
 

Avenida Diony Gomes Pereira da Silva, 115 Setor Aeroporto 
Jaraguá - GO, CEP 76330-000 

Prova Técnica – Assistente Social  
 
QUESTÃO 01)  
As últimas décadas foram marcadas por intensas transformações no Sistema de 
Saúde Brasileiro. No início da década de 1980, procurou-se consolidar as 
proposições de Alma-Ata, que preconizava: 
 A) Saúde é um Direito da População e um Dever do Estado.  
B) Implantação do SUS Urgente.  
C) Saúde para Todos no Ano 2000. 
 D) Reforma Sanitária.  
 
QUESTÃO 02) 
 As Leis Orgânicas da Saúde 8.080/90 e 8.142/90 destacaram os princípios 
organizativos e operacionais do sistema, como a construção de modelo de 
atenção, o controle social e um sistema descentralizado e regionalizado. 
Complementarmente a essas leis ocorreram  
A) os Decretos 9.807/96 e 6.530/97. 
B) a Norma Operacional Básica (NOB-SUS – 01/91) e a Norma Operacional da 
Assistência à Saúde (NOAS – SUS) 01/01. 
 C) as Portarias Ministeriais 1.825/92 e 1.216/93.  
D) a Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/91, (NOB-SUS) 01/92, (NOB-SUS) 
01/93, (NOB-SUS) 01/96, a Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS-SUS) 
01/01 e (NOAS-SUS) 01/02. 
 
QUESTÃO 03)  
A Constituição Federal, aprovada em 1988, em sua seção sobre saúde, definiu os 
princípios doutrinários e organizativos (diretrizes) do SUS.  
I – Prioridade às ações assistenciais. 
 II – Participação comunitária. 
 III – Centralização administrativa. 
 IV – Controle da prestação de serviços na esfera pública e privada. Constituem-se 
realmente como Diretrizes do SUS apenas o(s) item(ns). 
A) II. 
 B) I, II, III.  
C) I, IV. 
 D) II, IV.  
 
QUESTÃO 04)  
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De acordo com a formação profissional do assistente social na sociedade 
brasileira, é correto afirmar, EXCETO:  
A) O primeiro curso de Serviço Social no Brasil surgiu em 1936 e sua regulamentação 
ocorreu em 1957.  
B) O Serviço Social é uma profissão de nível superior que exige de seus profissionais 
formação teórica, técnica, ética e política, orientando-se por uma Lei de Regulamentação 
Profissional e um Código de Ética.  
C) Os assistentes sociais brasileiros vêm lutando em diferentes frentes e de diversas 
formas para defender e reafirmar direitos e políticas sociais que, inseridos em um projeto 
societário mais amplo, buscam cimentar as condições econômicas, sociais e políticas 
para construir as vias da equidade, num processo que não se esgota na garantia da 
cidadania.  
D) O compromisso ético, político e profissional dos assistentes sociais brasileiros, do 
Conselho Federal de Serviço Social e dos Conselhos Regionais de Serviço Social na luta 
pela Assistência Social pauta-se somente pela defesa de interesses específicos de uma 
profissão de cunho assistencialista e paternalista. 
 
QUESTÃO 05)  
A Declaração Universal dos Direitos Humanos objetiva delinear uma ordem pública 
mundial fundada no respeito à dignidade humana, ao consagrar valores básicos 
universais. Vale dizer que, para a Declaração Universal, a condição de pessoa é o 
requisito único e exclusivo para a titularidade de direitos. Sendo assim, está 
previsto no artigo 23, EXCETO:  
A) Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições 
justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 
 B) Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual 
trabalho.  
C) Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da 
comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios.  
D) Todo ser humano que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que 
lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade 
humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.  
 
QUESTÃO 06)  
De acordo com o art. 43 da Lei 10.741/2003 que prevê o Estatuto do Idoso “As 
medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos 
nesta Lei forem ameaçados ou violados (...)” 
 I - por ação ou omissão da família ou do Estado. 
 II - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 
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 III - por falta, omissão ou abuso da sociedade, curador ou entidade de atendimento.  
IV - por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento.  
V - em razão de sua condição pessoal.  
Completa(m) adequadamente a proposição do art. 43  
A) apenas os itens I, III, V. 
 B) apenas os itens II, III e IV.  
C) apenas os itens II, IV e V. 
 D) os itens I, II, III, IV e V.  
 
QUESTÃO 07)  
Conforme prevê o capítulo IV, da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, 
analise as afirmativas a seguir: 
 I - O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 60 (sessenta) anos ou mais que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por 
sua família. 
 II - Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa 
a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário-mínimo.  
III - O Benefício de Prestação Continuada deve ser revisto a cada ano para avaliação da 
continuidade das condições que lhe deram origem.  
IV - O Benefício de Prestação Continuada será suspenso pelo órgão concedente quando 
a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de 
microempreendedor individual. 
 V - A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão 
do Benefício de Prestação Continuada, ficando limitado a 2 anos o recebimento 
concomitante da remuneração e do benefício.  
É CORRETO afirmar que: 
A) apenas I, III e IV estão incorretas. 
 B) apenas I, II, IV e V estão corretas.  
C) apenas II, IV e V estão corretas.  
D) todas as afirmativas estão incorretas. 
 
QUESTÃO 08)  
Conforme o artigo 22 do Código de Ética Profissional do Assistente Social, 
constituem infrações disciplinares, EXCETO:  
A) exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu 
exercício aos não inscritos ou impedidos.  
B) utilizar recursos institucionais (pessoal e/ou financeiro) para fins partidários, eleitorais 
e clientelistas.  
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C) participar de instituição que, tendo por objetivo o Serviço Social, não esteja inscrita no 
Conselho Regional.  
D) deixar de pagar regularmente as anuidades e contribuições devidas ao Conselho 
Regional de Serviço Social a que esteja obrigado.  
 
QUESTÃO 09)  
As infrações ao Código de Ética Profissional do Assistente Social, previsto pela 
Lei 8662/93, acarretarão penalidades aos profissionais. Conforme prevê o Artigo 
24, as penalidades aplicáveis são as seguintes, EXCETO: 
 A) multa.  
B) detenção.  
C) advertência pública.  
D) suspensão do exercício profissional.  
 
 
QUESTÃO 10) 
 Conforme a Lei 8662/1993, naquilo que condiz com o capítulo que trata “Das 
relações com Assistentes Sociais e outros profissionais” é vedado ao assistente 
social: 
A) Revelar sigilo profissional. 

 B) depor como testemunha sobre situação sigilosa do usuário de que tenha 
conhecimento no exercício profissional, mesmo quando autorizado. 
 C) emprestar seu nome e registro profissional. 
D) prevalecer-se de cargo de chefia para atos discriminatórios e de abuso de autoridade. 
 
QUESTÃO 11) 
 A resolução CFESS n°383/99 ao caracterizar o assistente social como um 
profissional da saúde, considera que:  

I. As ações de saúde devem se dar na perspectiva interdisciplinar a fim de 
garantir a atenção a todas as necessidades da população usuária na mediação 
entre os seus interesses e a prestação de serviços.  

II. O Assistente Social, em sua prática profissional contribui para o atendimento 
das demandas imediatas da população, além de facilitar o seu acesso às 
informações e ações educativas para que a saúde possa ser percebida como 
produto das condições gerais de vida e da dinâmica das relações sociais, 
econômicas e políticas do País.  

III. Para a consolidação dos princípios e objetivos do Sistema Único de Saúde, é 
necessário a efetivação do Controle Social e o Assistente Social, com base no 
seu compromisso ético-político, tem sua ação profissional especificamente 
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voltada para o fortalecimento dos Conselhos de Saúde e a ampliação dos 
direitos sociais.  

 
 
São CORRETAS as afirmativas:  
a) I. 
 b) I e II. 
 c) I e III. 
d) I, II e III. 
 
QUESTÃO 12) 
 De acordo com o Art. 5º da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) que 
estabelece as DIRETRIZES da Assistência Social considere as seguintes 
afirmações:  

I. Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo.  
II. Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação 
das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 
 III. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência 
social em cada esfera do governo. 
 IV. Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 
rentabilidade econômica. 
 V. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 
alcançável pelas demais políticas públicas. 
 
 São VERDADEIRAS as afirmativas:  
a) I, II e III.  
b) III, IV e V.  
c) I, III e V.  
d) I, II e IV.  
 
QUESTÃO 13) 
O Serviço Social, como compreendido nos dias atuais, nem sempre comportou 
essa mesma configuração. Ao longo do tempo, a atuação do assistente social foi 
se modificando, conforme a influência sofrida de diferentes vertentes de 
pensamento na conformação teórica da profissão. Estratégia metodológica 
vigente por longo período, o Desenvolvimento de Comunidade era compreendido 
em perspectiva diferente da mera prestação de serviços. Sendo abrangente em 
atividades e objetivos, representava: 
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a) uma estratégia de mudança global, devendo possibilitar mudanças estruturais e 
necessárias. 

b) possibilidade de as diferentes comunidades se apropriarem de vivencias específicas 
de formação para manutenção do status quo. 

c) via de acesso de contingentes populacionais a políticas públicas de caráter universal. 

d) uma opção de atuação profissional, considerado o caráter emergencial de um dado 
contexto marcado pela desordem social. 

 
QUESTÃO 14) 
O campo de atuação privilegiado do Serviço Social circunscreve-se em torno da 
viabilização de direitos sociais, expressos nas políticas sociais, programas 
institucionais e benefícios. Delimitando esse território, desenvolve-se um conjunto 
de atividades – desde planejamento até atendimento individual dos usuários, 
naquilo que usualmente é denominado: 
 
a) comportamento ético. 

b) procedimento metodológico. 

c) postura inclusiva. 

d) remanejamento de ações. 

 
QUESTÃO 15) 
A LOAS estabelece uma nova matriz para a assistência social brasileira, iniciando 
um processo que tem como perspectiva torná-la visível como política pública e 
direito dos que dela necessitarem. A inserção na Seguridade aponta também para 
seu caráter de política de proteção social, articulada a outras políticas do campo 
social voltadas para a: 
 
a) parametrização das desigualdades sociais: 

b) garantia de direitos e de condições dignas de vida. 

c) consolidação de um sistema econômico mais justo. 

d) qualificação do excedente de mão de obra, considerado o crescimento do país. 
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Prova Técnica de Auxiliar de Farmácia 
 

1. A unidade de distribuição situada em locais estratégicos do hospital, 
destinada a uma demanda diferenciada de medicamentos chama-se: 

a) Farmácia Central 
b) CAF 
c) Farmácia Satélite 
d) Farmácia de Dispensação 

 
2. Sobre o controle de estoque dos medicamentos é correto afirmar, exceto: 
a) Manter os medicamentos em suas embalagens originais. 
b) Ordenar os medicamentos por ordem alfabética. 
c) Colocar os medicamentos em fácil visualização. 
d) O lote dos medicamentos não interfere na organização do estoque. 

 
3. Você recebeu o carregamento de insulina e terá que armazenar essa 

mercadoria. Na embalagem, está escrito que se deve armazenar sob 
refrigeração. Assinale a alternativa que indica em qual faixa de temperatura 
deverá ser armazenada essa embalagem. 

a) Entre 15º a 30°C 
b) Entre –2º a 5ºC 
c) Entre 2º a 8º C 
d) Ente 0º a 5ºC 

 
4. Sobre dispensação segura de medicamentos em hospitais, assinale a 

alternativa INCORRETA.   
a) A farmácia deve estabelecer restrição formal e registro da dispensação de 

medicamentos por ordem verbal. 
b) Diferentes auxiliares de farmácia devem revisar as prescrições de 

medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância. 
c) O auxiliar de farmácia não deverá separar, simultaneamente, prescrições 

diferentes. 
d) Os medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância deve ser 

identificado de forma diferenciada dos demais medicamentos. 
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5. Um médico prescreveu tetraciclina 500 mg de 6 em 6 horas quantos 
comprimidos devem ser dispensados para sete dias de tratamento? 

a) 40 comprimidos 
b) 42 comprimidos 
c) 12 comprimidos 
d) 28 comprimidos 

 
6. São atribuições do Auxiliar de Farmácia, exceto: 
a) Prestar auxílio no recebimento dos medicamentos verificando quantidade, 

validade e laudo. 
b) Participar do gerenciamento dos insumos necessário para o adequado 

funcionamento da unidade. 
c) Organizar os medicamentos nas prateleiras, bem como verificar sua quantidade 

em relação a ficha de estoque. 
d) Auxiliar na elaboração dos relatórios e pedidos de medicamentos e distribuir 

medicamentos aos usuários. 

 
7. Nas emergências, preconiza-se que a reposição e o armazenamento dos 

medicamentos deverão: 

           I. Estar em carrinhos ou maletas próprias. 
           II. Ter profissional designado para manter estoque. 
           III. Ser feitas mediante prescrição médica em nome do paciente que         utilizou 
o medicamento. 
          Quais estão corretas?  
          a) apenas II.  
          b) apenas I e II.  
          c) apenas I e III.  
          d) apenas II e III.  
          e) I, II e III.  
 

8. Quando a farmácia adota um sistema coletivo de distribuição de 
medicamentos a partir da transcrição de prescrição médica, são erros que 
podem ocorrer:  

           I. Alterações em nomes e posologias de medicamento. 
          II. Inclusão de medicamentos não prescritos.  
          III. Separação dos medicamentos, ocasionando trocas.  
          Quais estão corretos?  
          a) apenas II.  
          b) apenas I e II.  

ANULADO 

ANULADO 
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          c) apenas I e III.  
          d) apenas II e III.  
          e) I, II e III. 
 

9. A realização de procedimentos de organização dos medicamentos visa a 
simplificar a utilização destes pelos pacientes e corrigir eventuais erros de 
administração é denominada: 

           a) Desenvolvimento.  
           b) Aprazamento.  
           c) Atendimento.  
           d) Monitoramento. 
 

10.  As funções administrativas são as próprias funções do administrador. 
Elas englobam os chamados elementos da administração. O elemento da 
administração que cuida de verificar que tudo ocorra de acordo com as 
regras estabelecidas e as ordens dadas é: 

a) Prever 
b) Comandar 
c) Coordenar 
d) Controlar 
e) Organizar 

 
11.  Medicamentos que devem ser armazenados em temperatura ambiente 

devem ficar em temperaturas de: 
a) - 20º a 0º C. 
b) 2 a 8º C. 
c) 8 a 15º C. 
d) 15 A 30º C. 

 
12.  Assinale a alternativa que não corresponde a um fármaco diurético: 
a) Espironolactona 
b) Furosemida 
c) Hidroclorotiazida 
d) Enalapril 

 
13.  Quando se fala de fotossensibilidade de um produto farmacêutico, 

entende-se que não se pode expor o medicamento: 
a) À luz 
b) Ao calor 
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c) Ao frio 
d) À umidade 

 
14.  Um medicamento que tem bastante frequência de dispensação em uma 

unidade de saúde: 
a) Deve ser pedido em excesso. 
b) Deve ter a dispensação racionada. 
c) Tem que ter estoque bem monitorado para evitar falta. 
d) Sempre leva a custos elevados de compra. 

 
15.  Comprimidos sulcados são ideais para: 
a) Fracionamento de doses. 
b) Uso sublingual. 
c) Serem absorvidos no estômago. 
d) Serem menos tóxicos. 
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Prova Técnica – Auxiliar de Manutenção  
 

 

Questão 01 
Em qual alternativa está INCORRETO o emprego de MAU OU MAL? Marque-a.  

a) Você não fez um mau trabalho.  
b) O candidato foi mal recebido pelo fiscal.  
c) Ele não era um rapaz mal, mas agiu mau com o amigo.  
d) Aquele mau vizinho sentiu-se mal. 

 
Questão 02 
Assinale a alternativa de concordância verbal INCORRETA.  

a) No buraco, havia muitos ratos.  
b) O ratinho e a mãe-rata assustaram-se. 
c) Eu e ele têm medo de ratos. 
d) Já são cinco e meia. 

 
Questão 03 
(UEG - 2014 - HUGO2 - Auxiliar de manutenção) - Cada indivíduo tem a 
capacidade de desempenhar papéis importantes na preservação do planeta 
Terra. Tal capacidade é vista em atitudes diferentes como a preservação dos 
recursos naturais e a busca de uma compreensão sobre o ambiente. Esse 
conjunto de informações compõe a chamada educação: 

a) Ambiental. 
b) Social. 
c) Física. 
d) Religiosa. 

 
Questão 04 
(UEG - 2014 - HUGO2 - Auxiliar de manutenção) - A qualidade de vida de uma 
pessoa depende, dentre outros fatores, da qualidade do ambiente em que ela 
vive. São exemplos de equipamentos de uma cidade ambientalmente correta: 

a) Shoppings e praças de alimentação. 
b) Áreas verdes e praças para caminhada. 
c) Lagos para pesca predatória. 
d) Ruas asfaltadas e depósitos. 

 
Questão 05 
(PRÓ-MUNICÍPIO - 2017 - ISGH HGWA - Auxiliar de manutenção) - Utilizados na 
aplicação de esmaltes, vernizes, tintas látex e complementos para pintar cantos, 
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recortes e pequenas áreas. As medidas das trinchas são feitas em polegadas 1/2 
até 4. Assinale a opção do rolo que é utilizado para aplicação de esmaltes, 
vernizes e complementos: 

a) Rolo de lã de carneiro. 
b) Rolo de lã sintética de cerdas baixas. 
c) Rolo de espuma rígida. 
d) Rolo de espuma de poliéster. 

 
Questão 06 
(FEPESE - 2012 - COMCAP - Auxiliar de manutenção) - O movimento dos pistões 
para cima e para baixo é convertido em movimento rotativo pelo: 

a) Cardam. 
b) Casquilho. 
c) Carburador. 
d) Virabrequim. 

 
Questão 07 
Em relação à ligação dos elementos elétricos, qual destas informações está 
correta?  

a) Para lnterruptor simples - cabos de Fase e Neutro.  
b) Para ligação bocal - cabos de Fase e Neutro.  
c) Para lnterruptor duas secção - 2 Retorno e Neutro.  
d) Para lnterruptor simples e tomada 2P+T - cabos de Fase, Retorno e Fase, 

Neutro Aterramento.  

 
Questão 08 
Encontramos, nas instalações elétricas, os seguintes dispositivos de proteção: 
dispositivo disjuntor, dispositivo fusível, dispositivo diferencial residual - DDR, 
dispositivo de proteção contra surtos - DPS. O dispositivo empregado para 
proteger as pessoas contra choques elétricos é o:  

a) Fusível. 
b) Disjuntor. 
c) Diferencial residual. 
d) De proteção contra surtos. 

 
Questão 09 
Qual as dimensões do maderit em compensando de 10mm?  

a) 1,10 x 2,10m.  
b) 1,20 x 2,20m.  
c) 1,22 x 2,44m.  
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d) 1,10 x 2,20m. 

 
Questão 10 
Se o traço para revestimento de parede, denominado de reboco tem o rendimento 
de 16m² com espessura de 2,0cm, quantos traços precisam ser preparados para 
62,0m²?  

a) 3 traço.  
b) 3 traço e meio.  
c) 4 traço e meio.  
d) 5 traço.  
e) 2 traço e meio.  

 
Questão 11 
Qual o tipo de registro deve ser instalado para ligação de chuveiro?  

a) Registro de Gaveta. 
b) Registro de esfera.  
c) Registro tipo globo.  
d) Registro de pressão.  

 
Questão 12 
Para instalação de uma luminária simples, quais os fios devem chegar até o 
receptáculo (bocal)?  

a) Fase e Neutro.  
b) Neutro e Retorno.  
c) Fase e Retorno.  
d) Fase e Aterramento.  

 
 
 
 
Questão 13 
Quando há vazamentos numa instalação hidráulica, é necessário: 

a) Cortar a tubulação e fazer emenda com luva. 
b) Cortar a tubulação e colar novamente.  
c) Cortar a tubulação e emendar com tubo de igual diâmetro com cola.  
d) Tampar o vazamento com cola.  

 
Questão 14 
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Como medida de proteção sanitária, é fundamental que a limpeza e a desinfecção 
do reservatório de água potável sejam feitas, no mínimo, uma vez:  

a) por ano. 
b) por mês. 
c) a cada dois anos.  
d) a cada seis meses. 

 
Questão 15 
O dispositivo destinado ao esvaziamento da tubulação de água, para fins de 
manutenção ou limpeza, é conhecido por.  

a) dreno. 
b) junta de expansão.  
c) dispositivo antirretorno. 
d) dispositivo de recirculação. 
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Prova Biomédico 

 
1. Assinale corretamente, quais são as modalidades de transfusão: 
 
A. (   ) Transfusão de rotina, programada, urgência e emergência 
B. (   ) Transfusão diurno, programada, urgência e emergência. 
C. (   ) Transfusão de rotina, reservada, emergência e urgência. 
D. (   ) Transfusão de rotina, programada, urgência e iminente. 
 
2. De acordo com a Portaria de Consolidação GM/MS n°5, de 28 de setembro de 
2017, Anexo IV, os hemocomponentes possuem validades de acordo com o tipo 
de anticoagulante e solução preservativa utilizados. Estas validades são 
garantidas enquanto houver rompimento das bolsas. Identifique abaixo a 
afirmativa INCORRETA: 
 
A. Os glóbulos vermelhos separados em sistema fechado devem ser armazenados a 4 
+/- 2°C e têm validade de 35 dias se coletados em CPDA-1. 
B. A validade dos concentrados de hemácias e do concentrado de plaquetas após 
abertura do sistema é de 24 horas a partir da realização do procedimento. 
C. A validade dos concentrados de hemácias congeladas é de 10 anos. 
D. A validade dos concentrados de hemácias em solução aditiva é de 42 dias. 
 
3. Assinale corretamente, em que temperatura deverá ser armazenado, 
concentrado de hemácias: 
 
A. (   ) 23ºC +/- 2º C.   
B. (   ) 6ºC +/- 1º C. 
C. (   ) 18ºC +/- 3º C.   
D. (   ) 4ºC +/- 3º C. 
 
4. De acordo com o Marco Conceitual e Operacional de Hemovigilância – Guia para 
a Hemovigilância no Brasil 2015, as reações transfusionais são complicações 
possíveis de transfusão. Quanto ao tempo de aparecimento do quadro clínico e/ou 
laboratorial podemos afirmar: 
 
A. As reações transfusionais imediatas ocorrem durante a transfusão ou até 24 horas 
após o seu início. 
B. As reações transfusionais tardias ocorrem após a finalização da transfusão. 
C. As reações transfusionais imediatas se restringem apenas ao período da transfusão. 
D. As alternativas b e c estão corretas. 
 
5. Em caso de reações transfusionais imediatas, deverá ser tomada as 
seguintes medidas:  
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1. Interromper a transfusão exceto em casos de reações alérgicas (leves) e com 
decisão médica. 

2. Manter acesso venoso, com solução glicosada. 
3. Examinar rótulos das bolsas e de todos os registros a transfusão. 
4. Não desprezar as bolsas, e encaminha-las para o serviço de hemoterapia 

responsável. 
5. Comunicar o Médico assistente e/ou de plantão. 
6. Informar o Comitê Transfusional. 
7. Não notificar a ocorrência a autoridade sanitária competente. 

 
Assinale as alternativas que estão corretas: 
 
A. (   ) 1,2,3,4,5,6 e 7.   
B. (   ) 1,3,4,5,6 e 7.   
C. (   ) 1,3,4,5 e 6.  
D. (   ) 1,2,3,4,5 e 6. 
 
6. De acordo com o Marco Conceitual e Operacional de Hemovigilância – Guia para 
a Hemovigilância no Brasil 2015, dentre as afirmativas abaixo identifique aquela 
que corresponde a uma reação Transfusional tardia: 
 
A. Reação febril não hemolítica – RFNH. 
B. Sobrecarga circulatória associada à transfusão – SC/TACO. 
C. Doença do enxerto contra o hospedeiro pós-transfusional – DECH (GVHD). 
D. Lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão – TRALI. 
 
7. Qual transfusão deverá ser realizada somente em período diurno: 
 
A. (   ) Rotina e Urgência;  
B. (   ) Urgência e Emergência; 
C. (   )  Rotina e programada; 
D. (   ) Programada e emergência. 
 
8. Em relação aos testes pré-transfusionais em amostras de neonatos e crianças 
de até 4 meses de vida, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A. Se as hemácias selecionadas para a transfusão não forem do grupo O, será 
investigada, no soro ou plasma do neonato e das crianças até 4 meses de vida, a 
presença de anti-A ou anti-B, com métodos que incluam opcionalmente a fase de 
antiglobulina. 
B. Realizada a investigação descrita na alternativa “A”, se ocorrer detecção da presença 
de anti-A ou anti-B, será transfundido o concentrado de hemácias “O” até a fase adulta 
deste receptor. 
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C. Nos casos de exsanguíneo transfusão, serão realizados, rotineiramente, a tipagem 
ABO e RhD, a pesquisa de D fraco e o Teste Direto da Antiglobulina (TAD) nos recém-
nascidos de mães RhD negativo. 
D. Na amostra pré-transfusional inicial, será realizada a pesquisa de anticorpos 
antieritrocitários irregulares utilizando-se, obrigatoriamente, o soro da mãe e o eluato do 
recém-nascido. 
 
9. Assinale corretamente quanto ao objetivo do Teste Direto da Antiglobulina 
(TAD): 
 
A. Detectar auto anticorpo ligado às hemácias in vivo. 
B. Detectar anticorpo materno ligado às hemácias do Recém Nascido. 
C. Detectar fração C3 do complemento ligada às hemácias in vivo. 
D. Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
10. Com relação ao reagente AGH poliespecífico utilizado no teste TAD, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
A. Os anticorpos anti-imunoglobulina humana são obtidos por meio da imunização em 
macacos Rhesus. 
B. Os anticorpos anti-imunoglobulina humana se ligam especificamente aos anticorpos 
IgG e frações de complemento ligados nas hemácias. 
C. O reagente AGH poliespecífico é composto por anticorpos da classe IgG e IgM. 
D. No teste TAD o reagente AGH poliespecífico detecta anticorpos da classe IgG e 
frações de complemento que se ligaram na superfície das hemácias in vivo. 
 
11. Os fatores abaixo podem causar reação falso negativa no Teste Direto da 
Antiglobulina (TAD), exceto: 
 
A. Lavagem e centrifugação inadequada das reações. 
B. Uso de amostras coaguladas. 
C. Atraso na adição do reagente AGH após procedimento de lavagens das hemácias da 
reação, propiciando o desligamento de anticorpos e/ou frações de complemento das 
hemácias. 
D. Resquícios de anticorpos e complemento não ligados às hemácias e dispersos no 
sobrenadante. 
 
12. Com relação as provas pré transfusionais e a liberação de hemocomponentes 
para transfusão, analise as afirmações: 
 

I. A etiqueta da liberação da bolsa de sangue para transfusão (Cartão de 
transfusão) deve conter as seguintes informações: nome completo e 
identificação numérica/alfanumérica do receptor; grupo ABO e tipo RhD do 
hemocomponentes a ser transfundido; conclusão da prova de compatibilidade; 
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data do envio do hemocomponentes; responsável pela realização dos testes 
pré-transfusionais e pela liberação. 

II. A etiqueta de liberação da bolsa de sangue para transfusão (Cartão de 
transfusão) deve estar afixada à bolsa, de modo que permaneça até o término 
do procedimento de transfusão, não obstruindo as informações originais da 
bolsa. 

III. O serviço de hemoterapia deve manter ficha do receptor com os registros de 
todas as transfusões, contendo, no mínimo, as seguintes informações: data do 
procedimento; todos os resultados dos testes pré-transfusionais; tipos e 
identificação de unidades transfundidas; data da transfusão; ocorrências de 
reações adversas à transfusão. 

IV. Antes do início da transfusão, é obrigatória a confirmação da identificação do 
receptor, do rótulo da bolsa, dos dados da etiqueta de liberação, validade do 
produto, realização de inspeção visual da bolsa e a verificação dos sinais 
vitais. 

V. A transfusão deve ser monitorada durante todo o seu transcurso e o tempo 
máximo de infusão não deve ultrapassar 2 horas, sendo obrigatório, no 
mínimo, o uso de dispositivo de filtro capaz de reter coágulos e agregados. 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A. As afirmações I, IV e V estão corretas. 
B. As afirmações I, II, III e IV estão corretas. 
C. Apenas as afirmações I, II, III estão corretas. 
D. Todas as afirmações estão corretas. 
 
13. Em relação às atividades relacionadas ao Controle de Qualidade de reagentes 
imuno-hematológicos (IH), marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. Todo laboratório de imuno-hematologia deve estabelecer obrigatoriamente protocolos 
para qualificar os reagentes IH a cada lote e remessa pelo fornecedor. 
B. A qualificação dos reagentes IH pode ser feita até a sua expiração, mesmo se 
estiverem em uso na rotina laboratorial. 
C. Os testes de Potência, que demonstram a capacidade do reagente aglutinar amostras 
que possuam o antígeno ou anticorpo correspondente, podem ser realizados por meio 
da intensidade de aglutinação, avidez, título e escore. 
D. Os testes de Especificidade avaliam a capacidade do reagente reconhecer somente 
os seus antígenos ou anticorpos complementares. Neste caso, devem ser utilizadas 
amostras que não possuam o antígeno ou anticorpo complementar ao reagente. 
 
14. São orientações da Portaria de Consolidação GM/MS n°5, de 28 de setembro de 
2017, Anexo IV em relação à Pesquisa de Anticorpos Irregulares, EXCETO: 
 
A. Quando um receptor apresentar anticorpos antieritrocitários irregulares clinicamente 
significativos ou tiver antecedentes de presença de tais anticorpos, o sangue total ou 



 

Avenida Diony Gomes Pereira da Silva, 115 Setor Aeroporto 
Jaraguá - GO, CEP 76330-000 

concentrado de hemácias a serem transfundidos serão compatíveis e não possuirão os 
antígenos correspondentes. 
B. Para pacientes que não apresentam anticorpos antieritrocitários que estão ou poderão 
entrar em esquema de transfusão crônica, recomenda-se a utilização de concentrado de 
hemácias fenotipadas compatíveis, principalmente para os sistemas mais imunogênicos 
(Rh, Kell, Duffy, Kidd e MNS), sob avaliação médica. 
C. O reagente controle do teste Pesquisa de Anticorpos Irregulares contém hemácias 
sensibilizadas com anticorpos IgG e é utilizado opcionalmente pelos serviços que 
empregam a metodologia em Tubo para evitar a liberação deresultados falso negativos. 
D. Caso o serviço de hemoterapia não realize a identificação de anticorpos irregulares, 
recomenda-se que amostras de pacientes que apresentem anticorpos irregulares sejam 
encaminhadas a um serviço de imuno-hematologia eritrocitário de referência para 
completar a investigação laboratorial. 
 
15. A Portaria de Consolidação GM/MS n°5, de 28 de setembro de 2017, Anexo 
IV recomenda alguns procedimentos para a realização de controle de qualidade 
dos reagentes imuno-hematológicos (IH), EXCETO: 
 
A. Inspecionar o rótulo, instruções de uso e embalagem dos reagentes IH a cada lote e 
remessa. 
B. Validar os reagentes de hemácias ‘A’ e ‘B’, a cada lote e remessa, realizando testes 
de Potência (intensidade de aglutinação) e Especificidade. 
C. Validar os reagentes anti-A, anti-B, anti-AB e anti-D, a cada lote e remessa, realizando 
testes de Potência (intensidade de aglutinação, Título e avidez) e Especificidade. 
D. Inspecionar visualmente o conteúdo/aparência dos reagentes IH apenas a cada lote 
e remessa. 
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Prova Técnica – Enfermeiro (a) Setores Diversos  

 
1. Durante a realização do Histórico de Enfermagem do paciente internado na UTI, o 
familiar relata que o pai é hipertenso, queixou-se de cefaleia intensa, sofreu queda da 
própria altura e, ao se levantar, perdeu o equilíbrio e força motora em membro inferior 
direito, seguido de perda de memória súbita e dificuldade para falar. Os sinais e 
sintomas apresentados pelo paciente são característicos de 
(A) compressão medular do disco lombar. 
(B) infarto agudo do miocárdio. 
(C) diabetes insípido.  
(D) acidente vascular encefálico. 
 
2. Na assistência de enfermagem ao paciente com ventilação mecânica invasiva, as 
intervenções terapêuticas têm como objetivo avaliar, quantificar e adequar o suporte 
ventilatório por meio de  
(A) oximetria de pulso, capnografia e gasometria arterial. 
(B) capnografia, pressão intra-abdominal e oximetria de pulso.  
(C) oximetria de pulso, saturação venosa mista e pressão intracraniana. 
(D) gasometria arterial, pressão arterial invasiva e pressão de átrio direito.  
 
3. As ações de enfermagem e a proposta terapêutica adequada para melhorar as 
condições do paciente em UTI, com hipotensão, recebendo drogas vasoativas, alteração 
do estado mental, redução do débito cardíaco e congestão pulmonar, compreendem, 
respectivamente:  
(A) a avaliação da hipoperfusão e a monitorização com marcapasso transcutâneo.  
(B) o controle de sinais vitais e a monitorização intracraniana.  
(C) o suprimento de oxigênio e a assistência circulatória com balão intra-aórtico. 
(D) o controle de sinais vitais e implante de cardio-desfibrilador. 
 
4. O choque, quando decorrente de infcação generalizada, e produzindo hipotensão, 
prostação e calafrios, é indicativo de:  
(A) Choque neurogênico  
(B) Choque elétrico 
 (C) Choque cardiogênico 
 (D) Choque séptico 
 
5. No 5º espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda, o enfermeiro realiza a ausculta cardíaca 
do foco: 
 
a) Aórtico.  
b) Pulmonar.  
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C) Mitral. 
d) Tricúspide. 
 
 
6. Assinale a opção correta, em relação às complicações metabólicas e as respectivas 
intervenções terapêuticas, em pacientes críticos. 
 (A) Na alcalose metabólica, é indicada a reposição de magnésio. 
 (B) Na acidose metabólica, é indicada a reposição de bicarbonato de sódio. 
 (C) Na hipernatremia, é indicada a reposição de sódio. 
 (D) Na hipocalemia, é indicada a reposição de bicarbonato de sódio. 
 
7. Assinale a alternativa que define, adequadamente, a lesão renal aguda (LRA). 
 (A) Redução progressiva de função renal com oligúria. 
 (B) Redução abrupta de função renal sem alteração de fluxo urinário. 
 (C) Redução progressiva e rápida de função renal com oligúria. 
 (D) Redução abrupta de função renal com ou sem alteração de fluxo urinário. 
 
8. Em relação à prevenção de úlcera por pressão, é recomendável  
(A) o uso de colchão piramidal para eliminar a pressão sobre proeminências ósseas, não 
necessitando de mudanças de decúbito.  
(B) o reposicionamento do paciente no leito utilizando 30º na posição de semi-Fowler e na 
inclinação do corpo de 30º para posições laterais. 
 (C) manter o decúbito elevado de 45º a 90º. 
 (D) durante o banho, friccionar e massagear a pele com força. (E) usar almofada com gel para 
pacientes com mobilidade reduzida. 
 
9. Em terapia intensiva, na assistência de enfermagem a pacientes com síndrome 
respiratória aguda (SRA) moderada ou grave, os modos ventilatórios mais indicados 
compreendem:  
(A) volume corrente alto; altas pressões de platô e pressão positiva expiratória final (PEEP) 
elevada.  
(B) volume corrente alto; pressão suporte baixo e PEEP baixo. 
 (C) volume corrente controlado; PEEP elevada e fração inspirada de oxigênio (FiO2) baixa. 
 (D) ventilação de alta frequência; PEEP baixo e FiO2 elevada. (E) PEEP baixo; oxigenação por 
membrana extra-corpórea de dióxido de carbono e FiO2 baixa. 
 
10. De acordo com o documento “Atualização das Diretrizes para RCP e ACE”, da 
American Heart Association(AHA) 2015: 
(A) No procedimento de SBV (suporte avançado de vida), deve ser adotada a sequência, C-A-B 
(circulação, via aérea, respiração) para adulto. 
 (B) Em adultos, a frequência máxima de compressões torácicas deve ser de 100 compressões 
por minuto. 
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 (C) O uso da epinefrina foi substituído pela vasopressina no algoritmo de parada 
cardiorrespiratória.  
(D) Em caso de taquicardia ventricular monomórfica instável, é recomendada a desfibrilação.  
 
11. Considerado fármaco preferido para o tratamento em estados de choque com baixa 
resistência periférica; que contribui para o aumento de débito cardíaco e aumento da 
contratilidade cardíaca e, em baixas doses, dilata os vasos sanguíneos renais e é 
inativada em solução alcalina. Essa droga vasoativa é: 
(A) cloridrato de epinefrina. 
(B) cloridrato de dopamina.  
(C) nitroglicerina. 
(D) nitroprussiato de sódio. 
 
12. O transporte de toxinas urêmicas e de fluidos do sangue para a solução de diálise 
através da membrana semipermeável denomina-se  
(A) hemoperfusão. 
 (B) diálise peritoneal. 
 (C) hemofiltração. 
(D) hemodiálise. 
 
13 A resolução RDC no 26, de 11 de maio de 2012, altera a resolução RDC no 07, de 
24.02.2010, que dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de UTI (unidade 
de terapia intensiva) e dá outras providências no quesito: 
 (A) Registro das normas institucionais e rotinas dos procedimentos assistenciais 
administrativas, aprovadas e assinadas pelo administrador hospitalar, médico da CCIH e 
enfermeiro coordenador da unidade 
 (B) Obrigatoriedade da presença de um acompanhante por paciente na terapia intensiva. 
 (C) Transporte do paciente grave deve ser realizada por, no mínimo, um médico e um técnico 
de enfermagem. 
 (D) Enfermeiros Assistenciais: no mínimo 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração, em cada 
turno. 
 
14. A Úlcera por Pressão (UP) é um indicador de qualidade assistencial em pacientes 
críticos. A escala utilizada para avaliação de risco de UP é 
 (A) Richmond. 
 (B) Braden.  
(C) Ramsay. 
 (D) Caprini. 
 
15. Assinale a alternativa correta a respeito das medidas de prevenção da infecção do 
trato urinário (ITU).  
(A) Deve-se proceder à irrigação vesical contínua em caso de obstrução do cateter urinário por 
muco e coágulos. 
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 (B) É necessário fechar previamente o cateter antes da sua remoção. 
 (C) Para a higiene diária do meato urinário deve ser utilizada solução de clorexedina 
degermante 2%.  
(D) Quando ocorrer desconexão ou vazamento, deve ser trocado todo o sistema. 
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Prova Técnica – Enfermeiro do NSP 
 

 

1 - O Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente 
(PNSP), por meio da Portaria MS/GM nº 529, de 1° de abril de 2013, com o objetivo 
geral de: 

A) minimizar os descompassos entre os riscos e os eventos adversos à segurança do 
paciente em território nacional. 

B) contribuir para a qualificação do cuidado em saúde, em todos os estabelecimentos de 
Saúde do território nacional. 

C) dar visibilidade ao risco dos procedimentos realizados em serviços de saúde do 
território nacional. 

D) qualificar o cuidado em saúde por meio de registros e notificações dos incidentes, 
danos e eventos adversos em estabelecimentos de Saúde no território nacional. 

 
 
2 - O Plano Nacional de Segurança do Paciente foi instituído pela Portaria nº 529, 
de 01 de abril de 2013. Assinale a alternativa que apresenta um 
conceito CORRETO, segundo essa Portaria: 

A) Gestão de Risco é o evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, 
em dano desnecessário ao paciente. 

B) Cultura de Segurança é a redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano 
desnecessário associado ao cuidado de saúde. 

C) Evento adverso é o ato de envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança 
do paciente. 

D) Dano é o comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele 
oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, 
podendo, assim, ser físico, social ou psicológico. 
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3 - O Programa Nacional de Segurança do Paciente tem por objetivo contribuir para 
a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do 
território nacional. 

 

Sobre a segurança do paciente, é CORRETO afirmar que um evento adverso é: 

A) Um incidente que resulta em dano ao paciente. 

B) A redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao 
cuidado de saúde. 

C) Um evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano 
desnecessário ao paciente. 

D) O comprometimento da estrutura ou função do corpo. 

 
4 - O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) foi criado pelo 
Ministério da Saúde de modo a propor um conjunto de medidas para prevenir e 
reduzir a ocorrência de incidentes que poderiam resultar em dano desnecessário 
para o paciente. Por meio da portaria Nº 2.095/2013, o Ministério da Saúde aprovou 
os Protocolos Básicos de Segurança do Paciente. Para por em prática ações 
relacionadas ao protocolo de prevenção de quedas, qual das escalas a seguir pode 
ser utilizada pelo enfermeiro para avaliar o risco de queda de seus pacientes? 

A) Morse. 

B) RASS. 

C) Braden. 

D) Maddox. 

5 - O Programa Nacional de Segurança do Paciente instituiu seis protocolos 
referentes à prevenção de eventos adversos, EXCETO: 

A) higiene das mãos. 

B) segurança medicamentosa. 

C) prevenção de quedas. 
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D) descarte de resíduos. 

6 - O Ministério da Saúde cria o Programa Nacional de Segurança do Paciente para 
o monitoramento e prevenção de danos na assistência a saúde. E, para o 
desenvolvimento deste programa, utiliza-se de 6 ações principais. Assinale a 
alternativa que Não apresenta uma das 6 ações principais. 

A) identificação correta do paciente 

B) melhorar a comunicação entre profissionais de saúde 

C) higienizar as mãos para evitar infecções 

D) auditoria externa 

 
7 - Segundo a RDC nº 36, de 25 de julho de 2013, que instituiu as ações para a 
segurança do paciente nos serviços de saúde, os eventos adversos que evoluírem 
para óbito devem ser notificados, a partir do ocorrido, em um prazo máximo de: 

A) 15º dia útil do mês subsequente 

B) 24 horas subsequentes 

C) 96 horas 

D) 72 horas 

 

8 - A segurança do paciente consiste na redução ao mínimo aceitável do risco de 
dano desnecessário ao cuidado em saúde. Um incidente que atingiu o paciente e 
resultou em dano a ele é chamado de: 

A) circunstância de risco 

B) incidente sem dano 

C) incidente com dano 

D) quase falha 
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9- Os protocolos básicos de segurança do paciente são instrumentos para 
implantação das ações em segurança do paciente. Para elaborar as ações de 
prevenção de quedas, o enfermeiro utiliza como ferramenta a aplicação de uma 
escala, denominada de: 

A) Braden. 

B) Glasgow. 

C) Apgar. 

D) Cincinnati. 

10 - Contempladas pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente, as metas 
de segurança são prioridades assistenciais adotadas pelos serviços de saúde 
incentivadas pelo Ministério da Saúde. Não faz parte das seis metas de segurança 
preconizadas: 

A) Identificação correta e higienização das mãos. 

B) Prevenção de quedas e lesão por pressão. 

C) Diagnóstico precoce e reabilitação clínica. 

D) Comunicação efetiva e cuidados com medicamentos. 

 
11 - Conforme a Portaria nº 529/2013, a qual institui o Programa Nacional de 
Segurança do Paciente (PNSP), são adotadas as seguintes definições, EXCETO: 

A) Segurança do Paciente: redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano 
desnecessário associado ao cuidado de saúde. 

B) Incidente: evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano 
desnecessário ao paciente. 

C) Evento adverso: incidente que resulta em dano ao paciente. 

D) Cultura de Segurança: comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou 
qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, 
incapacidade ou disfunção. 
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12 - A Segurança do Paciente é um dos seis atributos da qualidade do cuidado, e 
tem adquirido, em todo o mundo, grande importância para os pacientes, famílias, 
gestores e profissionais de saúde com a finalidade de oferecer uma assistência 
segura. São consideradas ações para a segurança do paciente, EXCETO: 

A) educação no trato com os pacientes. 

B) prevenção de lesões por pressão e prevenção de quedas dos pacientes. 

C) higiene das mãos. 

D) prevenção e controle de eventos adversos em serviços de saúde, incluindo as 
infecções relacionadas à assistência à saúde. 

 
13 - A ocorrência de eventos adversos tem um importante impacto nos serviços 
de saúde, pois acarretam aumento na morbidade, na mortalidade, no tempo de 
tratamento dos pacientes e nos custos assistenciais, além de repercutir em 
outros campos da vida social e econômica do país. 

São objetivos do ciclo de investigação em segurança do paciente, EXCETO: 

A) Determinar a magnitude do dano. 

B) Avaliar o planejamento dos eventos adversos. 

C) Entender as causas fundamentais dos danos ocasionados aos pacientes. 

D) Identificar soluções para alcançar uma atenção à saúde mais segura. 

 
14 - De acordo com a portaria MS/GM n. 529/2013, que institui o Programa 
Nacional de Segurança do Paciente, constitui um dos protocolos básicos definidos 
pela Organização Mundial de Saúde a ser elaborado e implantado pelos serviços de 
saúde: 

A) Recomendação para prevenção de infecção do trato urinário. 

B) Identificação do paciente. 

C) Medidas de prevenção de infecção cirúrgica. 
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D) Vigilância epidemiológica e indicadores. 

 
15 - Alguns conceitos-chave adotados pelo Programa Nacional de Segurança do 
Paciente seguem a Classificação Internacional de Segurança do Paciente da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), que define evento adverso como: 

A) probabilidade de um incidente ocorrer. 

B) evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano 
desnecessário ao paciente. 

C) incidente que resulta em dano ao paciente. 

D) incidente com potencial de dano ou lesão. 
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Prova Técnica – Enfermeiro SCIH 
 

01- Com o objetivo de padronizar a coleta e processamento dos dados sobre agravos 
de notificações obrigatória em todo território nacional foi desenvolvido o: 
 

A) SINASC 
B) SINAN 
C) SISVAN 
D) SIAB 

 
02- As doenças, agravos e eventos constantes na Lista de Notificação Compulsória-

LNC, da Portaria nº 104 de 25 de janeiro de 2011, devem a partir da suspeita 
inicial serem notificados às Secretárias Estaduais e Municipais de Saúde em no 
máximo: 
 
A) 72 HORAS 
B) 24 HORAS 
C) 48 HORAS 
D) 12 HORAS 

 
03- O conceito a seguir refere a qual das alternativas abaixo: 

     “É um termo utilizado para referir-se à transferência de microrganismos de uma 
pessoa, superfície ou objeto para outra pessoa, resultando necessariamente em uma 
infecção.” 

A) Infecção Hospitalar 
B) Infecção viral 
C) Infecção urinária 
D) Infecção cruzada 

 
04- Precauções são medidas adotadas a fim de evitar a propagação de doenças 

transmissíveis, impedindo assim, a transmissão de microrganismos dos pacientes 
infectados para outros pacientes, visitantes ou para os profissionais de saúde. 
Existem 4 tipos de precaução que podem ser aplicadas isoladamente ou de 
maneira associada, a depender de cada situação. Marque X na alternativa 
CORRETA: 
 
A) Contato, Viral, Gotículas e Aerossóis. 
B) Contato, Padrão, Viral e Aerossóis. 
C) Contato, Padrão, Gotículas e Aerossóis. 
D) Padrão, Contato, Gotículas e Viral. 
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05- Marque com um X a opção que refere corretamente o conceito de precaução por 

gotículas: 
 
A) Meningites bacterianas, coqueluche, difteria, caxumba 
B) Diarreia, coqueluche e herpes zoster 
C) Tuberculose, sarampo, herpes zoster, influenza e covid-19 
D) Nenhuma das alternativas 

 
06-  Considerando a enfermagem no controle de infecção hospitalar, julgue os itens a 

seguir e assinale a opção correta: 
 
A) A lavagem das mãos é o método isolado de prevenção de infecção mais 

importante. Deve ser realizada sempre antes e depois de qualquer 
procedimento. As mãos devem ser molhadas e lavadas com as pontas dos 
dedos direcionados para cima. 

B) A lavagem das mãos deve ser lavada apenas antes da realização de cada 
procedimento. 

C) A lavagem das mãos é o método isolado de prevenção de infecção mais 
importante. Deve ser realizada sempre antes e depois de qualquer 
procedimento. As mãos devem ser molhadas e lavadas com as pontas dos 
dedos direcionados para baixo. 

D) Nenhuma das alternativas. 
 

07- Qual das precauções abaixo é obrigatório o uso da máscara N95? 
 
A) Padrão 
B) Gotículas 
C) Contato 
D) Aerossóis 

 
08- O termo higienização das mãos engloba os seguintes procedimentos, EXCETO: 

 
A) Higienização das mãos simples. 
B) A fricção antisséptica. 
C) Antissepsia cirúrgica das mãos 
D) Nenhuma das alternativas 

 
09- No controle de infecções hospitalares relacionadas à inserção de cateter 

periférico, assinale a alternativa correta: 
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A) Deve-se ser avaliar o sítio de inserção de pacientes pediátricos no mínimo uma 
vez ao dia. 

B) A avaliação de necessidade de permanência do cateter deve ser semanal. 
C) Rotineiramente, o cateter periférico não deve ser trocado em um período 

inferior a 12 horas. 
D) O cateter periférico instalado em situação de emergência com 

comprometimento da técnica asséptica deve ser trocado tão logo quando 
possível. 
 

10- Considerando-se que um paciente apresente sinais de flebite e refira dor no local 
de inserção do cateter venoso periférico instalado recentemente a conduta correta 
de enfermagem é: 
 
A) Manter a infusão venosa, colocando compressa de gelo. 
B) Manter a infusão venosa, aplicando gelo e compressas mornas. 
C) Interromper a infusão, colocar compressas mornas e puncionar outra veia. 
D) Interromper a infusão e hidratar o paciente por via oral. 

 
11- Em caso de solicitação de cateterismo vesical de demora, quais os materiais 

corretos para o procedimento completo? 
 
A) Luva de procedimento (não estéril), degermante tópico e gazes. 
B) Luva estéril, degermante tópico, gazes estéreis, água destilada, seringa estéril 

grande, campo estéril, cuba rum, pinça kocher, lubrificante estéril, sonda de 
foley e coletor de urina em sistema fechado. 

C) Luva estéril, degermante tópico, gazes estéreis, águia destilada, seringa estéril 
pequena, sonda uretral de alívio. 

D) Luva de procedimento, água e sabão, seringa estéril grande, lubrificante 
estéril, sonda uretral de alívio e coletor de urina sistema fechado. 
 

12- O controle de infecções cruzadas em ambiente hospitalar exige procedimentos e 
condutas adequadas de toda a equipe de saúde que preconiza a biossegurança 
no atendimento de pacientes. Tais condutas permitem a redução ou eliminação 
de fatores que contribuem para o aumento de infecções cruzadas. Em relação ás 
medidas aplicadas nos isolamentos em geral é correto afirmar o seguinte: 
 
A) No isolamento total ou rigoroso, é indispensável o uso de máscaras, luvas e 

avental. 
B) No isolamento respiratório, é indispensável o uso de luvas e avental. 
C) No isolamento reverso, é indispensável a lavagem das mãos e o uso de EPI. 
D) No isolamento de contato, a lavagem das mãos é a única medida segura de 

segurança obrigatória. 
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13- A eficácia das práticas de prevenção de infecção depende da consciência e da 

utilização eficaz da técnica asséptica por todos os profissionais de saúde. A 
decisão de limpar, desinfectar ou esterilizar os materiais de uso da assistência 
depende da intenção do uso pretendido. Há três categorias de classificação dos 
equipamentos (itens críticos, semicríticos e não críticos). Assinale a alternativa 
que corresponde a itens semicríticos: 
 
A) Endoscópios e cânulas endotraqueais 
B) Comadres e estetoscópios 
C) Instrumentos cirúrgicos e cateteres vesicais 
D) Roupas de cama e utensílios para alimentação 

 
14- Dentre os métodos para o controle de infecções hospitalares, a lavagem das mãos 

merece atenção. Este método: 
 
A) Pode ser substituído pelo uso de luvas descartáveis esterilizadas 
B) Deve ser feito apenas uma vez antes e depois do contato com um paciente 
C) É obrigatório apenas antes de procedimentos cirúrgicos 
D) É isoladamente, a ação mais importante para a prevenção e controle 

 
15- A Infecção Relacionada a Saúde (IRAS) é qualquer infecção adquirida após a 

admissão do paciente no hospital. Sobre o tema, assinale a alternativa correta: 
 
A) As IRAS não podem ser relacionadas com procedimentos realizados em 

ambulatórios e consultórios 
B) As IRAS podem se manifestar durante a internação ou após a alta, desde que 

estejam relacionadas com a internação ou com os procedimentos realizados 
durante a internação 

C) Alguns fatores podem contribuir e diminuir a chance de adquirir infecções, 
como o tempo de permanência do paciente nos serviços de saúde, a 
necessidade de procedimentos invasivos e o uso excessivo de antibióticos que 
favorecem a quebra de proteção do organismo, diminuindo a chance de 
infecção. 

D) Os sinais e sintomas são diversos, dependendo da localização da infecção. 
Febre sempre igual a 42°C, tremores e calafrios podem ser sinais importantes 
de infecção. 
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Prova Técnica - Farmacêutico 

 

1. A infecção hospitalar é um grande risco que que acomete os hospitais em 
geral. Em relação à infecção hospitalar, observe as afirmativas abaixo e 
selecione a alternativa correta. 

I. Bactérias de infecção hospitalar são geralmente mais resistentes que cepas 
comunitárias. 

II. A água é o principal meio de contaminação que provoca infecção hospitalar. 
III.  Devem existir leitos de isolamento no hospital caso seja necessário isolar 

pacientes com infeções. 
IV.  Atitudes dos profissionais de saúde como lavagem das mãos não auxilia na 

disseminação e infecções hospitalares. 

             Está correto o que se afirma em: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV.  
d) III e IV. 

 
2. A tecnologia farmacêutica vem permitindo a administração de 

medicamentos por inúmeras vias. A escolha clínica de uma via 
determinada é mediada por vantagens e desvantagens que cada forma de 
administração apresenta. Dentre as opções abaixo, selecione a correta: 

a) A absorção da dose administrada por via sublingual é maior do que a por via 
endovenosa. 

b) Todos os fármacos administrados por via oral podem sofrer metabolização pré - 
sistêmica. 

c) A via tópica é a mais utilizada para administração de medicamentos. 
d) A administração por via inalatória permite uma absorção total do fármaco. 

 
3. A interação medicamentosa é definida como a associação entre dois 

fármacos, cujos resultados sejam distintos da somatória do efeito de 
ambos. Observe as afirmações e selecione a alternativa correta: 

I. Toda interação medicamentosa é negativa para o paciente. 
II. A interação pode ser farmacocinética ou farmacodinâmica. 
III. Todas as interações medicamentosas são mencionadas em bula. 
IV. Hipersensibilidade a antibióticos betalactâmicos é o resultado de uma interação 

medicamentosa. 

            Está correto o que se afirma em: 
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       A) I e II. 
       B) II e III. 
       C) II e IV. 
       D) III e IV. 
 

4. Na farmácia hospitalar, existem diversos sistemas de distribuição de 
medicamentos que possuem vantagens e desvantagens. Em relação ao 
sistema de distribuição por dose individual, observe as afirmações e 
escolha a alternativa correta: 

I. Ele possui baixo custo com infraestrutura inicial; 
II. Há uma redução do tempo gasto com medicamentos pelo pessoal de 

enfermagem; 
III. Ele promove menor retorno de medicamentos para a farmácia; 
IV. Ele permite maior integração do farmacêutico com a equipe de saúde em 

relação ao sistema coletivo. 

       Está correto o que se afirma em: 
       a) I e III. 
       b) II, III e IV. 
       c) I, II e III. 
        d) II e IV. 
 

5. A limpeza de áreas dentro de um hospital é extremamente complexa e deve 
envolver uma estratégia que permita o controle de partículas e agentes 
infecciosos de acordo com cada necessidade. Dentre as diferentes áreas 
que uma farmácia hospitalar pode ter, as que devem possuir um controle 
de partículas e assepsias são: 

a) Dispensação e almoxarifado; 
b) Central de misturas intravenosas e farmacotécnica hospitalar; 
c) Farmacotécnica hospitalar e dispensação; 
d) Almoxarifado e farmácias satélites. 

 
6. Foi prescrito a um paciente com quadro de alucinações, haloperidol 5mg, 1 

cp duas vezes ao dia e biperideno 2mg, 1 cp ao dia. Qual é a finalidade do 
emprego do biperideno nesse caso? 

a) Reduzir parkinsonianismo farmacológico que pode ser provocado pelo uso do 
haloperidol. 

b) Prevenir novos surtos psicóticos. 
c) Potencializar o efeito antipsicótico do haloperidol. 
d) Reduzir a sonolência provocada pelo uso do haloperidol. 
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7. A administração da benzilpenicilina benzatina pela via intramuscular 
requer a reconstituição adequada do fármaco em água bidestilada, 
resultando uma suspensão homogênea. Considere uma situação em que, 
após a reconstituição com a técnica adequada, a suspensão obtida se 
mostrou repleta de grumos insolúveis impossibilitando a administração. 
Do ponto de vista da farmacovigilância, o relato descreve: 

a) Um erro de medicação. 
b) Um evento adverso. 
c) Uma queixa técnica. 
d) Uma incompatibilidade. 

 
8. Considerando as características farmacocinéticas dos opióides, assinale a 

alternativa que apresenta a melhor escolha de analgésico opióide para 
auxiliar na supressão dos sintomas de abstinência de fentanil durante o 
desmame de analgesia, devido ao seu prolongado tempo de meia-vida: 

a) Morfina 
b) Petidina 
c) Naloxona 
d) Metadona 
e) Dipirona 

 
9. A associação de fármacos utilizada na reversão do efeito do rocurônio são: 
a) Succinilcolina e edrofônio. 
b) Fisostigmina e decametônio. 
c) Neostigmina e atropina 
d) Atropina e succinilcolina. 

 
10. Um paciente com dois anos de idade e 12 Kg será tratado com fenitoína 

pela via intravenosa. A dose total diária a ser utilizada é de 8 mg/Kg/dia, 
dividida igualmente em três administrações diárias. Considerando que o 
serviço de farmácia dispõe de fenitoína em apresentação injetável na 
concentração de 50 mg/mL, o volume a ser utilizado desta solução a cada 
horário de administração é: 

a) 1,92 mL 
b) 5,76mL 
c) 0,64 mL 
d) 0,32 mL 

 
11. Paciente com 80 Kg tem indicação de receber Albumina humana, na dose 

diária de 1g/Kg. A apresentação disponível é: Albumina 20% solução 
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injetável frasco com 50 mL. Quantos frascos o paciente deverá usar por 
dia? 

a) 8 
b) 10 
c) 5 
d) 7 

 
12. O uso habitual do álcool é um problema de saúde pública. No sistema 

orgânico, o uso crônico desta droga promove indução enzimática, que 
resulta em: 

a) Diminuição do metabolismo de fármaco. 
b) Diminuição da concentração plasmática de fármacos. 
c) Aumento da biodisponibilidade de fármacos. 
d) Redução da eliminação de fármacos. 

 
13. Utilizando seus conhecimentos de farmacoterapia e reações adversas aos 

medicamentos assinale a alternativa CORRETA: 
a) Losartana, espironolactona e captopril são exemplos de fármacos que podem 

causar hipercalemia. 
b) O atenolol é um betabloqueador seletivo para receptor beta 1 independente 

da dose diária utilizada e por isso é seguro para paciente com asma, além de 
não mascarar os sintomas de hipoglicemia. 

c) Enalapril, captopril e losartana são medicamentos considerados seguros para 
gestantes ou melhores com potencial para engravidar. 

d) O uso em associação de losartana com enalapril é recomendado, 
independente da condição clínica, visto que possuem farmacodinâmica 
complementares e são nefroprotetores. 

 
14. Maria é hipertensa e recentemente sofreu um infarto agudo do miocárdio. 

Para o pós – infarto foi prescrito o atenolol. Sobre a indicação do atenolol, 
neste caso, é correto afirmar que: 
a) O atenolol aumenta os níveis de bradicinina, um potente vasodilatador. 
b) O atenolol por ser agonista beta-2 adrenérgico, reduz a pressão arterial. 
c) O atenolol reduz os batimentos cardíacos por ser antagonista não seletivos 

dos receptores beta adrenérgicos. 
d) O atenolol reduz o esforço cardíaco, diminuindo a possibilidade de um novo 

infarto. 

 
15. Paciente hipertenso faz uso de captopril há um ano. Ao jogar futebol se 

machucou e precisou fazer uso de cetoprofeno. Ao iniciar o anti-
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inflamatório não esteroidal percebeu que a sua pressão arterial 
descontrolou. Sobre o aumento da pressão arterial deste paciente, é 
correto afirmar que: 

a) O cetoprofeno não interfere na ação do captopril. 
b) O cetoprofeno inibe a síntese de prostaglandina renal, causando o aumento da 

retenção de fluídos orgânicos e de sódio. 
c) O cetoprofeno ao induzir a síntese de prostaglandina, aumenta a pressão 

arterial. 
d) O cetoprofeno ao inibir a ciclooxigenase, diminui a pressão arterial. 
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Prova Técnica de Fisioterapeuta 

 
1. A posição prona é uma das propostas terapêuticas para tratamento das 
complicações pulmonares, foi muito utilizado durante a pandemia do COVID-19: 
Dos itens abaixo qual é o principal critério a ser avaliado para que um paciente seja 
pronado: 
 
a) Síndrome do Desconforto Respiratório Crônico; 
b) Saturação; 
c) Alteração grave da troca gasosa, caracterizada por uma relação entre PaO2 e 

FiO2 (PaO2/FiO2) ≤ 150 mmHg; 

d) Reagente a COVID-19; 

 
2. A atuação do fisioterapeuta na UTI está prevista na a RDC ANVISA nº 7 de 
24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre os requisitos mínimos o para 
funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva. De acordo esta resolução: 
  
I.            A unidade deve dispor de registro das normas institucionais e das rotinas dos 
procedimentos assistenciais e administrativos realizados na unidade, aprovadas e 
assinadas pelo Responsável Técnico e pelos coordenadores de enfermagem e de 
fisioterapia.  
II. A unidade deve ter no mínimo um fisioterapeuta para cada dez leitos ou fração, 
nos turnos matutino e vespertino, perfazendo um total de 12 horas diárias de atuação.  
III. O fisioterapeuta deve estar disponível em tempo integral para assistência aos 
pacientes internados na UTI, durante o horário em que está escalado para atuação na UTI.  
IV. A evolução do estado clínico, as intercorrências e os cuidados prestados devem 
ser registrados pelas equipes médica, de enfermagem e de fisioterapia no prontuário do 
paciente, em cada turno, e atendendo as regulamentações dos respectivos conselhos de 
classe profissional e normas institucionais.  
V. O Responsável Técnico e os coordenadores de enfermagem e de fisioterapia 
devem estimular a adesão às práticas de higienização das mãos pelos profissionais e 
visitantes.  
 
a) As afirmativas I, II, e IV estão incorretas;  
b) As afirmativas II, IV e V estão incorretas;  
c) Todas as afirmativas estão corretas; 
d) As afirmativas I, III, IV e V estão corretas; 

 
3. A mobilização é amplamente usada por fisioterapeutas em unidades de 
terapia intensiva (UTI). Além de reduzir os efeitos deletérios do imobilismo, os 
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pacientes internados em UTI podem ter outros benefícios com a mobilização. 
Entretanto, o fisioterapeuta deverá avaliar adequadamente o paciente para indicar e 
realizar corretamente a mobilização. Em relação a este tópico, leia as seguintes 
assertivas e assinale a alternativa correta:  
I. Um dos efeitos desejados da mobilização em UTI é a melhora da função pulmonar, dos 
volumes pulmonares e do “clearance” mucociliar.  
II. Em pacientes com ventilação mecânica invasiva, a mobilização precoce está 
associada à redução do tempo de uso do suporte ventilatório.  
III. Alguns fatores externos limitam ou contra-indicam a mobilização, tais como a 
presença de cateter de pressão intracraniana e do balão intra-aórtico.  
IV. Um dos exames laboratoriais avaliados é a contagem de plaquetas e valores 
abaixo de 50.000 cel/mm3 contra-indicam a mobilização devido ao alto risco de 
sangramento.  
V. A trombose venosa profunda (TVP) é uma contra-indicação para a mobilização, 
independentemente do período de evolução do quadro e do tratamento.  
 

a) I, II e III são corretas.   
b) I, II e IV são corretas.  
c) II, III e V são corretas.  
d) Todas as alternativas corretas.  
 
4. Indique a alternativa compatível com um quadro de acidose metabólica:  
 

a) pH 7.23; PaCO2 63; HCO3- 26; PaO2 52; 
b) pH 7.16; PaCO2 38; HCO3- 16; PaO2 86;  
c) pH 7.56; PaCO2 27; HCO3- 21; PaO2 101;  
d) pH 7.37; PaCO2 66; HCO3- 29; PaO2 73; 
 
5. As alterações fisiológicas do envelhecimento incluem diminuição da força 
muscular, diminuição da visão, déficit no sistema vestibular e alteração na 
propriocepção. Essas alterações interferem diretamente no controle postural, 
equilíbrio e marcha e acarreta aumento no número de quedas, principalmente, nos 
idosos. O evento queda pode interferir diretamente na capacidade dos idosos 
levantarem, mesmo sem lesão. Esse é um cenário que pode piorar, caso a queda 
provoque fratura e necessite hospitalização. A fim de manter a independência e 
capacidade funcional dos idosos deve-se ter muita atenção na prevenção de quedas 
e algumas orientações podem trazer benefícios, tais como:  
 
a) Exercícios de fortalecimento, principalmente de membros inferiores, uso de dispositivo 
de marcha e orientação para iluminação mais fraca no ambiente doméstico para não 
ofuscar a visão; 
b) Uso de anti-hipertensivos, atividade física regular e as superfícies em que os idosos 
transitam devem ter imperfeições para treino de equilíbrio;  
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c) Uso de calçado adequado, preferencialmente, tênis, controlar o déficit cognitivo e 
prevenir o aparecimento das demências; 
d) Avaliação dos riscos domésticos, ajustes de medicações e treino de equilíbrio; 
 
6. Sobre os procedimentos do fisioterapeuta que atua em Terapia Intensiva, de 
acordo com a Resolução n° 402/2011 do COFFITO, assinale a afirmativa incorreta. 
 
a) Avaliar a instituição do suporte de ventilação não invasiva; 
b) Aplicar medidas de controle de infecção hospitalar; 
c) Realizar avaliação física e cinesiofuncional específica do paciente crítico ou 
potencialmente crítico; 
d) Avaliar e monitorar os parâmetros cardiorrespiratórios, exceto em situações de 
deslocamento do paciente crítico ou potencialmente crítico; 
 
7. Em relação à ventilação-perfusão (V/Q), assinale a alternativa CORRETA.  
 
a) Quando a V/Q de uma unidade alvéolo-capilar aumenta, a distribuição de oxigênio torna-
se maior em relação à sua remoção; 
b) Quando a V/Q de uma unidade alvéolo-capilar aumenta, a remoção de dióxido de 
carbono torna-se menor em relação à sua distribuição;  
c) Quando a V/Q de uma unidade alvéolo-capilar aumenta, a PaO2 alveolar cai, e a PaCO2 
alveolar aumenta; 
d) Considerando a membrana alvéolo-capilar, quando se tem uma embolia pulmonar, 
considera-se uma relação V/Q=0;  
 
8. Para ser considerada como sucesso a tentativa de se evitar a intubação 
orotraqueal com ventilação não invasiva, NÃO deve ser observado:  
 
a) diminuição da frequência respiratória e do volume minuto; 
b) melhora do nível de consciência; 
c) diminuição ou cessação de uso de musculatura acessória;  
d) aumento da saturação periférica de oxigênio (SpO2); 
 
 
9. Dentre os critérios para se considerar a aptidão para o desmame, NÃO 
deve(m) se considerar: 
 
a) PaO2 ≥ 60 mmHg com FIO2 ≤ 0,4 e PEEP ≤ 5 a 8 cmH2O; 
b) boa perfusão tecidual; 
c) doses baixas de vasopressores;  
d) balanço hídrico zerado ou negativo nas últimas 48 horas; 
 
 
10. A saturação de oxigênio no sangue arterial (SaO2) representa a quantidade 
de oxigênio ligada à hemoglobina em relação à quantidade total de oxigênio que 
poderia se ligar à hemoglobina desse sangue.  
Considere os resultados da gasometria arterial abaixo: 
 Valor Referência: pH = 7,35 – 7,45/ PaCO2 = 35-45 mmHg/ HCO3 = 20-30 mEq/mL 

 pH = 7,49  
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 PaCO2 = 28 mmHg  
 HCO3 = 18 mEq/ml  

 
Com base nos dados apresentados, pode-se definir o distúrbio ácido-básico (DAB) como:  
 
a) alcalose metabólica; 
b) acidose respiratória;  
c) alcalose respiratória; 
d) alcalose metabólica; 

11. Parâmetros ventilatórios iniciais, pós RCP, em um paciente do sexo masculino, 
portador de DPOC, com 50 anos e peso predito de 60 kg. Seguindo critérios de 
ventilação protetora, no modo VCV: 

a) Vol. 360 ml, FR ≤ 20 irpm, PEEP ≤ 8 cmH2O, FiO2 60%; 
b) Vol. 220 ml, FR ≤ 20 irpm, PEEP ≥ 8 cmH2O, FiO2 100%; 
c) Vol. 360 ml, FR ≥ 20 irpm, PEEP ≥ 8 cmH2O, FiO2 100%; 
d) Vol. 420 ml, FR ≤ 20 irpm, PEEP ≤ 8 cmH2O, FiO2 80%; 
 

12. Parâmetros ventilatórios iniciais, em um paciente do sexo feminino, 
diagnosticada com TCE, com 20 anos e peso predito de 52 kg. Seguindo critérios de 
ventilação protetora, no modo VCV: 

a) Vol. 210 ml, FR≤20 irpm, PEEP ≤ 6 cmH2O, FiO2 50%, podendo ser menor 
dependendo da saturação; 
b) Vol. 220 ml, FR ≤ 20 irpm, PEEP ≥ 8 cmH2O, FiO2 100%; 
c) Vol. 410 ml, FR ≥ 20 irpm, PEEP ≥ 8 cmH2O, FiO2 100%; 
d) Vol. 420 ml, FR ≥ 20 irpm, PEEP ≤ 10 cmH2O, FiO2 100%; 

13. Parâmetros ventilatórios iniciais, de um RN, oriundo do Centro Cirúrgico, do sexo 
feminino, dessaturando, peso predito de 3 kg. Seguindo critérios de ventilação 
protetora, no modo PLV: 

a) FLUXO 4 L/min, FR ≥ 20 irpm, PEEP ≥ 8 cmH2O, FiO2 100%; 
b) FLUXO 6 L/min, FR ≥ 40 irpm, PEEP ≥ 6 cmH2O, FiO2 100%; 
c) FLUXO 4 L/min, FR ≥ 25 irpm, PEEP ≥ 4 cmH2O, FiO2 60%; 
d) FLUXO 6 L/min, FR ≥ 40 irpm, PEEP ≥ 4 cmH2O, FiO2 60%; 
 
14. O processo de envelhecimento provoca alterações estruturais e funcionais 
no organismo do ser humano e a função ventilatória é afetada, o que leva às 
alterações que comprometem a capacidade funcional. A respeito das características 
respiratórias do paciente idoso, é correto afirmar:  

a) O aprisionamento de ar nos alvéolos ocorre devido à redução do fluxo aéreo inspiratório 
por conta da redução da resistência das vias aéreas, característica em quadros obstrutivos.  



 

Avenida Diony Gomes Pereira da Silva, 115 Setor Aeroporto 
Jaraguá - GO, CEP 76330-000 

b) A caixa torácica torna-se mais rígida em razão da diminuição da pressão de recuo 
elástico, bem como na composição dos componentes de tecido conjuntivo do pulmão.  
c) A diminuição da complacência pulmonar causada pelo aumento da complacência 
torácica provoca, entre outras alterações, postura em flexão e associação com a doença 
de Paget. 
d) A complacência torácica no idoso e a rigidez da caixa torácica estão aumentadas, 
diminuindo o trabalho respiratório, principalmente em posição ortostática. 
 
15. Sobre a drenagem torácica fechada, é correto afirmar que o borbulhamento 
do frasco caracteriza presença de fístulas pulmonares. Seu desaparecimento é 
gradual, e um desaparecimento súbito sugere:  
 
a) atelectasia.  
 
b) pneumonia.  
 
c) reexpansão pulmonar.  
 
d) toracocentese.  
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Prova Técnica – Maqueiro 
 

1, Em que ano foi fundada a cidade de Jaraguá Goiás: 

a) 1833 
b) 1988 
c) 1777 
d) 1984 

2 . Jaraguá Goiás é denominada capital da (o): 

a) Ferragistas 
b) Melancia. 
c) Confecções 
d) Industrias 

 
3. Em qual região esta localizado o estado de Goiás 

a) Norte 
b) Nordeste  
c) Sul 
d) Centro-oeste 
 
4. Qual a função da ONU? 

a) Zelar pela cultura em todas as nações 
b) Unir as nações com o objetivo de manter a paz e a segurança mundial 
c) Financiar países em desenvolvimento 
d) Regular o funcionamento do sistema financeiro a nível internacional 
 
5. Qual a capital de Goiás 
a) Trindade 
b) Jaraguá 
c) Caldas novas 
d) Goiânia 
  
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
 
6. Sobre transferência da cadeira de rodas para a cama, assinale a alternativa 
CORRETA.  
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A) A cadeira de rodas deve estar travada, e os pedais, rodados lateralmente.  
B) A cadeira deve estar aproximadamente 1 metro da cama para os movimentos de 
transferência serem feitos com segurança.  
C) Não é necessário ajuda de outro profissional para o maqueiro realizar esse 
transporte, independente da dependência que o paciente apresente.  
D) O maqueiro deve solicitar ao paciente para inclinar o tronco para trás, o que vai 
facilitar o equilíbrio e a distribuição do peso, permitindo agilidade e segurança no 
transporte.  
 
7-Ainda em relação à movimentação e ao transporte de pacientes, leia as 
afirmações abaixo:  
I. Na hora de transportar o paciente da maca para o leito, não há necessidade de 
elevar ou abaixar a altura da cama para ficar no mesmo nível da maca.  
II. Os profissionais, que realizam o transporte e a movimentação de pacientes, inclusive 
o maqueiro, precisam trabalhar com calma e segurança e utilizar movimentos 
sincrônicos na hora do transporte.  
III. São condições adequadas para o trabalho dos maqueiros: usar uniformes que 
permitam a liberdade de movimentos e sapatos apropriados e manipular pacientes com 
a ajuda de outros profissionais.  
 
Está(ão) CORRETA(S)  
A) I e II, apenas.  
B) III, apenas.  
C) I e III, apenas.  
D) II e III, apenas. 
  
8. Pedro é maqueiro de um Hospital Geral e foi acionado pela enfermeira do setor 
de clínica médica para conduzir um paciente a fim de realizar uma tomografia. 
Como medida de precaução padrão, que deve ser seguida antes de manipular o 
paciente, independente da suspeita ou não de infecção, Pedro deve  
A) realizar a higienização das mãos.  
B) utilizar escovas de cerdas duras na higienização das mãos e unhas.  
C) verificar as condições do ambiente para o transporte.  
D) verificar os sinais vitais.  
 
9. Para manter a eficiência do Controle de Infecção Hospitalar, um paciente em 
isolamento de contato, ao necessitar ser conduzido a outro setor, precisará de 
cuidados especiais. Quanto a esses cuidados, é CORRETO afirmar que  
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A) o maqueiro deverá solicitar ao paciente que utilize máscara cirúrgica, para não haver 
o risco de contaminação do ambiente por aerossóis.  
B) o uso das luvas de procedimentos é suficiente para a proteção do ambiente.  
C) é importante proceder escovação das mãos antes de manipular o paciente.  
D) o maqueiro deverá realizar a higienização das mãos e utilizar luvas e avental 
durante todo o contato com o paciente. 
 
10. Ao transportar um paciente com suspeita de doença com transmissão por 
aerossóis (ex: COVID), o maqueiro deve  
A) evitar a movimentação do paciente, mantendo-o na maca ou na cadeira de rodas.  
B) utilizar máscara N95 ou bico de pato.  
C) utilizar EPI que promova a barreira da transmissão por contato.  
D) utilizar máscara cirúrgica no paciente.  
 
11. Com relação à ética profissional, é CORRETO afirmar que  
A) a ética evidencia a humanização do trabalho organizado, colocando-o a serviço do 
homem.  
B) podemos definir ética como um conjunto de regras e princípios destinados a 
privilegiar um grupo de trabalhadores.  
C) a ética trata de um conjunto de valores e normas que não tem interferência do meio 
ou da cultura.  
D) ter ética profissional inclui falar sobre a vida pessoal dos pacientes.  
 
12. Os procedimentos que envolvem a movimentação e o transporte de 
pacientes, além de ensinados, devem ser complementados com uma avaliação 
local de trabalho, com o objetivo de torná-los eficientes. Sobre esse assunto, 
analise as afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.  
( ) Inicialmente, deve-se fazer uma avaliação das condições físicas da pessoa que será 
movimentada, de sua capacidade de colaborar, bem como a observação da presença 
de soros, sondas e outros equipamentos instalados.  
( ) É importante, para um planejamento cuidadoso do procedimento, explicar ao 
paciente o que vai ser feito, a forma como ele pode ajudar, como se pretende fazer 
para movimentá-lo.  
( ) A movimentação e o transporte de obesos precisam ser minuciosamente avaliados e 
planejados, usando-se, sempre que possível, auxílio mecânico. 
 ( ) São pontos importantes a serem observados: examinar o local e remover 
obstáculos, observar a disposição do mobiliário e obter condições seguras cm relação 
ao piso.  
Assinale a alterativa que indica a sequência CORRETA.  
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A) F-V-V-F  
B) F-F-F-V  
C) V-V-V-V  
D) V-F-V-F  
 
13. As relações interpessoais se estabelecem a partir de um processo de 
interação entre os membros de uma mesma equipe, criando-se vínculos 
profissionais, uma condição relacional entre trabalhadores, a fim de executarem 
uma ação coletiva e alcançarem um objetivo em comum. Sobre relações 
interpessoais, leia as afirmações abaixo:  
I. A insatisfação no trabalho interfere nas relações interpessoais e pode ser decorrente 
de vários fatores, entre eles a estrutura física inadequada, recursos materiais 
insuficientes, falta de autonomia, sobrecarga de trabalho, baixa remuneração e falta de 
reconhecimento profissional.  
II. São pontos importantes nas relações interpessoais: manter uma boa relação de 
trabalho com os colegas, com a equipe multiprofissional, com os pacientes e seus 
familiares. Isso contribuirá para uma imagem positiva do profissional.  
III. Uma das características positivas do profissional maqueiro nas relações 
interpessoais é que ele seja flexível, esteja aberto a mudanças e reconheça seus erros. 
A flexibilidade é vista como competência e, atualmente, exigida nos ambientes de 
trabalho.  
Está(ão) CORRETA(S)  
A) I e II, apenas.  
B) I e III, apenas. 
 C) II e III, apenas.  
D) I, II e III. 
 
14. Ainda sobre relações interpessoais, leia as afirmações e coloque V nas 
Verdadeiras e F nas Falsas.  
( ) As relações pessoais consistem em processos que permitem uma mutualidade, o 
convívio e as trocas humanas, sendo elas de cunho técnico ou de experiências 
cotidianas.  
( ) Os relacionamentos interpessoais no trabalho são necessários ao ser humano para 
o desenvolvimento de um trabalho em equipe. A constituição de vínculo reflete na 
inversão de uma postura fragmentada, tornando o grupo de trabalho integrado.  
( ) Na equipe multiprofissional, existe a necessidade de os indivíduos se adaptarem e 
se sensibilizarem sobre a relevância do trabalho em equipe, visto que cada um 
desempenha um papel significativo na composição do cuidado ofertado, podendo 
influenciar na produtividade e no alcance dos objetivos do grupo.  
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( ) O desgaste nos vínculos entre os trabalhadores pode gerar a falta de 
comprometimento e cooperação como também resultar em atritos diante destas 
ausências. Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.  
A) F-F-V-V  
B) V-V-V-V  
C) V-F-F-V  
D) F-V-V-F  
 
15. Quanto aos equipamentos de proteção individual (EPI), correlacione a 
primeira coluna com a segunda.  
1. Luva de procedimento  
2. Máscara 
3. Óculos 
4. Capote ou avental 
( ) Utiliza-se para proteção à exposição de sangue ou secreções.  
( ) Utiliza-se para proteção na transmissão por contato direto ou indireto  
( ) Utiliza-se para a proteção na transmissão de gotículas e/ou aerossóis.  
( ) Utiliza-se para a proteção na transmissão por contato; não substitui a lavagem das 
mãos.  
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.  
A) 3-2-1-4  
B) 1-4-3-2  
C) 3-4-2-1  
D) 1-3-4-2  
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Prova Tecnica – Motorista de Ambulância 
 

 

1. O atendimento ao público é pautado também pela legislação que protege o 

direito de algumas pessoas serem atendidas prioritariamente. Apesar do amparo 

legal, muitas vezes a demora e a formação de longas filas em órgão de atendimento 

ao público provocam confusão e tensão entre os usuários em geral. Nesse 

contexto, assinale a alternativa correta a respeito do atendimento prioritário no 

Brasil. 

 

A) Os logradouros e sanitários públicos, bem como os edifícios de uso público, deverão 

facilitar o acesso a pessoas com dificuldade de locomoção, porém sem normas 

previamente estabelecidas. 

B) É assegurada, em todas as instituições financeiras, a prioridade de atendimento a 

pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos e deficientes. 

C) As empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo não 

são obrigadas a reservar assentos a idosos, gestantes, lactantes, pessoas com 

deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo. 

D) Pessoas com deficiência, com idade igual ou superior a sessenta anos, gestantes, 

lactantes, com crianças de colo e obesas terão atendimento prioritário nos termos da 

Lei. 

 

02. O (a) recepcionista desempenha função muito importante dentro das 

organizações. Para desempenhar com sucesso o seu trabalho, deve sempre estar 

atento no aperfeiçoamento das habilidades, para que a qualidade de seus serviços 

se transforme em benefícios para a organização, bem como seu crescimento 

profissional. Em relação às características desejáveis de um recepcionista, 

assinale a alternativa incorreta. 

 

A) Fluência verbal, postura e concentração. 
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B) Confiabilidade e responsabilidade. 

C) Organização e indolência. 

D) Conhecimento de assuntos gerais e atenção aos detalhes. 

 

03 - Marque (V), se verdadeiro ou (F), se falso assinalando a alternativa correta.  

Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da 

lei:  

(  ) estudar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.  

(  ) fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, 

bem como bebidas e águas para consumo humano.                       

(  ) participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de 

substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.  

(  ) colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.  

 

A) V – V – V – F. 

B) V – V – F – V.  

C) V – F – V – V.  

D) F – V – V – V. 

 

04. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa incorreta.  

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 

conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de 

acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, 

obedecendo ainda aos seguintes princípios, dentre outros:  

 

A) preservação da dependência das pessoas na constituição de sua integridade física e 

mental.  

B) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie.  

C) direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.  
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D) divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua 

utilização pelo usuário. 

 

 

05. O prontuário médico é o conjunto de documentos padronizados e ordenados, 

onde devem ser registrados todos os cuidados profissionais prestados aos 

pacientes e que atesta o atendimento médico a uma pessoa numa instituição de 

assistência médica ou num consultório médico. Exigem-se as seguintes 

informações do paciente, exceto: 

 

A) nome completo, filiação e endereço. 

B) duas fotos recentes. 

C) números dos documentos de identidade. 

D) número do Cartão Nacional de Saúde (CNS). 

 

06. O conhecimento do serviço e da empresa e seus produtos constituem 

requisitos essenciais para que seja prestado um bom atendimento. Para exercer 

as funções de atendimento telefônico é desnecessário:  

 

A) ter em mãos a relação de ramais de todos os departamentos 

B) conhecer a organização da empresa.  

C) conservar-se atualizado com relação às normas e instruções.  

D) ter a relação do endereço de e-mail de cada um dos colaboradores da empresa. 

 

07. É incorreto afirmar que, no caso da ligação recebida não ser para o seu ramal, 

o atendente deve:  

 

A) transferir a ligação apenas se conhecer a pessoa que está ligando.  

B) perguntar com quem a pessoa deseja falar (ou qual o assunto). 

C) informar ao destinatário do que se trata a ligação.  
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D) caso o ramal esteja ocupado, anotar o nome e telefone de contato do cliente. 

 

08. Embora sejam atributos importantes não são fundamentais para compor o 

perfil ético de um profissional: 

 

A) honestidade e integridade.  

B) cidadania e comprometimento. 

C) responsabilidade e solidariedade.  

D) criatividade e tolerância. 

 

09. O profissional que: 

I. Lança mão de pretextos para fugir de responsabilidades. 

II. Não comenta sobre confidências que ouviu.  

III. Delata erros de colega de trabalho.  

IV. Incentiva colegas e os apoia nas suas necessidades funcionais.  

V. Cultiva a discrição e o sigilo profissional fala mal dos superiores e da repartição.  

Está demonstrando atitudes compatíveis com princípios éticos quando adota o que 

consta em:  

 

A) três dos itens.  

B) quatro dos itens.  

C) cinco dos itens.  

D) todos os itens. 

 

10. São funções realizadas por um recepcionista, salvo:  

 

A) Repassar informações e relatórios conforme a necessidade do serviço.  

B) Identificar e registrar visitantes.  

C) Receber, conferir, registrar e distribuir correspondências e documentos.  
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D) Vigiar a entrada e saída de pessoas no local de trabalho, observando atitudes 

suspeitas e tomando medidas necessárias a prevenção de violência.  

 

 

 

 

11.O recepcionista não deve:  

 

A) Exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, 

mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação 

expressa à lei.  

B) Cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas 

de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, 

mantendo tudo sempre em boa ordem.  

C) Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação 

pertinentes ao órgão onde exerce suas funções.  

D) Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, 

abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço 

público e dos jurisdicionados administrativos.  

 

12.  A respeito dos serviços prestados pelas Recepcionistas, indique a alternativa 

incorreta.  

 

A) Ser organizada também significa ser automotivada – você não precisa que os outros 

lhe digam como fazer algo, ou que eles lhe coloquem no caminho certo. Se você for 

organizada, saberá quais tarefas precisará completar diariamente, e quais são suas 

prioridades.  

B) Recepcionistas são pessoas que representam a face da empresa – é com elas que o 

cliente conversa pela primeira vez e são elas que atendem os colegas que precisam de 

informações e de planejamento. 
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C) Uma grande maneira de permanecer organizada é investir em um sistema de 

arquivamento que funcione para você. É importante saber quais papéis e informações 

seu chefe, seus colegas e seus clientes podem precisar. Mantenha toda essa informação 

em pastas separadas – sejam elas eletrônicas ou físicas. Organize seu sistema de 

arquivamento de uma maneira que funcione para você – se isso exigir bilhetes grudentos 

de neon presos em tudo, que assim seja. 

D) Uma pessoa estará apta à profissão de recepcionista se ela não puder tratar de mais 

de uma coisa de uma só vez, lidando com tudo de maneira ordenada. 

 

13. São atribuições de um Recepcionista: 

 I. Manter a higienização e a limpeza do local de trabalho.  

II. Responder a chamadas telefônicas, propiciando informações gerais e precisas, interna 

e externamente.  

III. Informar à segurança do local de trabalho sobre pessoas ou movimentações 

estranhas ao setor.  

IV. Executar tarefas que sejam correlatas às suas atribuições, conforme necessidade do 

serviço e orientação superior.  

A quantidade de itens corretos é:  

 

A) 1  

B) 2  

C) 3  

D) 4 

 

14. Considere as seguintes afirmativas sobre o cargo de recepcionista:  

I. Para falar bem, deve-se empregar a intensidade adequada da voz, o suficiente para 

que a outra pessoa entenda perfeitamente o que está sendo dito.  

II. A voz não deve ser tão alta que assuste, nem tão baixa que crie dificuldades para 

quem a ouça.  
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III. A voz deve ser suave, natural e deve-se variar sua entonação, pois ela pode 

demonstrar vários sentimentos.  

Está (estão) correta(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I, II e III. 

 

15. Coloque V para verdadeiro e F para falso quanto aos itens que seguem: 

(   ) A recepção deve estar atenta a qualquer movimentação.  

(   ) Na recepção tudo deve estar limpo e organizado.  

(   ) As informações dos clientes/pacientes não precisam estar em sigilo.  

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

 

A) V – V – V  

B) F – V – F  

C) V – V – F  

D) F – V – V 
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Prova Técnica - Ouvidoria 
 
Questão 01 
 
A Ouvidoria do SUS, através da escuta da demanda do cidadão, contribui para a 
efetivação da Política Nacional de Humanização, especialmente, da diretriz relacionada 
_________________, que visa reconhecer o que o outro traz como legítima e singular 
necessidade de saúde.  
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é: 
 
A) à Ambiência 
B) ao Acolhimento 
C) à Defesa do direito dos usuários 
D) à Indissociabilidade entre atenção e gestão. 
 
 
Questão 02 
 
As Ouvidorias do Sistema Único de Saúde apoiam-se nos princípios previstos na Lei nº 
8.080/1990 e nas diretrizes elencadas na Constituição Federal. De acordo com o Guia 
de Orientações Básicas para Implantação de Ouvidorias do SUS, o princípio do(a) 
_______________ assegura que “todo cidadão tem o direito de se manifestar junto ao 
Poder Público, quanto ao sistema de saúde” (BRASIL, 2013, p. 8).  
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é: 
 
A) equidade  
B) igualdade  
C) universalidade  
D) direito à informação e participação 
 
 
Questão 03 
 
Sobre os propósitos a serem alcançados pela Ouvidoria, de acordo com o Guia de 
Orientações Básicas para Implantação de Ouvidorias do SUS, analise as opções a seguir 
e identifique com (V) as verdadeiras e com (F) as falsas.  
 
(   ) Ampliar a participação dos cidadãos na gestão do SUS.  
( ) Estruturar a marcação de consulta, e a solução de problemas dos(as) cidadãos(ãs).  
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( ) Subsidiar a gestão nas tomadas de decisões e na formulação de políticas públicas. 
(  ) Consolidar-se como um Serviço de Atendimento ao Consumidor e assessoria de 
comunicação social do SUS.  
 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
 
A) F V F V 
B) F V V F  
C) V V F F  
D) V F V F  
 
 
Questão 04 
As demandas devem ser registradas quando o(a) cidadãos(ãs) procurar a Ouvidoria do 
SUS para: a) solicitar assistência; b) reclamar uma insatisfação; c) denunciar uma 
irregularidade; d) pedir alguma informação [...]; e) registrar elogios e/ou sugestões 
relacionadas à saúde.  
Sobre o registro de demandas dos usuários da saúde, de acordo com o Manual das 
Ouvidorias do SUS, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 
( ) Uma solicitação nunca deve ser registrada sob sigilo. 
( ) Nenhuma demanda deve ser registrada de forma anônima.  
( ) Uma solicitação e uma informação nunca devem ser registradas em anonimato. 
( ) A demanda anônima deve ser registrada com o maior zelo, pois ninguém poderá falar 
com o cidadão novamente. 
( ) Mesmo quando uma informação for respondida no ato do atendimento e, por isso, não 
precisar de encaminhamento, é necessário coletar os dados mínimos para registro da 
demanda.  
 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A) V F V V F  
B) V F F V V  
C) V V V F F  
D) F V V F V  
 
 
Questão 05 
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No que diz respeito à cidadania, de acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da 
Saúde, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.  
( ) O usuário tem direito ao sigilo e à confidencialidade de todas as informações pessoais, 
exceto após a morte.  
( ) O usuário do serviço de saúde tem direito de receber ou recusar assistência religiosa, 
psicológica e social. 
( ) O acesso ao prontuário e aos dados nele registrados é assegurado ao paciente ou a 
seu responsável legal apenas no momento da alta médica. 
( ) Ao usuário é permitido se recusar a quaisquer procedimentos diagnósticos, 
preventivos ou terapêuticos, independentemente de sua decisão acarretar risco à saúde 
pública. 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 
A) V F V F  
B) V V F F  
C) V F F V  
D) F V F F  
 
 
 
Questão 06 
 De acordo com o Manual das Ouvidorias do SUS, que tem como objetivo “[...] apresentar 
ações e condutas com vista a padronizar seus processos de trabalho” (BRASIL, 2014, p. 
5), analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 
( ) As ouvidorias do SUS são unidades de auditoria, assessoria jurídica e corregedoria, 
ou seja, é um instrumento de investigação, fiscalização e controle social.  
( ) As ouvidorias do SUS são instrumento de disseminação de informações em saúde, 
assegurando encaminhamento e tratamento adequado das manifestações.  
( ) Unidades de intermediação do acesso aos serviços do SUS. Intermedeiam as relações 
entre os(as) cidadãos(ãs) e os órgãos e entidades do SUS para assegurar o equilíbrio e 
a qualidade da comunicação entre eles. A alternativa que contém a sequência correta, 
de cima para baixo, é: 
A) F V V  
B) F V F  
C) V V V  
D) F F F  
 
 
Questão 07 
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O Relacionamento com o(a) Cidadão(ã) faz parte do macroprocesso atendimento do 
cidadão. O Acolhimento e escuta constituem uma etapa desse processo. Sobre o 
atendimento presencial ao cidadão, de acordo com o Manual de Ouvidorias do SUS, é 
correto afirmar que: 
A) o cidadão(ã) deve ser atendido por ordem de prioridade da ocorrência, 
independentemente da ordem de chegada. 
  
B) o(a) cidadão(ã) deve ser recebido em local adequado, que resguarde a privacidade 
do atendimento.  
 
C) deve ser realizado por meio de perguntas formuladas ao(à) cidadão(ã) que visam 
averiguar, compreender e aprofundar a demanda por ele apresentada.  
 
D) a demanda deve receber tantas classificações quantas forem pertinentes, ou seja, 
uma demanda pode receber duas classificações, como por exemplo, de solicitação e de 
reclamação.  
. 
 
Questão 08 
 “Indicador é um dado que representa ou quantifica um resultado, uma característica ou 
o desempenho de um processo ou serviço realizado pela Ouvidoria do SUS” (BRASIL, 
2014, p.95). Nas Ouvidorias do SUS, o indicador que mede o tempo em que as 
demandas pendentes (não respondidas) ficam em aberto é denominado: 
 
A) Tempo de vida.  
B) Resolutividade.  
C) Taxa de satisfação. 
D) Tempo médio de resposta. 
 
Questão 09 
De acordo com a Portaria nº 1.820, de 13 de agosto de 2009, que dispõe sobre os direitos 
e deveres dos usuários da saúde, analise as assertivas e identifique com (V ) as 
verdadeiras e com (F) as falsas.  
 
( ) Toda pessoa tem o direito a acompanhante nos casos de internação, que será uma 
pessoa de sua livre escolha.  
( ) Toda pessoa tem o direito de decidir se seus familiares e acompanhantes deverão ser 
informados sobre seu estado de saúde.  
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( ) Nas situações de urgência/emergência, qualquer serviço de saúde deve receber e 
cuidar da pessoa, bem como encaminhá-la para outro serviço em caso de necessidade. 
( ) Toda pessoa tem direito ao acesso aos serviços de Atenção Básica integrados por 
centros de saúde, postos de saúde, unidades de saúde da família e unidades básicas de 
saúde ou similares mais próximos de sua casa. A alternativa que contém a sequência 
correta, de cima para baixo, é  
 
A) V F V V  
B) F V V F  
C) F V V V  
D) F V F V  
 
 
 
Questão 10 
Sobre o status das demandas, é correto afirmar que uma demanda é considerada 
____________ quando o órgão competente insere a resposta com as providências 
adotadas para o caso. A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho 
acima é  
A) Fechada  
B) Resolvida  
C) Analisada  
D) Concluída  
 
 
Questão 11 
Sobre os procedimentos de conclusão ou fechamento da demanda, analise as assertivas 
e identifique com (V) as verdadeiras e com (F) as falsas.  
 
( ) Uma solicitação só deve ser concluída ou fechada quando a demanda do(a) 
cidadão(ã) for atendida ou negada.  
 
( ) Um pedido de informação deve ser fechado após prestar os esclarecimentos 
solicitados em observância à Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro 
de 2011.  
 
( ) Uma sugestão deve ser concluída ou fechada com menção de agradecimento ao(à) 
cidadão(ã), e a informação de que o setor responsável tomou conhecimento e divulgou 
para os interessados.  
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( ) Uma denúncia ou reclamação deve ser concluída ou fechada quando a resposta 
apresentada pela unidade administrativa responsável indicar que os fatos descritos no 
registro foram apurados e quais as providências tomadas. 
 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A) V F V F  
B) V V F V  
C) F V V F  
D) F V F V 
 
 
 
Questão 12 
 
Segundo o Código de Ética da Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman - ABO, 
“no exercício de suas atividades, os Ouvidores, devem defender uma cultura de respeito 
aos direitos humanos, balizando suas ações por princípios éticos, morais e legais”. 
Assinale a alternativa cujo princípio NÃO condiz com esse código: 
Alternativas 
 
A) Preservar e respeitar os princípios da “Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
da Constituição Federal e das Constituições Estaduais”. 
 
B) Respeitar toda e qualquer pessoa, preservando sua dignidade e identidade. 
 
C) Exercer suas atividades com dependência e autonomia. 
 
D) Ouvir o cidadão, consumidor e usuários de produtos e serviços com respeito, 
paciência, compreensão, ausência de pré-julgamento e de todo e qualquer preconceito. 
 
 
Questão 13 
Humanizar o SUS requer estratégias que são construídas entre os trabalhadores, 
usuários e gestores do serviço de saúde (BRASIL, 2013, p. 3). São princípios da Política 
Nacional de Humanização:  
 

A) Igualdade, Acolhimento e Gestão Participativa.  
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B) Transversalidade, Indissociabilidade entre atenção e gestão e Protagonismo, 
Corresponsabilidade e Autonomia dos sujeitos e coletivos. 
 
C) Acolhimento, Transversalidade, Clínica Ampliada e Compartilhada.  
 
D) Garantia dos Direitos dos Usuários, Valorização do Trabalhador e Gestão 
Participativa. 
 
 
Questão 14 
“Após receber as manifestações pelos diferentes canais de entrada, os técnicos das 
ouvidorias do SUS realizam todo o processo de análise e tratamento das demandas, que 
envolve as etapas de: registro; classificação; tipificação; encaminhamento e 
acompanhamento” (BRASIL, 2014, p. 33). A Etapa de Tipificação, consiste em: 
 
A) Organizar, analisar, interpretar e disseminar informações e demandas provenientes 
do Sistema OuvidorSUS. 
 
B) Analisar as manifestações dos usuários, categorizando-as como: denúncia, elogio, 
sugestão, informação, solicitação ou reclamação 
 
C) Compreender o relato do cidadão e identificar o que responder e/ou registrar, no 
âmbito de operações de avaliação e equilíbrio, de forma a colaborar na compreensão 
correta da mensagem do cidadão. 
 
D) Categorizar as demandas, de acordo com assuntos e subassuntos, de importância 
para a geração de dados precisos e para a elaboração de relatórios gerenciais 
fidedignos, potencializando o papel das ouvidorias do SUS como instrumentos de gestão. 
 

Questão 15 
Sobre os diretos básicos dos usuários dos serviços públicos, de acordo com a Lei nº 
13.460, de 26 de junho de 2017, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras 
e com F as falsas. 

( ) Obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha entre os meios 
oferecidos e sem discriminação. 

( ) Atendimento por ordem de chegada, ressalvados casos de urgência e aqueles em 
que houver possibilidade de agendamento, asseguradas as prioridades legais às 
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pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas 
acompanhadas por crianças de colo. 

( ) Obtenção de informações precisas e de fácil acesso nos locais de prestação do 
serviço, assim como sua disponibilização na internet, especialmente sobre valor das 
taxas e tarifas cobradas pela prestação dos serviços, contendo informações para a 
compreensão exata da extensão do serviço prestado. 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) F V F 
 
B) F V V 
 
C) V V V 
 
D) V F V 
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Prova Técnica de Psicologia  
 
QUESTÃO 01 
O planejamento estratégico situacional é um processo dinâmico e contínuo que 
precede e preside a ação. No âmbito do SUS, o planejamento estratégico 
situacional norteia o Sistema Nacional de Planejamento – Planeja-SUS. As 
afirmativas a seguir a respeito do Planeja-SUS estão corretas, à exceção de uma. 
Assinale-a. 
 A) Ele possui planejamento contínuo e transversal às três esferas de governo, 
articulando e integrando as ações desenvolvidas no SUS de forma ascendente e 
solidária. 
 B) Ele reúne o Plano Intersetorial de cunho orçamentário que inclui o Plano Plurianual 
(PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).  
C) Ele considera o Plano de Saúde que demonstra os resultados alcançados na atenção 
integral à saúde, verificando a efetividade e a eficiência na sua execução. 
 D) Ele compatibiliza o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) e o 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO).  
 
QUESTÃO 02 
A noção de equidade serve como marco ético na reflexão em temas de Saúde 
Pública, uma vez que orienta os processos decisórios de alocação de serviços. A 
respeito da noção de equidade em saúde, analise as afirmativas a seguir.  
I. No campo da saúde pública, a noção de equidade parte do pressuposto de que 
os indivíduos são diferentes e, que devem ter tratamento diferenciado segundo 
suas vulnerabilidades. 
 II. No campo da bioética e dos direitos humanos, a noção de equidade é um 
instrumento de justiça social, capaz de promover o acesso amplo aos 
desenvolvimentos médicos e científicos. III. No campo das políticas sanitárias, a 
noção de equidade direciona a utilização dos serviços de saúde às regiões menos 
desenvolvidas, para reduzir as situações de vulnerabilidade.  
Está correto o que se afirma:  
 A) I, somente.  
B) I e II, somente. 
C) I e III, somente.  
D) I, II e III. 
 
QUESTÃO 03 
A experiência cotidiana do atendimento ao público nos serviços de saúde e os 
resultados de pesquisas de avaliação desses serviços têm demonstrado que as 
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tecnologias e os dispositivos organizacionais – sobretudo na saúde, – não 
funcionam sozinhos e que sua eficácia é fortemente influenciada pelo fator 
humano e pelo relacionamento que se estabelece entre profissionais e usuários 
no processo de atendimento. Adaptado de Terra, S. & Guaraldo, M. O humano e as 
relações humanas nas ações da saúde. Serviço Social e Saúde. 2015. O 
acolhimento e a qualidade da atenção ao usuário são variáveis importantes e estão 
diretamente relacionados à(ao): 
 A) fragmentação das informações e do atendimento, para minimizar o contato médico-
paciente e evitar favoritismos.  
B) rodízio de médicos, técnicos e gestores das unidades de saúde, para garantir uma 
diversidade de opiniões.  
C) capacidade dos profissionais de saúde de compreender demandas e expectativas dos 
pacientes e seus familiares.  
D) distanciamento e controle dos sentimentos e do envolvimento, para manter a 
objetividade. 
 
QUESTÃO 04 
Segundo especialistas, é possível suprir até 80% das necessidades e dos 
problemas de saúde da população de um município se a atenção básica estiver 
organizada, o que mostra a importância desse nível de atenção no contexto do 
SUS. Sobre os atributos da atenção primária à saúde, assinale a afirmativa correta.  
A) Longitudinalidade: estabelecimento de uma relação clínicopaciente ao longo da vida, 
independentemente da ausência ou da presença de doença.  
B) Abrangência: oferta regular de serviços cada vez que o paciente necessita de atenção 
em caso de adoecimento ou para acompanhamento rotineiro de sua saúde. 
 C) Competência cultural: conhecimento do contexto e da dinâmica dos grupos sociais e 
familiares para avaliar como responder às necessidades de saúde.  
D) Primeiro contato: reconhecimento de um amplo espectro de necessidades, 
considerando os âmbitos orgânico, psíquico e social da saúde, nos limites de atuação 
pessoal de saúde.  
 
QUESTÃO 05 
Angélica viveu por muitos anos em um hospital psiquiátrico onde foi internada em 
função de uma “crise de nervos”. As visitas da família foram se espaçando até que 
cessaram totalmente e não há notícia de contatos nos últimos quinze anos. A 
desinstitucionalização psiquiátrica de Angélica poderá ser conduzida: 
A) após a busca ativa para sua reintegração familiar à família nuclear ou extensa. 
B) por meio da transferência para casa de custódia inserida em sua comunidade de 
origem. 
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 C) pelo acolhimento em serviço residencial terapêutico para sua reinserção social.  
D) pelo encaminhamento para comunidade terapêutica que favoreça a convivência entre 
os pares.  
 
QUESTÃO 06 
Sobre o Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde (PSP), que 
estabelece estratégias e ações de gestão de risco, analise as afirmativas a seguir. 
 I. Deve evitar a interferência do paciente e dos familiares na assistência profissional 
prestada. II. Deve manter registro adequado do uso de órteses e próteses quando este 
procedimento for realizado. 
 III. Deve estabelecer processos de identificação do paciente e de orientação para 
higienização das mãos. 
 Está correto o que se afirmativa em: 
A) I, apenas.  
B) I e II, apenas. 
 C) I e III, apenas.  
D) II e III, apenas.  
 
QUESTÃO 07 
Joana é psicóloga e foi demandada a elaborar um documento psicológico que seja 
resultado de uma avaliação na qual ela deverá indicar o diagnóstico, o prognóstico 
e a sugestão de projeto terapêutico para o caso. De acordo com a resolução CFP 
06/2019, ela estará fornecendo: 
A) um parecer. 
B) um atestado.  
C) um relatório.  
D) um laudo.  
 
QUESTÃO 08 
Márcio atua como psicólogo numa equipe interdisciplinar e precisa fazer o 
relatório multiprofissional sobre um caso atendido. O documento será escrito em 
conjunto com outros profissionais, porém, ele realizou atividades baseadas em 
métodos e técnicas privativos da Psicologia. Nesse caso, tais atividades devem 
ser: 
A) inseridas na redação das atividades exercidas em conjunto pela equipe interdisciplinar 
sem discriminar as técnicas e os métodos específicos da psicologia;  
B) relatadas em itens diferentes dos demais profissionais, destacando que foram 
utilizados apenas pelo psicólogo da equipe;  
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C) discriminadas apenas no item da conclusão do documento quando se tratar da 
descrição de técnicas e métodos psicológicos;  
D) discriminadas em qualquer parte do documento desde que de acordo com a 
regulamentação de todas as categorias profissionais componentes da equipe;  
 
QUESTÃO 09 
Eventualmente ocorre a resistência dos profissionais de Unidades de Saúde em 
fazer a notificação diante de uma situação de violência contra a infância ou 
adolescência. Contudo, é importante destacar que a notificação é uma das 
dimensões da linha de cuidado e proteção, sendo a Saúde um setor que favorece 
o primeiro contato com as pessoas que sofrem violência, cujo fenômeno é 
complexo. Diante de uma situação na qual a criança sofre violência intrafamiliar, 
assinale a afirmativa correta.  
A) O médico deve delegar a outros profissionais, como o assistente social e o psicólogo, 
a responsabilidade de notificação ao Conselho Tutelar.  
B) Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou 
degradante e de maus-tratos devem ser, obrigatoriamente, comunicados ao Conselho 
Tutelar.  
C) O profissional de saúde não poderá notificar o caso aos órgãos competentes caso a 
família não queira fazer a notificação, e ele deve esperar até que ela consinta.  
D) A notificação não poderá ser realizada quando houver quebra do sigilo próprio ao 
atendimento psicoterápico, cuja conservação é garantida pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
 
QUESTÃO 10 
No processo de integração da saúde mental à atenção primária, o matriciamento 
ou apoio matricial tem sido adotado como norteador de experiências em diversas 
regiões do país. Assinale a opção que indica uma característica do matriciamento.  
A) Encaminhamento do usuário ao especialista dentro de uma unidade de atenção 
primária.  
B) Organização vertical e hierárquica entre quem encaminha um caso e quem o recebe.  
C) Ações horizontais que integrem os componentes e seus saberes em diferentes níveis 
assistenciais.  
D) Atendimento individual dos casos psiquiátricos pelo profissional de saúde mental.  
 
QUESTÃO 11 
Nos últimos anos, ocorreu um aumento progressivo na prevalência do autismo, 
sendo considerado por alguns autores como uma epidemia diagnóstica. Dentro de 



 

Avenida Diony Gomes Pereira da Silva, 115 Setor Aeroporto 
Jaraguá - GO, CEP 76330-000 

uma perspectiva crítica no campo da saúde mental, as explicações possíveis para 
tal aumento são: 
A) a inclusão de aspectos relacionais familiares, culturais e socio econômicos. 
 B) a ampliação dos critérios diagnósticos a partir da criação da categoria “espectro 
autista” (DSM/ CID).  
C) o alto consumo de glúten e caseína.  
D) a substituição diagnóstica de pacientes antes diagnosticados com retardo mental, 
psicose infantil e transtorno de humor. 
 
QUESTÃO 12 
A Lei nº 10.216/2001, conhecida como Lei Paulo Delgado, é um importante marco 
legislativo da saúde mental no Brasil, pois visa a garantir aos portadores de 
transtorno mental o acesso ao melhor tratamento disponível no sistema de saúde, 
proteção contra qualquer forma de abuso e exploração e tratamento preferencial 
em serviços comunitários de saúde mental. De acordo com essa Lei, avalie as 
afirmativas a seguir.  
I. É direito da pessoa portadora de transtorno mental a presença médica, em qualquer 
tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária. 
 II. A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando o paciente 
apresentar quadro de crise aguda grave.  
III. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico 
circunstanciado que caracterize os seus motivos.  
Está correto o que se afirma em:  
A) I, somente. 
 B) II, somente.  
C) III, somente.  
D) I e III, somente. 
 
QUESTÃO 13 
A Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10 indica que 
o aspecto essencial do transtorno obsessivocompulsivo (F 42) é (são): 
A) o juízo depreciativo ou ataraxia. 
 B) os pensamentos de morte ou atos compulsivos destrutivos. 
 C) o automatismo mental ou ansiedade específica.  
D) os pensamentos obsessivos ou atos compulsivos recorrentes. 
 
QUESTÃO 14 
O aposentado Francisco, 77 anos, encontra-se acamado desde que sofreu um AVC 
hemorrágico há dois anos. Quando a esposa que cuidava dele faleceu, a neta 
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Cristina, 23 anos, sem ocupação definida, se ofereceu para morar na casa do avô 
para prestar-lhe os cuidados necessários. A agente comunitária de saúde Aline, 
em visita domiciliar, encontrou Cristina no quintal recebendo amigos para um 
churrasco. O Sr. Francisco estava sobre a cama sem lençol e Aline constatou que 
o idoso havia emagrecido, estava com a higiene pessoal precária e se mostrava 
desorientado. Sobre essa situação, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) 
para a verdadeira e (F) para a falsa. 
 ( ) É necessária a confirmação da prática de violência contra o idoso para a notificação 
compulsória à autoridade policial.  
( ) Apropriar-se dos proventos do idoso dando-lhes aplicação diversa ao de sua 
finalidade, constitui violência financeira.  
( ) Para a garantia da atenção integral, o idoso deverá ser atendido na sede do NASF, 
que assumirá o atendimento multidisciplinar em saúde. As afirmativas são, segundo a 
ordem apresentada, respectivamente: 
(A) F – V – F.  
(B) F – V – V. 
 (C) F – F – V.  
(D) V – F – V.  
(E) V – V – F. 
 
QUESTÃO 15 
A inserção do profissional de Psicologia no Sistema Único de Saúde é 
relativamente recente. Sobre esta questão, assinale a opção que apresenta o 
desafio ainda a ser superado. 
 A) O fazer dentro de uma lógica tecnicista pautada na psicologia comunitária. 
 B) O maior enfoque da formação acadêmica na prática clínica individual.  
C) A doutrina da integralidade que prevê ações de cuidado fragmentadas. 
D) A reabilitação psicossocial de pacientes graves na assistência em prevenção primária.  
E) O princípio da equidade que desconsidera as diferentes necessidades na assistência. 
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Prova de técnico de enfermagem – Centro Cirurgico 
 
1. – O centro cirúrgico tem ambientes considerados de risco devido à 
transmissão de infecções, desta forma, esses ambientes são divididos em: 
I. Área restrita: área de atendimento ao paciente no período intraoperatório e 

guarda de material estéril.  
II. II. Área semirrestrita: local de acesso dos profissionais que trabalham no CC: 

vestiários, secretaria, recepção interna, anatomia patológica, RX, conforto da 
equipe. III. Área não restrita: área de atendimento assistencial no pré e pós-
operatório: RA, guarda de materiais e equipamentos, corredores. Quais estão 
corretas?  
A) Apenas I. 
 B) Apenas II.  
C) Apenas III. 
 D) Apenas I e III.  
E) Apenas II e III 

 
2. – Quanto à finalidade das cirurgias, assinale a alternativa INCORRETA.  
A) Cirurgia diagnóstica: realizada com o objetivo de ajudar no esclarecimento da 
doença.  
B) Cirurgia eletiva: tratamento cirúrgico proposto, cuja realização pode aguardar 
ocasião mais propícia, ou seja, pode ser programado.  
C) Grande porte: com grande probabilidade de perda de fluido e sangue. 
 D) Cirurgia de urgência: tratamento cirúrgico que requer pronta atenção e deve ser 
realizado entre 48 e 72h.  
E) Cirurgia limpa: eletiva, primariamente fechada, sem a presença de dreno, não 
traumática 
 
3. – Ainda sobre a finalidade das cirurgias, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 
 Coluna 1 
 1. Cirurgia curativa. 
 2. Cirurgia paliativa. 
 3. Cirurgia reparatória. 
 4. Cirurgia plástica.  
Coluna 2  
( ) Enxerto na pele. 
 ( ) Apendicectomia.  
( ) Rinoplastia. 
 A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  
A) 1 – 2 – 3. 
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 B) 4 – 1 – 2.  
C) 3 – 1 – 4. 
 D) 2 – 1 – 3.  
E) 4 – 3 – 2. 
 
4. – A paramentação cirúrgica é utilizada sempre quando formos realizar algum 
procedimento cirúrgico. Ela forma uma barreira microbiológica contra a 
penetração de microrganismos no sítio cirúrgico do paciente, oriundos dele 
mesmo, dos profissionais, materiais, equipamentos e ar ambiente. Baseado 
nessas informações, assinale a alternativa INCORRETA sobre os objetivos da 
paramentação cirúrgica.  
A) Controle da infecção hospitalar.  
B) Controle da infecção do sítio cirúrgico.  
C) Segurança do paciente. 
 D) Circular em sala com segurança.  
E) Segurança da equipe cirúrgica (Risco Ocupacional). 
 
 5.– Todas as intervenções cirúrgicas são realizadas em tempos fundamentais. 
Sobre eles, analise as assertivas abaixo: 
I. Diérese: separação dos tecidos por intervenção manual ou instrumental.  
II. II. Hemostasia: conjunto de manobras manuais ou instrumentais para deter ou 

prevenir uma hemorragia ou impedir a circulação de sangue em determinado 
local em um período de tempo. 

III.  III. Exérese: remoção ou extirpação cirúrgica de órgãos ou de estruturas 
anatômicas. IV. Síntese: momento de retirar as suturas.  
Quais estão corretos?  
A) Apenas I. 
 B) Apenas I e II.  
C) Apenas I, II e III.  
D) Apenas II, III e IV. 
 E) I, II, III e IV. 
 

6.– Considerando os vários tipos de instrumentais cirúrgicos assinale a 
alternativa correta relacionada aos instrumentais utilizados para hemostasia. 
 A) Kelly, Halsted e Rochester. 
 B) Pinças elásticas e pinças com anéis e cremalheira. 
 C) Hallis e Kocher.  
D) Hallis, Adison e Backaus.  
E) Mayo, Mathieu e Cheron. 
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7– Assinale a alternativa INCORRETA considerando as etapas de limpeza no 
Centro Cirúrgico. 
 A) Limpeza concorrente: executada no término de cada cirurgia. Envolve 
procedimentos de retirada dos artigos sujos da sala, limpeza das superfícies 
horizontais dos móveis e equipamentos. 
 B) Limpeza preparatória: realizada antes do início das cirurgias programadas do dia. 
Remover as partículas de poeira nas superfícies dos mobiliários, focos cirúrgicos e 
equipamentos com solução detergente ou desinfetante (álcool 70%), com um pano 
úmido e branco. 
 C) Limpeza operatória: realizada no turno cirúrgico, consistindo apenas na remoção da 
poeira de todo mobiliário da sala utilizando um pano comum embebido em agente 
químico Digluconato de Clorexidina 2% de amplo espectro para que não ocorra 
secagem da superfície e disseminação contaminando o ar. 
 D) Limpeza terminal diária: realizada após a última cirurgia programada do dia. 
Envolve todos os procedimentos da limpeza concorrente, acrescentados à limpeza de 
todos os equipamentos, acessórios e mobiliários, pisos e paredes da SO. 
 E) Limpeza terminal periódica: envolve itens cuja frequência de limpeza não necessita 
ser diária, por não se sujar com facilidade e/ou por não estarem diretamente 
relacionados com a infecção direta do sítio cirúrgico. Dessa forma, rotinas de limpeza 
com periodicidades maiores podem ser estabelecidas. É o caso das superfícies 
verticais, janelas, portas, teto, grades de entrada e saída do ar-condicionado, armários 
que permanecem fechados dentro e fora da sala de operação. 
 
8. – Os sufixos das terminologias utilizadas nas cirurgias têm significados 
conforme suas funções. Assim, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 
Coluna 1 
 1. Ectomia. 
 2. Tomia. 
 3. Stomia.  
 4. Rafia. 
Coluna 2  
 ( ) Operações de sutura. 
 ( ) Construção cirúrgica de novas aberturas. 
 ( ) Operação de abertura. 
 ( ) Operações de remoção. 
A ordem correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  
A) 1 – 3 – 4 – 2. 
 B) 2 – 4 – 3 – 1.  
C) 4 – 3 – 2 – 1.  
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D) 3 – 1 – 2 – 4. 
 E) 2 – 1 – 4 – 3. 
 
9. – Qual das cirurgias abaixo é considerada uma cirurgia potencialmente 
contaminada? 
 A) Nefrectomia.  
B) Esplenectomia. 
 C) Colecistectomia.  
D) Angioplastia.  
E) Perfuração Intestinal. 
 
10. – Esterilização é o processo de destruição de todas as formas de vida 
microbiana. Assinale a alternativa que NÃO corresponde às principais formas de 
esterilização.  
A) Por vapor saturado sob pressão.  
B) Por óxido de etileno.  
C) Por plasma de peróxido de hidrogênio. 
 D) Por agentes químicos líquidos.  
E) Por material de densidade. 
 

11. Banca: Prefeitura de Fortaleza – CE Na raquianestesia, um anestésico local é 
injetado no espaço subaracnoideo e se mistura ao líquido cefaloraquidiano. 
Escreva V para verdadeiro e F para falso sobre os cuidados de enfermagem 
nessa anestesia. 
  (__) Para cirurgia no abdome superior, o paciente deve ser colocado levemente na 
posição de Fowler para permitir que o anestésico se desloque.  
(__) Para prevenir hipotensão, que é comum nesse tipo de anestesia, pode-se realizar 
hidratação prévia do paciente.  
(__) Recomendar repouso e hidratação para evitar a cefaleia pós-punção. 
 (__) Deve-se ficar atento para a possibilidade de paralisia dos músculos respiratórios 
decorrente de bloqueios acidentalmente altos. Nesse caso, devese ter disponível 
material de oxigenoterapia, como máscara de Venturi e ambu. 
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência: 
 A) F, V, V, V. 
 B) F, V, V, F.  
C) V, V, F, F.  
D) F, F, V, V. 
12.  De acordo com a Resolução Conselho Federal de Enfermagem - COFEN nº 
424, de 19 de abril de 2012, são atribuições do enfermeiro do CME, exceto:  
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A) Propor e utilizar indicadores de controle de qualidade do processamento de produtos 
para a saúde, sob sua responsabilidade; 
 B) Efetuar pedidos de produtos de consumo; 
 C) Avaliar a qualidade dos produtos fornecidos por empresa processadora 
terceirizada, quando for o caso, de acordo com critérios preestabelecidos;  
D)Participar das ações de prevenção e controle de eventos adversos no serviço de 
saúde, incluindo o controle de infecção. 
 
13. Para um desinfetante ser considerado ideal, ele deve possuir diversas 
características. De acordo com esses atributos, marque a alternativa correta:  
A) Facilmente afetado por condições ambientais;  
B) Não inativado por matéria orgânica; 
 C)Incompatível com as diversas matérias-primas dos produtos;  
D)Alto nível de odor. 
 
14. Indique a posição cirúrgica mais indicada numa cirurgia plástica na face e no 
nariz:  
A) Posição de litotomia ou ginecológica; 
 B) Posição de Trendelenburg reversa ou proclive; 
 C) Posição de Kraske ou Jacknife;  
D)Posição prona. 
 
15.  Marque a alternativa que indica um método físico-químico de esterilização: 
 A) Esterilização por vapor saturado sob pressão;  
B) Esterilização por óxido de etileno;  
C) Esterilização por ácido peracético por imersão;  
D)Esterilização por calor seco. 
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Técnico de Enfermagem – UTI  

 
Questão 1 
Assinale a alternativa correspondente à frequência respiratória, abaixo do 
normal: 
 
a)Apneia.  
b)Bradipneia.  
c)Ortopneia.  
d)Taquipneia. 
 
Questão 2 
Os termos técnicos de enfermagem geralmente são mais utilizados por técnicos 
e auxiliares de enfermagem, enfermeiros e até futuros médicos ou estudantes da 
área da saúde para descrever assuntos relacionados diretamente com saúde. 
Assinale a alternativa que demonstra um desses termos, referente à 
incontinência urinária. 
 
a) Disúria;  
b) Enurese  
c) Hematúria  
d) Poliúria 
 
Questão 3 
O controle de pulso durante aferição dos sinais vitais pode trazer informações 
significativas sobre o estado do paciente. Desta forma, o pulso fino apresenta a 
alteração denominada: 
 
a) Taquisfigmia 
 b) Bradisfigmia c 
(c) Normocardia  
d) Filiforme 
 
Questão 4 
Com o objetivo de alertar para a importância do ato de higienizar as mãos, desde 
2007 a Organização Mundial de Saúde – OMS – realiza campanhas de 
sensibilização e conscientização de profissionais de saúde, governantes, 
administradores hospitalares e população em geral sobre a relevância do 
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procedimento para a promoção da saúde em todo o mundo e instituiu a data de 5 
de maio como o Dia Mundial de Higienização das Mãos. A campanha retoma os 5 
momentos de higienização das mãos que devem ser seguidos pelos 
profissionais de saúde. Dentre esses momentos, a opção INCORRETA é: 
 
a) antes e após contato com o paciente.  
b) antes da realização de procedimento asséptico.  
c) após risco de exposição a fluidos corporais.  
d) antes e logo após calçar as luvas. 
 
Questão 5 
A temperatura corporal é o equilíbrio entre a produção e a perda de calor do 
organismo, mediado pelo centro termoregulador. Este sinal vital pode ser 
verificado na região axilar, inguinal, bucal ou retal. A temperatura axilar é a mais 
comumente verificada e é correto afirmar que, segundo Oliveira (2016), o seu 
valor normal varia no adulto, entre: 
 
a) 34° e 35,5° C  
b) 35,5° e 36,9° C  
c) 37° e 37,7° C  
d) 38° e 39° C 
 
Questão 6 
A Pressão Arterial – PA – é definida como a medida da pressão exercida pelo 
sangue nas paredes das artérias quando o sangue é ejetado na corrente 
sanguínea pelo ventrículo esquerdo. Para evitar erros na aferição e obter o 
melhor resultado da PA, é correto afirmar que o paciente deve: 
 
a) realizar atividade física moderada antes da aferição.  
b) estar na posição sentada, manter tronco recostado e relaxado no encosto da cadeira 
e pernas relaxadas sem cruzar.  
c) comer, fumar, ingerir bebida alcoólica ou cafeína antes da medida.  
d) manter o braço posicionado verticalmente, alinhado ao corpo durante a medida. 
 
Questão 7 
Qual das doenças abaixo NÃO é uma doença de notificação compulsória no 
território nacional? 
 
a) Dengue.  



 

Avenida Diony Gomes Pereira da Silva, 115 Setor Aeroporto 
Jaraguá - GO, CEP 76330-000 

b) Coqueluche.  
c) Hipertensão Arterial Sistêmica.  
d) Novo Coronavírus.  
 
Questão 8 
A equipe de enfermagem é responsável por iniciar a infusão intravenosa (IV), 
interrompê-la caso detecte alguma alteração, monitorá-la e mantê-la. Em relação 
a selecionar o sítio de inserção de uma terapia IV, deve-se dar prioridade a veias: 
 

(A) Dos membros inferiores mais calibrosas 
(B) Menores e em sua porção proximal 
(C) Das mãos e do antebraço em sua porção distal 
(D) Em local de articulações 

 
 
Questão 9 
Em relação aos tipos de seringa, assinale a alternativa CORRETA que 
corresponde aquela utilizada para aplicação via endovenosa. 
 

(A) 4 ml 
(B) 3 ml 
(C) 20 ml 
(D) 1 ml 

 
Questão 10 
Foi registrado a ocorrência de hematêmese. Esta indicação refere-se a episódio 
de: 

(A) Evacuação 
(B) Vômitos 
(C) Micçõa 
(D) Sudorese 

 
Questão 11 
Fazem parte dos cinco certos para administração correta dos medicamentos, 
EXCETO: 
 
A) Paciente certo; 
B) Ambiente certo;  
C) Medicamento certo; 
D)Dose certa. 
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Questão 12 
O valor referente ao nível sanguíneo de glicose, que é mostrado no visor 
glicosímetro é: 
 
A) %  
B) mg/dl 
C) mg/cl  
D)mg/ml 
 
 
Questão 13 
O _________________ é um tipo de cobertura indicado para feridas limpas, pouco 
exudativas e prevenção de lesão por pressão (LP); não deve ser utilizado como 
curativo secundário 
 
A) alginato de cálcio  
B) hidrogel 
 C) carvão ativado  
D) hidrocoloide 
 
Questão 14 
A verificação da temperatura de um paciente pode ser realizada pelas vias oral, 
axilar ou retal. Não se verifica a temperatura oral no seguinte caso: 
 
A) Paciente com abscesso retal.  
B) Paciente com fratura dos membros superiores. 
C) Paciente com inflamação na cavidade oral 
D) Paciente com processos inflamatórios na axila. 
 
Questão 15 
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, cabendolhe 
especialmente, EXCETO: 
 
A) Participar da programação da assistência de enfermagem.  
B) Organizar e enumerar os cuidados e procedimentos dos pacientes.  
C) Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro. 
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 D) Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. 
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Técnico de Enfermagem – Enfermaria  

 

1.  
Marque a alternativa que corresponde a um direito do profissional de 
enfermagem previsto no Código de Ética.  
A) Prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em programas de 
saúde pública.  
B) Delegar atividades privativas a outros membros da equipe de saúde.  
C) Conhecer, cumprir e fazer cumprir o código de ética dos profissionais de 
enfermagem.  
D) Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. 
 E) Anunciar a prestação de serviços para os quais detenha competências 
técnico-científicas e legais. 
 

2. É uma atividade que cabe especialmente ao Técnico de Enfermagem: 
 A) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica. 
 B) planejamento e coordenação dos serviços da assistência de enfermagem.  
C) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto.  
D) orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. 
 E) cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. 
 
 

3. Sobre a Política Nacional de Humanização do SUS – HumanizaSUS é 
correto afirmar que:  
A) tem o acolhimento como uma das diretrizes.  
B) o principal objetivo é a valorização do trabalhador.  
C) não abrange a defesa do direito dos usuários. 
 D) baseia-se primordialmente na transversalidade.  
E) a ambiência prevê apenas a facilidade de acesso. 
 
 

4. Marque a alternativa que corresponde a uma doença infecciosa que pode 
ser prevenida por vacina disponibilizada pelo SUS: 
 A) dengue.  
B) cólera.  
C) sarampo. 
 D) leptospirose. 
 E) Chikungunya 
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5. Conforme orientações do Ministério da Saúde, o volume da dose da vacina 
contra febre amarela é de: 
 A) 0,2 mL.  
B) 0,5 mL.  
C) 1,0 mL.  
D) 1,5 mL. 
 E) 2,0 mL 

 
6. Marque a alternativa que corresponde à substância aplicada em recém-

nascidos para evitar a oftalmia gonocócica.  
 
A) Nistatina 

      B) Clorexidina 
      C) Água destilada 

              D) Nitrato de prata 
E) Água boricada 
 

7. Estima-se que alguns fatores, denominados protetores, podem reduzir em 
até 28% o risco da mulher desenvolver câncer de mama. Um desses 
fatores é:  
A) gravidez tardia.  
B) menarca precoce.  
C) redução da amamentação.  
D) reposição hormonal. 
 E) atividade física regular. 
 

8. Com base nos protocolos básicos de segurança do paciente, analise as 
afirmativas a seguir. 
 I. Faz parte dos protocolos básicos de segurança a correta identificação do 
paciente. 
 II. O protocolo para cirurgia segura visa somente reduzir os eventos adversos 
nos procedimentos cirúrgicos. 
 III. A higiene das mãos, apesar de importante, não faz parte dos protocolos 
básicos de segurança do paciente. Está correto apenas o que se afirma em: 
 A) I. 

        B) II. 
               C) III. 

       D) I e II 
E) II e III. 
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9. Foram prescritos 300 mL de solução fisiológica 0,9% para serem 
administrados em 2 horas. Com base nesses dados, marque a opção que 
corresponde ao gotejamento (macrogotas) adequado, em gotas/min.  
A) 10.  
B) 20.  
C) 30.  

           D) 40. 
 E) 50. 
 
10.Os produtos que entram em contato com a pele não íntegra ou mucosa 
íntegra colonizada são classificados como:  
 
  A) críticos.  

        B) semicríticos. 
 C) não críticos.  
D) processáveis.  
E) complexos. 
 
11. 26 O estadiamento ou escala das úlceras de pressão é um instrumento 
que pode ser utilizado para avaliar a evolução deste tipo de ferida. Quando 
há perda de tecido cutâneo de espessura total envolvendo lesão ou 
necrose do tecido subcutâneo, que se estende até a fáscia subjacente, sem 
atravessá-la. Essa descrição é compatível com o estágio: 
   A) Estágio IV  
   B) Estágio III  
  C) Estágio II 
  D) Estágio I 
 
12.  Assinale, entre as alternativas abaixo, a que apresenta os sinais e 
sintomas mais comuns da Dengue:  
A) Febre no período da tarde, secreção nasal, escarro sanguinolento e diarreia.  
B) Rigidez na nuca e dores no corpo, febre alta e dor de cabeça.  
C) Inchaço nas articulações, dores no corpo e coriza.  
D) Febre, dores no corpo e articulações, dores de cabeça. 
 
13.  Sobre o sarampo, é correto afirmar:  
 
A) É transmitido por de secreções, suor ou sangue de pessoas contaminadas.  
B) É transmitido diretamente de pessoa a pessoa, através das secreções 
nasofaringes.  
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C) Sua transmissão é indireta, através de vetor – indivíduo infectado – indivíduo 
sadio.  
D) É uma doença infectocontagiosa que afeta apenas crianças, o período de 
incubação é de 3 dias a 4 semanas. 
 
14. A tuberculose é causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de 
Koch, sua forma de transmissão é: 
 A) Transmissão direta e indireta. 
 B) Transmissão indireta.  
C) Transmissão cruzada.  
D) Transmissão direta 
 
 
15.  Na clínica médica do hospital municipal, foi prescrito um soro 
fisiológico de 0,9 % de 250 ml onde seria diluído 50 mg de Anfotericina B 
para ser administrado em 2 horas. Sabendo que para a administração 
deste medicamento foi usado uma bomba de infusão. O gotejamento 
correto deste medicamento em ml/h é.  
A) 50. 
 B) 75. 
 C) 100. 
 D) 125 
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Técnico de Enfermagem – Pronto Socorro 
 

1. A parada cardiorrespiratória pode ter diversas causas, o bicarbonato de sódio é 
uma medicação que pode ser utilizada durante essa emergência. O bicarbonato de 
sódio corrige a:  
A) hipoxemia.  
B) a taquicardia ventricular.  
C) a fibrilação. 
D) acidose metabólica.  
 
2. O paciente que sofreu infarto agudo do miocárdio necessita de cuidados de 
enfermagem específicos. É INCORRETO afirmar: 
 A) O paciente não deve ser aborrecido com assuntos que gerem ansiedade. 
 B) O paciente não deve se esforçar, o repouso deve ser respeitado até a liberação 
médica.  
C) Deve-se manter para esse paciente oxigênio contínuo e monitorização cardíaca.  
D) O paciente não deve ficar em repouso, pois o sangue precisa circular. 
 
3. A Pressão Arterial (PA) é a força exercida sobre a parede de uma artéria pelo 
sangue pulsante sob a pressão do coração. Sobre classificação da pressão arterial 
(maiores e 18 anos), relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª.  
1ª COLUNA                                                                                                  2° COLUNA 
A. NORMAL                                                                                                 1. 150 x 90 
mmHg  
B. HIPERTENSÃO ESTÁGIO                                                                        2. 180 x 120 
mmHg    
C. HIPERTENSÃO ESTÁGIO 2                                                                     3. 110 x 80 
mmHg  
D. HIPERTENSÃO ESTÁGIO 3                                                                     4. 170 x 100 
mmHg  
Assinale a alternativa que apresenta a correlação CORRETA.  
A) A-2, B-1, C-3, D-4  
B) A-1, B-2, C-4, D-3  
C) A-3, B-1, C-4, D-2  
D) A-4, B-3, C-2, D-1  
 
4. O oxigênio é necessário para sustentar a vida. O sangue é oxigenado através 
dos mecanismos de ventilação, perfusão e transporte de gases respiratórios. 
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Sobre esse assunto, analise as afirmações e coloque V nas Verdadeiras e F nas 
falsas.  
( ) Um dos dispositivos para ofertar oxigênio é a cânula nasal, que deve estar fixada a 
uma fonte de oxigênio umidificado com uma taxa de fluxo de até 6L/min. As taxas iguais 
ou superiores a 10 L/min têm um efeito de secagem sobre a mucosa, que precisa ser 
umidificada.  
( ) A máscara de oxigênio deve ser utilizada quando o paciente respira através da boca 
ou do nariz, por meio de um tubo plástico na base da máscara, que está ligado a uma 
fonte de oxigênio. Existem dois principais tipos de máscara de oxigênio: as de baixa 
liberação de concentrações baixas de oxigênio e as de elevadas taxas de liberação de 
oxigênio.  
( ) A máscara facial de plástico com uma bolsa-reservatório é capaz de administrar 
concentrações mais elevadas de oxigênio.  
( ) A máscara facial de plástico é contraindicada para pacientes com retenção de dióxido 
de carbono, porque a retenção pode ser agravada. Assinale a alternativa que indica a 
sequência CORRETA.  
A) F-F-V-V  
B) V-F-F-V  
C) F-V-F-V  
D) F-V-V-V  
 
5. Prescrever e administrar um medicamento não são um ato simples, pois exigem 
responsabilidade, conhecimentos em geral e, principalmente, os cuidados 
inerentes à enfermagem. Sobre isso, analise as afirmações abaixo:  
I. Na administração por via sublingual, é importante oferecer água ao paciente, para 
facilitar a absorção do medicamento. 
II. A vantagem da via parenteral consiste na absorção e ação rápida do medicamento, e 
o medicamento não sofre ação do suco gástrico.  
III. A via intradérmica é considerada uma via diagnóstica, pois se presta aos testes 
diagnósticos e testes alérgicos.  
IV. Hipodermóclise é uma infusão de fluidos no tecido subcutâneo para a correção de 
distúrbio hidroeletrolítico.  
Somente está CORRETO o que se afirma em: 
A) I e II.  
B) I, II e III. 
C) II, III e IV.  
D) I e IV.  
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06. Uma ferida requer uma avaliação adequada e cuidados especiais. O tipo de 
curativo a ser utilizado dependerá dessa avaliação criteriosa. Quanto à finalidade 
dos curativos, é CORRETO afirmar que  
A) protege uma ferida da contaminação por microorganismos e auxilia na hemostasia.  
B) não ajuda na promoção da cicatrização, mesmo sendo o principal responsável pela 
absorção da drenagem do exsudato da ferida.  
C) evita o isolamento térmico da ferida e, dessa forma, a proliferação de 
microorganismos.  
D) promove um ambiente limpo e seco no leito da ferida, favorecendo o processo de 
cicatrização.  
 
7. Sobre as doenças cardiovasculares, analise as afirmativas abaixo:  
I. A Aterosclerose é uma doença arterial complexa, na qual deposição de colesterol, 
inflamação e formação de trombo desempenham papéis importantes.  
II. A Angina é a expressão clínica mais frequente da isquemia miocárdica; é 
desencadeada pela atividade física e aliviada pelo repouso. 
III. O Infarto Agudo do Miocárdio é avaliado, apenas, por métodos clínicos e 
eletrocardiográficos.  
Está(ão) CORRETA(S)  
A) I e II, apenas.         B) I e III, apenas.          C) II e III, apenas.         D) I, II e III.             
 
 
8. A NR (Norma Regulamentadora) 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes 
básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos 
trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades 
de promoção e assistência à saúde em geral.  
Sobre as medidas de proteção, assinale a alternativa CORRETA.  
 
A) A vestimenta deve ser fornecida com ônus para o empregado.  
B) O empregado deve garantir a conservação e a higienização dos materiais e 
instrumentos de trabalho.  
C) Os trabalhadores podem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção 
individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.  
D) O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, 
no mínimo, antes e depois do uso destas.  
 
9. Sobre administração de medicação, leia as afirmativas abaixo e coloque V nas 
Verdadeiras e F nas Falsas.  
( ) Na administração intradérmica de medicação, o máximo de volume indicado é 1,5mL.  
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( ) A via de administração subcutânea faz com que o líquido seja absorvido lentamente, 
a partir do tecido subcutâneo, prolongando, assim, seus efeitos. Via de administração 
frequentemente utilizada na aplicação de medicamentos em tratamento de longa 
duração e pós-operatório.  
( ) Na administração de medicação por via intramuscular, o vastolateral é a 1a . via de 
escolha, seguido do glúteo e depois do deltoide, exceto em vacina. 
( ) A aplicação método trajeto Z é uma técnica utilizada na aplicação de drogas irritativas 
para proteção da pele e de tecidos subcutâneos; é um método eficaz na vedação do 
medicamento dentro dos tecidos musculares.  
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
 A) F-V-V-V             B) F-F-F-V             C) V-F-F-V             D) F-V-F-F                 
 
10. V.K 55 anos, sexo feminino buscou uma Unidade de Saúde com queixas de 
tremores, tontura, sudorese, taquicardia, fome, cefaleia e uma sensação 
desagradável de apreensão. Informa que, por indicação de um educador físico, 
iniciou um programa de atividade física há alguns dias e faz uso de hipoglicemiante 
oral (sulfonilureia). Diante do quadro apresentado, foi solicitado ao técnico de 
enfermagem que realizasse o teste de glicemia capilar. O resultado do exame 
apresentou glicemia≤ 59 ml/dl. Como o técnico de enfermagem deve descrever 
esse resultado?  
A) A paciente apresenta hiperglicemia.  
B) A paciente apresenta hiponatremia.  
C) A paciente apresenta glicemia dentro dos padrões de normalidade.  
D) A paciente apresenta hipoglicemia.  
 
11 De acordo com CARMAGNANI, em relação à punção venosa periférica, é 
CORRETO afirmar que: 
A) Membros com fístula arteriovenosa poderão ser puncionados. 
B) Deve ser realizada a antissepsia com álcool 70% ou clorexidina alcoólica 0,5%.  
C) Deve-se escolher sempre a veia mais calibrosa da região antecubital do membro 
superior dominante. 
D) O cateter deve ser trocado a cada 24 horas para evitar infecções. 
 
12. De acordo com a Portaria nº 2.616/1998, sobre a lavagem de mãos, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. A lavagem e a antissepsia cirúrgica das mãos são realizadas sempre antes e após 
contato com qualquer paciente. 
II. A lavagem das mãos é, isoladamente, a ação mais importante para prevenção e 
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controle das infecções hospitalares. 
III. O uso de luvas dispensa a lavagem das mãos. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
A) Somente o item I. 
B) Somente o item II. 
C) Somente os itens I e III. 
D) Somente os itens II e III. 
 
13-No que se refere aos cuidados na administração de soro de reidratação oral, 
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  
I – O aumento da frequência e volume das evacuações na fase de reposição é esperada.  
II – A validade do soro de reidratação oral diluído é de 5 horas. Após esse tempo deve 
ser desprezado.  
III – Deve ser oferecido preferencialmente gelado para reduzir os vômitos.  
(A) Apenas o item I é verdadeiro.  
(B) Apenas o item II é verdadeiro.  
(C) Apenas o item III é verdadeiro.  
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  
 
14-No que se refere aos fatores que levam a erros comuns na avaliação da pressão 
arterial, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  
I – Insuflação muito lenta.  
II – Braço não apoiado. 
III – Braço ao nível do coração.  
IV – Repetição das avaliações com muita rapidez.  
(A) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  
(B) Apenas os itens II e IV são verdadeiros.  
(C) Apenas os itens II, III e IV são verdadeiros.   
(D) Apenas os itens I, II e IV são verdadeiros.  
 
15 Assinale a alternativa que apresenta uma situação em que se recomenda o 
curativo com hidrogel:  
(A) Feridas limpas com pouco exsudato.  
(B) Feridas com exsudação abundante.  
(C) Feridas infectadas.  
(D) Lesões cavitária.  

 


