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Nome do Candidato  Inscrição

    
 O Caderno de questões possui 50 

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

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. 



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

As imagens e o nosso bem-estar
Por que devemos selecionar o que vemos e evitar 
muitos conteúdos - mesmo que sejam recordes de 

audiência no Youtube

FLÁVIA YURI OSHIMA

Sabe como é embaçar a própria visão fazendo um 
movimento leve de estrabismo? É isso o que faço 
quando me aproximo dos jornais pela manhã. Meu 
receio é me deparar com alguma imagem forte, triste 
e espetacularmente desumana na primeira página. 
Tomo o mesmo cuidado para abrir o caderno de 
notícias internacionais e o de cidades, e para navegar 
na internet ou zapear os canais de TV. Não quero ser 
surpreendida com provas visuais dos crimes locais e 
globais ou com cenas de séries que mostram como 
dissecar cadáveres. Se ocorrer, será um caminho 
sem volta. A visão ficará gravada em minha mente por 
mais tempo do que sou capaz de precisar. Talvez por 
toda a minha sanidade.

O cuidado para evitar conteúdos violentos não 
é um tipo de negação da realidade. Eventualmente, 
temos de nos defrontar com certas cenas para nos 
mobilizar. Um dos propósitos de museus como o de 
Hiroshima e os do Holocausto, que tentam reproduzir 
a atmosfera de episódios extremos, é justamente esse: 
nos tirar da zona de conforto. Mais do que documentar e 
prestar homenagem aos que sofreram, eles tentam gerar 
sensações que passem algum tipo de ideia do horror 
vivido pelas vítimas desses eventos. É uma forma de 
acionar nossa memória sinestésica [...].

Uma das ideias por trás desses memoriais é não 
deixar que nos esqueçamos do tamanho do horror para 
não deixar que ele se repita. Uma diferença fundamental 
em relação ao que vemos numa visita a um museu 
desses e à avalanche de conteúdos alucinados de todos 
os dias é que, no primeiro caso, escolhemos estar lá – e 
nos preparamos para o que vamos sentir.  O mesmo 
não ocorre com a maioria das imagens que assaltam-
nos em programas sensacionalistas, filmes e internet. 

[...]
Vários estudos analisaram o efeito das imagens 

em nosso bem-estar e até em nossa saúde física. 
Uma longa pesquisa, feita por estudiosos da 
Universidade da Califórnia, acompanhou 1322 
pessoas por vários anos, usando imagens de alguns 
eventos extraordinários dos últimos 12 anos: o 11 
de setembro, o tsunami da Tailândia, a guerra do 
Iraque, a morte de Osama Bin Laden e o tsunami do 

Japão. Diariamente, os voluntários acompanharam 
notícias com imagens, na TV ou na internet, por 
pelo menos uma hora, durante seis meses. Uma 
hora é o período de tempo regular que alguém que 
acompanha noticiários, pelo meio que for, fica em 
contato com conteúdos extremos no primeiro mês 
após um evento da magnitude dos analisados. Mais 
de 30% dos voluntários sofreram crises de dor 
de cabeça diárias. Do total de participantes, 13% 
chegaram ao nível de estresse agudo, com alterações 
nos batimentos cardíacos e na atividade cerebral, 
medidos por exames de imagem, a partir de seis 
semanas de exposição contínua a esses conteúdos. 
Os casos de estresse agudo exigiram tratamento com 
medicamento e terapia.

Os pesquisadores acompanharam o grupo que 
desenvolveu sintomas mais acentuados ao longo 
de três anos. Nesse período, qualquer imagem que 
remetesse aos eventos voltava a causar dores de 
cabeça, ansiedade e irritabilidade. Mesmo entre os 
participantes que não tiveram problemas de saúde, 
as imagens produziram ansiedade e desconforto 
no momento e por cerca de 3 horas depois de 
apresentadas, também durante os três anos de 
acompanhamento depois do experimento principal.

Algumas religiões e filosofias orientais pregam que 
devemos evitar falar, ler e olhar imagens de violência 
e catástrofes. Ao proteger nossos sentidos contra 
conteúdos como esses, protegemos nosso espírito, 
nossa mente e nosso bem-estar, afirmam. Para quem 
não é monge, não dá para seguir esses preceitos 
sem se tornar um desconectado com a realidade. 
Mas é saudável e recomendável fazer uma dieta de 
imagens, protegendo-se de atrocidades e aberrações 
desnecessárias. Fotos e vídeos agressivos têm um 
efeito real sobre a nossa qualidade de vida.

Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/Flavia-Yuri-Oshi-
ma/noticia/2014/11/imagens-e-o-nosso-bbem-estarb.html
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QUESTÃO 01
Em relação ao texto, é correto afirmar que

(A) a existência de museus como o do Holocausto e o 
de Hiroshima nos dá a certeza e a garantia de que 
tais tragédias jamais se repetirão.

(B) o cuidado para evitar conteúdos violentos é uma 
forma de negar e se afastar da realidade, de acordo 
com a autora.

(C) todas as religiões e filosofias pregam que devemos 
evitar falar, ler e olhar imagens de violência e 
catástrofes.

(D) a autora afirma que o ato de visitar museus como 
o do Holocausto e de Hiroshima  provoca e tem, 
sobre nós, o mesmo efeito de imagens vistas em 
programas sensacionalistas. 

(E) a autora, ao ver as notícias em geral, utiliza o 
artifício de desviar o foco de seu olhar, temendo 
pelo que pode ver. 

QUESTÃO 02
Em “Meu receio é me deparar com alguma 
imagem forte, triste e espetacularmente 
desumana na primeira página.”, em relação aos 
termos destacados, é correto afirmar que

(A) são todos adjetivos que têm a função de caracterizar 
“imagem”. 

(B) são adjetivos “forte”, “triste” e “desumana”, sendo 
que “espetacularmente” é um advérbio que incide 
sua modificação sobre todo o período. 

(C) são adjetivos “forte” e “triste”, sendo que 
“espetacularmente” é um advérbio que incide 
sua modificação apenas sobre o substantivo 
“desumana”. 

(D) são adjetivos “forte”, “triste” e “desumana”, sendo 
que “espetacularmente” é um advérbio que 
incide sua modificação apenas sobre o adjetivo 
“desumana”.

(E) são todos adjetivos que têm a função de caracterizar 
a expressão “na primeira página”.

QUESTÃO 03
Em “... para navegar na internet ou zapear os 
canais de TV.”, é correto afirmar que

(A) os termos destacados foram utilizados no sentido 
literal, e o segundo se refere à ação praticada pelos 
“hackers”.

(B) o segundo termo destacado significa mudar rápida 
e repetidamente os canais de TV, por meio do 
controle remoto.

(C) o primeiro termo destacado está sendo usado em 
sentido literal e significa percorrer a internet.

(D) os termos destacados têm o mesmo sentido e 
podem ser usados como sinônimos. 

(E) os termos destacados têm sentidos opostos e 
foram utilizados no sentido figurado.

QUESTÃO 04
Em “Diariamente, os voluntários acompanharam 
notícias com imagens...”, o termo em destaque 
expressas circunstância de

(A) modo.
(B) intensidade
(C) lugar. 
(D) tempo. 
(E) afirmação.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa correta em relação ao 
que ser afirma dentro dos parênteses quanto à 
colocação pronominal.

(A) “...quando me aproximo dos jornais pela 
manhã.”(gramaticalmente inadequada).

(B) “... imagens que assaltam-nos...”. (gramaticalmente 
adequada).

(C) “... é não deixar que nos esqueçamos...”. 
(gramaticalmente inadequada).

(D) “... fazer uma dieta de imagens, protegendo-se de 
atrocidades...” (gramaticalmente inadequada).

(E) “... para não deixar que ele se repita.” (gramaticalmente 
adequada).

QUESTÃO 06
Em “Os pesquisadores acompanharam o grupo 
que desenvolveu sintomas mais acentuados 
ao longo de três anos.”, o termo destacado, 
sintaticamente, exerce função de

(A) objeto direto. 
(B) predicativo. 
(C) sujeito. 
(D) objeto indireto.
(E) complemento nominal. 

QUESTÃO 07
Em “É uma forma de acionar nossa memória 
sinestésica.”, o termo destacado refere-se à 
memória que 

(A) relaciona somente as imagens aos fatos ocorridos.
(B) relaciona não só fatos e imagens, como também 

sensações.
(C) resgata somente nossas lembranças ancestrais.
(D) resgata somente nossas lembranças nostálgicas e 

prazerosas. 
(E) relaciona somente fatos, imagens e lembranças 

nostálgicas. 
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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 OQUESTÃO 08
Assinale a alternativa em que o termo 
destacado NÃO caracteriza o termo que o 
acompanha. 

(A) “imagem forte”.
(B) “efeito real”.
(C) “saúde física”.
(D) “longa pesquisa”.
(E) “aberrações desnecessárias”.

QUESTÃO 09
Em “Os pesquisadores acompanharam 
o grupo que desenvolveu sintomas mais 
acentuados ao longo de três anos.”, a oração 
em destaque é

(A) subordinada adjetiva. 
(B) subordinada substantiva. 
(C) subordinada adverbial. 
(D) coordenada sindética. 
(E) coordenada assindética.

QUESTÃO 10
Em “Fotos e vídeos agressivos têm um efeito 
real sobre a nossa qualidade de vida.”, o 
termo destacado

(A) foi acentuado incorretamente.
(B) recebeu acento para concordar com o sujeito 

simples da oração. 
(C) recebeu acento para concordar com o sujeito 

composto da oração.
(D) foi acentuado por estar conjugado no tempo 

passado. 
(E) está conjugado na primeira pessoa do plural. 

QUESTÃO 11
Um teclado alfanumérico com 105 teclas tem 
um terço de suas teclas com algum número. 
As teclas sem números estão em quantidade 
igual a

(A) 35.
(B) 105.
(C) 70.
(D) 26.
(E) 23.

QUESTÃO 12
Em um Set de um jogo de vôlei, o placar foi 
25 para o time A e 16 para o time B. Rafael é 
jogador do time A e fez 24% dos pontos do 
seu time durante o set. Os pontos feitos por 
Rafael, nesse set, correspondem a 

(A) 3.
(B) 4.
(C) 5.
(D) 6.
(E) 7.
 

QUESTÃO 13
O conjunto C é formado pelas letras da 
palavra PERNAMBUCO e o conjunto D é 
formado pelas letras da palavra PARAÍBA. O 
conjunto formado pela união de C e D tem, 
exatamente,

(A) 11 elementos.
(B) 13 elementos.
(C) 14 elementos.
(D) 15 elementos.
(E) 17 elementos.
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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 14
A sequência apresentada a seguir tem sua 
lei de formação bem determinada a partir da 
análise de cada um dos seus elementos:

1, 8, 27, ....., 125, 216, 343, ...

O quarto termo da sequência foi omitido. 
Para que seja satisfeita a formação dessa 
sequência, o número omitido deve ser

(A) 36.
(B) 39.
(C) 49.
(D) 56.
(E) 64.

QUESTÃO 15
Negar logicamente a proposição “Todo 
homem é rico” é dizer que

(A) “todo homem é pobre”.
(B) “algum homem não é rico”.
(C) “quem é homem é rico”.
(D) “não existe homem rico”.
(E) “não existe homem pobre”.

QUESTÃO 16
Quanto à Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa 
correta.

(A) É uma empresa pública, com capital 
exclusivamente da União e tem personalidade 
jurídica de direito público.

(B) É uma sociedade de economia mista, com 
patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da 
Saúde.

(C) É uma empresa pública, com patrimônio da 
União e dos Entes da Federação, vinculada ao 
Ministério da Educação.

(D)  A EBSERH tem sede e foro em Brasília, e poderá 
manter representações em outras unidades da 
Federação, e, por ser empresa pública, não pode 
ter filiais.

(E) A integralização do capital social será realizada 
com recursos oriundos de dotações consignadas 
no orçamento da União, bem como pela 
incorporação de qualquer espécie de bens e 
direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

QUESTÃO 17
Assinale a alternativa correta.

(A) Em nenhuma hipótese, a EBSERH está 
dispensada de contratar mediante licitação na 
forma da Lei 8.666/93. 

(B) A EBSERH pode contratar com as instituições 
federais de ensino ou instituições congêneres, 
não tendo obrigatoriedade de respeitar o princípio 
da autonomia universitária. 

(C) Os contratos firmados entre a EBSERH e as 
instituições federais de ensino devem conter 
prazo de execução. 

(D) Os contratos firmados entre a EBSERH e as 
instituições públicas congêneres não têm a 
obrigatoriedade de conter a sistemática de 
acompanhamento e avaliação e conter critérios 
e parâmetros a serem aplicados. 

(E) Não compete à EBSERH administrar unidades 
hospitalares ligadas ao Sistema Único da Saúde 
e exercer função de controladoria e auditoria 
sobre os hospitais particulares. 

QUESTÃO 18
Quanto ao Conselho de Administração da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 
assinale a alternativa correta.

(A) Compete ao Conselho de Administração 
acompanhar periodicamente o desempenho da 
EBSERH. 

(B) O representante dos empregados que comporão 
o Conselho de Administração será escolhido pelo 
presidente do conselho, mediante lista tríplice 
apresentada pelo sindicato da categoria. 

(C) O representante dos empregados participará 
das discussões e deliberações sobre assuntos 
que envolvam relações sindicais, remuneração, 
benefícios e vantagens. 

(D) Compete ao Conselho de Administração da 
EBSERH propor os valores dos regimes de 
alçada para as várias instâncias de gestão da 
própria EBSERH. 

(E) O prazo de gestão dos membros do Conselho 
de Administração será de dois anos, contados a 
partir da data da publicação do ato de nomeação, 
podendo ser reconduzidos por igual período. 

QUESTÃO 19
Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale 
a alternativa correta.

(A) Os membros do Conselho Consultivo serão 
indicados trienalmente e designados pelo 
Ministro da Educação.



7 Cargo: Técnico em Enfermagem

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S(B) O Conselho Consultivo é órgão permanente 
da EBSERH que tem finalidades de consulta e 
apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de 
Administração. 

(C) A atuação de membros da sociedade civil 
no Conselho Consultivo será remunerada e 
assegurado o reembolso das despesas de 
locomoção e estada necessárias ao desempenho 
da função, que é considerada relevante. 

(D) Compete ao Conselho Consultivo denunciar, por 
qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou 
crimes que descobrirem, e sugerir providências 
úteis. 

(E) O Conselho Consultivo da EBSERH reunir-se-á 
bimestralmente. 

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa correta.

(A) A Comissão de Ética da EBSERH será composta 
por três empregados, podendo estes ser 
permanentes ou temporários. 

(B) A atuação na Comissão de Ética de Auditoria da 
EBSERH, por ser considerada relevante, será 
remunerada. 

(C) A elaboração e a aprovação do regulamento 
interno da Comissão de Ética será feita pelo 
Conselho de Administração. 

(D) O presidente da EBSERH poderá constituir 
Comissão de Controle Interno, composta 
por seis membros, sendo um representante 
da Presidência e um representante de cada 
Diretoria.

(E) O presidente da EBSERH constituirá Comitê 
Interno de Gestão do Programa Nacional de 
Reestruturação dos Hospitais Universitários 
Federais (REHUF), nomeando pessoas de sua 
confiança.

QUESTÃO 21
Assinale a alternativa correta.

(A) O dever do Estado de garantir a saúde 
consiste na formulação e execução de políticas 
econômicas e sociais que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem 
acesso preferencial aos mais pobres às ações 
e aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação. 

(B)  O dever do Estado de prover as condições 
indispensáveis ao pleno exercício do direito 
à saúde exclui o das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade. 

(C)  Os níveis de saúde expressam a organização 
social e econômica do País, tendo a saúde como 
determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 
meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, 
a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso 
aos bens e serviços essenciais. 

(D)  As fundações mantidas pelo Poder Público e a 
Administração Pública Indireta não fazem parte 
do Sistema Único de Saúde. 

(E)  A iniciativa privada deverá participar do Sistema 
Único de Saúde, em caráter complementar.

QUESTÃO 22
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 
princípio e diretrizes do Sistema Único de 
Saúde.

(A) Conjugação dos recursos financeiros, 
tecnológicos, materiais e humanos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 
prestação de serviços de assistência à saúde da 
população. 

(B) Organização dos serviços públicos de modo a 
evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

(C) Preservação da autonomia das pessoas na 
defesa de sua integridade física e moral. 

(D) Participação da comunidade.
(E) O atendimento prioritário aos pobres, das 

crianças e mulheres.
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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 23
Assinale a alternativa correta.

(A) Rede de Atenção à Saúde é o conjunto de ações 
e serviços de saúde articulados em níveis de 
complexidade decrescentes, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde. 

(B) Serviços Especiais de Acesso Aberto são 
serviços de saúde específicos para atendimento 
da pessoa, que posteriormente ressarcirão 
financeiramente o Sistema Único de Saúde. 

(C) Região de Saúde é a descrição geográfica da 
distribuição de recursos humanos e de ações 
e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela 
iniciativa privada, considerando-se a capacidade 
instalada existente, os investimentos e o 
desempenho aferido a partir dos indicadores de 
saúde do sistema. 

(D) Mapas da Saúde é o espaço geográfico contínuo 
constituído por agrupamentos de Municípios 
limítrofes, delimitado a partir de identidades 
culturais, econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde. 

(E) Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica são os 
documentos que estabelecem critérios para o 
diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o 
tratamento preconizado, com os medicamentos 
e demais produtos apropriados, quando couber; 
as posologias recomendadas; os mecanismos 
de controle clínico; e o acompanhamento e a 
verificação dos resultados terapêuticos, a serem 
seguidos pelos gestores do SUS. 

QUESTÃO 24
Sobre a Seguridade Social, assinale a 
alternativa correta.

(A) A seguridade social compreende um conjunto de 
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos 
relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social.

(B) Compete ao Poder Público, nos termos da 
lei, organizar a seguridade social, com base, 
exclusivamente, na seletividade e distributividade 
na prestação dos benefícios e serviços.

(C) A seguridade social tem como objetivo dar 
cobertura preferencial aos mais pobres. 

(D) A seguridade social será financiada por toda 
a sociedade, incidindo contribuição sobre 
aposentadoria. 

(E) Não haverá incidência de contribuição social 
sobre a receita de concursos de prognósticos. 

QUESTÃO 25
Quanto aos serviços privados de assistência 
à saúde, assinale a alternativa correta.

(A) Na prestação de serviços privados de assistência 
à saúde, não serão observadas as normas 
expedidas pelo órgão de direção do Sistema 
Único de Saúde quanto às condições para seu 
funcionamento. 

(B) Não é permitida, em nenhuma hipótese, a 
participação direta de capital estrangeiro na 
assistência à saúde.

(C) O Sistema Único de Saúde deverá sempre 
prover cobertura assistencial à população, não 
podendo recorrer aos serviços ofertados pela 
iniciativa privada. 

(D) Os critérios e valores para a remuneração 
de serviços e os parâmetros de cobertura 
assistencial serão estabelecidos pela direção 
nacional do Sistema Único de Saúde, aprovados 
no Conselho Nacional de Saúde.

(E) Os administradores de entidades contratadas 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) podem 
exercer cargo de chefia no SUS. 

QUESTÃO 26
De acordo com o Código de Ética dos 
profissionais de enfermagem (COFEN 
311/2007), administrar medicamentos sem 
conhecer a ação da droga e sem certificar-se 
da possibilidade de riscos é considerado 

(A)  uma proibição.
(B)  uma responsabilidade.
(C)  um dever.
(D)  um direito.
(E)  uma obrigação.

QUESTÃO 27
Um paciente chegou ao serviço de saúde 
prostrado, pálido, queixando-se de dor de 
garganta e febre não muito elevada (37,5 - 
38,5°C). Ao exame físico, apresentava placas 
pseudomembranosas branco-acinzentadas 
nas amígdalas. De acordo com este quadro, 
possivelmente, o paciente está apresentando 
qual das seguintes doenças transmissíveis?

(A)  Rubéola.
(B)  Coqueluche.
(C)  Difteria.
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(D)  Sarampo.
(E)  Doença meningocócica.

QUESTÃO 28
Um paciente do sexo masculino compareceu 
ao serviço de saúde relatando que, há três 
semanas, surgiu um caroço muito pequeno 
no seu pênis. Hoje, ele relata que neste local 
apareceu uma ferida e que há presença de 
secreção purulenta e deformidade local. Qual 
das seguintes DSTs o paciente pode estar 
apresentando?

(A)  Clamídia.
(B)  Linfogranuloma venéreo.
(C)  Gonorreia.
(D)  Tricomoníase.
(E)  Infecção pelo Vírus T-linfotrópico humano 

(HTLV).

QUESTÃO 29
A dengue é uma doença febril aguda, que 
pode apresentar um amplo espectro clínico. 
Enquanto a maioria dos pacientes se recupera 
após evolução clínica leve e autolimitada, 
uma pequena parte progride para doença 
grave. No período de desfervescência da 
febre, geralmente entre o 3º e 7º dia, ocorre 
a fase crítica da doença, que é caracterizada 
por

(A)  exantema e prurido.
(B)  febre alta (39° a 40° C) e de início abrupto.
(C)  dor retro-orbital.
(D)  aumento da permeabilidade capilar.
(E)  prostração e astenia.

QUESTÃO 30
É uma das modalidades mais simples de 
avaliação qualitativa dos riscos existentes 
nos locais de trabalho. É a representação 
gráfica dos riscos por meio de círculos de 
diferentes cores e tamanhos, permitindo 
fácil elaboração e visualização. O enunciado 
refere-se

(A)  à escala técnica de trabalho.
(B)  ao fluxograma de trabalho.
(C)  às microáreas de saúde.
(D)  ao organograma institucional.
(E)  ao mapa de riscos.

QUESTÃO 31
Um trabalhador que está sujeito a uma jornada 
de trabalho prolongada, está submetido a 
qual tipo de risco ambiental?

(A)  Risco físico.
(B)  Risco químico.
(C)  Risco biológico.
(D)  Risco ergonômico.
(E)  Risco ausente.

QUESTÃO 32
Para evitar resultados falso-negativos para 
fenilcetonúria, o teste do pezinho deve ser 
realizado

(A)  a partir do 3º dia de vida da criança.
(B)  imediatamente após o nascimento da criança.
(C)  a partir do 2º dia de vida da criança.
(D)  a partir do 1º dia de vida da criança.
(E)  com 12 horas de vida da criança.

QUESTÃO 33
No sentido de detectar alterações auditivas, 
o profissional de saúde deverá orientar 
as mães para acompanhar os marcos do 
desenvolvimento de seus filhos até os 12 
meses de vida, de acordo com a Caderneta 
de Saúde da Criança. Além disso, faz-se 
necessário conhecer os indicadores de 
risco para perdas auditivas congênitas 
ou progressivas na infância, que são os 
seguintes, EXCETO

(A)  traumatismos cranioencefálicos (TCE), 
especialmente fraturas do osso temporal.

(B)  anomalias craniofaciais.
(C)  história familiar de perda auditiva congênita.
(D)  permanência da criança na UTI por mais de 

cinco dias com quadro de citomegalovírus.
(E)  crianças nascidas de parto com apresentação 

pélvica.

QUESTÃO 34
No caso da atenção ao câncer de colo de útero 
e mama, qual é o nível assistencial no qual 
são realizados os procedimentos cirúrgicos e 
de alta complexidade em oncologia (cirurgia 
oncológica, radioterapia e quimioterapia) e 
que é responsável pela oferta ou coordenação 
dos cuidados paliativos das pacientes com 
câncer?

(A)  Atenção primária à Saúde.
(B)  Atenção terciária à Saúde.
(C)  Atenção secundária à Saúde.
(D)  Atenção quaternária à Saúde.
(E)  Atenção básica de Saúde.
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QUESTÃO 35
Qual vacina deverá ser aplicada nos contatos 
intradomiciliares de um paciente fonte de 
hanseníase, independentemente de serem 
contatos de casos paucibacilares (PB) ou 
multibacilares (MB)?

(A)  Vacina Pneumo 7 valente.
(B)  Vacina Hepatite A.
(C)  Vacina Haemophilus Influenzae B Conjugada.
(D)  Vacina BCG-ID.
(E)  Vacina DTP acelular.

QUESTÃO 36
O Plano de Ações Estratégicas para o 
Enfrentamento das doenças Crônicas não 
Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022 
tem como objetivo prevenir e controlar seus 
fatores de risco e fortalecer os serviços de 
saúde voltados para a atenção aos portadores 
de doenças crônicas. Das alternativas 
apresentadas a seguir, qual apresenta um 
fator de risco para as DCNT?

(A)  Doenças do aparelho circulatório.
(B)  Câncer.
(C)  Diabetes.
(D)  Doenças respiratórias crônicas.
(E)  Tabagismo.

QUESTÃO 37
Sobre as orientações que o profissional de 
saúde deve fornecer ao paciente quanto à 
prevenção de quedas de pessoas idosas, 
analise as assertivas e assinale a alternativa 
que aponta as corretas.

I. Se na casa existem escadas, deve-se 
colocar um corrimão fixado à parede 
ou ao chão para apoio.

II. Deve-se remover os tapetes soltos no 
chão, dar preferência aos tapetes que 
sejam antiderrapantes e fixos ao chão.

III. Deve-se colocar tudo que se precisa ao 
alcance e evitar subir em banquinhos 
ou escadas para pegá-lo.

IV. Deve-se cuidar do piso da casa para 
evitar as quedas, utilizando cera ou 
outro produto que dê polimento.

V. É importante que se coloque no 
banheiro barras de apoio ao lado do 
vaso e dentro do box.

(A)  Apenas I, II, III e V.
(B)  Apenas I, II, IV e V.
(C)  I, II, III, IV e V.
(D)  Apenas II, III, IV e V.
(E)  Apenas I, III, IV e V.

QUESTÃO 38
Das situações apresentadas a seguir, 
assinale aquela que compete especialmente 
ao Técnico de Enfermagem, de acordo com a 
Lei do Exercício Profissional (Lei nº 7498/86).

(A) Realizar consulta de enfermagem e acolhimento 
com avaliação e classificação de risco.

(B) Prescrever a assistência de enfermagem para 
paciente portador de úlcera de pressão.

(C) Prestar cuidados necessários durante o trabalho 
de parto e realizar episiotomia se necessário.

(D) Prescrever medicamentos de uso contínuo para 
hipertensos e diabéticos.

(E) Orientar e participar da supervisão do trabalho 
do auxiliar de enfermagem.

QUESTÃO 39
Um paciente adulto, submetido a uma 
cirurgia de médio porte, após o procedimento 
cirúrgico, foi encaminhado ao centro de 
recuperação pós-anestésico, com o objetivo 
principal de

(A) aguardar a disponibilidade de leitos na unidade 
de clínica cirúrgica.

(B) avaliar o paciente com ênfase na previsão e 
prevenção de complicações que resultam da 
anestesia ou do procedimento cirúrgico.

(C) realizar avaliação primária do paciente submetido 
ao processo anestésico-cirúrgico, aguardando 
no máximo 15 minutos para sua alta.

(D) inspecionar os resultados imediatos da cirurgia e 
encaminhar o paciente para o centro de terapia 
intensiva se não houver estabilização dos sinais 
vitais nos primeiros 30 minutos.

(E) proporcionar cuidados para recuperação total 
da anestesia antes da transferência para outros 
setores do hospital.

QUESTÃO 40
Ao verificar o material utilizado durante 
o procedimento cirúrgico, o técnico 
de enfermagem aponta como um dos 
instrumentos utilizados para diérese dos 
tecidos

(A) a tesoura de Mayo curva.
(B) o afastador de Farabeuf.
(C) a pinça de Kocher.
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(D) a pinça de Backaus.
(E) o porta agulhas de Hegar.

QUESTÃO 41
Compete especialmente ao Técnico de 
Enfermagem da Central de Material e 
Esterilização, EXCETO

(A) preparar as caixas cirúrgicas.
(B) fazer listagem e encaminhamento de artigos e 

instrumental cirúrgico para conserto.
(C) atuar na coordenação do setor.
(D) monitorar cada lote ou carga nos processos de 

esterilização.
(E) fazer a leitura dos indicadores biológicos, de 

acordo com as rotinas da instituição.

QUESTÃO 42
A lavadora ultrassônica é indicada 
principalmente para

(A) esterilizar instrumentais delicados, como os 
bisturis com ponta de rubi.

(B) descontaminar instrumentais cirúrgicos cuja 
formatação seja menos complexa. 

(C) esterilizar artigos de assistência respiratória.
(D) limpeza de instrumentais que possuem 

conformações complexas e lumes.
(E) realizar testes para avaliação do processo de 

limpeza de outras lavadoras.

QUESTÃO 43
Um paciente admitido na clínica médica, 
após confirmação diagnóstica, foi isolado 
em quarto privativo com precauções para 
aerossóis. Assim, a possível patologia 
envolvida neste caso é

(A) colonização por KPC.
(B) infecção de ferida operatória.
(C) HIV.
(D) tuberculose.
(E) meningite.

QUESTÃO 44
Das medidas adotadas nas precauções 
padrão ou precauções universais, aquela que 
isoladamente mais contribui para o controle 
de infecções hospitalares é

(A) a lavagem das mãos.
(B) o isolamento de contato.
(C) o uso de máscara bico de pato.
(D) o uso de duas luvas de procedimento.
(E) o uso de gorro e máscara em todos os 

procedimentos.

QUESTÃO 45
Após aplicação do soro antirrábico 
heterólogo, é necessário que o paciente seja 
observado pelo prazo de 

(A) 24 horas.
(B) 12 horas.
(C) 10 minutos.
(D) 30 minutos.
(E) 2 horas.

QUESTÃO 46
Qual vacina deve ser administrada, em 
menores de 01 ano, em duas doses, sendo 
aos 3 (três) e 5 (cinco) meses de idade, por 
via intramuscular?

(A) Hepatite A.
(B) Meningocócica C.
(C) Rotavírus.
(D) VIP.
(E) Pentavalente.

QUESTÃO 47
É/são condição(ões) padronizada(s) para a 
medida da Pressão Arterial:

(A) desinflar o manguito rapidamente (5 a 14 mmHg/
seg).

(B) o paciente deve estar em posição ortostática 
com o braço pendente.

(C) palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 30 
mmHg acima do valor em que o pulso deixar de 
ser sentido.

(D) a câmara inflável não deve cobrir mais de dois 
terços da circunferência do braço.

(E) o paciente pode ter feito uso de cigarro e de 
bebidas com cafeína nos 5 minutos precedentes 
à aferição da pressão.

QUESTÃO 48
São modificações no estilo de vida 
importantes para o manejo da Hipertensão 
Arterial Sistêmica, EXCETO

(A) redução de peso, mantendo IMC entre 18,5 e 
24,9 kg/m2 .

(B) alimentação rica em frutas e vegetais e pobre em 
gordura total e saturada.

(C) atividade aeróbica, por 30 minutos pelo menos, 
na maioria dos dias da semana.

(D) introdução precoce da terapia medicamentosa 
anti-hipertensiva.

(E) moderação no consumo de álcool.
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QUESTÃO 49
Sobre as características das insulinas NPH e 
Regular, é correto afirmar que

(A) a insulina NPH tem aspecto cristalino.
(B) se deve recomendar dose noturna da insulina 

regular às 22 horas.
(C) além da via SC a insulina regular também pode 

ser aplicada por vias IM e IV.
(D) a insulina NPH tem ação rápida, com início 30 

minutos após a administração.
(E) a insulina regular tem duração de ação de 24 

horas.

QUESTÃO 50
Um portador de Diabetes tipo 2 é internado 
na clínica médica devido à lesão ulcerada 
em membro inferior esquerdo. Neste caso, é 
recomendado

(A) orientar repouso, com o membro inferior afetado 
ligeiramente elevado.

(B) nunca realizar debridamento em caso de crosta 
ou calosidade.

(C) utilizar para limpeza do curativo solução de 
permanganato de potássio.

(D) restringir a realização de curativo no máximo 3 
vezes na semana.

(E) usar esparadrapo diretamente sobre a pele 
perilesional.



13 Cargo: Técnico em Enfermagem




