar os outros. 
Assim, essa história de que o poder corrompe nem 
sempre é verdade. Mas uma alternativa encontrada 
por eles para evitar abusos é encontrar formas 
para que todos os indivíduos, independentemente 
do status de seus papéis, se sintam respeitados e 
valorizados. “O respeito alivia sentimentos negativos 
sobre sua posição e os leva a tratar os outros de 
forma positiva”, diz o estudo. Também é importante 
haver oportunidades para o crescimento, pois a 
pessoa tende a melhorar seu comportamento e seus 
sentimentos quando sabe que pode ganhar uma 
posição melhor no futuro.

Adaptado de http://super.abril.com.br/blogs/como-pessoas-funcionam/
category/sem-categoria/page/17/

QUESTÃO 01
Em “... deveriam cumprir esses papéis por duas 
semanas.”, a expressão destacada refere-se a

(A)  prisões violentas. 
(B)  voluntários do experimento. 
(C) prisioneiros e guardas.
(D)  condições tensas. 
(E)  tiranos. 

QUESTÃO 02
Em “Porém as condições ali ficaram tão tensas 
que foi necessário acabar com tudo em apenas 
seis dias.”, o termo destacado expressa

(A)		 afirmação.	
(B)  lugar. 
(C)  intensidade.
(D)  tempo. 
(E)  negação.
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QUESTÃO 03
Em relação ao texto, é correto afirmar que

(A)  o experimento realizado pelo psicólogo Zimbardo, 
em 1970, serviu como exemplo de como o poder 
pode corromper as pessoas. 

(B)  o experimento realizado pelo psicólogo Philip 
Zimbardo, em 1970, obteve tanto sucesso que 
perdurou durante seis meses. 

(C)		 no	 experimento	 em	 Stanford	 e	 Northwestern	
comprovou-se	que	quanto	mais	status	e	mais	poder	
a pessoa tem, mais ela se empenha em humilhar 
os outros.

(D)  no experimento de Zimbardo os participantes se 
dividiram	nos	papéis	de	chefes	e	subordinados	e	
no	 experimento	 de	 Standford	 e	 Northwestern	 os	
papéis	eram	de	guardas	e	prisioneiros.

(E)		 os	 pesquisadores	 de	 Standford	 e	 Northwestern	
reconheceram que a combinação de baixo status 
e	poder	é	o	único	fator	que	contribui	para	que	as	
pessoas tenham comportamentos degradantes. 

QUESTÃO 04
Em “Os “prisioneiros” responderam fazendo 
rebeliões.”, o termo em destaque foi colocado 
entre aspas para destacar

(A)		 a	diferença	entre	os	papéis	de	guarda	e	prisioneiro	
no experimento realizado por Philip Zimbardo.  

(B)  a oposição vivenciada entre os prisioneiros e os 
guardas dentro da prisão de Stanford. 

(C)		 que	o	termo	trata-se	de	um	estrangeirismo.
(D)  a mudança de interlocutor em uma citação direta 

dentro do texto. 
(E)  que, no experimento de Philip Zimbardo, os 

“prisioneiros” não eram de fato prisioneiros, mas 
pessoas que estavam simulando esse papel.

QUESTÃO 05
Em “Os pesquisadores chegaram à conclusão 
de que, quando as pessoas recebem um papel 
que lhes dá poder, mas não têm o respeito que 
normalmente o acompanha...”, o termo 
destacado recebeu acento diferencial para

(A)  concordar com “os pesquisadores”.
(B)  concordar com “as pessoas”.
(C)		 marcar	o	tempo	verbal	no	pretérito	do	indicativo.	
(D)  atender à regra das paroxítonas. 
(E)  atender à regência do nome “poder”. 

QUESTÃO 06
Em “... acabam usando sua autoridade 
humilhando outros para se sentir melhor.”, o 
termo destacado expressa

(A)  proporção.
(B)  conformidade.
(C)		 finalidade.	
(D)  concessão.
(E)  explicação.

QUESTÃO 07
Em “Nossas descobertas indicam que a 
experiência de ter poder sem status [...] pode 
ser um catalisador para comportamentos 
degradantes...”, o termo destacado significa

(A)  proibidor.
(B)  desmotivador.
(C)  bloqueador.
(D)  moderador.
(E)  estimulante.

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa em que o verbo destacado 
indica tempo passado. 

(A)  “Esse é um ótimo (e macabro) exemplo...”.
(B)  “... gente poderosa faz coisa parecida...”.
(C) “... o problema está na combinação...”.
(D)  “Então, ele decidiu criar uma prisão...”.
(E)  “Nossas descobertas indicam que a experiência...”.

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa em que a palavra 
apresentada possui dígrafo.

(A)  “necessário”.
(B)  “criar”.
(C) “psicólogo”.
(D)  “prisioneiros”.
(E)  “mostrou”.

QUESTÃO 10
Em “Nossas descobertas indicam...”, o termo 
destacado é um 

(A)  pronome demonstrativo. 
(B)  pronome pessoal.
(C)  pronome relativo. 
(D)  pronome possessivo. 
(E)		 pronome	indefinido.
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 11
Eu e meus três irmãos colhemos uma 
sacola de laranjas e dividimos a quantidade 
igualmente entre nós quatro. Infelizmente, 
um terço das laranjas que ficaram para mim 
estavam estragadas. Em relação ao total de 
laranjas, qual fração representa as minhas 
laranjas estragadas?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO 12
Considere a sequência de onze números: 
{-11, -3, ..., 61, 69}. Qual é o termo central da 
sequência?

(A) 20
(B) 29
(C) 30
(D) 39
(E)	 41

QUESTÃO 13
Considerando a proposição composta       

, é correto afirmar que
(A)	 a	proposição	composta	é	falsa	apenas	se	  for 

falsa.
(B)	 a	proposição	composta	é	 falsa	apenas	se	  for 

falsa.
(C) para que a proposição composta seja verdadeira 

é	necessário	que	   e   tenham valores lógicos 
iguais.

(D) para que a proposição composta seja verdadeira 
é	necessário	que	   e  tenham valores lógicos 
diferentes.

(E)	 para	 que	 a	 proposição	 composta	 seja	 falsa	 é	
necessário que ambas,    e    sejam falsas.

QUESTÃO 14
Assinale a proposição equivalente a 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO 15
Ao negarmos a proposição composta “Comi 
carne e bebi suco”,  obtemos 

(A) “não comi carne nem bebi suco”.
(B) “não comi carne, mas bebi suco”.
(C) “não comi carne ou não bebi suco”.
(D) “comi carne, mas não bebi suco”.
(E) “não comi carne ou bebi suco”.



6 Cargo: Técnico em Enfermagem

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 16
A Lei que autoriza o Poder Executivo 
a criar a empresa pública denominada 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares                                     
– EBSERH – é 

(A) a Lei n.º 12.550, de 15 de dezembro de 2011.
(B)	 a	Lei	n.º	10.406,	de	10	de	janeiro	de	2002.	
(C) a Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 
(D) a Lei n.º 8.080, de 19 de dezembro de 1990.
(E)	 o	Decreto-Lei	 n.º	 2.848,	 de	 7	 de	 dezembro	 de	

1940.	

QUESTÃO 17
O Conselho Consultivo da EBSERH é um órgão 
permanente. Em regra, ele tem a finalidade 
de oferecer consultoria e apoio à Diretoria 
Executiva e ao Conselho de Administração, 
além de avaliar e fazer sugestões em relação 
ao papel social da EBSERH. Portanto, 
quando se refere ao Conselho Consultivo, o 
regulamento dispõe que são seus membros, 
EXCETO

(A) o Presidente da EBSERH.
(B)	 dois	representantes	do	Ministério	da	Educação.
(C)	 dois	representantes	do	Ministério	da	Saúde.
(D) um reitor de uma Universidade particular.
(E) um reitor ou um superintendente de Hospital 

Universitário Federal.

QUESTÃO 18
A atividade de auditoria interna da EBSERH 
é uma atividade independente, de avaliação 
e assessoramento aos gestores da entidade. 
Assim, com relação a essa atividade, assinale 
a alternativa correta.

(A) O órgão de Auditoria Interna não se vincula 
diretamente ao Conselho de Administração, 
com o suporte administrativo da Presidência da 
EBSERH.

(B) Os servidores e empregados da EBSERH não 
terão nenhuma obrigação de prestar apoio 
necessário nas Ações de Controle da Auditoria 
Interna.

(C) É vedada a atuação dos auditores internos em 
atividades que possam caracterizar participação 
na gestão.

(D) A auditoria interna não possui autorização para 

ter acesso a registros, pessoal, informações, 
sistemas e propriedades físicas da EBSERH.

(E) A auditoria interna não tem a função de prestar 
apoio aos Conselhos de Administração e Fiscal, 
dentro do limite de suas competências.

QUESTÃO 19
A EBSERH poderá ter uma Comissão Ética 
com a finalidade de zelar pelo cumprimento 
de seu Código de Ética Profissional. Acerca 
dessa Comissão, é correto afirmar que

(A) o Presidente da EBSERH, segundo o seu 
regulamento, não poderá constituir a Comissão 
Ética.

(B) os mandatos dos representantes da Comissão 
Ética serão de dois anos no máximo.

(C) a Comissão de Ética da EBSERH será 
administrativamente vinculada à Presidência, 
que	proverá	o	apoio	técnico	e	material	para	suas	
atividades, após aprovação do seu plano de 
trabalho. 

(D) não trata competência da Comissão Ética 
elaborar e aprovar seu regulamento interno.

(E)	 os	 membros	 da	 Comissão	 Ética	 também	 não	
poderão	 apurar,	 mediante	 denúncia	 ou	 ofício,	
condutas	 em	desacordo	 com	as	 normas	éticas	
pertinentes.

QUESTÃO 20
O Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares estabelece, como valor 
inicial do capital social,

(A) R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais).
(B) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
(C)  R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil 

reais).
(D)  R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
(E)	 R$	4.000.000,00	(quatro	milhões	de	reais).
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 21
Conforme a Lei n.° 8.080, de 19 de Dezembro 
de 1990, à direção estadual do Sistema único 
de Saúde (SUS) compete

(A) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações 
e	 os	 serviços	 de	 saúde	 e	 gerir	 e	 executar	 os	
serviços	públicos	de	saúde.

(B) coordenar a rede estadual de laboratórios 
de	 saúde	 pública	 e	 hemocentros,	 e	 gerir	 as	
unidades que permaneçam em sua organização 
administrativa.

(C) participar do planejamento programação 
e organização da rede regionalizada e 
hierarquizada	do	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS),	
em articulação com sua direção estadual.

(D) participar da execução, controle e avaliação das 
ações referentes às condições e aos ambientes 
de trabalho.

(E) dar execução, no âmbito municipal, às política de 
insumos	e	equipamentos	para	a	saúde.

QUESTÃO 22
Com base na Constituição Federal Brasileira 
de 05 de outubro de 1998, sobre a Saúde, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 A	 saúde	é	 direito	 de	 todos	 e	 dever	 do	Estado,	
garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.

(B)	 São	 de	 relevância	 pública	 as	 ações	 e	 serviços	
de	 saúde,	 cabendo	 ao	 Poder	 Público	 dispor,	
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização	 e	 controle,	 devendo	 sua	 execução	
ser	 feita	diretamente	ou	através	de	 terceiros	e,	
também,	por	pessoa	física	ou	jurídica	de	direito	
privado.

(C)	 O	sistema	único	de	saúde	será	financiado,	nos	
termos do art. 195, com recursos do orçamento 
da seguridade social, da União, dos Estados, do 
Distrito	Federal	e	dos	Municípios,	além	de	outras	
fontes.

(D)	 A	assistência	à	saúde	é	livre	à	iniciativa	privada.
(E) É permitida e incentivada a destinação de 

recursos	 públicos	 para	 auxílios	 ou	 subvenções	
às	instituições	privadas	com	fins	lucrativos.

QUESTÃO 23
Conforme a Resolução n.°453, de 10 de 
Maio de 2012, que trata da “Estrutura e 
Funcionamento dos Conselhos de Saúde”, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 Cabe	ao	conselho	de	Saúde	deliberar	em	relação	
à sua estrutura administrativa e ao quadro de 
pessoal.

(B)	 O	 Conselho	 de	 Saúde	 contará	 com	 uma	
secretaria-executiva	 coordenada	 por	 pessoa	
preparada	para	a	função,	para	o	suporte	técnico	
administrativo, subordinada ao Plenário do 
Conselho	de	Saúde,	que	definirá	sua	estrutura	e	
dimensão.

(C)	 O	conselho	de	Saúde	nunca	decide	sobre	o	seu	
orçamento.

(D)	 O	 Plenário	 de	 Conselho	 de	 Saúde	 se	 reunirá,	
no mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, 
quando necessário, e terá como base o seu 
Regimento Interno. A pauta do material de 
apoio às reuniões deve ser encaminhada aos 
conselheiros com antecedência mínima de 10 
(dez) dias.

(E)	 As	reuniões	plenárias	dos	Conselhos	de	Saúde	
são	 abertas	 ao	 público	 e	 deverão	 acontecer	
em espaços e horários que possibilitem a 
participação da sociedade.

QUESTÃO 24
Os serviços privados de assistência à saúde 
caracterizam-se pela atuação, por iniciativa 
própria, de profissionais liberais, legalmente 
habilitados, e de pessoas jurídicas de direito 
privado na promoção, proteção e recuperação 
da saúde. Sobre os serviços privados de 
assistência à saúde, é correto afirmar que

(A)	 a	 assistência	 à	 saúde	 é	 proibida	 à	 iniciativa	
privada.

(B) na prestação de serviços privados de assistência 
à	 saúde	 serão	 observados	 os	 princípios	 éticos	
e as normas expedidas pelo órgão de direção 
do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	 (SUS)	 quanto	 às	
condições para seu funcionamento.

(C)	 não	 é	 permitida	 a	 participação	 de	 capital	
estrangeiro	na	assistência	à	saúde.

(D)	 em	qualquer	caso	é	obrigatória	a	autorização	do	
órgão de direção nacional do Sistema Único de 
Saúde	(SUS).

(E) são proibidas as doações de organismos 
internacionais vinculados à Organização das 
Nações Unidas, de entidades de cooperação 
técnica	e	de	financiamento	e	empréstimos.



8 Cargo: Técnico em Enfermagem

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 25
No âmbito dos municípios, o Sistema Único 
de Saúde (SUS) é dirigido 

(A)	 pelo	Ministério	da	Saúde.
(B)	 pela	Secretaria	Federal	de	Saúde.
(C)	 pela	Secretaria	Municipal	de	Saúde.
(D)	 pela	 Secretaria	 Estadual	 de	 Saúde	 ou	 órgão	

equivalente.
(E) pelos Hospitais Particulares com convênio com o 

SUS.

QUESTÃO 26
A Lei do Exercício Profissional de 
enfermagem, nº 7.498 de 25 de junho de 1986, 
dispõe sobre a regulamentação do exercício 
de enfermagem e dá outras providências. 
Baseando-se nesta resolução, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 O	 técnico	 de	 enfermagem	 exerce	 atividade	 de	
nível superior, atuando na prevenção e controle 
sistemático de danos que possam ser causados 
à clientela durante a assistência de enfermagem.

(B)	 O	técnico	de	enfermagem	atua	no	planejamento,	
organização, coordenação, execução e avaliação 
dos serviços da assistência de enfermagem.

(C)	 É	da	competência	do	técnico	de	enfermagem	a	
participação na assistência à parturiente e ao 
parto normal.

(D)	 O	técnico	de	enfermagem	atua	na	organização	e	
direção dos serviços de enfermagem e de suas 
atividades	 técnicas	 e	 auxiliares	 nas	 empresas	
prestadoras desses serviços.

(E)	 A	 enfermagem	 é	 exercida	 privativamente	 pelo	
enfermeiro,	 pelo	 técnico	 de	 enfermagem,	
pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira, 
respeitando-se	 os	 respectivos	 graus	 de	
habilitação.

 
QUESTÃO 27

O profissional de enfermagem respeita a vida, 
a dignidade e os direitos humanos, em todas 
as suas dimensões: física, mental, social e 
espiritual. De acordo com o Código de Ética 
dos profissionais de enfermagem, constitui 
circunstância atenuante

(A)	 aproveitar-se	da	fragilidade	da	vítima.
(B) cometer a infração com abuso de autoridade ou 

violação do dever inerente ao cargo ou função.

(C)	 cometer	a	infração	por	motivo	fútil	ou	torpe.
(D) confessar espontaneamente a autoria da 

infração.
(E) facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a 

impunidade ou a vantagem de outra infração.

QUESTÃO 28
O Decreto nº 94.406, de 08 de Junho de 1987, 
regulamenta a Lei 7.498, de 25 de junho 
de 1986, dispondo sobre o exercício de 
enfermagem. De acordo com esse decreto, 
em relação às funções do profissional de 
enfermagem, assinale a alternativa correta.

(A) É necessário resguardar os princípios da 
honestidade,	 veracidade	 e	 fidedignidade	 no	
conteúdo	e	na	forma	publicitária.

(B)	 O	 profissional	 deve	 recusar-se	 a	 desenvolver	
atividades	 profissionais	 na	 falta	 de	material	 ou	
equipamentos de proteção individual e coletiva 
definidos	na	legislação	específica.

(C)	 As	 atividades	 exercidas	 por	 profissionais	 de	
enfermagem	que	ocupam	cargos	de	nível	médio	
devem ser realizadas sob a supervisão do 
enfermeiro.

(D) É necessário registrar no prontuário, e em 
outros documentos próprios da enfermagem, 
informações referentes ao processo de cuidar.

(E)	 O	técnico	de	enfermagem	executa	atividades	de	
assistência de enfermagem à parturiente e ao 
parto	normal,	identificando	as	distocias.

QUESTÃO 29
As infecções relacionadas à Assistência 
à Saúde  (IRAS) são possíveis de serem 
prevenidas e sua ocorrência pode ser 
reduzida quando o profissional da saúde 
adota medidas simples para prevenir e 
controlar a IRAS. A Higienização das mãos é 
a maneira mais eficiente e econômica para a 
prevenção de infecções nosocomiais. Sobre 
o assunto, assinale a   alternativa correta. 

(A) As mãos devem ser Higienizadas após tocar 
qualquer objeto, mobília e outras superfícies nas 
proximidades do paciente – mesmo sem ter tido 
contato com o paciente. 

(B) É necessário higienizar as mãos imediatamente 
antes da realização de qualquer procedimento 
contaminado, para a proteção exclusiva do 
profissional.	

(C) A microbiota transitória coloniza a camada mais 
interna	da	pele,	é	composta	de	microrganismos	
de difícil remoção e as suas colônias possuem 
mecanismos de defesa contra a remoção 
mecânica ou por agentes químicos.
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(D) Devem higienizar as mãos apenas os 
profissionais	de	enfermagem,	uma	vez	que	estes	
têm contato direto com o paciente.

(E)	 A	 eficácia	 da	 higienização	 das	 mãos	 só	 é	
comprovada no controle das IRAS se seguida da 
utilização do álcool em gel.

QUESTÃO 30
Em relação às ações de controle das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis, assinale a 
alternativa correta.

(A) Promover o uso de preservativos,  
aconselhamento e orientações ao paciente, 
fazendo com que ele observe as possíveis 
situações de risco em suas práticas sexuais, e 
desenvolva a percepção da importância do seu 
tratamento e de seus parceiros sexuais. 

(B)	 O	profissional	de	enfermagem	deve	orientar	que	
não	é	necessário	o	uso	de	preservativos	entre	o	
casal HVI positivo, uma vez que ambos já estão 
com a doença instalada.

(C) Orientar a gestante HIV positivo sobre a 
importância de se optar pelo parto normal, uma 
vez que o parto cesáreo oferece maior risco de 
contaminação	entre	mãe	e	filho.

(D)	 As	 DSTs,	 HIV	 e	 Sífilis	 adquiridas	 devem	 ser	
notificadas	 imediatamente	 junto	 às	 autoridades	
sanitárias	 para	 fim	 de	 adoção	 de	 medidas	 de	
intervenção e controle da doença.

(E)	 O	profissional	de	saúde	deve	orientar	a	puérpera	
portadora de Hepatite B  que em hipótese 
alguma	deve	amamentar,	uma	vez	que	o	HBV	é	
transmitido verticalmente. 

QUESTÃO 31
Foi prescrito a uma criança de 10 anos 1,0 
grama de novalgina gotas por Via Oral. 
Havendo disponível Novalgina gotas 500mg/
ml, quantas gotas devem ser administradas 
na criança?

(A) 25 gotas.
(B)	 40	gotas.
(C) 30 gotas.
(D)	 45	gotas.
(E) 35 gotas.

QUESTÃO 32
Ao seguir a prescrição médica, o técnico 
de enfermagem realizou uma passagem de 
sonda vesical de demora, embora soubesse 
que esse procedimento é privativo do 
enfermeiro. Esse profissional está expondo o 
paciente a danos decorrentes de

(A) indisciplina.
(B) imperícia.
(C) imprudência. 
(D) dolo.
(E) negligência. 

QUESTÃO 33
A administração de medicamentos por via 
intramuscular (IM) possibilita que você injete 
o medicamento diretamente no músculo em 
graus de profundidade variados. Quanto 
a essa via de administração, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 Deve-se	 realizar	 a	 aplicação	 no	 músculo	
escolhido, sempre com o bisel para cima, e 
introduzir a agulha no ângulo de 90º para impedir 
reação local.

(B)	 Deve-se	realizar	a	aspiração,	após	a	introdução	
da	 agulha,	 certificando-se	 de	 que	 não	 houve	
punção de vaso sanguíneo. Caso tenha ocorrido, 
deve ser interrompida a aplicação, realizando 
apenas	 a	 troca	 da	 agulha	 e	 aplicando-se	
novamente. 

(C)	 No	deltoide,	o	volume	máximo	é	de	2ml;	a	região	
glútea	 e	 o	 vasto	 lateral	 da	 coxa	 podem	 tolerar	
bem	 até	 5	ml.	 É	 necessário	 que	 o	 profissional	
realize uma avaliação da área de aplicação, 
certificando-se	 do	 volume	 que	 esse	 local	 pode	
receber. 

(D) O volume a ser administrado irá depender da 
ação	imediata	da	medicação	sobre	o	músculo	de	
escolha.

(E)	 A	primeira	via	de	escolha	é	o	músculo	deltoide,	
depois	o	glúteo	e,	por	fim,	o	vasto	lateral	da	coxa.		

QUESTÃO 34
Foi prescrito 90 mg de Garamicina IM 12/12h. 
Estando disponível apenas ampolas de 
Garamicina 120mg/ 2ml, o volume total a ser 
administrado é

(A) 0,75 ml
(B) 1,3 ml.
(C) 1,5 ml
(D)	 4,5	ml.
(E) 0,7 ml.
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QUESTÃO 35
Foi prescrita Penicilina Cristalina 1.800.000 
UI EV para ser rediluída em Soro Fisiológico 
0,9% 100 ml, para infundir em macrogotas por 
40 minutos. Na unidade, temos frasco/ampola 
de P.C 5.000.000 UI. Em quanto de água 
destilada é necessário diluir a medicação, 
quanto é necessário administrar e quantas 
macrogotas irão infundir por minutos? 

(A) Diluir a medicação em 10 ml de água, administrar 
2,6 ml e infundir 12 gotas/minutos. 

(B) Diluir a medicação em 20 ml de água, administrar 
17,1 ml e infundir 176 gotas/minutos.

(C) Diluir a medicação em 8 ml de água, administrar 
1 ml e infundir 2 gotas/minutos. 

(D) Diluir a medicação em 8 ml de água, administrar 
4,0	ml	e	infundir	50	gotas/minutos.	

(E) Diluir a medicação em 10 ml de água, administrar 
3,6 ml e infundir 52 gotas/minutos.

QUESTÃO 36
Em relação à urgência e emergência, assinale 
a alternativa correta.

(A)	 A	 urgência	 é	 classificada	 como	 todo	 caso	 em	
que há ameaça iminente à vida, sofrimento 
intenso ou risco de lesão permanente, havendo 
necessidade	de	tratamento	médico	imediato.

(B)	 A	 emergência	 é	 uma	 situação	 que	 requer	
assistência rápida, no menor tempo possível, a 
fim	de	evitar	complicações	e	sofrimento.	

(C) Checar a segurança da cena do acidente, antes 
de socorrer uma vítima de atropelamento que 
está	em	risco	de	morte,	é	um	detalhe	dispensável.

(D) São exemplos de urgência: dores abdominais 
agudas, cólicas renais, fraturas seguidas de 
hemorragias volumosas.

(E) Alguns exemplos de emergências são a parada 
cardiorrespiratória, hemorragias volumosas e 
infartos que podem levar a danos irreversíveis e 
até	ao	óbito.	

QUESTÃO 37
Rede de frios é o sistema de conservação das 
vacinas ou imunobiológicos do Programa 
Nacional de Imunizações (PNI). Engloba a 
produção até a administração dos mesmos, 
com o armazenamento, transporte e a 
manipulação destes produtos em condições 
adequadas de refrigeração. Em relação aos 
cuidados que devem ser adotados com a 
câmara refrigerada na sala de vacinação, é 
correto afirmar que

(A) deve ser instalada em local ventilado, caso 

não seja possível, manter a temperatura do ar 
condicionado da sala de vacinação entre 16º 
a 17º para que não ocorra o aquecimento do 
refrigerador.

(B)	 nas	 unidades	 de	 saúde	 com	 pouca	 demanda	
de vacinas, a câmara refrigerada pode ser 
substituída	 por	 refrigerador	 de	 uso	 doméstico	
desde que mantenha a refrigeração ideal entre 
+2ºC e +7ºC.

(C) a leitura da temperatura deve ser feita apenas 
no início do turno de trabalho, pela manhã. A 
temperatura	 é	 lida	 e	 registrada	 em	 formulário,	
fixado	 na	 porta	 ou	 na	 face	 lateral	 da	 câmara	
refrigerada.

(D) a manutenção da temperatura das câmaras 
refrigeradas devem ser mantidas entre +2ºC e 
+8ºC, sendo a temperatura de controle set point 
+5ºC.

(E)	 deve-se	limpar	o	refrigerador,	se	este	for	do	tipo	
doméstico,	quinzenalmente	ou	toda	vez	que	este	
apresentar falha na temperatura máxima, uma 
vez	que	pode	levar	os	imunobiológicos	a	ficarem	
sob suspeita devido ao alto calor local.

QUESTÃO 38
A Poliomielite é uma doença infectocontagiosa 
viral aguda, com sinonímia paralisia infantil.  
Esta doença encontra-se erradicada no país 
desde o início dos anos 90, em virtude do 
êxito do Programa Nacional de Imunização. 
A vacinação é a medida mais indicada para 
manter erradicada a circulação do poliovírus. 
A vacina oral da polio está contra indicada em 
casos de

(A) crianças que vivem em más condições 
habitacionais. 

(B) indivíduos com suspeita de diagnóstico sorotipo 
2.

(C) indivíduos com histórico familiar da síndrome de 
Guillain-Barrê.	

(D)	 filhos	 de	 mães	 portadoras	 de	 HIV	
positivo. 

(E) desidratação.

QUESTÃO 39
As queimaduras podem ser classificadas 
de acordo com a sua causa, profundidade, 
extensão, localização e gravidade. Quanto 
ao atendimento de pessoas vítimas de 
queimaduras de segundo grau, assinale a 
alternativa correta.

(A) Irrigar a área afetada com solução PVPI, para 
evitar infecção local. 

(B) Aplicar gel hidratante com alginato 85g.
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(C)	 Aplicar	 pomadas	à	base	de	 xilocaína,	 a	 fim	de	
minimizar a dor local. 

(D) Fazer a remoção mecânica de roupas ou tecidos 
aderidos ao ferimento e irrigar o local com 
compressas geladas. 

(E)	 Resfriar	o	 local	afetado	com	soro	fisiológico	ou	
água à temperatura ambiente.

QUESTÃO 40
Acidentes por animais peçonhentos contribui 
para a difusão de conhecimentos acerca de 
um agravo usualmente pouco conhecido 
entre os profissionais de saúde. Quanto 
às medidas de prevenção e controle de 
acidentes por animais peçonhentos, assinale 
a alternativa correta.

(A) Orientar a retirada de folhagens e plantas às 
áreas de estocagem de grãos e dedetizar 
quinzenalmente. 

(B)	 Realizar	educação	em	saúde	entre	a	população,	
orientando a limpeza periódica do Peridomicílio, 
tapar buracos e frestas de parede, inspecionar 
as roupas de cama antes de deitar.

(C)	 Realizar	 educação	 em	 saúde,	 notificar	 os	
agravos, levar junto ao atendimento o animal 
causador	para	ser	sacrificado	e	assim	investigar	
o grau de toxicidade. 

(D) Estimular a população em relação à reciclagem 
de certos materiais, inclusive os resíduos de 
saúde.	

(E) Manter em sigilo os casos de infestação dos 
animais peçonhentos para que não haja 
manifestação da população.

QUESTÃO 41
Define-se fleet enema a introdução de solução 
no intestino grosso para facilitar a passagem 
das fezes. Assinale a alternativa que indica 
corretamente sua utilização. 

(A) Prevenir escape involuntário de material fecal 
durante	os	procedimentos	cirúrgicos	e	promover	
a visualização do trato intestinal por exame 
radiográfico.	

(B) Em caso de intoxicação por ingestão de 
substâncias tóxicas. 

(C) Para prevenir infecção do trato 
gastrointestinal.  

(D) Como procedimento realizado privativamente 
pelo enfermeiro.  

(E) Como prevenção de retocolite ulcerativa. 

QUESTÃO 42
Quanto ao método de esterilização tipo flash, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 É	um	método	que	deve	ser	usado	sempre	que	
houver	procedimento	cirúrgico	com	dispositivos	
implantáveis.

(B)	 Neste	 método,	 para	 que	 haja	 eficiência	
na esterilização, os materiais devem ser 
empacotados em campo duplo.

(C) É um sistema de esterilização em baixa 
temperatura, usado em materiais intrincados e 
delicados.

(D)	 É	 um	 método	 usado	 em	 salas	 de	 cirurgias	
para atender uma necessidade urgente de 
esterilização. 

(E)	 É	 o	 método	 rápido	 de	 esterilização	 por	 meio	
seco.

QUESTÃO 43
Quanto às medidas de proteção dos 
trabalhadores de saúde descritas na NR- 32, 
é correto afirmar que

(A)	 deve-se	calçar	luvas	no	quarto,	no	momento	da	
assistência ao paciente e, imediatamente após 
retirá-las,	realizar	as	anotações	de	enfermagem	
e lavar as mãos com água e sabão.

(B) os trabalhadores com feridas ou lesões nos 
membros superiores só podem iniciar suas 
atividades	após	avaliação	médica	e	a	realização	
de um curativo oclusivo impermeável, com 
emissão de documento para o trabalho.

(C) em caso de exposição acidental e incidental a 
fluidos	com	sangue	não	contaminados,	medidas	
de proteção devem ser tomadas assim que 
possível.

(D) os trabalhadores que utilizarem objetos 
perfurocortantes devem ser os responsáveis 
pelo seu descarte. 

(E) são vedados o reencape e a desconexão manual 
de agulhas, exceto as que não apresentam 
dispositivo de segurança.
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QUESTÃO 44
As precauções baseadas na forma de 
transmissão devem ser seguidas por todos 
os profissionais que executam atividades 
laborais dentro do estabelecimento de saúde. 
Sobre o assunto, assinale a  alternativa 
correta.

(A) A Precaução padrão deve ser seguida somente 
para pacientes com suspeita de infecção. 

(B) A Precaução indicada por aerossóis inclui 
apenas	 o	 uso	 de	 luvas,	 máscara	 PFF2	 (N-9)	
para o paciente durante o transporte e em quarto 
privativo. 

(C) Na precaução por gotículas, quando não houver 
disponibilidade de quarto privativo, o paciente  
pode ser internado com outros infectados pelo 
mesmo microrganismo. Ficando a distância 
mínima entre os leitos de um metro. 

(D) Na precaução por contato, a caixa de luva 
de procedimentos deve ser deixada junto ao 
paciente, para serem utilizadas durante a 
assistência. 

(E)	 A	máscara	N-95	 deve	 ser	 colocada	 assim	 que	
entrar no quarto privativo por aerossol.  

QUESTÃO 45
A ordem Céfalo-caudal  para os locais 
indicados na aferição do pulso é

(A) carotídeo e temporal, braquial, ulnar, radial, 
pedioso, subclávio, axilar e femural.

(B) carotídeo e auricular, braquial, poplíteo, apical, 
femural, radial, ulnar, tibial anterior, pedioso e 
tibial posterior.  

(C) pedioso, poplíteo, braquial, radial, carotídeo, 
temporal, femural.

(D) temporal, carotídeo, subclávio, apical, axilar, 
braquial cubital, radial, ulnar, femural, poplíteo, 
tibial anterior, pedioso e tibial posterior.  

(E) subclávio, axilar, braquial cubital, temporal, 
carotídeo, radial, ulnar, femural, poplíteo, tibial 
anterior, pedioso e tibial posterior. 

QUESTÃO 46
Qual é a Norma Regulamentadora que 
estabelece os princípios  de ergonomia?

(A)	 NR-	23.	
(B)	 NR-	21.	
(C)	 NR-	17.
(D)	 NR-	16.	
(E)	 NR-	7.

QUESTÃO 47
Qual, dentre as terminologias apresentadas 
a seguir, é empregada na aferição dos sinais 
vitais? 

(A)	 Taquisfigmia.	
(B) Digitálico.
(C) Epistaxe. 
(D) Antitermia. 
(E) Precordialgia.

QUESTÃO 48
O período pós-operatório compreende o 
momento em que o paciente sai da sala de 
operação até o retorno a suas atividades 
normais, sendo dividido em três etapas 
distintas. Sobre o assunto, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 O	 Período	 pós-operatório	 tardio	 compreende	
as	primeiras	12	ou	24	horas	após	o	término	da	
cirurgia.

(B)	 O	período	pós-operatório	mediato	se	inicia	após	
as	primeiras	24	horas	e	se	desenvolve	por	um	
período	variável	até	o	dia	da	alta	hospitalar.

(C)	 O	 período	 pós-operatório	 imediato	 se	 estende	
por	1	a	2	meses,	até	a	completa	cicatrização	das	
lesões ou a fase de ganho ponderal.

(D)	 O	período	pós-operatório	mediato	se	 inicia	nas	
primeiras 12  horas e se desenvolve por um 
período	variável	até	o	dia	da	alta	hospitalar.	

(E)	 O	 período	 pós-operatório	 mediato	 se	 inicia	
imediatamente	 após	 a	 cirurgia,	 até	 a	 completa	
cicatrização das lesões ou a fase de ganho 
ponderal.

QUESTÃO 49
Os materiais hospitalares, na sua maioria, 
têm uma associação importante com a 
infecção hospitalar e medidas eficazes 
devem ser estabelecidas no processamento 
destes artigos, visando minimizar o risco 
de infecção hospitalar. Entre os processos 
a seguir, assinale aquele que antecede a 
desinfecção e a esterilização

(A) enxágue.  
(B) limpeza.
(C) secagem.
(D) desencrostamento 
(E) empacotamento.
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QUESTÃO 50
Os artigos e equipamentos médicos 
hospitalares devem ser limpos e 
reprocessados de acordo com o nível de 
risco de infecção associado ao seu uso. Em 
relação à classificação desses artigos, é 
correto afirmar que

(A) os artigos críticos tem alto risco de infecção 
se contaminados com qualquer tipo de 
microrganismo, inclusive esporo bacteriano. São 
objetos que entram em contado com sistema 
vascular	e	 tecidos	estéreis,	portanto	devem	ser	
esterilizados. 

(B) os artigos não críticos entram em contato com 
membranas mucosas intactas ou com a pele 
lesada,	por	 isso,	é	recomendada	a	desinfecção	
de alto nível. 

(C) são exemplo de artigos não críticos os 
equipamentos respiratórios (máscaras, 
conexões, endoscópios, equipamentos de 
anestesia e termômetros). 

(D) os artigos que entram em contato com a pele 
íntegra, a qual atua como barreira efetiva contra 
a	 maioria	 dos	 micro-organismos,	 são	 artigos	
críticos que requerem esterilização de alto nível.

(E)  os artigos semicríticos podem ser apenas limpos 
ou submetidos à desinfecção de baixo nível. São 
eles: estetoscópios, otoscópios, utensílios de 
refeição, roupas, eletroencefalógrafos, muletas e 
outros.




