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Edital SMS Nº 

05/2014 

NOME: ____________________________________________________________  Nº INSCRIÇÃO____________________                      

INSTRUÇÕES 

1- Preencha com caneta (tinta azul ou preta) e de maneira legível os dados de 

IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno de Prova; confira os dados do 

Cartão de Resposta (Nome Completo e Nº de Inscrição) e assine o Cartão de 

Resposta. 

2- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta, aguarde a orientação do 

fiscal. 

3- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está 

correta. 

4- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você está 

concorrendo. 

5- A PROVA OBJETIVA contém 40 questões objetivas com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 2,5 pontos cada, devendo o candidato obter 

no mínimo 60% de acertos para aprovação. 

6- No Cartão de Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos 

números. Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou 

preta), a opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas, conforme modelo 

abaixo: 

MODELO 

             Exemplo: Questão 01- C    

7- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO 

será substituído em hipótese alguma. 
8- Não rasure o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA. Caso contrário, a questão será ANULADA. Evite deixar 

questões sem respostas. 

9- Não faça perguntas aos examinadores. A interpretação das questões faz parte da 

Prova. 

10- No decorrer da Prova NÃO será permitida qualquer espécie de consulta ou 

comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, impressos 

ou quaisquer anotações, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio 

eletrônico. 

11- O candidato NÃO poderá ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um 

fiscal. 

12- Ao término da prova (após a entrega do cartão de resposta) o candidato deverá 

se retirar do prédio, sendo proibida sua permanência nas dependências do 

mesmo. Assim, caso queira utilizar o banheiro, deverá fazê-lo antes da entrega 

do cartão de resposta. 

13- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o 

Caderno de Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta. 

14- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora do início 

da Prova. A não observância desta exigência acarretará a sua exclusão do 

Concurso. 

15- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu 

término, poderá levar consigo o Caderno de Prova. 

16- O gabarito será publicado no dia 03/02/2015 e o resultado da PROVA 

OBJETIVA a partir do dia 12/02/2015 (PREVISÃO).                  BOA PROVA! 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 

SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAURU 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 
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Concurso para o cargo de Técnico em Saúde – Técnico de Enfermagem 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 1. Segundo a Norma Técnica do 

Programa de Imunização podemos 

caracterizar a vacina SCR Tríplice Viral 

em relação à proteção, número de doses 

e via de administração: 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) Protege contra Sarampo, Rubéola e 

Caxumba, três doses, sendo aos dois, 

quatro e seis meses de vida, deve ser 

aplicada por via intramuscular. 

B) Protege contra Sarampo, Rubéola e 

Caxumba, duas doses sendo a primeira 

aos 12 meses e a segunda entre os 4 e 6 

anos de idade, deve ser aplicada por via 

subcutânea. 

C) Protege contra Tétano, Coqueluche e 

Difteria, duas doses aos 12 meses e 

entre os 4 e 6 anos de idade, deve ser 

aplicada por via subcutânea. 

D) Protege contra Tétano, Coqueluche e 

Difteria, três doses aos dois, quatro e 

seis meses e reforços entre os 4 e 6 anos 

de idade, deve ser aplicada por via 

intramuscular. 

 

2. Sobre o conceito de doenças 

transmissíveis emergentes e 

reemergentes é correto afirmar: 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) Doenças transmissíveis emergentes 

são as que surgiram, ou foram 

identificadas, em período recente, ou 

aquelas que assumiram novas condições 

de transmissão, seja devido a 

modificações das características do 

agente infeccioso, seja passando de 

doenças raras e restritas para 

constituírem problemas de saúde 

pública. As reemergentes, por sua vez, 

são as que ressurgiram como problema 

de saúde pública, após terem sido 

controladas no passado.   

B) Doenças transmissíveis reemergentes 

são as que surgiram, ou foram 

identificadas, em período recente, ou 

aquelas que assumiram novas condições 

de transmissão, seja devido a 

modificações das características do 

agente infeccioso, seja passando de 

doenças raras e restritas para 

constituírem problemas de saúde 

pública. As emergentes, por sua vez, 

são as que ressurgiram como problema 

de saúde pública, após terem sido 

controladas no passado.   

C) Doenças transmissíveis emergentes 

são as que surgiram, ou foram 

identificadas, em período muito antigo, 

ou aquelas que assumiram novas 

condições de transmissão, seja devido a 

modificações das características do 

agente infeccioso, seja passando de 

doenças raras e restritas para 

constituírem problemas de saúde 

pública. As reemergentes, por sua vez, 

são as que ressurgiram como problema 

de saúde pública, por nunca terem sido 

controladas no passado.   

D) Os conceitos de doenças 

transmissíveis emergentes e 

reemergentes são muito antigos não 

devendo se utilizar nos dias atuais, pois 

se tratam de doenças erradicadas. 

 

3. Sobre notificação de doenças, analise 

as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa correta: 

 

I. É a comunicação da ocorrência de 

determinada doença ou agravo à 

saúde, feita à autoridade sanitária 

por profissionais de saúde ou 
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qualquer cidadão, para fim de 

adoção de medidas de intervenção 

pertinentes. 

II. Deve-se notificar a simples suspeita 

da doença de notificação 

compulsória imediata, sem aguardar 

a confirmação do caso, que pode 

significar perda de oportunidade de 

adoção das medidas de prevenção e 

controle indicadas. 

III. Deve ser sigilosa, só podendo ser 

divulgada fora do âmbito médico 

sanitário em caso de risco para a 

comunidade, sempre se respeitando 

o direito de anonimato dos cidadãos. 

 

A) É correto o que se afirma em I e II e 

incorreto o que se afirma em III 

B) É correto o que se afirma em II e III 

e incorreto o que se afirma em I. 

C) É correto o que se afirma em I, II e 

III. 

D) É incorreto o que se afirma em I, II e 

III. 

 

4. A AIDS (Síndrome da 

Imunodefíciência Adquirida) é uma 

doença infecciosa de interesse em 

Saúde Pública. Sobre a AIDS é correto 

afirmar: 

 

I. Doença caracterizada por uma 

disfunção grave do sistema 

imunológico do indivíduo infectado 

pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV).  

II. O modo de transmissão pode ser: 

Sexual, sanguínea (via parenteral e 

da mãe para o filho, no curso da 

gravidez, durante ou após o parto) e 

pelo leite materno.  

III. Por ser uma síndrome não é doença 

de notificação compulsória 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) É correto o que se afirma em II e III 

e incorreto o que se afirma em I. 

B) É correto o que se afirma em I, II e 

III.  

C) É incorreto o que se afirma em I, II e 

III.  

D) É correto o que se afirma em I e II e 

incorreto o que se afirma em III. 

 

5. A tuberculose é um problema de 

saúde pública prioritário no Brasil, no 

entanto muitos doentes sequer são 

diagnosticados e temos falhas nos 

registros oficiais. O papel da atenção 

básica é fundamental no controle dessa 

patologia.  

 

I. Identificação de sintomáticos 

respiratórios; 

II. Organização da rede laboratorial 

para diagnóstico e controle dos 

casos; 

III. Garantia de acesso ao tratamento 

supervisionado e/ou auto-

administrado dos casos; 

IV. Proteção dos sadios e identificação 

dos comunicantes 

V. Notificação dos casos suspeitos de 

tuberculose 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) É correto apenas o que se afirma em 

I e II.  

B) É correto o que se afirma em 

I,II,III,IV e V. 

C) É correto apenas o que se afirma em 

II e III. 

D) É correto apenas o que se afirma em 

I, II e III.  

 

6. Segundo a Política Nacional de 

Atenção Básica, são funções do Técnico 

de Enfermagem: 

I. Participar das atividades de atenção 

realizando procedimentos 

regulamentados no exercício de sua 

profissão na UBS e, quando 

indicado ou necessário, no domicílio 
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e/ou nos demais espaços 

comunitários (escolas, associações 

etc);  

II. Realizar atividades programadas e 

de atenção à demanda espontânea;  

III. Realizar ações de educação em 

saúde a população, conforme 

planejamento da equipe;  

IV. Realizar consulta de enfermagem, 

procedimentos, atividades em grupo 

e conforme protocolos ou outras 

normativas técnicas estabelecidas 

pelo gestor federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal, 

observadas as disposições legais da 

profissão, solicitar exames 

complementares, prescrever 

medicações e encaminhar, quando 

necessário, usuários a outros 

serviços;  

Assinale a alternativa correta: 

A) É correto apenas o que se afirma em 

I e II.  

B) É correto apenas o que se afirma em 

I, II e III.  

C) É correto apenas o que se afirma em 

I, II e IV.  

D) É correto o que se afirma em I,II,III 

e IV. 

 

7. Dona Maria mora num bairro cujas 

condições socioeconômicas são muito 

precárias, com deficiência no 

saneamento básico, rede de transporte 

público. Sua família sobrevive da coleta 

de sucata, cujos materiais ficam 

entulhados em seu quintal. Nesta 

semana houve um caso de Dengue 

notificado na região. Técnicos da saúde 

realizaram a ações na região com o 

objetivo de conter uma provável 

epidemia. Analise as afirmativas abaixo 

relacionadas: 

 

I. Os técnicos devem identificar os 

grupos populacionais que estejam 

sujeitos a um risco elevado de serem 

atingidos pela Dengue 

II. Identificar doentes de Dengue na 

região para tratar os sintomas 

imediatamente 

III. Identificar os prováveis focos de 

Aedes Aegypt, mosquito 

transmissor da Dengue 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) É correto apenas o que se afirma em 

I e II.  

B) É incorreto apenas o que se afirma 

em I.  

C) É correto apenas o que se afirma em 

III. 

D) É correto o que se afirma em I, II e 

III.  

 

8. Um sistema de informação pode ser 

definido como um conjunto de 

procedimentos organizados que, quando 

executados provêem informação a 

equipe de trabalho. A rede básica de 

assistência utiliza diversos sistemas de 

informação que devem ser alimentados 

por toda a equipe de saúde.  

 

Assinale a alternativa correta: 

A) O Técnico de Enfermagem não deve 

inserir informações em nenhum sistema 

de saúde utilizado nos serviços em que 

presta atendimento; 

B) Somente o médico tem acesso aos 

sistemas de saúde implantados nos 

serviços públicos de saúde; 

C) As informações que devem ser 

alimentadas nos sistemas de informação 

são referentes à patologia do indivíduo e 

requerem conhecimento da CID; 

D) O técnico de enfermagem deve 

conhecer os sistemas de informação 

implantados na unidade de saúde que 

trabalha e receber treinamento para 

utilizá-lo, atuando como membro da 

equipe de saúde na alimentação dos 

dados que lhe compete.  
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9. Maria do Carmo comparece na 

Unidade de Saúde da Família - USF da 

Vila Santa Carolina com queixa de 

atraso menstrual. Ciente de que a 

Unidade Básica de Saúde (UBS), neste 

caso USF, deve ser a porta de entrada 

preferencial da gestante no sistema de 

saúde para melhor acolher suas 

necessidades, inclusive proporcionando 

um acompanhamento longitudinal e 

continuado, principalmente durante a 

gravidez, parto e puerpério, o Técnico 

de Enfermagem deve adotar a seguinte 

conduta: 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) Dispensa Maria do Carmo e solicita 

que ela observe o atraso menstrual por 

mais dez dias, e se houver persistência 

dos sintomas retorne à Unidade de 

Saúde. 

B) Solicita BHCG e agenda uma 

consulta com o enfermeiro para os 

próximos 15 dias. 

C) Solicita que a recepcionista agende 

uma consulta médica com o 

ginecologista/obstetra da unidade de 

saúde mais próxima, pois nessa unidade 

de saúde a agenda está cheia por mais 

30 dias. 

D) Encaminha Maria do Carmo para o 

enfermeiro da unidade de saúde que 

realizará a Consulta de Enfermagem. 

 

10. Segundo o Caderno de Atenção 

Básica-Pré-Natal de Baixo Risco são, 

dentre outras,  atribuições dos Técnicos 

de Enfermagem: 

 

I. Orientar as mulheres e suas famílias 

sobre a importância do pré-natal, da 

amamentação e da vacinação; 

II. Orientar a gestante sobre a 

periodicidade das consultas e 

realizar busca ativa das gestantes 

faltosas realizando visitas 

domiciliares durante o período 

gestacional e puerperal 

III. Identificar situações de risco e 

vulnerabilidade e encaminhar a 

gestante para consulta de 

enfermagem ou médica, quando 

necessário; 

IV. Solicitar os exames necessários 

para o acompanhamento do pré-

natal 

V. Manter o cadastro das gestantes 

atualizado no SisPreNatal e conferir 

as informações preenchidas no 

Cartão da Gestante 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) É correto apenas o que se afirma em 

I e II.  

B) É correto apenas o que se afirma em 

I, II, III e V. 

C) É correto apenas o que se afirma em 

I.  

D) É correto apenas  o que se afirma em 

III. 

 

11. De acordo com o Caderno de 

Atenção Básica: “Saúde da Criança: 

Crescimento e Desenvolvimento” são 

consideradas crianças em 

vulnerabilidade e consequentemente 

com maior necessidade de 

acompanhamento pela equipe de saúde: 

 

I. Residente em área de risco; 

II. Baixo peso ao nascer (inferior a 

2.500g) e prematuridade (menos de 

37 semanas gestacionais); 

III. Mãe adolescente e com baixa 

escolaridade 

IV. História familiar de morte de 

criança com menos de 5 anos 

V. Ausência de aleitamento materno 

 

Assinale a alternativa correta: 

 A) É correto apenas o que se afirma em 

I e II.  
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B) É correto apenas o que se afirma em 

I e V. 

C) É correto o que se afirma em I, II, 

III, IV e V. 

D) É correto apenas o que se afirma em 

III e IV. 

 

12. A finalidade da Linha de Cuidado 

da Hipertensão Arterial Sistêmica é 

fortalecer e qualificar a atenção à pessoa 

com essa doença por meio da 

integralidade e da longitudinalidade do 

cuidado, em todos os pontos de atenção. 

Seu José comparece numa Unidade da 

Saúde da Família - USF relatando fortes 

dores de cabeça, tonturas e discreto 

sangramento nasal. Vera, técnica de 

enfermagem ao verificar a PA obtém 

valores de 150X90. Ela diz ao seu José 

que ele é hipertenso e que deve iniciar 

um tratamento rapidamente: 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) A constatação de um valor elevado 

em apenas um dia, mesmo que em mais 

do que uma medida, não é suficiente 

para estabelecer o diagnóstico de 

hipertensão, nessa situação o técnico 

deve solicitar a avaliação médica ou de 

enfermagem imediatamente. 

B) Débora agiu corretamente ao revelar 

o diagnóstico ao Sr. José, visto que ele 

nunca soube que era hipertenso e que a 

hipertensão é uma doença 

assintomática. 

C) Considera-se hipertenso o indivíduo 

que apresente PA acima de 140X80 

mesmo que numa única verificação. 

D) Esses casos devem ser atendidos em 

unidades de pronto atendimento e 

jamais em unidade básicas de saúde. 

 

13. Silvana tem 45 anos, é obesa e tem 

história familiar de Diabetes. 

Comparece na Unidade de Saúde com 

queixa de mal estar. O Técnico de 

Enfermagem realiza teste de glicemia 

capilar que revela um resultado de 250. 

Qual a conduta que a Técnica de 

Enfermagem deve tomar? 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) Revelar à dona Silvana que ela tem 

Diabetes. 

B) Encaminhar imediatamente para 

consulta médica e/ou de consulta de 

enfermagem para solicitação de exame 

laboratorial. 

C Dispensar essa senhora, pois não há 

disponibilidade de Consulta Médica-

CM ou Consulta de Enfermagem - CE 

no momento e solicitar que ela retorne 

no dia seguinte. 

D) Não é permitido ao Técnico de 

Enfermagem realizar teste de glicemia 

capilar, esse procedimento só pode ser 

realizado por enfermeiros e médicos. 

 

14. A Rede Cegonha é uma rede de 

cuidados que assegura às mulheres o 

direito à gravidez, parto e puerpério 

seguros e humanizados e às crianças o 

direito ao nascimento seguro e 

humanizado bem como o crescimento e 

desenvolvimento saudáveis. Sobre os 

objetivos da Rede Cegonha é correto 

afirmar: 

I. Redução das taxas de 

morbimortalidade materna e 

infantil sobretudo a neonatal; 

II. Ampliação do acesso, 

acolhimento e melhoria da 

qualidade do pré-natal; 

III. Realização de parto e 

nascimento seguros, através de 

boas práticas de atenção; 

IV. Atenção à saúde da criança de 0-

24 meses com qualidade e 

resolutividade. 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) É correto apenas o que se afirma em 

I e II.  
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B) É correto apenas o que se afirma 

em I e III. 

C) É correto o que se afirma em I, II, 

III e IV. 

D) É correto apenas o que se afirma 

em III e IV. 

 

15. No Acolhimento à pessoa idosa os 

profissionais de saúde devem estar 

atentos, entre outros aspectos, para: 

 

I. O estabelecimento de uma 

relação respeitosa, considerando 

que, com a experiência de toda uma 

vida, as pessoas se tornam em geral 

mais sábias, desenvolvem maior 

senso de dignidade e prudência e 

esperam ser reconhecidas por isso; 

II. Partir do pressuposto de que o 

idoso não é capaz de compreender 

as perguntas que lhe são feitas ou 

as orientações que lhe são 

fornecidas, devendo sempre se 

dirigir primeiramente a seu 

acompanhante; 

III. Chamar a pessoa idosa por seu 

nome e manter contato visual, 

preferencialmente, de frente e em 

local iluminado, considerando um 

possível declínio visual ou auditivo; 

IV. A utilização de uma linguagem 

clara, evitando-se a adoção de 

termos técnicos que podem não ser 

compreendidos. 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) É correto apenas o que se afirma em 

I e II.  

B) É correto apenas o que se afirma em 

I e III. 

C) É correto apenas o que se afirma em 

I, III e IV  

D) É correto apenas o que se afirma em 

III e IV. 

 

16. Durante um atendimento de 

urgência pré-hospitalar, ao chegar ao 

local e identificar o tipo de chamado, 

deve-se verificar primordialmente: 

A) Condições da vítima. 

B) Segurança do local e equipe. 

C) Familiares da vítima. 

D) Materiais e equipamentos da viatura. 

 

17. Devem ser fornecidas, 

obrigatoriamente, aos trabalhadores dos 

serviços de saúde, devido à exposição 

aos riscos biológicos, as seguintes 

vacinas: 

A) DPT, influenza e antirrábica. 

B) Febre Amarela, hepatite B e 

Influenza. 

C) Hepatite B, hepatite C e antirrábica. 

D) Dupla adulto (dT), hepatite B. 

 

18. Durante um atendimento de Parada 

Cardiorrespiratória (PCR) a equipe de 

saúde intra-hospitalar deve estar 

preparada para realizar manobras de 

Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) 

com qualidade. Assinale a alternativa 

correta: 

A) Iniciar compressões torácicas com 

força (> 5cm) e rapidez (> 100/min), 

minimizar as interrupções nas 

compressões, alternando a pessoa que 

aplica as compressões a cada 2 minutos. 

B) Aguardar a presença do médico, pois 

somente esse profissional poderá 

direcionar quais atividades cada 

profissional deverá desempenhar. 

C) Instalar máscara de oxigênio, 

puncionar acesso venoso e instalar 

monitor cardíaco e então iniciar 

compressões torácicas. 

D) Preparar e carregar as pás do 

desfibrilador, puncionar acesso venoso 

e aguardar enfermeira ou médico que 

iniciarão compressões ( <  80/min). 

 

19. De acordo com as diretrizes de 

Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) 

de 2010, durante o atendimento da 

Parada Cardiorrespiratória (PCR), o 
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técnico de enfermagem responsável 

pelos medicamentos a serem 

administrados nesse procedimento, 

deverá providenciar imediatamente 

seringas com: 

A) Diazepam e haldol. 

B) Epinefrina  e furosemida. 

C) Adrenalina e amiodarona. 

D) Midazolam e atropina. 

 

20. Qual afirmação sobre administração 

endovenosa (EV) de medicamentos 

durante a tentativa de Ressuscitação 

Cardioplumonar (RCP) é verdadeira? 

 

A) Administrar epinefrina via 

intracardíaca se o acesso venoso não for 

obtido em 3 minutos. 

B) Acompanhar medicamentos 

endovenosos (EV) via veias periféricas 

com bolus de fluídos. 

C) Não acompanhar medicamentos 

endovenosos (EV) via veias centrais 

com um fluido de bolus. 

D) Infundir solução salina misturada em 

bomba de infusão durante Ressuscitação 

Cardiopulmonar (RCP) contínua. 

 

21. De acordo com Ministério da Saúde 

e Lei do Exercício Profissional de 

Enfermagem, no atendimento a um 

paciente com suspeita de dengue, a 

conduta correta do técnico de 

enfermagem deve ser: 

 

A) Aguardar os exames e diagnóstico 

médico para preencher a notificação, 

através da ficha de investigação e 

agravos SINAN; 

B) Encaminhar paciente para 

atendimento com enfermeiro, pois 

somente esse profissional está 

capacitado para identificar os casos e 

preencher a fichas de doenças de 

notificação compulsória; 

C) Não notificar e orientar o paciente 

retornar caso ele apresente sangramento 

nas fezes, urina ou gengiva. 

D) Realizar notificação adequada e 

oportuna, baseado nos treinamentos de 

busca dos casos suspeitos, orientar o 

paciente para coleta de sorologia e 

retornar à unidade de saúde em casos de 

sangramentos; 

 

22. No que se refere à contenção 

mecânica, de acordo com o Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN), é 

permitido: 

A) A aplicação aos pacientes com 

histórico de agressividade, assim que 

chegarem ao serviço de saúde. 

B) O emprego da contenção mecânica 

com o propósito de disciplinar os 

pacientes. 

C) Quando for o único meio disponível 

para prevenir dano imediato ou 

iminente aos pacientes ou aos demais. 

D) A todos os pacientes sedados, para 

prevenir a ocorrência de eventos 

adversos. 

 

23. No atendimento ao paciente que 

está em isolamento por aerossóis é 

necessário, além das precauções 

padrão: 

A) Quarto privativo, máscara 

cirúrgica no profissional, gorro e 

avental. 

B) Quarto coletivo (pacientes com 

infecção pelo mesmo micro-

organismo), máscara cirúrgica, gorro 

e avental descartável. 

C) Quarto coletivo (pacientes com 

infecção pelo mesmo micro-

organismo), luvas, máscara PFF2.  

(N95) no paciente durante transporte. 

D) Quarto privativo 

(preferencialmente), máscara PFF2 

(N95) para o profissional e máscara 

cirúrgica no paciente durante 

transporte. 
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24. Pressão arterial é a pressão exercida 

pelo sangue na parede das artérias. 

Quanto à pressão arterial, julgue as 

afirmações seguintes: 

 

I. A pressão arterial é medida por 

milímetros de mercúrio e deve 

ser verificada apenas nos 

membros superiores. 

II. Na medida da pressão arterial, 

um erro comum é o 

esvaziamento muito lento do 

manguito, que pode acarretar 

uma leitura falsamente baixa da 

pressão arterial diastólica. 

III. A Pressão sistólica é a pressão 

máxima e ocorre quando há 

ejeção do sangue pelo coração. 

IV. Em braços com circunferência 

superior a 50 cm, quando não 

houver manguito disponível, 

pode-se fazer a medida no 

antebraço e o pulso auscultado 

deve ser o radial 

V. Inflar rapidamente até o 

manômetro ultrapassar 40 a 50 

mmHg o nível estimado da 

pressão sistólica.  

 

Assinale a alternativa correta: 

A) O que se afirma em II, III. 

B) O que se afirma em I, III, V. 

C) O que se afirma em III, IV. 

D) O que se afirma em II, IV, V. 

 

25. Foi solicitada ao técnico de 

enfermagem a administração de 25 

gotas de determinado analgésico cuja 

apresentação é de 250 mg/mL. Essa 

dosagem corresponde a: 

 

A) 1,5 ml. 

B) 1,25 ml. 

C) 2,05 ml. 

D) 1,75 ml. 

 

26. No atendimento de crianças em 

situação de urgência, o técnico de 

enfermagem deve estar atento às 

alterações, considerando a afirmação, 

qual a causa mais comum de parada 

cardíaca em crianças? 

 

A) Hipovolemia. 

B) Hipoglicemia. 

C) Hipóxia. 

D) Hiponatremia. 

 

27. O paciente grande queimado 

(>20%) é considerado um 

politraumatizado e por isso é muito 

importante nas primeiras horas de 

atendimento de urgência priorizar: 

 

A) O curativo prescrito e trocá-lo 

sempre que estiver úmido, com objetivo 

de evitar infecção. 

B) A administração de analgésicos, 

romper as bolhas e aplicar compressas 

frias para aliviar a dor. 

C) A realização do curativo prescrito, 

colher exames, oferecer dieta prescrita. 

D) O controle hídrico rigoroso de 

entrada e saída de volume devido ao 

risco de hipovolemia e choque e 

administração de analgésicos. 

 

28. No atendimento pré-hospitalar à 

gestante politraumatizada, o objetivo da 

avaliação inicial é: 

A) Cesárea precoce. 

B) Reanimação fetal. 

C) Reanimação materna. 

D) Estabilização fetal. 

 

29. Na prevenção de infecções, o 

técnico de enfermagem deve: 

 

A) Proceder à higienização simples das 

mãos com água e sabão, para remover 

sujidade e micro-organismos 

colonizadores das camadas superficiais 

da pele. 
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B) Aplicar clorexidina alcoólica na 

higienização corporal íntima e de couro 

cabeludo ao paciente sob precauções de 

contato. 

C) Utilizar luvas de procedimento no 

cuidado com o paciente, em substituição 

a lavagem das mãos.  

D) Utilizar máscara cirúrgica ao assistir 

o paciente bacilífero, sob precauções 

respiratórias.  

 

30. Considere as afirmações em relação 

à realização de curativos pelo técnico de 

enfermagem: 

I. A esterilização mediante a 

exposição à agente físico no 

processamento de pinças e 

instrumental utilizados em 

curativos e pequenas cirurgias é 

obtida por meio de calor úmido 

em vapor sob pressão 

II. Em casos de feridas com tecidos 

necróticos, realizar 

desbridamento da lesão com 

bisturi 

III. A cobertura ideal é aquela que 

tem objetivo de remover 

exsudato, manter umidade, 

permite isolamento térmico e 

protege contra infecções  

 

Assinale a alternativa correta: 

A) O que se afirma em I, II 

B) O que se afirma em I, III 

C) O que se afirma em I, II, III 

D) O que se afirma em II, III 

 

LEGISLAÇÃO SUS 
 

31. Assinale a alternativa CORRETA 

que aponte o objetivo da 

implementação das diretrizes do 

Acolhimento nos serviços de saúde: 

 

A) Humanizar as relações entre 

profissionais de saúde e usuários no 

que se refere à forma de escutar estes 

usuários em seus problemas e 

demandas. 

B) Ter um espaço ou um local 

apropriado para realizar a triagem dos 

usuários do SUS. 

C) Capacitar um profissional específico 

para recepcionar os usuários não 

agendados. 

D) Melhorar o cuidado às pessoas 

utilizando protocolos atualizados para o 

atendimento à doenças e queixas 

específicas. 

 

32. Assinale a alternativa CORRETA 

que compõe as diretrizes gerais para a 

implementação da Política Nacional de 

Humanização: 

A) Reforçar o conceito de atendimento 

por queixa-conduta agilizando o 

atendimento e reduzindo tempo de 

espera. 

B) Racionalizar e adequar o uso de 

medicamentos, eliminando 

intervenções desnecessárias. 

C) Sensibilizar os profissionais de 

saúde em relação à violência 

intrafamiliar (criança, mulher e idoso) 

para que direcionem estes atendimentos 

ao serviço de psiquiatria. 

D) Adequar os serviços ao ambiente e à 

cultura local, desmotivando práticas 

inadequadas como a de recorrer a 

benzedores. 

 

33. Assinale a alternativa CORRETA 

que aponte o princípio do SUS 

estabelecido na Lei nº 8080 (de 

19/12/1990), que garanta o “acesso aos 

serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência”: 

 

A) Descentralização. 

B) Regionalização. 

C) Igualdade. 

D) Universalidade. 
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34. Os Conselhos Municipais de Saúde 

são órgãos colegiados que atuam na 

formulação de estratégias e no controle 

da execução da política de saúde, sendo 

compostos por representantes dos 

seguintes segmentos: 

 

A) Governo, prestadores de serviços, 

profissionais de saúde e usuários. 

B) Governo e profissionais de saúde. 

C) Prestadores de serviços, 

profissionais de saúde e usuários. 

D) Governo e prestadores de serviços. 

 

35. A Política Nacional de Atenção 

Básica estabelece atribuições dos 

diferentes profissionais das equipes, 

sendo que para o Técnico de 

Enfermagem NÃO ESTÁ INCLUÍDA 

a seguinte atribuição: 

 

A) Realizar atividades programadas e 

de atenção à demanda espontânea. 

B) Participar do gerenciamento dos 

insumos necessários para o adequado 

funcionamento da unidade Ed saúde. 

C) Realizar ações de educação em 

saúde à população, conforme 

planejamento da equipe. 

D) Participar das atividades 

regulamentadas no ambiente da 

unidade de saúde, reservando ao agente 

comunitário as atividades nos 

domicílios e demais espaços 

comunitários (escolas, associações 

etc.). 

 

36. Sobre os Núcleos de Apoio à saúde 

da Família (NASF) é CORRETO 

afirmar que: 

A) São constituídos por profissionais 

de diferentes áreas de conhecimento, 

exceto médicos. 

B) Tem por objetivo ampliar e 

qualificar a atenção básica, atuando de 

maneira integrada com suas equipes. 

C) Devem atuar de maneira 

independente das equipes de atenção 

básica sendo sua referência 

especializada. 

D) Sua principal atividade é prestar 

atendimentos e consultas especializadas 

encaminhadas pela atenção básica. 

 

37. Assinale a alternativa CORRETA 

que aponte a composição mínima de 

uma equipe da Estratégia Saúde da 

Família: 

A) Médico, enfermeiro, auxiliar ou 

técnico de enfermagem e agente 

comunitário de saúde. 

B) Médico, dentista, enfermeiro, 

auxiliar ou técnico de enfermagem e 

agente comunitário de saúde. 

C) Enfermeiro, auxiliar ou técnico de 

enfermagem e agente comunitário de 

saúde. 

D) Médico, enfermeiro e auxiliar ou 

técnico de enfermagem. 

 

38. O SUS deve estar constituído por 

Redes de Atenção à Saúde (RAS) de 

forma a organizar seus serviços e 

ações. Assinale a alternativa 

CORRETA que represente uma diretriz 

das RAS: 

A) A atenção básica, secundária e 

terciária deve funcionar de forma 

independente evitando que um nível 

interfira no funcionamento dos demais. 

B) As consultas eventuais e de urgência 

devem ser realizadas em serviços de 

pronto atendimento ou pronto-socorro, 

reservando a rede básica apenas para 

tratamentos programáticos (consultas 

agendadas). 

C) A atenção básica é a principal porta 

de entrada do sistema, com atividades 

de promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação em saúde. 

D) Ao município compete cuidar 

apenas da atenção básica, devendo os 

demais serviços ficar sob a gestão das 
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instâncias estaduais e de organizações 

privadas conveniadas. 

 

39. A Política Nacional de Promoção 

da Saúde objetiva a melhoria da 

qualidade e vida e redução de riscos à 

saúde, em ações relacionadas aos seus 

fatores determinantes e condicionantes. 

Assinale a alternativa CORRETA, que 

contém uma ação de Promoção de 

Saúde proposta para atenção básica: 

 

A) Estimular os idosos a buscar 

prioritariamente cuidados geriátricos 

em serviços especializados. 

B) Estimular o aleitamento materno e a 

adoção para bancos de leite humano. 

C) Desenvolver atividades educativas 

sobre o uso do álcool e drogas, exceto 

para crianças e adolescentes, pelo risco 

de despertar precocemente o interesse 

pelo consumo destas substâncias. 

D) Comunicar às autoridades policiais 

todos os casos de violência sexual. 

 

40. Na implementação da Política 

Nacional de Humanização (PNH), 

trabalhamos para consolidar, 

prioritariamente, quatro marcas 

específicas, EXCETO: 

 

A) Redução de filas e do tempo de 

espera, ampliando o acesso com 

atendimento acolhedor e resolutivo 

baseados em critérios de risco. 

B) Todo usuário do SUS sabra quem 

são os profissionais que cuidam de sua 

saúde. 

C) O serviço de assistência social 

deverá garantir as informações ao 

usuário, e determinar qual serviço de 

saúde será mais adequado para seu 

atendimento. 

D) As unidades de saúde garantirão 

gestão participativa aos seus 

trabalhadores e usuários, assim como 

educação permanente aos 

trabalhadores. 

  

Boa Prova!!! 

 


