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NÍVEL D
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
22 de maio de 2016
Nome: ___________________________________ Nº de Inscrição: _________
BOLETIM DE QUESTÕES
LEIA COM MUITA ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES SEGUINTES.
1

Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 45 QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Legislação, e
25 de Conhecimentos Específicos. Cada questão objetiva apresenta cinco alternativas, identificadas com as letras (A), (B), (C),
(D) e (E), das quais apenas uma é correta.

2

Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA.

3

É necessário conferir se a prova está completa e sem falhas, bem como se o seu nome e seu número de inscrição
conferem com os dados contidos no CARTÃO-RESPOSTA. Caso exista algum problema, comunique-o imediatamente ao
fiscal de sala.

4

Após a conferência, assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA.

5

A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

6

O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou danificado de qualquer modo. Não é
permitida a utilização de qualquer espécie de corretivo. O Cartão-Resposta somente será substituído caso contenha falha de
impressão e/ou se os dados contidos no cartão não corresponderem aos seus.

7

O CARTÃO-RESPOSTA será o único documento considerado para a correção das provas objetivas.

8

O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por, no mínimo, 2 (duas) horas após o
início da prova.

9

Quando terminar a prova, devolva ao fiscal de sala todo o material relacionado no item 2 acima e assine a LISTA DE
PRESENÇA. A assinatura do seu nome deve corresponder àquela que consta no seu documento de identificação.

10 O tempo disponível para a prova é de quatro horas, com início às 08:00 horas e término às 12:00 horas, observado o
horário de Belém-PA. O candidato na condição de PcD que solicitou tempo adicional tem direito 1 (uma) hora além do tempo
determinado para a prova.
11 Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
BOLETIM DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
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MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTÕES DE 1 A 45.
LÍNGUA PORTUGUESA

Empatia
1
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As pessoas se preocupam em ser simpáticas, mas pouco se esforçam para ser empáticas, e
algumas talvez nem saibam direito o que o termo significa. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar
do outro, de compreendê-lo emocionalmente. Vai muito além da identificação. Podemos até não sintonizar
com alguém, mas nada impede que entendamos as razões pelas quais ele se comporta de determinado
jeito, o que o faz sofrer, os direitos que ele tem.
Nada impede?
Foi força de expressão. O narcisismo, por exemplo, impede a empatia. A pessoa é tão autofocada
que para ela só existem dois tipos de gente: os seus iguais e o resto, sendo que o resto não merece um
segundo olhar. Narciso acha feio o que não é espelho. Ele se retroalimenta de aplausos, elogios e
concordâncias, e assim vai erguendo uma parede que o blinda contra qualquer sentimento que não lhe diga
respeito. Se pisam no seu pé, reclama e exige que os holofotes se voltem para essa agressão gravíssima.
Se pisarem no pé do outro, é porque o outro fez por merecer.
Afora o narcisismo, existe outro impedimento para a empatia: a ignorância. Pessoas que não
circulam, não possuem amigos, não se informam, não leem, enfim, pessoas que não abrem seus horizontes
tornam-se preconceituosas e mantêm-se na estreiteza da sua existência. Qualquer estranho que possua
hábitos diferentes será criticado em vez de respeitado. Os ignorantes têm medo do desconhecido.
E afora o narcisismo e a ignorância, há o mau-caratismo daqueles que, mesmo tendo o dever de
pensar no bem público, colocam seus próprios interesses acima do de todos, e aí os exemplos se
empilham: políticos corruptos, empresários que só visam o lucro sem respeitar a legislação, pessoas que
“compram” vagas de emprego e de estudo que deveriam ser conquistadas através dos trâmites usuais, sem
falar em atitudes prosaicas como furar fila, estacionar em vaga para deficientes, terminar namoros pelo
Facebook, faltar compromissos sem avisar antes, enfim, aquelas "coisinhas" que se faz no automático sem
pensar que há alguém do outro lado do balcão que irá se sentir prejudicado ou magoado.
É um assunto recorrente: precisamos de mais gentileza etc. e tal. Para muitos, puxar uma cadeira
para a moça sentar ou juntar um pacote que alguém deixou cair, basta. Sim, somos todos gentis, mas
colocar-se no lugar do outro vai muito além da polidez e é o que realmente pode melhorar o mundo em que
vivemos. A cada pequeno gesto diário, a cada decisão que tomamos, estamos interferindo na vida alheia.
Logo, sejamos mais empáticos do que simpáticos. Ninguém espera que você e eu passemos a agir como
heróis ou santos, apenas que tenhamos consciência de que só desenvolvendo a empatia é que se cria uma
corrente de acertos e de responsabilidade - colocar-se no lugar do outro não é uma simples gentileza que se
faz, é a solução para sairmos dessa barbárie disfarçada e sermos uma sociedade civilizada de fato.
(MEDEIROS, Martha. A graça da coisa. São Paulo: Arqueiro, 2015)

1

No texto Empatia, a autora argumenta que para “sermos uma sociedade civilizada de fato” é necessário que
sejamos mais

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

simpáticos.
narcisistas.
gentis.
empáticos.
autofocados.

2

O trecho “...algumas talvez nem saibam direito o que o termo significa.”(linha 2) expressa incerteza. Essa
incerteza pode ser depreendida pelo sentido das palavras

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

talvez e saibam.
algumas e talvez.
nem e saibam.
talvez e nem.
algumas e nem.
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3

No trecho “...acima do de todos,...” (linha 18), foi omitida uma palavra empregada anteriormente no texto. A
palavra em questão é

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

narcisismo.
dever.
interesse.
mau-caratismo.
bem.

4

A palavra se, que, no texto Empatia, foi empregada com sentidos diferentes, expressa a ideia de condição
em

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro.” (linhas 2 e 3)
“Se pisam no seu pé, reclama e exige ...” (linha 11)
“...ele se comporta de determinado jeito,...” (linhas 4 e 5)
“Ele se retroalimenta de aplausos...” (linha 9)
“...colocar-se no lugar do outro não é uma simples gentileza ...” (linha 30)

5

O termo prosaicas (linha 21) é sinônimo de

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

corruptas.
irrefletidas.
raras.
comuns.
relevantes.

6

No trecho “...qualquer sentimento que não lhe diga respeito.” (linhas 10 e 11), o pronome lhe se refere a

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

gente.
pessoa.
Narciso.
espelho.
aplausos.

7

O verbo dever (linha 20) se apresenta na terceira pessoa do plural porque concorda com

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

todos.
políticos.
empresários.
pessoas.
vagas.

8

A palavra logo no trecho “Logo, sejamos mais empáticos do que simpáticos.” (linha 28) tem o sentido de

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

inclusão.
condição.
exclusão.
negação.
conclusão.

9

De acordo com o texto, só a gentileza não basta para melhorar o mundo em que vivemos. É preciso
desenvolver a empatia porque

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

gentileza não se pratica com todos.
ela alimenta o narcisismo.
é ela que pode melhorar o mundo em que vivemos.
sendo empáticos nos tornaremos heróis.
assim nos tornamos mais simpáticos.
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10 No trecho “Ninguém espera que você e eu passemos a agir como heróis ou santos, apenas que tenhamos
consciência...” (linhas 28 e 29), os verbos passar e ter se referem a eventos que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

estão ocorrendo.
ocorreram no passado.
ocorreram antes de outro evento.
podem ocorrer, são apenas possibilidades.
ocorrerão em breve.

LEGISLAÇÃO
11 A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. O servidor habilitado em concurso
público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2 (dois) anos de efetivo exercício.
4 (quatro) anos de efetivo exercício.
3 (três) anos de efetivo exercício.
1 (um) ano de efetivo exercício.
5 (cinco) anos de efetivo exercício.

12 De acordo com a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações, o servidor fará jus a trinta dias
de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço,
ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Para o primeiro período de férias serão exigidos
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

6 (seis) meses de exercício.
8 (oito) meses de exercício.
9 (nove) meses de exercício.
12 (doze) meses de exercício.
10 (dez) meses de exercício.

13 Estabelece a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações, que o concurso público terá
validade de até
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3 (três) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
4 (quatro) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
2 (dois) anos, podendo ser prorrogado duas vezes, por igual período.
3 (três) anos, podendo ser prorrogado duas vezes, por igual período.

14 De acordo com a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações, ao entrar em exercício, o
servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36
(trinta e seis) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o
desempenho do cargo, observados os seguinte fatores:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assiduidade, disciplina e capacidade de iniciativa, somente.
Assiduidade, disciplina, produtividade, somente.
Disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade, somente.
Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa e produtividade, somente.
Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade.
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15 Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço, em conformidade com a Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990 e suas alterações, nas seguintes situações:
(A) Por 3 (três) dias, para doação de sangue; pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou
recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 4 (quatro) dias; por 12 (doze) dias consecutivos em
razão de: casamento, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados,
menor sob guarda ou tutela e irmãos.
(B) Por 1 (um) dia, para doação de sangue; pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou
recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 2 (dois) dias; por 8 (oito) dias consecutivos em razão
de: casamento, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor
sob guarda ou tutela e irmãos.
(C) Por 4 (quatro) dias, para doação de sangue; pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou
recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 8 (oito) dias; por 15 (quinze) dias consecutivos em
razão de: casamento, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados,
menor sob guarda ou tutela e irmãos.
(D) Por 6 (seis) dias, para doação de sangue; pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou
recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 10 (dez) dias; por 20 (vinte) dias consecutivos em
razão de: casamento, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados,
menor sob guarda ou tutela e irmãos.
(E) Por 1 (um) dia, para doação de sangue; pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou
recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 3 (três) dias; por 10 (dez) dia consecutivos em razão
de: casamento, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor
sob guarda ou tutela e irmãos.

16 O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual
período, a critério da autoridade superior e dela (sindicância) poderá resultar, em conformidade com a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações, o seguinte:
(A) Arquivamento do processo; aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30
(trinta) dias; instauração de processo disciplinar.
(B) Arquivamento do processo; aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30
(trinta) dias; demissão; destituição de cargo em comissão e instauração de processo disciplinar.
(C) Arquivamento do processo; aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30
(trinta) dias; cassação de aposentadoria ou disponibilidade e instauração de processo disciplinar.
(D) Aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias; destituição de função
comissionada e instauração de processo disciplinar.
(E) Arquivamento do processo; aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 60 (sessenta) dias;
destituição de cargo em comissão e instauração de processo disciplinar.

17 O Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil
do Poder Executivo Federal, combinado com a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações.
Assim sendo, em todos os órgãos e entidades da administração Pública Federal direta, indireta, autárquica e
fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá
ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do
servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. A pena aplicável ao servidor público pela
Comissão de Ética é
(A) advertência, e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes,
com ciência do faltoso.
(B) suspensão, e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes,
com ciência do faltoso.
(C) advertência e suspensão, e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus
integrantes, com ciência do faltoso.
(D) censura, e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com
ciência do faltoso.
(E) advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias, e sua fundamentação constará do respectivo parecer,
assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.
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18 A Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005, dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao
Ministério da Educação, e dá outras providências. Caberá à Instituição Federal de Ensino avaliar anualmente
a adequação do quadro de pessoal às suas necessidades, propondo ao Ministério da Educação, se for o
caso, o seu redimensionamento, consideradas, entre outras, as seguintes variáveis:
(A) demandas institucionais; proporção entre os quantitativos da força de trabalho do Plano de Carreira e
usuários; inovações tecnológicas, somente.
(B) demandas institucionais; proporção entre os quantitativos da força de trabalho do Plano de Carreira e
usuários; inovações tecnológicas e modernização dos processos de trabalho no âmbito da Instituição.
(C) proporção entre os quantitativos da força de trabalho do Plano de Carreira e usuários; inovações tecnológicas
e modernização dos processos de trabalho no âmbito da Instituição, somente.
(D) demandas institucionais; proporção entre os quantitativos da força de trabalho do Plano de Carreira e
usuários e modernização dos processos de trabalho no âmbito da Instituição, exclusivamente.
(E) demandas institucionais; inovações tecnológicas; e modernização dos processos de trabalho no âmbito da
Instituição, exclusivamente.

19 O Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de
Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com as seguintes finalidades:
(A) I - melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão; II - adequação das
competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo como referência o plano
plurianual; III - divulgação e gerenciamento das ações de capacitação e IV - racionalização e efetividade dos
gastos com capacitação, somente.
(B) I - desenvolvimento permanente do servidor público; II - adequação das competências requeridas dos
servidores aos objetivos das instituições, tendo como referência o plano plurianual; III - divulgação e
gerenciamento das ações de capacitação e IV - racionalização e efetividade dos gastos com capacitação,
somente.
(C) I - melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão; II desenvolvimento permanente do servidor público; III - adequação das competências requeridas dos
servidores aos objetivos das instituições, tendo como referência o plano plurianual; IV - divulgação e
gerenciamento das ações de capacitação e V - racionalização e efetividade dos gastos com capacitação.
(D) I - melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão; II desenvolvimento permanente do servidor público; III - adequação das competências requeridas dos
servidores aos objetivos das instituições, tendo como referência o plano plurianual e IV - divulgação e
gerenciamento das ações de capacitação, somente.
(E) I - melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão; II desenvolvimento permanente do servidor público; III - adequação das competências requeridas dos
servidores aos objetivos das instituições, tendo como referência o plano plurianual e IV - racionalização e
efetividade dos gastos com capacitação.

20 O Decreto nº 5.378, de 23 de fevereiro de 2005, estabelece o Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização - GESPÚBLICA e o Comitê Gestor do Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização, e dá outras providências. O referido Programa tem a finalidade de contribuir para a
melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e para o aumento da competitividade do
País. Poderão participar, voluntariamente, das ações do GESPÚBLICA
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pessoas e organizações, públicas ou privadas.
pessoas e organizações públicas, somente.
organizações públicas ou privadas, somente.
pessoas e organizações privadas, somente.
organizações públicas, somente.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21 A Lei nº 7.498/86, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem. No
seu Art. 12, refere que o Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e
acompanhamento do trabalho em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de
Enfermagem, cabendo-lhe diferentes funções. Dentre essas funções, cita(m)-se:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
Prescrição da assistência de enfermagem em instituições privadas.
Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
Organização e direção dos serviços de enfermagem em instituições públicas.
Participação na programação da assistência de enfermagem.

22 Sobre o Sistema de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS), é correto afirmar:
(A) Possui um Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis
(DCNT) no Brasil, 2011-2022, que define e prioriza as ações e os investimentos necessários para preparar o
país para enfrentar e deter as DCNT nos próximos dez anos.
(B) Refere-se à construção e consolidação de uma política de saúde mental e laboral de gestão de pessoas,
entre os diferentes órgãos da Administração Pública Federal.
(C) Conforme definido no Decreto nº 6.833/2009, consiste na reabilitação da saúde do servidor, compreendendo
as diversas áreas de atuação relacionadas à atenção à saúde do servidor público civil federal.
(D) Realiza ações de promoção, vigilância em saúde, prevenção, assistência, além de acompanhamento
longitudinal dos servidores públicos federais, o que é fundamental na melhoria da resposta ao tratamento dos
usuários com doenças degenerativas.
(E) Cada unidade SIASS é responsável pelo monitoramento da sua execução e pelas propostas do Conselho
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA, conforme previsto no Decreto nº 7.272/2010.

23 De acordo com o Sistema de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS), sobre Vigilância em
Saúde do Servidor, é correto afirmar:
(A) Os agentes se apresentam na forma de micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e suas toxinas, tais
como: bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários e vírus, entre outros organismos.
(B) É a prevenção dos riscos à saúde, a avaliação ambiental e a melhoria das condições e da organização do
processo de trabalho de modo a ampliar a autonomia e o protagonismo dos servidores.
(C) É a ciência responsável por avaliar e analisar os riscos ocupacionais, assim como promover medidas
corretivas e preventivas relacionadas ao ambiente de trabalho, assegurando a saúde do servidor.
(D) É o conjunto de ações contínuas e sistemáticas, que possibilita detectar, conhecer, pesquisar, analisar e
monitorar os fatores determinantes e condicionantes da saúde relacionados aos ambientes e processos de
trabalho, e tem por objetivo planejar, implantar e avaliar intervenções que reduzam os riscos ou agravos à
saúde.
(E) É um sistema de cuidados em saúde que trata de possível dano potencializado pelos agentes a que o
servidor está exposto em um determinado período de tempo, configurando-se como acima do limite de
tolerância.

24 Os medicamentos só podem ser administrados pelo profissional técnico de enfermagem após prescrição de
um profissional licenciado para tal e considerados seguros para uso somente sob supervisão de um
profissional de saúde. Sobre medicamento, é correto afirmar que se trata de
(A) substância biológica destinada para uso no diagnóstico, cura, alívio, tratamento ou prevenção de uma
doença; ou destinada a afetar a estrutura ou função do corpo.
(B) substância química destinada para uso no diagnóstico, cura, alívio, tratamento ou prevenção de uma doença;
ou destinada a afetar a estrutura ou função do corpo.
(C) matéria-prima tecnicamente obtida ou elaborada, com finalidade sanitária, preventiva ou para fins de
diagnóstico médico.
(D) produto tecnicamente elaborado para atender às necessidades dietéticas de pessoas em condições
fisiológicas especiais.
(E) substâncias naturais ou sintéticas que, em concentração e veículos apropriados, tenha como principal
finalidade a odorização de pessoas ou ambientes.
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25 Cada pessoa responde aos medicamentos de modo diferente, dependendo de seu perfil genético, idade,
altura corporal, ou do uso simultâneo de outros medicamentos. O técnico de enfermagem deve ser sempre
cuidadoso e para reduzir riscos, é necessário
(A) considerar que a presença de alimentos no trato digestório aumenta a absorção de medicamentos
administrados por via endovenosa, por exemplo, tornando o medicamento menos eficaz.
(B) considerar que medicamentos tomados por via oral, por exemplo, devem ser absorvidos por meio do
conteúdo linfático ou do sistema biliar.
(C) assegurar-se de que sabe precisamente como uma medicação deve ser administrada, o horário, e se pode
ser tomada junto com outros medicamentos. E ainda informar-se sobre o propósito e as ações de cada
medicamento prescrito.
(D) considerar que a tolerância ao medicamento acontece quando diferentes medicamentos são usados
repetidamente, por um curto período de tempo, e o corpo adapta-se à sua presença constante, tornando-o
menos eficaz.
(E) considerar que as reações medicamentosas adversas duram 12 horas e resultam de alergias
medicamentosas que podem ser tratadas com o uso de medicamentos sublinguais.

26 A administração de medicamentos correspondente à aplicação de fármacos no organismo através das várias
vias possíveis de acordo com a proposta terapêutica. Para administrar medicamentos, é necessário formação
e capacitação específicas. Quanto a essa prática, o técnico de enfermagem deve considerar a seguinte
informação:
(A) O Art. 30 do Código de Ética do Profissional de Enfermagem proíbe ao profissional de enfermagem:
“administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade dos riscos”.
(B) O Art.15 do Código de Ética do Profissional de Enfermagem destaca que o profissional deve:
“Responsabilizar‐se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada
individualmente ou em equipe”.
(C) O Código de Ética do Profissional de Enfermagem destaca, no Art.18, que ele deve: “Assegurar à pessoa,
família e coletividade, assistência de enfermagem (livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou
imprudência”.) fundamentada na Teoria das Necessidades Humanas Básicas afetadas conforme preconiza
Wanda Horta.
(D) Não obstante a característica de complexidade da administração de medicamento na prática assistencial de
enfermagem, tal atividade é, na maioria das vezes, desempenhada por profissionais de nível médio –
auxiliares e técnicos de enfermagem, sob a supervisão e orientação dos médicos.
(E) A via subcutânea permite a retenção do fármaco por tempo mais prolongado. Propicia absorção rápida de
pequenas doses de alguns fármacos, devido ao suprimento sanguíneo e à pouca espessura da mucosa
absortiva, permitindo a absorção direta na corrente sanguínea.

27 A Central de Material Esterilizado (CME) é o local onde é realizado o preparo de todo o material estéril a ser
utilizado no hospital. O técnico de enfermagem que desenvolve seu trabalho neste setor deve considerar a
seguinte informação:
(A) A distribuição do material estéril para o centro cirúrgico pode ser realizada por monta-cargas ou carrinhos que
propiciem a proteção do material estéril.
(B) Em relação ao ambiente, é importante que as paredes e o piso sejam de cor escura e de fácil limpeza; sem
uso de janelas, de forma a proporcionar um ambiente tranquilo e sem ruído que possibilite o bom trabalho na
unidade.
(C) Quanto à localização, este serviço deve estar situado o mais afastado possível das unidades críticas que
utilizam os seus materiais - como o centro cirúrgico e o CTI -, o que dificulta a contaminação e a infecção
hospitalar.
(D) Monta-cargas é um armário privativo, utilizado para o condicionamento de materiais estéreis.
(E) O papel de alumínio é o mais adequado para a embalagem dos instrumentais cirúrgicos, pois sua
composição atende a uma série de características preconizadas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).
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28 De acordo com a rotina de cada instituição, os materiais recebidos na Central de Material Esterilizado são
anotados em um caderno ou ficha de controle pertinente a cada unidade. Os que estiverem limpos são
encaminhados para a área de acondicionamento, onde serão preparados; os sujos ficam em local próprio
para lavagem denominado
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ramper.
autoclave.
expurgo.
sterrad.
estufa.

29 O centro cirúrgico é o setor destinado às intervenções cirúrgicas e deve possuir a recuperação pósanestésica para prestar a assistência pós-operatória imediata. De acordo com o potencial de contaminação,
as cirurgias são classificadas em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

limpas, potencialmente contaminadas, contaminadas, infectadas.
limpas, subcontaminadas, infeccionadas, infectadas.
limpas, semilimpas, semi-infeccionadas, infectadas.
serosas, potencialmente contaminadas, contaminadas, infectadas.
limpas, serosas, semilimpas, potencialmente contaminadas.

30 O cliente cirúrgico recebe assistência da enfermagem nos períodos pré, trans e pós-operatório. Quanto ao
período pré-operatório, á correto afirmar:
(A) O período pré-operatório abrange desde o momento pela decisão cirúrgica até a transferência do cliente para
o quarto.
(B) No pré-operatório imediato, o cliente é submetido a exames que auxiliam na confirmação do diagnóstico e
que auxiliarão no planejamento dos curativos infectados.
(C) O período pré-operatório imediato corresponde às 24 horas anteriores à cirurgia e tem por objetivo preparar o
cliente para o ato cirúrgico mediante os seguintes procedimentos: jejum, limpeza intestinal, esvaziamento
vesical, preparo da pele e aplicação de medicação pré-anestésica.
(D) No pré-operatório imediato, o cliente é submetido a tratamento clínico para diminuir os sintomas e às
precauções necessárias para evitar complicações pós-operatórias, ou seja, abrange o período desde a
indicação para a cirurgia até o dia anterior a esta.
(E) No período pré-operatório, o esvaziamento vesical diminui o risco de liberação do conteúdo intestinal durante
a cirurgia, provocado pelo efeito de medicamento relaxante muscular.

31 O atendimento de emergência, quando realizado de forma inadequada, demorada ou após decorrido um
intervalo de tempo significativo para o atendimento, pode representar para a vítima danos irreversíveis e até
mesmo a morte. Com base nos conceitos de emergência e urgência, é correto afirmar:
(A) Consideram-se como atendimento de emergência as ações empregadas para a recuperação do cliente, cujo
agravo à saúde implica risco de vida e exige atendimento imediato.
(B) Consideram-se como atendimento de urgência as ações empregadas para a recuperação do cliente, cujo
agravo à saúde implica risco de vida e exige atendimento imediato.
(C) Consideram-se como atendimento de emergência as ações empregadas para a recuperação do cliente, cujo
agravo à saúde não implica risco de vida e exige atendimento imediato.
(D) Visando uniformizar as condutas emergenciais, várias unidades de resgate e de emergência estão adotando para melhor capacitação da família - as medidas do Suporte Adiantado de Vida, o que proporciona maior
segurança e eficiência durante o atendimento.
(E) Durante o atendimento de emergência, devem ser sempre seguidas as precauções padrão, o que evita risco
de infecção para o cliente e a contaminação acidental do socorrista. O técnico de enfermagem deve fazer uso
do Equipamento de Proteção Individualista (EPI).
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32 Para que as células se mantenham vivas, faz-se necessário que recebam o oxigênio e nutrientes
transportados pelo sangue. Por esse motivo, a regra básica do atendimento, conhecida como o ABC da
assistência de emergência, prioriza três ações sequenciais. São elas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Manter as vias aéreas desobstruídas, preservar a respiração e a circulação, avaliar o nível de consciência.
Avaliar o nível de consciência, manter as vias aéreas desobstruídas preservar a respiração e a circulação.
Avaliar o nível de consciência, realizar punção venosa, realizar sondagem vesical.
Manter as vias aéreas desobstruídas, administrar medicamento prescrito, realizar punção venosa.
Avaliar o nível de consciência, manter as vias aéreas desobstruídas, preservar o acesso venoso central.

33 Hemorragia é a perda maciça de sangue consequente ao rompimento de vasos sanguíneos, provocado por
cortes, amputações, fraturas, ferimento por arma de fogo (FAF), por arma branca (FAB) e outras causas.
Sobre hemorragias, é correto afirmar:
(A) Hematoma é um sangramento nasal, com origem diversa: pico hipertensivo, traumatismo, tumores, influência
hormonal e outras.
(B) Na hemorragia capilar, o sangue sai por uma veia. A cor é vermelho escuro. O fluxo é constante e também
pode ser grande a perda sanguínea.
(C) Hemoptise é uma hemorragia pulmonar e pode ser sinal de trauma torácico ou edema agudo pulmonar
(EAP), dentre outras patologias.
(D) Hematêmese é a perda de sangue nas fezes. Suas causas mais prováveis são: traumas vasculares,
rompimento das varizes esofágicas ou gástricas e úlcera gástrica perfurada.
(E) Melena é a perda de sangue na urina. Sua causa mais comum é a insuficiência renal aguda.

34 O desmaio é uma manifestação clínica que ocasiona perda temporária da consciência. Pode ser causado por
hipoglicemia em virtude de jejum prolongado, ambiente pouco ventilado, condições emocionais, alguns
efeitos colaterais de medicamentos. Quanto a essa situação, é correto afirmar:
(A) Durante o desmaio, administrar soro fisiológico por via subcutânea após prescrição médica e de acordo com
as orientações contidas no rótulo.
(B) O quadro clínico caracteriza-se por perda da consciência, contratura muscular, palidez, abolição do reflexo
palpebral, pulso cheio e respiração acelerada.
(C) As condutas de primeiros socorros visam restabelecer a oxigenação sanguínea parenteral e, desta forma,
evitar o desmaio ou amenizar suas consequências.
(D) Para evitar o desmaio, o cliente deve ser deitado em decúbito lateral esquerdo, com os MMII ligeiramente
flexionados à esquerda.
(E) Para evitar o desmaio, o cliente deve ser deitado em decúbito dorsal horizontal, com os MMII ligeiramente
elevados.

35 O trabalho em saúde pública requer dos profissionais de todos os níveis uma postura participativa e criativa,
balizada pela realidade do exercício profissional, como no caso da Estratégia Saúde da Família (ESF). Sobre
essa prática de atenção à saúde, é correto afirmar:
(A) A Estratégia Saúde da Família (ESF) é composta por equipe multiprofissional que possui, no mínimo, médico
generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista
ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde
(ACS).
(B) A Estratégia Saúde da Família (ESF) deve embasar-se num processo pedagógico que contemple a
aquisição/atualização de conhecimentos e habilidades.
(C) A Estratégia Saúde da Família (ESF) é construída de acordo com as normas sanitárias ambientais, tendo
como referência o manual de infraestrutura do Departamento de Atenção Intersetorial.
(D) Compete à Estratégia Saúde da Família (ESF) articular instituições, em parceria com as Secretarias
Municipais de Saúde, para formação e garantia de educação permanente aos profissionais de saúde das
equipes de atenção básica.
(E) Compete à Estratégia Saúde da Família (ESF) promover o intercâmbio de experiências entre os diversos
municípios, para disseminar tecnologias e conhecimentos voltados à melhoria dos serviços da atenção
básica.
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36 A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada por conjunto de atores
envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS).
É(São) atribuição(atribuições) do técnico de enfermagem nesse ambiente:
(A) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados.
(B) Realizar consultas clínicas aos indivíduos sob sua responsabilidade.
(C) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação
em saúde.
(D) Participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão
na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas,
associações etc.).
(E) Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros membros da
equipe.

37 Considerando a construção diária de uma Atenção Básica de qualidade para todos os cidadãos brasileiros, é
correto afirmar que a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011,
(A) aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a
organização da atenção básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e para o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS).
(B) dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providências.
(C) institui o Programa Saúde na Escola (PSE), no âmbito dos Ministérios da Saúde e da Educação, com
finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede básica por meio de ações de
prevenção, promoção e atenção à saúde.
(D) regulamenta o financiamento e a transferência de recursos federais para as ações e serviços de saúde, na
forma de blocos de financiamento, com respectivo monitoramento e controle.
(E) trata do processo de integração das ações de vigilância em saúde e atenção básica.

38 Sobre os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), é correto afirmar:
(A) Fazem parte da atenção básica, constituem-se como serviços com unidades físicas independentes ou
especiais e são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo.
(B) São constituídos por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que devem
atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das equipes de Saúde da Família e das equipes de
atenção básica para populações específicas.
(C) Desempenham a maior parte de suas funções em Unidades Básicas de Saúde construídas/localizadas nas
comunidades pertencentes à área adscrita e cujo acesso se dá por meio fluvial.
(D) As equipes dos NASF são equipes da atenção básica, compostas por profissionais de saúde com
responsabilidade exclusiva de articular e prestar atenção integral à saúde das pessoas em situação de rua.
(E) Fazem parte da rede de atenção à saúde, especificamente do nível de atenção nos serviços de alta
complexidade.

39 A Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). No seu Art. 3º, consta:
(A) Reduzir danos provocados pelo consumo de crack, álcool e outras drogas.
(B) Respeitar os direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das pessoas.
(C) Promover o acesso das pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack,
álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de atenção.
(D) Criar, ampliar, articular os pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental.
(E) Diversificar as estratégias de cuidado.
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40 A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é o resultado de um processo de mobilização de usuários, familiares
e trabalhadores do SUS e dos movimentos de reforma sanitária e psiquiátrica nacional. Conforme a Portaria
nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, é objetivo geral da RAPS:
(A) Promover o acesso das pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack,
álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de atenção.
(B) Construir, no território, o compartilhamento do cuidado com as equipes da Atenção Básica, por meio de
discussão de casos em conjunto.
(C) Garantir estratégias de cuidado integral (reconhecimento das diferentes esferas que compõem a vida, como
relações afetivas, doença, escolarização, trabalho etc.).
(D) Realizar intervenções reducionistas, focadas apenas na droga e na dependência química e tendo a
abstinência como único resultado; não tem efetividade terapêutica.
(E) Realizar ações de educação em saúde, onde duas ou mais equipes, num processo de construção
compartilhada, criam uma proposta de intervenção.

41 É importante que o técnico de enfermagem conheça a cadeia de transmissão das principais infecções
parasitárias. Para cada infecção parasitária existe uma cadeia de transmissão própria. Sobre o assunto, é
correto afirmar:
(A) O agente infeccioso é um ser natimorto capaz de reconhecer seu casulo, nele penetrar, desenvolver-se,
multiplicar-se e, mais tarde, sair para alcançar novos hospedeiros.
(B) Ectoparasitos são aqueles que penetram no corpo do hospedeiro e aí passam a viver. Portanto, o correto é
dizer que o ambiente está contaminado, e não infectado.
(C) Hospedeiro é a penetração, desenvolvimento ou multiplicação de um agente infeccioso no interior do corpo
humano ou de outro animal.
(D) Fômites são formas resistentes não visíveis a olho nu. Como não as percebemos, podem estar em qualquer
lugar, daí a importância de sempre mantermos a correta higiene das mãos.
(E) O Ascaris lumbricoides tem como hospedeiro somente o homem, mas precisa passar pelo meio ambiente, em
condições ideais de temperatura, umidade e oxigênio, para evoluir (amadurecer) até encontrar um novo
hospedeiro.

42 De acordo com o código de ética e Resolução do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN 311/2007, é
correto afirma:
(A) Responsabilização ética é a distribuição organizada de poderes, categorias, atribuições e funções, em que
existe uma subordinação de uns aos outros.
(B) Como órgão formador em saúde, o Conselho Federal de Enfermagem - COFEN deve fiscalizar o ensino
profissional e, nele, todas as pessoas que exercem a enfermagem são obrigadas a estar devidamente
inscritas.
(C) No seu Art. 80, proíbe que o profissional de enfermagem promova e seja conivente com a injúria, calúnia e
difamação de membro da equipe de enfermagem, equipe de saúde e trabalhadores de outras áreas, de
organizações da categoria ou instituições.
(D) No seu Art. 50, proibe que o profissional de enfermagem pratique e/ou seja conivente com crime,
contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos ou legais.
(E) O segredo profissional está regulamentado no artigo 32 do Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, determinando que o profissional de enfermagem deve “manter segredo sobre fato sigiloso que
tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto nos casos previstos em lei”.

43 Sobre as Estatísticas de Saúde e Segurança no Trabalho, é correto afirmar:
(A) São disposições que consistem em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e
trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e saudável, prevenindo a ocorrência de doenças e
acidentes de trabalho.
(B) Visam à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento,
avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais.
(C) Contribuem para o aumento da probabilidade de obtenção de emprego e trabalho decente e da participação
em processos de geração de oportunidade de trabalho e renda.
(D) São utilizadas para acompanhar e monitorar os registros de acidentes do trabalho e as doenças ocupacionais
em todo o país.
(E) Controlam os bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionam com a saúde, compreendendo
todas as etapas e processos epidemiológicos.
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44 As doenças do trabalho referem-se a um conjunto de danos ou agravos que incidem sobre a saúde dos
trabalhadores. Quanto a essas doenças, é correto afirmar:
(A) As lesões por esforços repetitivos/doenças osteomusculares relacionadas com o trabalho (LER/DORT) têm
representado importante fração do conjunto dos adoecimentos relacionados com o trabalho e acometem
homens e mulheres.
(B) A perda auditiva induzida por feixes de luz, relacionada ao trabalho, é uma diminuição gradual da acuidade
auditiva, decorrente da exposição continuada a níveis elevados de ruído.
(C) Doenças típicas são as doenças profissionais, aquelas produzidas ou desencadeadas pelo exercício do
trabalho peculiar a determinado ramo de atividade.
(D) O Departamento de Políticas de Saúde Mental e Segurança Privada desenvolve políticas públicas que têm
como objetivo incentivar o investimento em saúde e segurança no trabalho, prevenção de acidentes e
doenças ocupacionais.
(E) O auxílio-doença é um bônus salarial por mérito devido ao segurado do INSS acometido por uma doença ou
acidente que o torne temporariamente incapaz para o trabalho.

45 Considerando a anatomia e a fisiologia do sistema cardiovascular, entende-se que o coração bombeia o
sangue para os demais órgãos do corpo por meio das artérias. Sobre pressão arterial, é correto afirmar:
(A) É a tensão gerada na parede das artérias como resultado da contração do coração a cada batimento e da
contração dos vasos quando o sangue por eles passa.
(B) Os números de uma medida de pressão arterial representam o valor da pressão calibrada em decímetros de
mercúrio (ddHg).
(C) 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 contrai (diástole) para impulsionar o sangue para o resto do corpo.
(D) O local mais comum de verificação da pressão arterial é no braço, usando como ponto de ausculta a artéria
carótida. O equipamento utilizado é o esfigmomanômetro e, para auscultar os batimentos, usa-se o
estetoscópio.
(E) O segundo número, ou o de menor valor, é chamado de pressão arterial sistólica ou mínima. Nesse caso, o
coração encontra-se na fase de relaxamento (sístole).
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