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AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA  
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

a) Este CADERNO DE PROVAS com 10 (dez) questões de Língua Portuguesa,  
10 (dez) questões de Matemática e 20 (Vinte) questões Específicas para o cargo 
de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, sem repetição ou falha. 
b) 1 (um) CARTÃO RESPOSTA relacionado a Avaliação para este cargo.  

2. Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de 
inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO RESPOSTA. Caso contrário, 
notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal. 
3. Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO 
RESPOSTA, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul. 
4. Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR 
ou MANCHAR. 
5. SERÁ ELIMINADO deste Processo Seletivo Público o candidato que: 

a) Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de 
calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou 
fontes de consultas de qualquer espécie. 
b) Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO 
DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA. 
c) Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA 
quando terminar o tempo estabelecido. 
d) Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA. 

6. O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1 
(uma) hora contada a partir do efetivo início. 
7. O CADERNO DE PROVAS não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer 
momento. 
8. Quando terminar, entregue ao fiscal, sob pena de eliminação, o CADERNO DE 
PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA. 
9. O tempo disponível para realização desta Avaliação é de até 04h00min. (quatro 
horas) para os candidatos que escolheram mais de uma opção, estando 
compreendido, neste período, o preenchimento do CARTÃO RESPOSTA. 
10. As questões desta Avaliação estarão disponíveis, no primeiro dia útil após a sua 
realização no endereço eletrônico: www.faepesul.org.br/concursos. 

 
 
 
 

Boa Prova! 
 

 
 
 

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL 
Fevereiro/2016 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
_______________________________________________________________________ 
 
Texto para as questões 1 e 2: 
 

Poema de circunstância  
 

 
Onde estão os meus verdes? 
Os meus azuis? 
O arranha-céu comeu! 
E ainda falam nos mastodontes, nos brontossauros, nos tiranossauros, 
Que mais sei eu... 
Os verdadeiros monstros, os Papões, são eles, os arranha-céus! 
Daqui 
Do fundo 
Das suas goelas, só vemos o céu, estreitamente, através de suas gargantas                                                                                                             
ressecas. 
Para que lhes serviu beberem tanta luz?! 
Defronte 
À janela onde trabalho... 
Mas já estão gestando um monstro de permeio! 
Sim, uma grande árvore... 
Enquanto há verde,  
Pastai, pastai, olhos meus... 
Uma grande árvore muito verde... Ah! 
Todos os meus olhares são de adeus 
Como o último olhar de um condenado! 

 
(Mário Quintana). 

 

 
 
1. "Todos os meus olhares são de adeus / Como o último olhar de um condenado!" 
 
Nesses versos finais do texto, o autor se declara um "condenado", porque: 
 

A) vive em um mundo de delírios e dinossauros. 

B) sofre de um transtorno mental e, por isso, está preso. 

C) se sente ameaçado pela destruição da natureza.  

D) se percebe preso ao mundo do trabalho. 

E) se esconde em um arranha-céu, com medo de monstros e alucinações. 
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2. "Pastai, pastai, olhos meus...". Quanto à linguagem gramatical, o termo aqui 
sublinhado exerce a função sintática de: 
 

A) vocativo. 

B) aposto. 

C) sujeito. 

D) objeto direto. 

E) agente da passiva. 

 

 

3. Obedecendo às regras gramaticais da Língua Portuguesa, assinale a alternativa em 
que TODAS as palavras encontram-se corretamente acentuadas. 
 

A) bambú - juíz - inflexível. 

B) saúde - crêem - gratuíto. 

C) caráter - cafézinho - último. 

D) heroísmo - insônia - biquíni. 

E) órfãos - européia - étnico. 

 
 
4. Quanto ao emprego do acento indicativo de crase, assinale qual das alternativas 
abaixo preenche corretamente os espaços em branco do período seguinte: 
 
"Chega-se _____ ser alguém quando, depois de muitos esforços, dedicação e 
consagração, se consegue vencer ______ dificuldades e finalmente triunfar". 

 
 (Fundação Logosófica). 

A) há  - as.  

B) à  -  às. 

C) à  - as. 

D) a  - às.  

E) a  -  as. 

 

 
5. Ainda sobre crase, leia atentamente os períodos abaixo e identifique qual deles 
apresenta ERRO no emprego do acento grave. Assinale-o. 
 

A) Todos correram à praia para ver a chegada dos pescadores. 

B) Saiu sozinho e acabou ficando frente à frente com os bandidos. 

C) Chegou à noite, às onze horas pontualmente. 

D) O prêmio foi merecidamente entregue à melhor aluna da turma. 

E) No Mediterrâneo, os migrantes ficaram à deriva e à merce dos piratas. 
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6. Exemplifica-se um caso de Oração Coordenada Sindética Adversativa em qual das 
seguintes alternativas?  
 

A) Organizaram tudo com muita cautela, logo, o evento foi um grande sucesso. 

B) Preparam todos os materiais, mas não chegaram ao local de trabalho. 

C) A família planejou visitar os museus e conhecer as praias da região. 

D) À medida que o tempo passava, mais dívidas e dúvidas apareciam. 

E) Porque se dedicou muito aos estudos, conseguiu vaga para a Medicina. 

 
 
 
7. "Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer."  
 
Pela estruturação verbal, temos aqui um período composto, respectivamente 
constituído por: 
 

A) Oração Principal / Oração Subordinada Substantiva Predicativa. 

B) Oração Subordinada Adverbial Temporal / Oração Principal. 

C) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa / Oração Principal. 

D) Oração Subordinada Adverbial Condicional / Oração Principal. 

E) Oração Principal / Oração Coordenada Assindética. 

 
 
 
8. Quanto à sintaxe de colocação, o emprego do pronome oblíquo está correto em 
apenas uma das alternativas a seguir. Assinale-a. 
 

A) Ninguém informou-me que as aulas começarão dia 29 de fevereiro. 
B) Me assustaram com as novas regras de organização das provas mensais. 
C) Por favor, onde devem-se colocar os materiais de uso coletivo? 
D) Ainda que não encontravam-se frequentemente para os treinos, fizeram uma 

grande apresentação.  
E) Não se esqueça de trazer os equipamentos de segurança para andar de skate. 
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9. Observe as frases: 
 
I - __________ candidatos estás te referindo? 
II - __________ pratos você mais gosta? 
III - _________ colegas de trabalho mais simpatizas? 
IV - _________ doentes esses enfermeiros assistiram aqui no hospital? 
V - __________ materiais você tem necessidade? 
 
Conforme a sintaxe de Regência, assinale a alternativa que corresponde e completa 
com correção os espaços em branco das frases acima. 
 

A) A que - De que - Com que - Que - De que. 

B) De que - Que - Com que - A que - Que. 

C) A que - Que - Que - Que - Que. 

D) A que - De que - Que - A que - Que. 

E) A quem - Que - De que - Que - Quais.  

 
 
 
 
10. Assinale a alternativa gramaticalmente correta, em se tratando das regras de 
Concordância Verbo-nominal. 
 

A) Não parece, mas já fazem dezoito anos que ela morreu. 

B) Infelizmente, ficou no quarto do hotel todos os seus documentos pessoais.  

C) Comentam-se as festas e as bebedeiras o tempo todo na sala de aula. 

D) Se não houvessem tantas pessoas desonestas, eu não teria agido assim. 

E) Aconteceu tal tragédia, porque se tratavam de questões étnico-raciais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

MATEMÁTICA 
_______________________________________________________________________ 
 
 
11. Considere as proposições: 
 
I)    (     )      
II)    (      )    
III)    (    )    
IV)    (     )    
 
Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de assertiva(s) CORRETA(S): 
 

A) 4 

B) 0 

C) 1 

D) 2 

E) 3 

 
 
 
 
12. Analise a sequência: 
 

         (I) 
           (II) 

                     (III) 
     (IV) 
    (V) 

 
Assinale a assertiva CORRETA em relação à sequência acima: 
 

A) A sequência está correta, e portanto          

B) Há um erro de I para II 

C) Há um erro de II para III 

D) Há um erro de III para IV 

E) Há um erro de IV para V 
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13. Acerca das propriedades de potenciação, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A)      -      

B) (-
 

 
)
 
  (-

 

 
)
 
 (-

 

 
)

- 
 

C) 
  

 
  

 

 
 

D) (-
 

 
)
 
 -

 

   
 

E)  -   
 

  
 

 
 
14. Acerca das propriedades de radiciação, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) √ √      

B) √  √  
  

   

C) 
 

√ -√ 
  √  √  

D) √√   
 

   

E) 
 

√ 
   

 √  
 

 
 

 
 
15. Considere x e y números quaisquer e, assinale a assertiva CORRETA: 
 

A) Se x e y são números inteiros e    , então 
 

 
 é também um número inteiro. 

B) Se x e y são números racionais, então    é um número irracional. 

C) Se x e y são números irracionais, então     é também um número irracional. 

D) Se x e y são números naturais, então     é também um número natural. 

E) Se x e y são números racionais, então    pode ser um número irracional. 

 
 
16. Sobre os números decimais e sua representação fracionária, é CORRETO afirmar 
que: 
 

A)          
   

  
 

B)        
 

 
 

C)          
  

   
 

D)             
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E)         
 

  
 

17. Com as festas no fim de ano, determinados produtos sofreram dois aumentos 
consecutivos em seus preços, de 20% e 30% respectivamente. Com o término das 
festividades e a economia em recessão, não sobrou outra alternativa a não ser, 
oferecer 40% de desconto àqueles produtos que sofreram tais aumentos. Assim, 
podemos dizer que o preço final desses produtos em relação ao preço inicial, está: 
 

A) com um aumento de 10% 

B) com um desconto de 6,4%  

C) com um desconto de 10% 

D) com um aumento de 7,8% 

E) com um desconto de 3,7% 

 
 
 

18.   Resolvendo a expressão √   √  √  √   
  

- -  obtemos: 

A) um número decimal periódico, isto é, uma dízima periódica. 

B) um número decimal exato. 

C) um número irracional. 

D) um número inteiro. 

E) um número negativo. 

 
 
 
 
19. Em relação ao número 720 e seus divisores, podemos afirmar que o mesmo 
possui: 
 

A) 15 divisores naturais. 

B) 30 divisores inteiros. 

C) 60 divisores inteiros. 

D) 45 divisores naturais. 

E) 80 divisores inteiros. 
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20. Relacione as colunas: 
 

(A) 
 

√ 
  (     ) 

   

  
 

(B) (
 

 
)

- 
  (     )   

(C) √√   
 

  (     ) √  

(D) (
 

√ 
 )

 
  (     )   

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A) A - C – D – B.  

B) B – A – D – C.  

C) A – D – B – C.  

D) B – C – A – D.  

E) B – A – C – D.  
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ESPECÍFICAS 
 
 
 
21. Cada equipe do programa Saúde da Família é capacitada para conhecer a 
realidade das famílias pelas quais é responsável, por meio de cadastramento e 
diagnóstico de suas características sociais, demográficas e epidemiológicas, são 
atribuições específicas do técnico de enfermagem no PSF:  
 

A) Organizar a agenda do Médico e do Enfermeiro da Unidade de Saúde. 

B) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

funcionamento da USF. 

C) Participação dos Conselhos de Saúde. 

D) Participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos 

regulamentados no exercício de sua profissão na USF e, quando indicado ou 

necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 

associações etc.). 

E) Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e as famílias em 

situação de risco, conforme planejamento da equipe.  

 
 
 
22. O Controle Social é um instrumento democrático, no qual há a participação dos 
cidadãos no exercício do poder colocando a vontade social como fator de avaliação 
para a criação e metas a serem alcançadas no âmbito de algumas políticas públicas. 
Manifestar o controle social através da participação em reuniões, conselhos de 
saúde, conferências de saúde, é um direito assegurado por: 
 

A) Lei Federal nº 8.069, de 13/7/1990. 

B) Lei Federal nº 10.741/03, de 1º/10/2003. 

C) Lei Federal nº 8.142/90, de 28/12/1990. 

D) Constituição Federal /1988. 

E) Lei Federal nº 8.080/90, de 19/9/1990. 
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23. Não alimentação regular do banco de dados nacional, um dos sistemas de 
informação em saúde não forem alimentados, e devidamente validados por 3(três) 
competências consecutivas, programas prioritários poderão ser suspensos os 
repasses dos incentivos referentes às equipes e aos serviços previstos em qualquer 
das seguintes situações: 
 
I. Inexistência de unidade básica de saúde cadastrada para o trabalho das equipes.  
II. Ausência de alimentação de dados no Sistema de Informação definidos pelo 

Ministério da Saúde que comprovem o início de suas atividades.  
III. Descumprimento da carga horária mínima prevista para os profissionais das 

equipes.  
IV. Apresentar ausência de qualquer um dos profissionais da equipe por período 

superior a 60 (sessenta) dias, no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde 
(CNES), ressalvados os períodos em que a contratação de profissionais esteja 
impedida por legislação específica; ou apresentaram duplicidade no cadastro de 
profissionais no SCNES. 

V. Quando estiver suspenso o incentivo da ESF ou de ACS, não poderão manter 
também os incentivos financeiros específicos para saúde bucal. 

 
Qual o item que está INCORRETO frente ao enunciado está na alternativa: 
 

A) Somente item I. 

B) Somente item IV. 

C) Somente item II. 

D) Somente os itens I e III. 

E) Somente item V. 

 

 
 
24. O Sistema de Informação em Saúde – SIS, é definido como um mecanismo de 
coleta, processamento, análise e transmissão da informação  necessária para se 
planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde. Na estratégia de saúde da 
família, qual o programa que é alimentado pela equipe de saúde nas unidades? 
 

A) CENSO. 

B) SIA. 

C) SICLON. 

D) e-SUS/SISAB. 

E) SIM. 
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25. De acordo com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, os 
serviços de saúde devem oferecer assistência clínico-ginecológica, controle de 
doenças sexualmente transmissíveis e do câncer do colo uterino. 
 
I. As barreiras para o seu controle estão relacionadas principalmente às falhas nos 

programas de rastreamento e na dificuldade de acesso aos procedimentos de 
saúde. 

II. Para o controle do câncer cérvico-uterino, é necessário que mulheres que têm ou 
que tiveram atividade sexual sejam informadas sobre a importância e a necessidade 
de se realizar o exame preventivo. 

III. Também é necessário que as mulheres tenham garantia por parte dos serviços de 
saúde, do seu acesso a instrumentos de prevenção e rastreamento na sua própria 
comunidade.    

IV. É necessário ainda o desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais que 
objetivem a melhoria das condições do sistema de saúde e a oferta e acesso da 
população a exames preventivos, visando sempre ao atendimento integral e ao 
aumento da qualidade de vida das mulheres. 

V. Para a realização do exame preventivo do câncer cérvico-uterino, muitas mulheres 
tem dificuldade ao acesso para a realização do exame. Essa dificuldade em relação 
ao acesso é de responsabilidade da gestão.  

 
Dos itens acima são considerados fatores que necessitam de ação os itens apontados 
na alternativa:   
 

A) Somente o item IV. 

B) Somente item I. 

C) Somente os itens  I e II. 

D) Somente item III. 

E) Todos os itens citados. 
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26. Os pacientes impossibilitados de alimentarem-se sozinhos devem ser assistidos 
pela enfermagem, a qual deve providenciar os cuidados necessários de acordo com o 
grau de dependência, visando manter o conforto do paciente e incentivá-lo a comer. 
A sonda nasogástrica é um procedimento realizado sobre limites sobre limites 
anatômicos externos, deve-se estar muito atentos para estabelecer o mais 
precisamente possível descritos na técnica. Algumas considerações referentes à 
sondagem nasogástrica: 
 
I. A delimitação a ser introduzida deve ser medida colocando-se a sua extremidade na 

ponta do nariz do paciente, alongando-a até o lóbulo da orelha, e daí, até apêndice 
xifoide. 

II. Não é necessário lubrificara sonda para facilitar a manobra. 
III. Para realizar a sondagem no paciente, não necessita ter uma posição definida. 
IV.A localização da sonda no interior do estômago deve ser certificar  através de testes 

de aspiração do suco gástrico ou ausculta de ruído em região epigástrica 
simultaneamente a introdução de 10 ml de ar pela sonda. 

V. É comum que o paciente com sonda respire pela boca, o que pode vir a provocar 
rachaduras e ressecamento labial. 

VI. Quando retirar a sonda deve estar sempre fechada, evitando escoamento gástrico. 
 
Em relação às afirmações acima relacionadas à sondagem nasogátrica, os itens 
incorretos estão apontados na alternativa: 
 

A) Somente os itens VI e VII. 

B) Somente itens I e IV . 

C) Somente itens III e VI. 

D) Somente itens II e III. 

E) Somente os itens V e VI.  

 
 
 
27. O padrão respiratório de uma pessoa pode sofrer alterações fisiológicas em 
muitas situações, com na realização de esforços físicos, estresse emocional ou 
durante o sono. A alteração respiratória, quando a frequência está abaixo do normal 
recomendada, é chamado: 
 

A) Dispnéia. 

B) Bradicardia. 

C) Taquipnéia. 

D) Apnéia. 

E) Cheyne Stokes. 
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28. Quando recebemos uma mulher na Unidade de Saúde, é importante valorizar 
suas queixas e perceber com que urgência suas necessidades precisam ser atendidas. 
A consulta clínico ginecológica tem por objetivo identificar o mais precocemente 
possível distúrbios que afetam especialmente os órgãos reprodutores femininos e 
mamas, além de um olhar para a saúde da mulher de uma maneira especial. Os 
principais sintomas que levam as mulheres a buscarem atendimentos são: a dor, as 
modificações do ciclo menstrual, as hemorragias e o corrimento vaginal. Qual o 
exame que deve ser realizado pelas mulheres para prevenir esses desconfortos, 
como uma estratégia de prevenção e promoção de saúde na atenção Básica? 
 

A) Ultrassonografia Pélvica. 

B) Exame de urina. 

C) Exame de Papanicolau/Exame Preventivo do Câncer. 

D) Ultrassonografia Abdominal. 

E) Exame de colproscopia. 

 
 
29. A gravidez é um processo reprodutivo que acontece em decorrência de uma 
relação sexual durante o período fértil da mulher (período de ovulação), 
ocasionando o encontro do espermatozoide com o óvulo, e sua consequente 
penetração. Para que a gravidez transcorra com segurança, os cuidados necessários 
devem ser realizados, o mais precocemente possível, pela própria gestante, parceiro 
e família, com a participação dos profissionais de saúde. Para o diagnóstico da 
gravidez, identificaremos os seguintes sinais e sintomas: 
 

A) Amenorreia, náuseas com ou sem vômitos, Alterações mamárias, Polaciúria, 

Vibração ou tremor abdominal. 

B) Sinais de probabilidade (teste gravidez, aumento útero, colo amolecido, sinal de 

rebote e contrações). 

C) Sinais certeza (batimento cárdio fetal). 

D) Hemorroidas. 

E) Cianose e flatulência. 

 
 
30. A alimentação e a nutrição constituem requisitos básicos para promoção, 
proteção e recuperação da saúde da criança. A desnutrição pode se manifestar 
através do baixo peso ao nascer e do déficit do crescimento nos primeiros anos de 
vida da criança. Quais os passos mais importantes para detecção desse agravo? 
 

A) Estado nutricional. 

B) Cuidados realizados no Pré Natal. 

C) Antropometria. 

D) Puericultura. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
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31. O trabalho de construção do diagnóstico em saúde deve ser realizado em grupo. 
Quando se tem um diagnóstico comunitário como ponto de partida para o trabalho 
em saúde, as ações são planejadas, decididas e realizadas em comum, entre os 
profissionais e a comunidade. Existem várias pessoas que podem auxiliar nesse 
trabalho, como: 
 

A) Professores (escola), Farmacêuticos e comunidade em geral. 

B) Associações Comunitárias. 

C) Políticos e Profissionais de Saúde. 

D) Parteiras, Igreja e Curandeiros. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
 
32. O Diabetes Mellitus é uma doença que exige toda uma vida de comportamentos 
especiais de autocuidado. A educação não é somente parte do tratamento do 
diabetes, é o próprio tratamento. O programa educativo em diabetes deve ter como 
objetivo: 
 

A) Todas as alternativas estão corretas. 

B) Aumentar o conhecimento sobre diabetes. 

C) Desenvolver habilidades para o autocuidado. 

D) Estimular a mudança de comportamento. 

E) Prevenir complicações agudas e crônicas da doença. 

 

 

33. Os programas educativos podem reduzir bastante o número de hospitalizações, 
melhorar significativamente as complicações agudas e crônicas, além de prevenir ou 
retardar o aparecimento de enfermidades. Os profissionais de saúde devem atuar na 
promoção dos cuidados primários de saúde junto a comunidade enfocando 
preventivamente as complicações das doenças, segue algumas metas: 
 
I. Conscientizar os indivíduos em relação a sua enfermidade. 
II. Reduzir a morbidade e mortalidade por meio de modificações do estilo de vida. 
III. Prevenir complicações agudas crônicas das doenças. 
IV. Conscientizar sobre a importância da não adesão e da assiduidade ao tratamento 

farmacológico. 
V. Oferecer alternativas em saúde tornando o indivíduo participante e responsável 

pela sua saúde. 
VI. Oferecer alternativas em saúde tornando os profissionais de saúde responsáveis 

pela sua saúde. 
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Das metas apontadas acima as consideradas incorretas estão apontadas na 
alternativa: 
 

A) Somente os itens VI e II. 

B) Somente os itens II e III. 

C) Somente os itens IV e VI. 

D) Somente os itens IV e II. 

E) Somente os itens I e VI. 

 
 
34. As demências são síndromes cuja característica essencial é o desenvolvimento de 
múltiplos déficits cognitivos que constam a perda de memória caracterizada 
principalmente em idosos. A Equipe de Saúde da Família deve estar atenta para os 
sinais precoces de instalação de demência, que são: 
 
I. Problemas de memória, repetição, esquecimento de nomes e anotações como 

tática para minorar o problema. 
II. Dificuldade de encontrar palavras e o empobrecimento do discurso. 
III. Perda de tarefas motoras ( perda da práxis). 
IV. Julgamento ( dificuldade ou incapacidade no manejo do dinheiro). 
V. Comportamento( agressividade, depressão e irritabilidade). 
VI. Ansiedade, delírio e higiene pessoal diminuída. 
 
Das afirmações apontadas acima as consideradas CORRETAS estão apontadas na 
alternativa: 
 

A) Somente os itens I, II, III e IV. 

B) Somente os itens I, II e III. 

C) Somente os itens I e II. 

D) Somente os itens I, V e VI. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

 

35. Que serviço é atribuído pelo Ministério da Saúde, direcionado pela Atenção 
Básica para prestar atendimento aos pacientes que apresentam sofrimento 
psiquiátrico, como forma de promover a inserção social dos usuários através de 
ações intersetoriais? 
 

A) SIAB. 

B) PNASH. 

C) PACS. 

D) CAPS. 

E) INANPS. 
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36. O Manual de Boas Práticas tem a finalidade de servir como instrumento que 
auxilie o manipulador de alimentos, com objetivo de evitar a ocorrência de doenças 
provocadas pelo consumo de alimentos contaminados. Não são fatores que 
contribuem para o desenvolvimento de microrganismos: 
 

A) A manutenção de uma correta higienização dos utensílios. 

B) Esfriamento dos alimentos de forma inadequada. 

C) Manutenção de calor deficiente. 

D) Descongelamento inadequado. 

E) Longo período entre a preparação e o consumo.  

 
 
37. Quando a pessoa é vacinada, o seu corpo detecta a substância da vacina e produz 
uma defesa. Como é chamada essa defesa no organismo? 
 

A) Imunização. 

B) Anticorpos. 

C) Erradicação. 

D) Bem estar. 

E) Proteção. 

 
 
 
38. O Sistema Nacional de Agravos e Notificação (SINAN) é o sistema de informação 
utilizado pelo Ministério da Saúde no armazenamento e processamento de dados 
referente às doenças. A notificação das doenças é de responsabilidade de qual 
profissional de saúde? 
 

A) Somente do Médico. 

B) De todos os profissionais de saúde. 

C) Somente do Enfermeiro. 

D) Somente do Técnico de Enfermagem. 

E) Somente do Auxiliar Administrativo da unidade. 
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39. A desinfecção é o processo de destruição de microrganismos, como bactérias na 
forma vegetativa, fungos, vírus e protozoários. De acordo com o espectro de 
destruição dos microrganismos, a desinfecção pode ser classificada como: Alto nível, 
Médio Nível ou intermediário e Baixo nível. É considerada desinfecção de Alto Nível? 
 

A) Destrói microrganismos na forma vegetativa, com exceção dos microrganismos 

esporulados, inativa o bacilo da tuberculose, a maioria dos vírus e fungos. 

B) Destrói microrganismos na forma vegetativa, com exceção dos microrganismos 

esporulados, inativa somente  vírus e fungos. 

C) Destrói microrganismos na forma vegetativa, alguns vírus e fungos não eliminam 

o bacilo da tuberculose, nem os microrganismos esporulados.  

D) Destrói microrganismo na forma vegetativa e alguns esporulados, destrói ainda o 

bacilo da tuberculose, vírus e fungos. 

E) Destrói microrganismos na forma vegetativa, com exceção dos microrganismos 

esporulados, inativa somente vírus. 

 
 
40. Baseado no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é considerado 
responsabilidades e deveres do profissional: 
 
I. Avaliar criteriosamente sua competência técnica cientifica ético e legal e somente 

aceitar encargos e atribuições, quando capaz de desempenho segura para si e para 
outrem. 

II. Garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam 
segurança mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes 
de movimentos reivindicatórios da categoria. 

III. Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na 
legislação vigente e em situação de emergência. 

IV. Encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão, nos 
termos da lei. 

V. Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias 
ao exercício profissional. 

 
Estão CORRETOS os itens apontados na alternativa:  
 

A) I, III e IV. 

B) I, II e IV. 

C) I, II e V. 

D) I, II, III e IV. 

E) II e V. 

 
  
 
 

 



20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

 
 

 
 RASCUNHO DE GABARITO 

 
  A B C D E 

  

  A B C D E 

1           21           

2           22           

3           23           

4           24           

5           25           

6           26           

7           27           

8           28           

9           29           

10           30           

11           31           

12           32           

13           33           

14           34           

15           35           

16           36           

17           37           

18           38           

19           39           

20           40           
 
 

 


