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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

Nome do Candidato  Inscrição

HE-UFPEL - HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CONCURSO PÚBLICO 02/2015 - EBSERH/HE-UFPEL

EDITAL Nº 03 – EBSERH – ÁREA ASSISTENCIAL



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

Questão
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

5 dicas da ciência para você tomar boas decisões

Carol Castro

Quantas vezes você ficou em dúvida sobre o que fazer, 
tomou uma decisão, mas pouco depois acabou se 

arrependendo? Bem, talvez a ciência possa te ajudar. Dá 
só uma olhada nessas cinco dicas científicas para tomar 

decisões melhores.

DISTANCIE-SE DO PROBLEMA
Pense na situação como se ela estivesse acontecendo 

a amigo ou a um parente. Mas não ocorrendo com você. 
Isso vai te ajudar a pensar de forma mais racional. Foi 
o que pesquisadores da Universidade de Waterloo, no 
Canadá, concluíram ao pedir a voluntários para refletir 
sobre traição no namoro. A ideia era analisar o cenário 
caso isso acontecesse com eles ou com outro amigo. 
Em seguida, tiveram de responder a algumas perguntas 
– todas elas foram pensadas de acordo com critérios de 
pensamento coerente e racional: do tipo, reconhecer o limite 
do outro, considerar as perspectivas do parceiro, motivos 
que poderiam levar à traição, etc. E quando pensavam nos 
amigos, eles costumavam tomar decisões mais inteligentes, 
baseadas na razão e não apenas na emoção. Como fazer 
isso na prática? Segundo a pesquisa, basta conversar 
consigo mesmo como se o problema não fosse seu.

PENSE EM OUTRO IDIOMA
Em inglês, espanhol, tanto faz, desde que não seja 

seu idioma nativo. Segundo pesquisa americana, quando 
pensamos sobre algo usando uma língua estrangeira, o 
lado racional se sobrepõe ao emocional. É como se a língua 
gringa removesse a conexão emocional que talvez você 
pudesse ter ao pensar em português.

TRABALHE SUA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
Se você é do tipo que entende e lida bem com as 

emoções (as suas e as alheias), é mais provável que 
não deixe motivos irracionais que nada tem a ver com a 
situação influenciarem nas tomadas de decisões. É o 
que garante uma pesquisa realizada por cientistas da 
Universidade de Toronto. E isso envolve todos os tipos de 
emoções: da empolgação à ansiedade e estresse. “Pessoas 
emocionalmente inteligentes não excluem todas as emoções 
na hora de tomar decisões. Eles retiram só as emoções 
que não têm a ver com a decisão”, explica Stéphane Côté, 
autora da pesquisa.

APAGUE A LUZ
Ok, essa dica é bem estranha, mas vamos lá. 
Pesquisadores canadenses levaram voluntários para 

comer ou ler em ambientes diferentes. E quem esteve em 
salas bem iluminadas tendia a achar o molho mais 
apimentado, os personagens fictícios mais agressivos e 
as pessoas mais atraentes. É que ambientes iluminados 
parecem amplificar o lado emocional das pessoas – e, 
claro, influenciar nas impressões e decisões.

DÊ UM TEMPO
Esqueça o problema, nem que seja só por alguns poucos 

segundos. É o que garantem pesquisadores americanos. 
Segundo eles, na hora de tomar uma decisão, o cérebro 
reúne um monte de informações. Só que não consegue 
distinguir rapidamente o que é relevante ou não. Então, se 
houver algo contraditório, é possível que você não perceba 
e escolha o caminho errado. Mas quando você dá um tempo 
extra para que o cérebro consiga reunir outras informações 
e analisá-las melhor, os riscos diminuem. E nem precisa 
esperar tanto tempo assim: “adiar a decisão por, no 
mínimo, 50 milissegundos permite ao cérebro focar atenção 
nas informações mais relevantes e bloquear as distrações”, 
explica Jack Grinband, um dos autores do estudo.

Adaptado de http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/5-dicas-da-
ciencia-para-voce-tomar-boas-decisoes/

QUESTÃO 01
De acordo com o texto, é correto afirmar que

(A)	 no	 momento	 de	 tomar	 uma	 decisão	 o	 cérebro	 reúne	
apenas a informação relevante para a resolução do 
problema. 

(B) quanto mais próximo do seu problema você estiver mais 
inteligente	e	acertada	será	sua	decisão	para	solucioná-
lo.

(C)	 afastar-se	do	problema	a	ser	resolvido,	nem	que	seja	por	
pouco tempo, diminui o risco de você tomar uma decisão 
errada. 

(D)	 ambientes	 com	 muita	 iluminação	 amplificam	 o	 lado	
emocional das pessoas, o que ajuda na hora de decidir 
corretamente a solução para um problema.

(E) excluir todas as emoções na hora de tomar decisões 
diante	 de	 um	 problema	 é	 o	 que	 o	 torna	 uma	 pessoa	
emocionalmente inteligente.

QUESTÃO 02
Em “Pense na situação como se ela estivesse 
acontecendo a um amigo ou um parente. Mas 
não ocorrendo com você.”, há uma inadequação 
gramatical quanto à

(A)	 ortografia.
(B) pontuação. 
(C) acentuação.
(D) concordância. 
(E) regência. 

QUESTÃO 03
Assinale a alternativa em que o termo destacado 
NÃO é um adjetivo. 

(A) “Ambientes iluminados.”
(B) “Pesquisadores americanos.” 
(C) “Boas decisões.”
(D) “Idioma nativo.”
(E) “Língua estrangeira.”
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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 04
Em “A ideia era analisar o cenário caso isso 
acontecesse com eles ou com outro amigo.”, o termo 
destacado refere-se a

(A) pensar de forma mais racional. 
(B)	 ficar	em	dúvida	sobre	o	que	fazer.	
(C) acabar se arrependendo. 
(D)	 distanciar-se	do	problema.
(E) traição no namoro.

QUESTÃO 05
Em “5 dicas da ciência para você tomar boas 
decisões”, a expressão destacada significa que as 
dicas foram embasadas

(A) somente em experiências vividas. 
(B) apenas na observação das coisas.
(C) somente no conhecimento empírico.
(D)	 em	teorias	e	métodos	científicos.
(E) somente em suposições.

QUESTÃO 06
Em “... explica Jack Grinband, um dos autores do 
estudo.”, a vírgula foi utilizada para 

(A) isolar vocativo. 
(B) isolar aposto. 
(C)	 isolar	advérbio	antecipado.	
(D) isolar elementos repetidos.
(E) indicar a supressão de uma palavra. 

QUESTÃO 07
Em “Segundo eles, na hora de tomar uma decisão, 
o cérebro reúne um monte de informações.”, o termo 
destacado é

(A) um numeral.
(B)	 um	advérbio	de	ordem.
(C)	 um	advérbio	que	expressa	tempo.	
(D)  uma conjunção que expressa conformidade. 
(E)  uma preposição que expressa conformidade. 

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa que apresenta a palavra 
grafada corretamente. 

(A) Ansiozo.
(B) Concluzão. 
(C) Racionalizar. 
(D) Voluntariozo. 
(E) Criteriozo.

QUESTÃO 09
Em “Esqueça o problema, nem que seja só por alguns 
poucos segundos.”, a oração destacada expressa

(A) concessão. 
(B) comparação. 
(C) conformidade. 
(D)	 finalidade.	
(E) causa. 

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa em que o termo destacado é 
um artigo. 

(A) “Isso vai te ajudar a pensar...”.
(B) “... pedir a	voluntários	para	refletir...”.
(C) “... responder a algumas perguntas...”. 
(D) “... tendia a achar o molho mais apimentado...”.
(E) “É como se a língua gringa removesse...”.

QUESTÃO 11
Na última páscoa, Maria ganhou muitos chocolates e 
deu metade do que tinha para seu filho João. Do que 
sobrou, deu metade para seu esposo José e ficou 
com o restante. Sabendo que João recebeu 750g de 
chocolate, a quantia que Maria tinha no início era

(A) 1,5 kg.
(B) 3 kg.
(C) 750 g.
(D) 375 g.
(E) 1 kg.

QUESTÃO 12
No início do mês passado, eu tinha uma dívida de 
R$ 2.000,00. Ao final do mês, essa dívida já era                      
R$ 2.067,00. A porcentagem correspondente ao 
aumento da dívida é

(A) 67%.
(B) 33,5%.
(C) 27,8%.
(D) 6,7%.
(E) 3,35%.

QUESTÃO 13
Considere a sequência (SACO, SECO, SICO, SOCO, 
SUCO) e admita que a mesma lógica seja usada para 
(MARA, MERA, ? , MORA, MURA). A interrogação 
ocupa o lugar de onde poderia constar

(A) MERO.
(B) MURO.
(C) MIRA.
(D) MEIRA.
(E) MARIA.

QUESTÃO 14
A negação da proposição “Todo homem é forte” é

(A)	 “nenhum	homem	é	forte”.
(B)	 “algum	homem	é	forte”.
(C)	 “nenhum	homem	é	fraco”.
(D)	 “algum	homem	não	é	forte”.
(E)	 “todo	homem	é	fraco”.
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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 15
Em um grupo de 17 pessoas, 10 têm três tênis ou 
menos e 12 têm três tênis ou mais. O número de 
pessoas que têm exatamente três tênis é

(A)	 4.
(B) 5.
(C) 6.
(D) 7.
(E) 8.

QUESTÃO 16  
Assinale a alternativa que NÃO está relacionada à 
responsabilidade do Conselho Fiscal.

(A) Opinar sobre o relatório anual da administração e 
demonstrações	financeiras	do	exercício	social.

(B) Denunciar, por qualquer de seus membros, os 
erros, fraudes ou crimes que descobrirem e sugerir 
providências	úteis.

(C)	 Acompanhar	 a	 execução	 patrimonial,	 financeira	 e	
orçamentária, podendo examinar livros e quaisquer 
outros documentos e requisitar informações.

(D) Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos 
administradores	 e	 verificar	 o	 cumprimento	 dos	 seus	
deveres legais e estatutários.

(E) Acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho 
da EBSERH.

QUESTÃO 17
Qual lei federal criou a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares?

(A) Lei nº 13.550, de 15 de dezembro de 2011.
(B) Lei nº 12.550, de 25 de novembro de 2011.
(C) Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011.
(D) Lei nº 15.550, de 25 de dezembro 2011.
(E) Lei nº 12.550, de 05 de novembro de 2011.

QUESTÃO 18
A partir da assinatura do contrato entre a EBSERH 
e a instituição de ensino superior, a EBSERH 
disporá de qual prazo para a reativação de leitos e 
serviços inativos por falta de pessoal?

(A)	 Até	1	(um)	ano.
(B)	 Até	3	(três)	anos.
(C) Não haverá prazo, devendo ser tomadas as medidas 

necessárias de imediato.
(D)	 O	prazo	é	indeterminado,	dependendo	da	necessidade	

de cada região.
(E)	 Até	2	(dois)	anos.

QUESTÃO 19
A EBSERH e suas subsidiárias estarão sujeitas 
à fiscalização dos órgãos de controle interno do 
Poder Executivo e ao controle externo exercido 
pelo Congresso Nacional, com auxílio 

(A) do Conselho Fiscal.
(B) da Diretoria Executiva.
(C)	 do	Ministério	da	Justiça.
(D) do Tribunal de Contas da União.
(E) do Conselho Executivo.

QUESTÃO 20
O órgão de orientação superior da EBSERH é o 
Conselho de Administração,  composto por nove 
membros, nomeados pelo Ministro de Estado da 
Educação, entre eles podemos considerar

(A) três membros indicados pelo Ministro de Estado 
da Educação, sendo que um será o Presidente 
do Conselho e outro será seu substituto, nas suas 
ausências e impedimentos.

(B) dois membros  indicados pelo Ministro de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão.

(C) um membro indicado pelo Ministro de Estado da 
Saúde.

(D) dois representantes dos empregados, e respectivo 
suplente.

(E) três membros indicados pela Associação Nacional 
dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior .
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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
Assinale a seguir a ação que NÃO está incluída 
no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

(A) Vigilância sanitária.
(B)	 Saúde	do	trabalhador.
(C) Vigilância epidemiológica.
(D) Assistência social.
(E) Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

QUESTÃO 22
Qual dos itens a seguir NÃO faz parte do Sistema 
de Informação em Saúde de Base Nacional?

(A) SINASC – Sistema de Informação sobre Nascidos 
Vivos.

(B) SISVA  – Sistema de Vigilância Ambiental.
(C) SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica.
(D) SINAN – Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação.
(E) SIS EAPV – Sistema de Informação sobre Eventos 

Adversos	Pós-vacinais.

QUESTÃO 23
O que é o Conselho de Saúde?

(A) É o órgão colegiado, deliberativo e permanente do 
Sistema	Único	 de	 Saúde	 (SUS)	 em	 cada	 esfera	 de	
governo.

(B) É o conselho que determina a seleção e a padronização 
de medicamentos indicados para atendimento de 
doenças ou de agravos no âmbito do SUS.

(C)	 O	conselho	de	saúde	determina o conjunto de ações e 
serviços	de	saúde,	prestados	por	órgãos	e	instituições	
públicas	federais,	estaduais	e	municipais.

(D)	 O	conselho	de	saúde	viabiliza as ações e serviços de 
saúde	 voltados	 para	 o	 atendimento	 das	 populações	
indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou 
individualmente.

(E) É o conjunto de sistemas nacionais de informação 
de	interesse	para	a	saúde,	gerenciado	por	órgãos	do	
Governo Federal.

QUESTÃO 24
O acesso aos relatórios do Sistema de Informação 
sobre Mortalidade é importante para a o Sistema 
Nacional de Vigilância Epidemiológica porque

(A) contém	 informações	 sobre	 as	 características	 de	
pessoa, tempo e lugar, condições de óbito, assistência 
prestada ao paciente, causas básicas e associadas.

(B) permite que esses relatórios sejam distribuídos 
nacionalmente	pelo	Ministério	da	Saúde.

(C) servem como fonte de dados para conhecimento 
da	 situação	 de	 saúde.	 O	 SIM	 contribui	 para	 obter	
informação sobre a mortalidade infantil. 

(D) permite o  registro e o processamento dos dados sobre 
mortalidade em todo o território nacional, fornecendo 
informações	para	a	análise	do	perfil	de	morbidade	e	
contribuindo, dessa forma, para a tomada de decisões 
em níveis municipal, estadual e federal.

(E) permite realizar o acompanhamento e a avaliação da 
cobertura vacinal e a relação com a mortalidade, tanto 
no município como no Estado e no País.

QUESTÃO 25
Assinale a alternativa que NÃO está relacionada 
ao acesso universal e igualitário à assistência 
farmacêutica.

(A) Estar o usuário assistido por ações e serviços de 
saúde	do	SUS.

(B) Ter	o	medicamento	sido	prescrito	por	profissional	de	
saúde	no	exercício	regular	de	suas	funções	no	SUS.

(C) Estar a prescrição em conformidade com a RENAME 
e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou 
com	 a	 relação	 específica	 complementar	 estadual,	
distrital ou municipal de medicamentos.

(D) Ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas 
pela direção do SUS.

(E) Ter o ressarcimento das despesas com o atendimento 
e	 com	 medicamentos	 utilizados	 por	 profissional	 de	
saúde	na	rede	privada.
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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 26
No hospital, concentram-se os hospedeiros 
mais susceptíveis e os microrganismos mais 
resistentes. Sobre as infecções hospitalares, é 
correto afirmar que

(A) a contaminação de pacientes durante a realização 
de	 um	 procedimento	 ou	 por	 intermédio	 de	 artigos	
hospitalares pode provocar infecções que geralmente 
são brandas e de fácil tratamento.

(B) ao dar entrada no hospital o paciente já pode estar 
com uma infecção comunitária que em geral são 
causadas por cepas multirresistentes e são de difícil 
manejo clínico.

(C) os procedimentos diagnósticos e terapêuticos 
invasivos – como diálise peritonial, hemodiálise, 
inserção de cateteres e drenos, uso de drogas 
imunossupressoras – não são fatores que contribuem 
para a ocorrência de infecção.

(D) estudos recentes têm demonstrado que a lavagem 
das	mãos	não	influenciam	na	ocorrência	de	infecções	
cruzadas, não sendo portanto relevante para a 
ocorrência de infecção hospitalar.

(E) o volume e a diversidade de antibióticos utilizados 
provocam alterações importantes nos microrganismos, 
dando origem a cepas multirresistentes.

QUESTÃO 27
Uma das tarefas do profissional de enfermagem é 
o registro, no prontuário do paciente, de todas as 
observações e assistência prestada ao paciente 
– ato conhecido como anotação de enfermagem. 
Sobre a anotação de enfermagem, é correto 
afirmar que

(A)	 recomenda-se	 que	 o	 registro	 das	 informações	 seja	
organizado de modo a reproduzir a ordem cronológica 
dos fatos.

(B) os dados devem ser sempre registrados a lápis para 
que	 haja	 possibilidade	 de	 alterá-los	 no	 decorrer	 do	
plantão.

(C) por ser um importante instrumento de comunicação 
para a equipe, as informações devem ser rebuscadas 
e detalhadas ao extremo, ainda que dêem margem a 
interpretações	dúbias.	

(D)	 é	 dispensada	 a	 aposição	 do	 número	 de	 inscrição	
do	 Conselho	 Regional	 de	 Enfermagem	 do	 técnico	
que realiza a anotação, sendo este dado obrigatório 
apenas ao enfermeiro.

(E)	 deve-se	 sempre	 finalizar	 a	 anotação	 com	 o	 termo	
geral: segue em observação.

QUESTÃO 28
Os artigos utilizados nos serviços de saúde são 
classificados em três categorias, conforme o grau 
de risco de provocar infecção nos pacientes. Sobre 
esta classificação, assinale a alternativa correta.

(A) Artigos críticos: dependendo do grau de contaminação 
podem ser submetidos à limpeza ou desinfecção de 
baixo	ou	médio	nível.

(B)	 Instrumental	 cirúrgico,	 agulhas,	 cateteres	
intravasculares e dispositivos a eles conectados, 
como equipos de solução e torneirinhas, são materiais 
não críticos.

(C)	 Em	 materiais	 semi-críticos,	 a	 esterilização	 não	 é	
obrigatória,	 porém	 desejável;	 há	 indicação	 de,	 no	
mínimo, desinfecção de alto nível. 

(D) Equipamentos de anestesia e endoscópios são 
materiais não críticos.

(E) Artigos como comadre, papagaio e termômetros têm 
indicação de esterilização.

QUESTÃO 29
A realização da limpeza da unidade requer 
conhecimentos básicos de assepsia e uso de 
técnica adequada. Sobre a técnica de limpeza de 
unidade de paciente, assinale a alternativa correta.

(A)	 Deve-se	 sempre	 executar	 a	 limpeza	 com	 luvas	 de	
procedimento. 

(B)	 Deve-se	 realizar	 a	 limpeza	 das	 superfícies	 com	
movimentos curtos e em sentidos alternados.

(C)	 Deve-se	seguir	do	local	mais	contaminado	para	o	mais	
limpo. 

(D)	 Deve-se	 colocar	 sempre	 a	 superfície	 já	 limpa	 sobre	
outra superfície a ser limpa. 

(E) Toda limpeza de unidade de paciente deve 
obrigatoriamente ser realizada pela zeladoria.

QUESTÃO 30
Sobre o atendimento ao paciente vítima de 
queimadura, é correto afirmar que

(A) a primeira conduta a ser feita com a pessoa que 
recebe	 um	 choque	 elétrico	 é	 despi-la	 e	 lavá-la	 sob	
água corrente.

(B)	 na	 queimadura	 química	 o	 procedimento	 inicial	 é	
remover a substância.

(C)	 quanto	 à	 profundidade,	 é	 considerada	 de	 1ºgrau	
quando a queimadura que atinge a derme provoca 
eritema	intenso,	edema	e	flictemas.

(D) o cliente nunca apresenta simultaneamente os três 
tipos de queimaduras: primeiro, segundo e terceiro 
grau.

(E) a queimadura provoca perda da proteção natural do 
tecido epitelial, favorecendo a instalação de infecções 
e hipotermia. Por este motivo, o paciente deve ser 
mantido resfriado.
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QUESTÃO 31
Ao picarem, alguns insetos, cobras, aranhas e 
escorpiões, inoculam substâncias químicas que 
provocam reações indesejáveis. No que se refere 
aos acidentes com animais peçonhentos, é correto 
afirmar que

(A) todas as picadas devem ser tratadas com soro 
antiofídico.

(B) não há necessidade de observar a pressão arterial de 
pacientes vítimas de animais peçonhentos.

(C) acidente botrópico se refere aos casos em que houve 
picada de aranha marrom.

(D) não há necessidade de capturar o animal causador do 
acidente	e/ou	levá-lo	junto	com	o	cliente.

(E) podem ocorrer reações graves como necrose tecidual 
ou	 insuficiência	 renal,	 de	 acordo	 com	 o	 animal	
causador do acidente.

QUESTÃO 32
As intoxicações exógenas podem ser provocadas 
por ingestão ou inalação de substâncias 
prejudiciais ao organismo. Sobre o atendimento 
às intoxicações exógenas, é correto afirmar que

(A) a primeira conduta visa impedir ou diminuir a absorção 
do agente tóxico.

(B)	 deve-se	sempre	 induzir	o	vômito	no	caso	de	 ingesta	
de soda cáustica.

(C)	 a	 lavagem	 gástrica	 é	 sempre	 indicada	 em	 caso	 de	
ingesta	de	éter.

(D)	 nos	casos	de	envenenamento	a	única	medida	indicada	
é	a	utilização	de	leite	como	antídoto.	

(E) os sinais vitais só devem ser monitorados nos casos 
em que ocorrer rebaixamento de nível de consciência.

QUESTÃO 33
Paciente do sexo feminino, 52 anos, deu entrada 
no serviço de urgência referindo falta de ar e 
aperto no peito. Os dados vitais verificados foram: 
pressão arterial 130/80 mmHg/dL, saturação 
de oxigênio 98%, temperatura:´36,8C, pulso 
142 bpm, respiração 18. De acordo com o caso 
apresentado, é correto afirmar que a paciente está:

(A) febril, hipertensa e taquicárdica.
(B) afebril, eupneica e bradicárdica.
(C) afebril, hipertensa e normocárdica.
(D) afebril, eupneica e taquicárdica.
(E) dispneica, bradicárdica e hipertensa. 

QUESTÃO 34
A enfermagem é responsável pelo posicionamento 
do paciente para a coleta de líquor raquimedular. O 
posicionamento adequado para tal procedimento é

(A)	 decúbito	 dorsal,	 com	 as	 pernas	 fletidas	 sobre	 o	
abdômen.

(B)	 decúbito	lateral,	com	as	pernas	e	a	cabeça	estendidas.
(C)	 decúbito	 lateral,	 com	 as	 pernas	 fletidas	 sobre	 o	

abdômen e a cabeça em direção às pernas.

(D)	 decúbito	 dorsal,	 com	 as	 pernas	 estendidas	 sobre	 o	
abdômen	e	a	cabeça	fletida	em	direção	às	pernas.

(E) posição de Tredenlemburg, com as pernas e a cabeça 
estendidas.

QUESTÃO 35
A Organização Mundial de Saúde padronizou 
a medida normal da pressão arterial entre os 
limites de 120/80 mmHg a 140/90 mmHg. Sobre o 
procedimento de aferição de pressão arterial, é 
correto afirmar que

(A)	 o	 equipamento	 utilizado	 é	 o	 estetoscópio	 e	 para	
auscultar	os	batimentos	usa-se	o	esfignomanômetro.

(B)	 o	primeiro	número,	ou	o	de	maior	valor,	é	chamado	de	
pressão	arterial	diastólica	ou	máxima,	que	é	a	pressão	
do sangue nos vasos quando o coração se relaxa 
(diástole).

(C)	 o	local	mais	comum	de	verificação	da	pressão	arterial	
é	no	braço,	usando	como	ponto	de	ausculta	a	artéria	
braquial. 

(D) a realização de atividade física leve, como caminhada 
imediatamente antes da aferição, não interfere nos 
níveis pressóricos.

(E)	 o	posicionamento	adequado	para	aferir	a	PA	é:	manter	
o braço do paciente 10 cm acima da altura do coração, 
livre de roupas, com a palma da mão voltada para 
cima	e	o	cotovelo	ligeiramente	fletido.

QUESTÃO 36
Sobre as etapas do Processo de Enfermagem, é 
correto afirmar que

(A)	 é	 proibido	 ao	 profissional	 de	 enfermagem	 recusar-
se a executar atividades que não sejam de sua 
competência legal.

(B)	 é	direito	do	profissional	de	enfermagem	ser	informado	
sobre	o	diagnóstico	provisório	ou	definitivo	de	todos	os	
clientes que estejam sob sua assistência.

(C)	 é	 proibido	 ao	 profissional	 de	 enfermagem	 receber	
salários ou honorários superiores ao mínimo 
determinado em lei.

(D)	 é	 dever	 do	 profissional	 de	 enfermagem	 negar	
assistência de Enfermagem em caso de urgência ou 
emergência.

(E)	 é	 dever	 do	 profissional	 de	 enfermagem	 provocar	
aborto ou cooperar em prática destinada a interromper 
a gestação.

QUESTÃO 37
Constatação médica de condições de agravo à 
saúde que implique em sofrimento intenso ou risco 
iminente de morte, exigindo, portanto, tratamento 
médico imediato. O enunciado é referente à 
definição de

(A) urgência.
(B) prioridade não urgente.
(C) atendimento eletivo.
(D) demanda programada.
(E) emergência.
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QUESTÃO 38
A notificação compulsória será realizada diante da 
suspeita ou confirmação de doença ou agravo, de 
acordo com o estabelecido no anexo, observando-
se também as normas técnicas estabelecidas pela 
SVS/MS. Assinale a alternativa que corresponde a 
uma doença de notificação obrigatória.

(A) Bronquiolite.
(B) Edema agudo de pulmão.
(C) Sepse.
(D) Coqueluche.
(E) Diabetes mellitus.

QUESTÃO 39
A informação é fundamental para o 
desenvolvimento da vigilância, desse fato decorre 
a clássica expressão “informação para ação”. 
Sobre os sistemas de informação, é correto 
afirmar que

(A) os dados do SIA/SUS permitem calcular importantes 
indicadores para a vigilância epidemiológica, tais 
como:	taxa	ou	coeficiente	de	mortalidade	e	mortalidade	
proporcional.

(B)	 o	 SIH/SUS	 é	 importante	 fonte	 de	 informação,	 por	
registrar em torno de 80% das internações hospitalares 
realizadas no país e por gerar diversos indicadores.

(C) por obedecer a lógica de pagamento por procedimento, 
o SINAN não registra o CID do diagnóstico dos 
pacientes e, portanto, não pode ser utilizado como 
informação epidemiológica. 

(D) o SINASC foi idealizado para racionalizar o processo 
de coleta e transferência de dados relacionados às 
doenças	e	agravos	de	notificação	compulsória.

(E) dentre os indicadores que podem ser construidos 
a	 Partir	 do	 SIM,	 incluem-se:	 proporção	 de	 nascidos	
vivos de baixo peso, proporção de prematuridade, 
proporção de partos hospitalares.

QUESTÃO 40
Sobre as doenças sexualmente transmissíveis 
(DST), é correto afirmar que

(A)	 é	 rara	 a	 associação	 entre	 diferentes	 DST,	 assim	 o	
diagnóstico	de	uma	delas	é	fator	excludente	para	as	
demais.

(B) toda DST constitui evento sentinela para busca de 
possibilidade de associação com o HIV. 

(C) a triagem e referência dos pacientes com DST e seus 
parceiros	para	tratamento	não	constituem	estratégias	
de interrupção da cadeia de transmissão.

(D) em caso de cancro mole o tratamento dos parceiros 
sexuais está sempre dispensado, exceto em casos de 
manifestação da doença neste parceiro.

(E)	 o	modo	de	transmissão	da	candidíase	é	exclusivamente	
sexual.

QUESTÃO 41
Dentre os diversos fatores que influenciam na 
cicatrização de feridas no portador de hanseníase, 
é correto afirmar que

(A) a pressão contínua sobre a área lesada por 
proeminências ósseas, calosidades e/ou imobilização 
contínua, favorece o suprimento sanguíneo, garantindo 
que	o	fluxo	de	sangue	chegue	aos	tecidos.	

(B) o estresse, a ansiedade e a depressão não se 
constituem como fatores de risco para o agravamento 
e/ou retardamento da cicatrização.

(C)	 o	 edema	 resultando	 do	 acúmulo	 de	 líquidos	 no	
organismo (sangue, linfa e outros), devido a traumas, 
infecções, iatrogenias, doenças infecciosas e 
inflamatórias	é	favorável	à	rápida	cicatrização	do	leito	
da ferida.

(D) a cicatrização independe do aporte nutricional 
de proteínas e de calorias, estando esse aporte 
relacionado exclusivamente aos casos de desnutrição. 

(E)	 a	 técnica	 de	 curativos	 pode	 ocasionar	 trauma	
mecânico, provocado pela limpeza agressiva, 
coberturas	 secas	 aderidas	 ao	 leito	 da	 úlcera	 e/ou	
inadequadas que podem retardar a cura.

QUESTÃO 42
Assinale a alternativa que corresponda à angulação 
da agulha na administração da medicação via 
intramuscular

(A) 15°.
(B) 25°.
(C)	 45°.
(D) 75°.
(E) 90°.

QUESTÃO 43
O Acolhimento com classificação de risco visa 
melhorar a qualidade do atendimento prestado 
pelos serviços de saúde. Sobre o acolhimento e 
classificação de risco, é correto afirmar que

(A)	 a	 implantação	 do	Acolhimento	 com	Classificação	 de	
Risco teve como objetivos manter a triagem realizada 
por recepcionistas e porteiros e diminuir o acesso ao 
serviço de urgência.

(B)	 a	 Classificação	 de	 Risco	 é	 um	 processo	 estático	
de	 identificação	 dos	 pacientes	 que	 necessitam	 de	
tratamento imediato, de acordo com sua necessidade.

(C)	 a	 “ferramenta”	 Classificação	 de	 Risco	 predispõe	
a uma reorganização do setor a partir da 
agilidade do atendimento em todos os setores, 
permitindo a efetivação da linha do cuidado e da 
transdisciplinaridade.

(D)	 não	 é	 contemplado	 pelas	 diretrizes	 do	 Componente	
Hospitalar da Rede de Atenção às Urgências o 
atendimento priorizado, mediante acolhimento com 
Classificação	de	Risco.	

(E) a implantação de processo de Acolhimento com 
Classificação	 de	 Risco	 garante	 que	 seja	 mantida	 a	
ordem de atendimento aos pacientes rigorosamente 
idêntica à ordem de chegada ao serviço.
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QUESTÃO 44
Conforme a Lei do exercício profissional, é correto 
afirmar que podem atuar no mercado de trabalho 
como técnicos de Enfermagem:

(A)	 o	 titular	 do	 certificado	 de	 Auxiliar	 de	 Enfermagem	
conferido por instituição de ensino, nos termos da 
Lei	e	registrado	no	órgão	competente;	com	tempo	de	
exercício	da	profissão	superior	a	15	anos.

(B)	 o	 titular	 do	 diploma	 ou	 do	 certificado	 de	Técnico	 de	
Enfermagem, expedido de acordo com a legislação e 
registrado	 pelo	 órgão	 competente;	 independente	 do	
tempo de exercício. 

(C) o pessoal enquadrado como Auxiliar de Enfermagem, 
nos	termos	do	Decreto-lei	nº	299,	de	28	de	fevereiro	
de	1967,	com	tempo	de	exercício	efetivo	da	profissão	
superior a 20 anos.

(D)	 o	 titular	 do	 diploma	 ou	 do	 certificado	 legalmente	
conferido por escola ou curso estrangeiro, sem 
necessidade de registro, acordo de intercâmbio 
cultural ou revalidação no Brasil como diploma de 
Técnico	de	Enfermagem.

(E)	 o	 titular	 do	 diploma	 ou	 certificado	 de	 obstetriz	
conferidos	nos	termos	da	lei;

QUESTÃO 45
Sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(Aids), é correto afirmar que

(A) tem pouca relevância epidemiológica, pois atualmente 
são	identificados	apenas	casos	isolados.

(B)	 é	uma	doença	exclusiva	de	grupos	populacionais	de	
risco,	tais	como	homossexuais,	profissionais	do	sexo	
e usuários de drogas.

(C) um dos objetivos do tratamento com medicamentos 
antirretrovirais	é	o	aumento	da	carga	viral	no	indivíduo.	

(D) a instituição de protocolos de tratamento à gestante/
parturiente soropositivo e à criança exposta tem 
produzido resultados animadores na prevenção da 
transmissão vertical.

(E)	 raramente	há	distúrbios	neurológicos	desencadeados	
pelo	HIV	quando	confirmado	o	caso	de	Aids.

QUESTÃO 46
O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível 
médio, envolvendo orientação e acompanhamento 
do trabalho de Enfermagem, em grau auxiliar, e 
participação no planejamento da assistência de 
Enfermagem, cabendo-lhe especialmente

(A) cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves 
com risco de vida.

(B) prescrição da assistência de Enfermagem.
(C) participar da programação da assistência de 

Enfermagem.
(D) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre 

matéria	de	Enfermagem.
(E)	 realização	de	episiotomia	e	episiorrafia	e	aplicação	de	

anestesia local, quando necessária.

QUESTÃO 47
Assinale a alternativa que apresenta a situação em 
que é correta a aplicação do símbolo a seguir.

(A) Este símbolo deve ser utilizado próximo a instalações 
elétricas	que	ofereçam	risco	de	choque.

(B) Toda vez que utilizar este símbolo de alerta geral deve 
sempre estar acompanhado de mensagem escrita 
específica.

(C) Este símbolo deve ser utilizado em áreas com risco de 
químico de corrosão.

(D) Sempre que houver na área presença de produto 
tóxico,	deve-se	utilizar	este	símbolo.

(E)	 O	 alerta	 de	 risco	 de	 radiação	 é	 viabilizado	 pela	
presença deste símbolo no local.

QUESTÃO 48
Sobre a técnica de coleta de hemograma, é correto 
afirmar que

(A) se o torniquete foi utilizado para a seleção da veia, 
deve-se	 afrouxar	 o	 torniquete	 e	 esperar	 cerca	 de	 2	
minutos	para	usá-lo	novamente.	

(B)	 deve-se	posicionar	corretamente	o	braço	do	paciente,	
inclinando-o	para	cima,	acima	da	altura	do	ombro.	

(C)	 deve-se	 garrotear	 o	 braço	 do	 paciente	 por	
aproximadamente 5 minutos.

(D)	 deve-se	 fazer	 a	 punção	 com	agulha	 com	ângulo	 de	
90°.

(E)	 deve-se	fazer	a	punção	com	o	bisel	voltado	para	baixo.

QUESTÃO 49
No que se refere à assistência de enfermagem ao 
paciente na sala de recuperação pós-anestésica 
(RPA), é correto afirmar que

(A)	 o	 período	 de	 recuperação	 pós-anestésica	 não	 é	
considerado crítico. 

(B) não há necessidade de vigilância contínua da equipe 
de enfermagem que atuam no RPA.

(C)	 a	 maior	 incidência	 de	 complicações	 anestésica	 ou	
pós-operatória	 imediata	acontece	após	o	período	de	
permanência na RPA.

(D)	 a	permanência	na	RPA	é	uma	medida	para	prevenção,	
detecção e tratamento imediato das complicações, 
até	que	este	possa	 retornar,	 de	 forma	segura	a	 sua	
unidade de origem.

(E) a assistência de enfermagem deve estar voltada 
apenas para a recepção do paciente na RPA, sendo a 
permanência e avaliação para alta do paciente da RPA 
atribuições	exclusivamente	médicas.
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QUESTÃO 50
Na aplicação de penalidades do Código de 
Deontologia da Enfermagem, são consideradas 
situações agravantes:

(A)	 bons	antecedentes	profissionais.
(B) realizar atos sob coação.
(C) confessar espontaneamente a infração.
(D) cometer infração dolosamente.
(E) realizar infração sob emprego real de força física.




