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DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - HUAP - UFF

EDITAL 03/2016 - EBSERH/ HUAP-UFF - MÉDIO/TÉCNICO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 
questões), Legislação aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos 
Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

recursal contra gabarito. 
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas. 
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração. 
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
 

Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 

Setenta anos, por que não?
 Acho essa coisa da idade fascinante: tem a ver com o 
modo como lidamos com a vida. Se a gente a considera uma 
ladeira que desce a partir da primeira ruga, ou do começo de 
barriguinha, então viver é de certa forma uma desgraceira 
que acaba na morte. Desse ponto de vista, a vida passa a ser 
uma doença crônica de prognóstico sombrio. Nessa festa sem 
graça, quem fica animado? Quem não se amargura? 
 [...] 
 Pois se minhas avós eram damas idosas aos 50 anos, 
sempre de livro na mão lendo na poltrona junto à janela, com 
vestidos discretíssimos, pretos de florzinha branca (ou, em 
horas mais festivas, minúsculas flores ou bolinhas coloridas), 
hoje aos 70 estamos fazendo projetos, viajando (pode ser 
simplesmente à cidade vizinha para visitar uma amiga), indo ao 
teatro e ao cinema, indo a restaurante (pode ser o de quilo, ali 
na esquina), eventualmente namorando ou casando de novo. 
Ou dando risada à toa com os netos, e fazendo uma excursão 
com os filhos. Tudo isso sem esquecer a universidade, ou 
aprender a ler, ou visitar pela primeira vez uma galeria de arte, 
ou comer sorvete na calçada batendo papo com alguma nova 
amiga. 
 [...]
 Não precisamos ser tão incrivelmente sérios, cobrar tanto 
de nós, dos outros e da vida, críticos o tempo todo, vendo só 
o lado mais feio do mundo. Das pessoas. Da própria família. 
Dos amigos. Se formos os eternos acusadores, acabaremos 
com um gosto amargo na boca: o amargor de nossas próprias 
palavras e sentimentos. Se não soubermos rir, se tivermos 
desaprendido como dar uma boa risada, ficaremos com a cara 
hirta das máscaras das cirurgias exageradas, dos remendos 
e intervenções para manter ou recuperar a “beleza”. A alma 
tem suas dores, e para se curar necessita de projetos e afetos. 
Precisa acreditar em alguma coisa. 

(LUFT, Lya. In: http://veja.abril.com.br. Acesso em 18/09/16)

1) O modo pelo qual o texto é iniciado permite ao leitor 
concluir tratar-se de: 
a)  uma exposição pessoal de ponto de vista 
b)  uma representação consensual a respeito do tema 
c)  uma comprovação incontestável sobre o assunto 
d)  uma orientação consolidada como norma 
e)  uma explicação sem defesa de ponto de vista 

2) Para ampliar a expressividade de seu texto, a autora faz 
uso reiterado da linguagem figurada. Assinale a opção 
em que NÃO se percebe um exemplo desse recurso 
linguístico.
a)  “Se a gente a considera uma ladeira que desce a partir 

da primeira ruga” (1º§)
b)  “a vida passa a ser uma doença crônica de prognóstico 

sombrio.” (1º§)
c)  “Pois se minhas avós eram damas idosas aos 50 anos, 

sempre de livro na mão” (2º§)
d)  “acabaremos com um gosto amargo na boca: o amargor 

de nossas próprias palavras e sentimentos.” (3º§)
e)  “ficaremos com a cara hirta das máscaras das cirurgias 

exageradas” (3º§)

3) As aspas empregadas em “dos remendos e intervenções 
para manter ou recuperar a “beleza” ” (3º§) permitem a 
leitura de uma crítica à ideia de que: 
a)  cada idade tem sua beleza própria
b)  a beleza só está associada à juventude
c)  a beleza interior deve valer mais do que a exterior
d)  o conceito de beleza é subjetivo, bastante relativo
e)  trabalhando a mente, o corpo fica belo

4) Todas as palavras abaixo, retiradas do texto, possuem 
exemplo de dígrafos, EXCETO: 
a)  “Acho”
b)  “fascinante”
c)  “barriguinha” 
d)  “Quem”
e)  “florzinha”

5) No segundo parágrafo do texto a autora sugere que: 
a)  o hábito da leitura indica que a pessoa está envelhecendo 
b)  as pessoas idosas, atualmente, têm mais ânimo que as 

jovens
c)  a noção de velhice não se altera independente da época
d)  os idosos de hoje ocupam-se a ponto de esquecer a 

família
e)  as pessoas idosas, atualmente, aproveitam melhor a 

vida

6) No último parágrafo do texto, a repetição da conjunção 
“Se”, no início de algumas orações, representa uma 
ênfase ao valor semântico de:
a)  concessão 
b)  causa 
c)  condição 
d)  conformidade 
e)  consequência 

7) Em “Não precisamos ser tão incrivelmente sérios” 
(3º§), o vocábulo destacado poderia ser substituído, 
sem prejuízo de sentido, por:  
a)  perigosamente
b)  possivelmente
c)  controladamente 
d)  exageradamente 
e)  impulsivamente 

8) A pontuação empregada em “Das pessoas. Da própria 
família. Dos amigos.” (3º§) cumpre um papel expressivo 
ao gerar o seguinte efeito: 
a)  ritmo mais rápido do que com o emprego das vírgulas 
b)  ênfase a cada um dos termos da enumeração 
c)  hierarquização de valor aos termos da enumeração 
d)  ressignificação do sentido dos termos empregados 
e)  atribuição e valor imperativo aos termos enumerados 

Considerando o emprego do pronome “se” em:
 “A alma tem suas dores, e para se curar necessita de 

projetos e afetos.” (3º§), 

9) Nota-se uma ambiguidade oriunda do emprego 
incomum da forma passiva sintética. Desse modo, 
NÃO entendendo a construção como passiva, o leitor 
compreenderia a passagem da seguinte forma: 
a)  A alma tem suas dores, e para que cure a si mesma 

necessita de projetos e afetos
b)  A alma tem suas dores, e para que seja curada necessita 

de projetos e afetos
c)  A alma tem suas dores, e para que se sinta curada 

necessita de projetos e afetos
d)  A alma tem suas dores, e para que a curem necessita 

de projetos e afetos
e)  A alma tem suas dores, e para que busque a cura 

necessita de projetos e afetos
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10) A expressão “Desse ponto de vista,”, empregada no 
primeiro parágrafo, cumpre um papel coesivo à medida 
que: 
a)  resgata uma ideia apresentada e progride no seu 

desenvolvimento 
b)  apresenta uma ideia completamente nova em relação à 

anterior 
c)  antecipa uma informação que será desenvolvida no 

texto 
d)  contesta a informação apresentada anteriormente 
e)  ilustra uma ideia que ainda será apresentada

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Se Joana leu dois quintos de 60% das páginas de um 
livro, então a porcentagem que representa o total de 
páginas que ainda restam para Joana ler é:
a)  24%
b)  76%
c)  40%
d)  60%
e)  48%

12) Dos 40 alunos de uma sala de aula, sabe-se que 24 
deles gostam de Matemática, 26 deles gostam de 
Português, 4 deles não gostam nem de Português nem 
de Matemática. Desse modo, o total de alunos que 
gostam das duas disciplinas é:
a)  14
b)  6
c)  12
d)  10
e)  16

13) O algarismo da 80ª posição da sequência lógica: 3,4,5,
6,7,8,3,4,5,6,7,8,3,4,5,6,7,8,..., é:
a)  5
b)  6
c)  3
d)  8
e)  4

14) A negação da frase “Carlos foi à escola e foi bem na 
prova” de acordo com o raciocínio lógico proposicional 
é:
a)  Carlos não foi à escola e não foi bem na prova
b)  Carlos não foi à escola e foi bem na prova
c)  Carlos não foi à escola ou não foi bem na prova
d)  Carlos foi à escola ou não foi bem na prova
e)  Carlos foi à escola se, e somente se, foi bem na prova

15) Dentre as alternativas, a única incorreta é:
a)  Se uma proposição composta tem valor lógico verdadeiro 

e outra proposição composta tem valor lógico falso, 
então a conjunção entre elas, nessa ordem, é falso

b)  Se uma proposição composta tem valor lógico verdadeiro 
e outra proposição composta tem valor lógico falso, 
então a disjunção entre elas, nessa ordem, tem valor 
lógico verdadeiro

c)  Se uma proposição composta tem valor lógico verdadeiro 
e outra proposição composta tem valor lógico falso, 
então o bicondicional entre elas, nessa ordem, tem valor 
lógico falso

d)  Se uma proposição composta tem valor lógico verdadeiro 
e outra proposição composta tem valor lógico falso, 
então o condicional entre elas, nessa ordem, tem valor 
lógico verdadeiro

e)  Se uma proposição composta tem valor lógico 
verdadeiro e outra proposição composta tem valor 
lógico verdadeiro, então a conjunção entre elas tem 
valor lógico verdadeiro

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) A Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, autoriza o Poder 
Executivo a criar a empresa pública denominada 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 
e dá outras providências. Nesse sentido, considerando 
o que diz a referida lei sobre a natureza jurídica, 
patrimônio, vinculação e prazo de duração da EBSERH,  
assinale a alternativa correta.
a) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - 

EBSERH, tem personalidade jurídica de direito privado 
e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da 
Educação, com prazo de duração indeterminado

b) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - 
EBSERH, tem personalidade jurídica de direito público 
e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da 
Educação, com prazo de duração determinado

c) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - 
EBSERH, tem personalidade jurídica de direito público 
sem patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da 
Saúde, com prazo de duração indeterminado

d) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - 
EBSERH, tem personalidade jurídica de direito privado 
sem patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da 
Educação, com prazo de duração determinado

e) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - 
EBSERH, tem personalidade jurídica de direito privado 
e patrimônio próprio, vinculada apenas ao Ministério da 
Saúde, com prazo de duração indeterminado

17) Assinale a alternativa correta sobre os contratos 
firmados pela Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH segundo as previsões da Lei 
Federal nº 12.550, de 15/12/2011.
a) Ao contrato firmado entre a EBSERH e instituições 

federais de ensino será dada ampla divulgação por 
intermédio dos sítios da EBSERH na internet e, no 
caso de contratação com instituições congêneres, a 
divulgação é facultativa

b) Ao contrato firmado entre a EBSERH e instituições 
federais de ensino ou instituições congêneres será dada 
ampla divulgação por intermédio dos sítios da EBSERH 
e da entidade contratante na internet

c) Ao contrato firmado entre a EBSERH e instituições 
federais de ensino será dada ampla divulgação por 
intermédio dos sítios da EBSERH na internet e, no 
caso de contratação com instituições congêneres, a 
divulgação é vedada

d) Ao contrato firmado entre a EBSERH e instituições 
federais de ensino será dada ampla divulgação por 
intermédio de jornais impressos ou dos sítios da 
EBSERH e da entidade contratante na internet

e) Ao contrato firmado entre a EBSERH e instituições 
federais de ensino ou instituições congêneres será dada 
ampla divulgação apenas por intermédio dos jornais 
impressos

18) Assinale a alternativa correta quanto às previsões do 
Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, sobre os órgãos da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH.
a) Diretoria Executiva não é um dos órgãos estatutários da 

EBSERH
b) Diretoria Fiscal é um dos órgãos estatutários da 

EBSERH
c) Conselho Geral é um dos órgãos estatutários da 

EBSERH
d) Conselho de Administração é um dos órgãos estatutários 

da EBSERH
e) Conselho Consultivo não é um dos órgãos estatutários 

da EBSERH
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19) O Regimento Interno da EBSERH - 3ª revisão, estabelece 
a regra aplicável nas ausências e impedimentos do 
Presidente. Nesse sentido, assinale a alternativa 
correta.
a) Nas suas ausências, o Presidente será substituído pelo 

Diretor Vice-Presidente Executivo e nos impedimentos 
não haverá substituição

b) Nos impedimentos, o Presidente será substituído pelo 
Diretor Vice-Presidente Executivo e nas suas ausências 
não haverá substituição

c) Nas suas ausências e impedimentos, o Presidente será 
substituído pelo Diretor Presidente Executivo, o qual 
terá os mesmos deveres e atribuições

d) Nas suas ausências e impedimentos, o Presidente 
será substituído pelo Auditor Executivo, o qual terá os 
mesmos deveres e atribuições

e) Nas suas ausências e impedimentos, o Presidente será 
substituído pelo Diretor Vice-Presidente Executivo, o 
qual terá os mesmos deveres e atribuições

20) Assinale a alternativa correta sobre a regra do 
Regimento Interno da EBSERH - 3ª revisão sobre as 
reuniões da Diretoria Executiva.
a) Ocorrerão, ordinariamente, a cada mês e, 

extraordinariamente, a cada quinzena
b) Ocorrerão, ordinariamente, a cada ano e, 

extraordinariamente, sempre que convocadas pelo 
Conselho Fiscal

c) Ocorrerão, ordinariamente, a cada semana e, 
extraordinariamente, sempre que convocadas pelo 
Presidente

d) Ocorrerão, extraordinariamente, a cada semana 
e, ordinariamente, sempre que convocadas pelo 
Presidente

e) Ocorrerão, ordinariamente, a cada semestre, não 
havendo possibilidade de convocação extraordinária

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, compete ao 
Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade 
social. Considerando os objetivos da seguridade social, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
que contém os objetivos previstos na lei:
I. Resolutividade das ações de saúde. 
II. Descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo.
III. Irredutibilidade do valor dos benefícios.
IV. Universalidade da cobertura e do atendimento.
a) I, II, III e IV são corretos
b) Apenas I e II são corretos
c) Apenas I, II e III são corretos
d) Apenas II e IV são corretos
e) Apenas III e IV são corretos

22) Sobre a política de recursos humanos na área de saúde, 
de acordo com a lei 8080/90, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta:
I. A organização de um sistema de formação de recursos 

humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de 
pós-graduação, além da elaboração de programas de 
permanente aperfeiçoamento de pessoal, é um dos 
objetivos da política de recursos humanos na área de 
saúde.

II. Valorização da dedicação exclusiva aos serviços do 
Sistema Único de Saúde-SUS é um dos objetivos da 
política de recursos humanos na área de saúde.

III. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de 
Saúde-SUS constituem campo de prática para ensino 
e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas 
conjuntamente com o sistema educacional.

IV. Os servidores que legalmente acumulam dois cargos 
ou empregos não poderão exercer suas atividades 
em mais de um estabelecimento do Sistema Único de 
Saúde-SUS. 

a) I, II, III e IV são corretos
b) Apenas I e II são corretos
c) Apenas I, II e III são corretos
d) Apenas II e IV são corretos
e) Apenas III e IV são corretos

23) De acordo com decreto presidencial 7508 de 28 de 
junho de 2011, o conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade crescente, com 
a finalidade de garantir a integralidade da assistência à 
saúde, corresponde à (ao):
a) Rede de Atenção à Saúde
b) Porta de Entrada do Sistema de Saúde
c) Mapa da Saúde
d) Região de Saúde
e) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde

24) Considerando a resolução 453 do Conselho Nacional 
de Saúde, de 10 de maio de 2012, a participação de 
órgãos, entidades e movimentos sociais terá como 
critério a representatividade, a abrangência e a 
complementaridade do conjunto da sociedade, no 
âmbito de atuação do Conselho de Saúde. De acordo 
com as especificidades locais, aplicando o princípio 
da paridade, serão contempladas as representações 
abaixo, EXCETO:
a) Organizações de moradores
b) Organizações religiosas
c) Entidades dos prestadores de serviço de saúde
d) Poder judiciário
e) Governo 

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica 
da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus 
componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa 
do SUS e Pacto de Gestão. Foram seis as prioridades 
pactuadas no Pacto pela Vida (2006). Entre elas não se 
inclui:
a) Fortalecimento da Atenção Básica
b) Controle do câncer de pulmão e da próstata
c) Redução da mortalidade infantil e materna
d) Promoção da Saúde
e) Saúde do Idoso
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) O Centro Cirúrgico é o conjunto de áreas e instalações 
que permitem efetuar a cirurgia nas melhores condições 
de segurança para o paciente, e de conforto para a 
equipe de saúde. Assinale a alternativa incorreta.
a) Material cirúrgico é todo o conjunto de objetos, 

instrumentos e equipamentos que entram em contato 
direto ou indireto com a região operatória, utilizados 
para a execução de determinado procedimento cirúrgico

b) A classificação dos materiais cirúrgicos é de acordo 
com a sua função ou uso principal, visto que muitos 
equipamentos têm mais de uma utilidade. Basicamente, 
um procedimento cirúrgico segue 3 etapas principais: 
diérese, hemostasia e síntese

c) A sala de cirurgia deve abrigar, obrigatoriamente, dentre 
outros, mesa para o anestesista e seus medicamentos; 
aparelhos de anestesia e respiradores, foco de luz, 
bisturi elétrico e aparelho de ultrassom

d) Historicamente, sobre a paramentação cirúrgica, o 
objetivo primário das barreiras de proteção em sala 
operatória sempre se dirigiu para a proteção dos 
pacientes à exposição de microrganismos presentes e 
liberados pelos trabalhadores

e) A sala de cirurgia deve ter estruturalmente, dentre 
outros, pisos de superfície lisa; paredes anti-acústicas 
e teto de material lavável

27) O técnico de Enfermagem que atua no centro cirúrgico 
deve ter conhecimento especifico e conhecer os termos 
formados por prefixos utilizados no dia-a-dia cirúrgico, 
indicando o órgão e o ato cirúrgico a ser realizado. 
Assinale a alternativa correta.
a) Colostomia é a abertura do cólon intestinal através da 

parede abdominal
b) Apendicectomia é a abertura do apêndice através da 

parede abdominal
c) Histeropexia é a retirada do útero
d) Gastrorrafia é a abertura do estomago através da 

parede abdominal
e) Mastectomia é a redução da mama estéticamente

28) Para o cuidado de enfermagem de qualidade, o 
técnico de enfermagem deve conhecer os valores de 
normalidade dos sinais vitais para que possa referir o 
aumento ou a queda dos mesmos para o enfermeiro ou 
médico. Assinale a alternativa correta.
a) Os valores de referência para adultos da pressão arterial 

é 120x80 mmHg, da temperatura axilar é de 35,5 a 37,3,  
do pulso radial de 60 a 100 batimentos por minuto e da 
respiração é de 12 a 20 inspirações por minuto

b) Os valores de referência para adultos da pressão arterial 
é 140x90 mmHg, da temperatura axilar é de 36,5 a 37,5,  
do pulso radial de 80 a 100 batimentos por minuto e da 
respiração é de 12 a 20 inspirações por minuto

c) Os valores de referência para adultos da pressão arterial 
é 120x80 mmHg, da temperatura axilar é de 36,0 a 37,5,  
do pulso radial de 90 a 100 batimentos por minuto e da 
respiração é de 16 a 22 inspirações por minuto

d) Os valores de referência para adultos da pressão arterial 
é 140x80 mmHg, da temperatura axilar é de 36,0 a 38,0,  
do pulso radial de 100 a 120 batimentos por minuto e da 
respiração é de 14 a 18 inspirações por minuto

e) Os valores de referência para adultos da pressão arterial 
é 130x90 mmHg, da temperatura axilar é de 35,0 a 37,0,  
do pulso radial de 70 a 90 batimentos por minuto e da 
respiração é de 12 a 20 inspirações por minuto

29) Os _________________________ são produtos que 
entram em contato com a pele não integra ou mucosas 
integras colonizadas. Assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna.
a) Produtos para saúde críticos
b) Produtos para saúde semi críticos
c) Produtos para saúde não críticos
d) Produtos para saúde não estéreis
e) Produtos para saúde limpos

30) A __________________ é uma situação que não pode 
ser adiada, deve ser resolvida rapidamente, pois se 
houver demora, corre-se até mesmo o risco de morte. 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.
a) Emergência
b) Cirurgia eletiva
c) Internação eletiva
d) Urgência
e) Cirurgia reparativa

31) Na coleta de sangue venoso periférico é muito 
importante a orientação sobre os cuidados básicos 
com o paciente após a coleta, essa orientação, na 
maioria das vezes, deve ser dada pelo coletor que 
normalmente é o técnico de enfermagem. Assinale a 
alternativa incorreta.
a) O técnico de enfermagem deve orientar aos pacientes 

idosos ou em uso de anticoagulantes manterem pressão 
sobre o local de punção por cerca de 3 minutos ou até 
parar o sangramento

b) O técnico de enfermagem deve orientar os pacientes 
em geral para não carregarem peso imediatamente 
após a coleta

c) O técnico de enfermagem deve orientar os pacientes 
em geral a observarem o uso de relógio, pulseira ou 
mesmo vestimenta que possa estar garroteando o braço 
puncionado

d) O técnico de enfermagem deve orientar os pacientes em 
geral para massagearem o local da punção enquanto 
pressiona o local

e) A compressão do local de punção é de responsabilidade 
do técnico de enfermagem. Se não puder executá-lo, 
deverá estar atento à maneira do paciente fazê-lo

32) De acordo com o código de ética dos profissionais 
de enfermagem, especificamente a lei 7498 de 1986, 
o técnico de enfermagem exerce atividade de nível 
médio. Assinale a alternativa incorreta em relação às 
competências dos técnicos de enfermagem.
a) Cabe ao Técnico de enfermagem participar da 

programação da assistência de enfermagem
b) Cabe ao Técnico de enfermagem executar ações 

assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do 
enfermeiro, observando o disposto no parágrafo único 
do artigo 11 desta lei

c) Cabe ao Técnico de enfermagem participar da 
orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em 
grau auxiliar

d) Cabe ao Técnico de enfermagem participar da equipe 
de saúde

e) Cabe ao Técnico de enfermagem realizar a Consulta de 
enfermagem

33) Infelizmente, no Brasil, a adesão dos pacientes ao 
tratamento do Diabetes Mellitus e da Hipertensão arterial 
é muito baixa, com isso essas doenças se tornam as 
duas principais causas da _____________________. 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.
a) Doença Renal Crônica
b) Osteoropose
c) Doença de Chagas
d) Síndrome de Cushing
e) Colite ulcerativa
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34) O Mês de outubro é considerado o mês rosa por divulgar 
na mídia as maneiras de se prevenir o Câncer de Mama 
e cuidar da saúde da mulher. Assinale a alternativa 
correta.
a) O exame de colposcopia é o principal exame para a 

detecção precoce do Câncer de mama
b) O auto exame da mama e a mamografia são os principais 

exames de detecção precoce do câncer de mama
c) A mastectomia é o único tratamento para as pacientes 

com o câncer de mama, independente do seu estágio
d) A Histerosalpingografia é um exame primordial para a 

detecção precoce do Câncer de mama
e) O auto exame da mama e a colposcopia são os principais 

exames de detecção precoce do câncer de mama

35) No atendimento a um politraumatizado, onde há a 
suspeita de ruptura de baço, o técnico de enfermagem 
e toda equipe devem tomar iniciativas para prevenir 
o ___________________. Assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna.
a) Choque séptico
b) Choque cardiogênico
c) Choque hipovolêmico
d) Choque neurogênico
e) Choque anafilático

36) A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima 1 
milhão de casos de sífilis por ano entre as gestantes e 
preconiza a detecção e o tratamento oportunos destas 
e de seus parceiros sexuais portadores de sífilis, 
considerando que a infecção pode ser transmitida ao 
feto, com graves implicações. Assinale a alternativa 
correta.
a) A sifilis é causada por bactérias que integram o complexo 

Mycobacterium sifiolosis
b) A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica de evolução 

crônica, cujo agente etiológico é o treponema pallidum, 
uma bactéria gram negativa, do grupo das espiroquetas, 
de alta patogenicidade

c) A sífilis é uma doença sexualmente transmissível (DST) 
considerada um grande problema de saúde pública pela 
OMS, a transmissão horizontal é a principal preocupação 
da OMS

d) O modo de transmissão predominante é a aerossol. A 
transmissão ocorre de forma mais eficiente nas fases 
primária e secundária da doença

e) A bactéria causadora de sífilis quando presente na 
circulação sanguínea da gestante, não consegue 
atravessar a barreira placentária evitando a transmissão 
vertical

37) O calendário nacional de vacinação é o guia para a 
vacinação correta das crianças, desde o nascimento, 
de acordo com o calendário do ano de 2016 assinale a 
alternativa correta.
a) A única vacina administrada ao nascer é a BCG, não 

existem contra indicações para essa vacina
b) A vacina contra a Hepatite B deve ser administrada nos 

tempos 2-4-6 meses
c) A vacina de Hepatite A deve ser administrada em 

crianças de 15 meses até menores de 2 anos de idade
d) A Vacina contra a influenza é oferecida anualmente às 

crianças maiores que 6 meses e menores que 3 anos de 
idade

e) Pneumocócica 10 valente deve ser administrada em 2 
doses aos 4 e 8 meses de idade

38) O técnico de enfermagem que atua no pronto 
atendimento deve reconhecer sintomas de doenças 
comuns como a dengue. Assinale a alternativa incorreta.
a) São sintomas da Dengue: dores musculares, 

abdominais, atrás dos olhos, costas e ossos
b) Outro sintoma da dengue é dores fortes nas articulações
c) Também são sintomas da dengue: febre, fadiga, mal 

estar, perda de apetite, tremor e suor
d) Sintomas comuns da dengue são: dores de cabeça, 

erupção vermelha pelo corpo, náusea e tonturas
e) São mais sintomas da dengue: dores nos ouvidos, tosse 

produtiva e pescoço rígido

39) As Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) são 
doenças multifatoriais que se desenvolvem no decorrer 
da vida e são de longa duração, elas são consideradas 
um grave problema de saúde pública. Assinale a 
alternativa incorreta.
a) A Doença coronariana é uma DCNT
b) A Doença renal crônica é uma DCNT
c) A Doença vascular periférica é uma DCNT
d) O Câncer é uma DCNT
e) A Hanseníase é uma DCNT

40) As infecções hospitalares são todas as infecções 
adquiridas durante a internação hospitalar ou então 
relacionadas a algum procedimento realizado no 
hospital, podendo inclusive se manifestar após a alta. 
Essas infecções aumentam a morbidade, o tempo de 
internação e os custos. Leia as afirmativas a seguir.
I. Atualmente o termo infecção hospitalar está sendo 

substituído por Infecção Relacionada à Assistência à 
Saúde (IRAS).

II. Essa mudança abrange não só a infecção adquirida 
no hospital, mas também aquela relacionada a 
procedimentos feitos em ambulatórios, durante os 
cuidados domiciliares e à infecção ocupacional adquirida 
por profissionais da saúde.

III. A ocorrência de infecção não depende das condições 
clínicas do paciente, da virulência e inoculo dos micro-
organismos e de fatores relacionados à internação.

 Assinale a alternativa correta:
a) As afirmativas I, II e III estão corretas
b) Apenas a afirmativa I está correta
c) As afirmativas I e II estão corretas
d) Apenas a afirmativa III está correta
e) As afirmativas I e III estão corretas

41) A recuperação anestésica (RA) é o local destinado 
a receber o paciente no pós-operatório imediato até 
que recupere a consciência e tenha seus sinais vitais 
estáveis. Leia as afirmativas a seguir.
I. A Assistência prestada ao paciente na RA requer 

cuidados constantes, necessitando de monitorização e 
controle rigoroso de sua evolução.

II. A assistência prestada na RA é de cuidados críticos e 
necessita de uma equipe de enfermagem sempre alerta 
para atuar de maneira rápida e eficiente diante das 
complicações.

III. As complicações na RA são raras, as mais comuns são: 
Choque cardiogênico, choque séptico e hipóxia grave.

 Assinale a alternativa correta.
a) As afirmativas I e II estão corretas
b) As afirmativas I, II e III estão corretas
c) Apenas a afirmativa III está correta
d) As afirmativas I e III estão corretas
e) Apenas a afirmativa I está correta
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42) A ________________ é uma doença infecto contagiosa 
causada por uma bactéria chamada Bacilo de Koch 
(BK), que afeta principalmente os pulmões, mas também 
pode ocorrer nos ossos, rins e meninges. Assinale a 
alternativa que completa corretamente a lacuna.
a) Hanseníase
b) Estreptococose
c) Criptococose
d) Tuberculose
e) Virose

43) A notificação compulsória consiste na comunicação da 
ocorrência de casos individuais, agregados de casos 
ou surtos, suspeitos ou confirmados, de agravos 
relacionados na portaria do ministério da saúde. 
Assinale a alternativa incorreta.
a) São doenças de notificação compulsória: dengue, 

febre amarela, hanseníase, sífilis congênita, rubéola, 
sarampo

b) São doenças de notificação compulsória: doença de 
chagas, febre amarela, hanseníase, sífilis em gestante, 
AIDS, tuberculose

c) São doenças de notificação compulsória: Poliomelite, 
dengue, hanseníase, sífilis em gestante, AIDS, 
leptospirose

d) São doenças de notificação compulsória: Poliomelite, 
dengue, febre amarela, raiva humana, sífilis congênita, 
AIDS, sarampo

e) São doenças de notificação compulsória: tétano, crohn, 
lúpus, faringite, dengue, hanseníase, sífilis em gestante, 
AIDS, tuberculose

44) Uma epidemia do diabetes mellitus (DM) está em curso. 
Atualmente estima-se que a população mundial com 
diabetes seja da ordem de 387 milhões e que alcance 471 
milhões até o ano de 2035. Leia as afirmativas a seguir.
I. O DM tipo 2 é a forma verificada em 90-95% dos casos 

e caracteriza-se por defeitos na ação e secreção da 
insulina e na regulação da produção hepática da glicose.

II. Os valores de glicose plasmática considerado normal 
em jejum é de < 100mg/dl, na tolerância a glicose 
diminuída em jejum é de ≥ 100mg/dl a <126 mg/dl e no 
diabetes mellitus em jejum ≥ 126 mg/dl.

III. O método preferencial para a determinação da glicemia 
para fins diagnósticos é a glicemia capilar, pois o 
paciente não precisa ir ao laboratório para colher.

 Assinale a alternativa correta.
a) As afirmativas I e II estão corretas
b) As afirmativas I, II e III estão corretas
c) Apenas a afirmativa I está correta
d) Apenas a afirmativa II está correta
e) As afirmativas I e III estão corretas

45) Segurança do trabalho ou também denominado 
segurança ocupacional é um conjunto de ciências 
e tecnologias que tem o objetivo de promover a 
segurança do trabalhador no seu local de trabalho. 
Assinale a alternativa incorreta.
a) Os principais agentes físicos encontrados no ambiente 

hospitalar são: calor, ruído, radiações ionizantes, 
radiações não ionizantes e pressões anormais

b) Os principais agentes químicos encontrados no ambiente 
hospitalar são: agentes de limpeza, desinfecção e 
esterilização, drogas quimioterápicas, gases medicinais 
e produtos para manutenção de equipamentos

c) O risco biológico é menos comum e menos grave no 
ambiente hospitalar e está relacionado diretamente ao 
setor, cada setor terá seus riscos biológicos

d) Além dos riscos físicos, químicos e biológicos, também 
existem no ambiente hospitalar os riscos mecânicos e 
ergonômicos

e) A incidência de acidentes perfuro cortantes com material 
biológico na área da enfermagem é alta, a prevenção 
e treinamento constante e o uso de dispositivos de 
proteção é importante para a redução dessa incidência.

46) De acordo com a diretriz de atendimento da parada 
cardiorrespiratória (PCR) do ano de 2015 da American 
Heart Association houve mudanças no atendimento a 
PCR, o técnico de enfermagem deve estar atento às 
mudanças para realizar um atendimento de qualidade 
quando necessário. Assinale a alternativa correta.
a) O número de compressões torácicas na massagem 

cardíaca deve ser em 90 e 110 compressões por minuto
b) O número de compressões torácicas na massagem 

cardíaca deve ser em 100 e 120 compressões por 
minuto

c) O número de compressões torácicas na massagem 
cardíaca deve ser em 150 e 170 compressões por 
minuto

d) O número de compressões torácicas na massagem 
cardíaca deve ser em 80 e 100 compressões por minuto

e) O número de compressões torácicas na massagem 
cardíaca deve ser em 100 e 140 compressões por 
minuto

47) Os Cateteres Venosos Centrais (CVCs) fazem parte 
da rotina de trabalho do técnico de enfermagem, esse 
deve manter sua permeabilidade e realizar o curativo de 
forma correta para que o cateter se mantenha livre de 
infecções. Leia as afirmativas a seguir.
I. O técnico de enfermagem poderá utilizar gaze ou 

curativo estéril transparente semipermeável para cobrir 
o sítio de inserção dos cateteres de acordo com a rotina 
estabelecida na unidade.

II. O técnico de enfermagem deverá sempre trocar o 
curativo na presença de sujidade.

III. Após a limpeza da pele, proceder à desinfecção com os 
anti-sépticos estabelecidos na rotina da unidade a cada 
troca de curativo.

 Assinale a alternativa correta.
a) As afirmativas I, II e III estão corretas
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
c) Apenas a afirmativa I está correta
d) Apenas a afirmativa III está correta
e) Apenas a afirmativa II está correta

48) A administração de medicamentos deve ser feita com 
eficiência, segurança, qualidade e responsabilidade, 
para que seja atingido o objetivo terapêutico 
implementado e que o paciente evolua clinicamente. 
A __________________ de fármacos possui algumas 
vantagens claras em relação à via oral. Por ser mais 
ligeira e mais previsível. Além disso, a dose eficaz pode 
ser determinada de forma mais precisa. Na terapia 
emergencial, esse tipo de administração é valiosa. 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.
a) Administração enteral
b) Administração retal
c) Administração sublingual
d) Administração parenteral
e) Administração intra-peritoneal

49) O _________________________ é a estratégia isolada 
que mais previne mortes infantis, além de promover 
a saúde física, mental e psíquica da criança e da 
mulher que _______________. Esse é recomendado 
por dois anos, com exclusividade nos primeiros seis 
meses. Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas.
a) Controle da desnutrição/ adere ao tratamento
b) Controle da obesidade infantil/ emagrece
c) Controle da violência infantil/ sofre violência
d) Controle do raquitismo/ adere ao tratamento
e) Aleitamento materno/ amamenta
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50) O ___________________________ é um processo que 
pode levar à morte (necrose) do músculo cardíaco por 
falta de aporte adequado de nutrientes e oxigênio. É 
causado pela redução do fluxo sanguíneo coronariano 
não compensado pelo organismo. Assinale a alternativa 
que completa corretamente a lacuna.
a) Acidente vascular cerebral hemorrágico
b) Acidente vascular cerebral isquêmico
c) Doença arterial periférica grave
d) Endocardite bacteriana
e) Infarto agudo do miocárdio
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