ESTADO DO MARANHÃO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (EDITAL 001/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA
CARGO:

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

DATA:
24 de março de 2019

DURAÇÃO:
3 horas

HORÁRIO:
9h às 12h

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

Exemplo:

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
C
D
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
A
B
Exemplo:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
20

A

A
A

B

D

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre
outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
05. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo.
09. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: imaconcursofortalezadosnogueiras@

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

É inegável que vivemos dias difíceis, a violência em toda sua plenitude tem envolvido grande
parte da sociedade mundial. No Brasil, a violência tem feito milhares de vítimas, em alguns casos
esse ato é praticado pela própria família, além de inúmeros outros ocorridos nas ruas.
Ao observarmos o quadro atual da violência urbana, muitas vezes não nos atentamos para os
fatores que conduziram a tal situação, no entanto, podemos exemplificar o crescimento urbano
desordenado. Em razão do acelerado processo de êxodo rural, as grandes cidades brasileiras
absorveram um número de pessoas elevado, que não foi acompanhado pela infraestrutura urbana
(emprego, moradia, saúde, educação, qualificação, entre outros); fato que desencadeou uma série de
problemas sociais graves.
A violência urbana tem ocasionado a morte de milhares de jovens no Brasil, é o principal
fator de mortandade dessa faixa etária.
A criminalidade não é um “privilégio” exclusivo dos grandes centros urbanos do país,
entretanto o seu crescimento é largamente maior do que em cidades menores. É nas grandes cidades
brasileiras que se concentram os principais problemas sociais, como desemprego, desprovimento de
serviços públicos assistenciais (postos de saúde, hospitais, escolas etc.), além da ineficiência da
segurança pública. Tais problemas são determinantes para o estabelecimento e proliferação da
marginalidade e, consequentemente, da criminalidade que vem acompanhada pela violência.
Os bairros marginalizados das principais cidades brasileiras respondem por aproximadamente
35% da população nacional, nesses locais pelo menos a metade das mortes são provocadas por causas
violentas, como agressões e homicídios. Isso é explicado quando nos deparamos com dados de São
Paulo e do Rio de Janeiro, onde 21% de todas as mortes são provenientes de atos violentos.
Essa situação retrata a ineficiência do Estado, que não tem disponibilizado um serviço de
segurança pública eficaz à sua população. Enquanto o poder do Estado não se impõe, o crime
organizado se institui como um poder paralelo, que estabelece regras de ética e conduta própria, além
de implantar fronteiras para a atuação de determinada facção criminosa.
Algumas cidades do país apresentam um percentual de mortandade proveniente de atos de
violência que equivale aos da Síria, país em guerra.
FONTE: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/violencia-urbana-no-brasil.htm

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
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01) No que se refere à violência, assinale a opção correta.

05) No texto

(A) A violência envolve sempre violência física e nas
relações familiares.

(A) A expressão “por causas violentas” (L.19/20) funciona
como agente da ação verbal.

(B) Um dos maiores problemas urbanos do Brasil é a
violência, visto que o país apresenta altos índices de
pessoas sem escolaridade, por isso o grande avanço da
criminalidade.
(C) A violência urbana é um fenômeno presente somente
nos grandes centros do país.

(B) A oração “esse ato é praticado pela própria família,”
(L.3) tem predicado nominal.
(C) O “se”, em “o poder do Estado não se impõe” (L.23), é
partícula apassivadora pessoal.
(D) O “se”, em “o crime organizado se institui como um
poder paralelo” (L.23/24), é marca de indeterminação
do sujeito.

(D) As causas do aumento da violência no Brasil são
complexas e envolvem questões socioeconômicas,
demográficas, culturais e políticas.

06) Analisando as seguintes orações, considerando os
contextos em que estão inseridas:

02) Com base no texto, não se confirma o que se afirma em
(A) A violência urbana é um grande desafio nacional
originado, em parte, pela concentração de renda e
desatenção, por parte do governo, com os mais pobres.
(B) A negligência do Estado brasileiro em relação aos
anseios da população é uma das causas da violência
urbana.
(C) A Desigualdade Social no Brasil é um problema que
afeta grande parte dos brasileiros, embora, nos últimos
anos, as estatísticas apontem para sua diminuição.
(D) Afirmar que as áreas urbanas mais desprovidas de
recurso facilitam a criminalidade não significa dizer que
os moradores dessas áreas sejam culpados.
03) Sobre o texto, é verdadeiro o que se afirma na
alternativa
(A) A linguagem nele usada é predominantemente
coloquial.
(B) O termo “própria”, em “esse ato é praticado pela própria
família,” (L.3), denota, nesse caso, valor semântico de
reforço e morfológico de pronome demonstrativo.
(C) A expressão “do que” (L.13) expressa comparação e
não admite apenas o uso de “que” para indicar a mesma
ideia.
(D) O vocábulo “algumas” (L.26) individualiza a palavras
“cidades”.
04) A alternativa em que o emprego do recurso linguístico
que aparece nesse texto está devidamente explicado é a
(A) “como”, em “como agressões e homicídios.” (L.20),
exprime, nesse caso, a ideia de conformidade.
(B) Os conectores “que” e “que”, em “que conduziram a tal
situação” (L.5) e “que vivemos dias difíceis” (L.1), em
cada ocorrência, possuem valor morfológico igual.
(C) A expressão verbal na frase “a metade das mortes são
provocadas por causas violentas,” (L.19/20), encontrase no plural sem possibilidade de ser usada no singular.
(D) A oração “Tais problemas são determinantes” (L.16)
contém uma ideia de estado do sujeito.

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

I. “que estabelece regras de ética e conduta própria”
(L.24).
II. “que equivale aos da Síria, país em guerra.” (L.27).
Sobre elas, pode-se afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Possuem valor restritivo.
Equivalem a um adjetivo.
Valem por um substantivo.
Possuem valor explicativo.

07) A vírgula, em “Enquanto o poder do Estado não se
impõe,” (l.23) isola
(A)
(B)
(C)
(D)

Uma oração adverbial intercalada.
Um termo explicativo.
Uma oração subordinada anteposta.
Uma oração coordenada.

08) Quanto aos elementos linguísticos usados no texto, é
verdadeiro o que se afirma em
(A) Em “Essa situação retrata a ineficiência do Estado”
(L.22), o pronome “essa” deveria ser substituído por
“esta”, uma vez que introduz uma ideia nova, ainda não
mencionada.
(B) Em “...não foi acompanhado pela infraestrutura urbana”
(L.7), o sujeito da oração é agente da ação verbal.
(C) “Em “muitas vezes não nos atentamos para os fatores”
(L.4/5), o uso da 1ª pessoa do plural impessoaliza, nesse
contexto, o sujeito.
(D) O termo “É [...] que”, em “É nas grandes cidades
brasileiras que se concentram os principais problemas
sociais,” (L.13/14) porque tem valor expletivo, pode ser
retirado da frase, sem causar prejuízo ao contexto.
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09) Com referência aos mecanismos linguísticos do texto, é
verdadeiro o que se afirma na alternativa

13) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo, respetivamente, na
alternativa

(A) A expressão verbal “tem feito” (L.2) forma o pretérito
perfeito composto do verbo fazer e indica que o fato se
repete, estando próximo do presente.
(B) A palavra “país” (L.12) foi acentuada pela mesma razão
de “série” (L.8).
(C) A forma numeral, 35% (L.19), representa um lugar ou
posição ocupada em uma série numérica, chamados
numerais ordinais.
(D) A expressão “serviço” (L.22) é objeto direto vinculado à
forma verbal “tem”.

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

10) A expressão “país em guerra” (L.27) exerce a função de
(A) Adjunto adverbial de lugar.
(B) Aposto.
(C) Vocativo.
(D) Predicativo.
11) Leia o trecho abaixo:
“A violência urbana tem ocasionado a morte de milhares de
jovens no Brasil, é o principal fator de mortandade dessa
faixa etária.” (L.10/11).
A regra que explica o uso da vírgula no período acima é
(A)
(B)
(C)
(D)

introduzir oração conclusiva.
separar orações coordenadas assindéticas.
separar aposto em uma oração.
separar um adjunto adverbial intercalado na oração.

“dias” (L.1) e “esse” (L.3).
“país” (L.27) e “guerra” (L.27).
“jovens” (L.10) e “largamente” (L.13).
“saúde,” (L.8) e “milhares” (L.10).

14) As aspas, na palavra “privilégio” (L.12), foram usadas
com a finalidade de expressar
(A)
(B)
(C)
(D)

ironia.
crítica.
contestação.
concordância.

15) O que se afirma sobre o fragmento transcrito está
correto na alternativa
(A) “que vivemos dias difíceis” (L.1) representa um
enunciado com função de oração principal do período.
(B) “é o principal fator de mortandade dessa faixa etária.”
(L. 10/11) trata-se de um conjunto de palavras
constituindo uma oração com elipse do sujeito.
(C) “Tais” (L.16) e “inegável” (L.1), considerando os seus
respectivos contextos sintáticos, são termos empregados
como substantivos.
(D) “A violência urbana tem ocasionado a morte de
milhares de jovens no Brasil, é o principal fator de
mortandade dessa faixa etária.” (L.10/11) é uma frase
constituída por um período composto em que as orações
apresentam diferentes sujeitos.

12) Há uma asserção verdadeira sobre constituintes da
oração e suas funções na afirmativa.
(A) Em “A violência urbana tem ocasionado a morte de
milhares de jovens no Brasil,” (L.10), os termos
“morte” e “de jovens” são, respectivamente, objeto
direto e objeto indireto.
(B) Em “os fatores [...] conduziram a tal situação.” (L.4/5),
o núcleo do predicado é um verbo transitivo direto.
(C) A palavra “marginalizados” (L.18) tem como base
primária de formação um adjetivo.
(D) Em “Algumas cidades do país apresentam um
percentual de mortandade proveniente de atos de
violência que equivale aos da Síria, país em guerra.”
(L.26/27), a expressão proveniente demanda a presença
de um complemento nominal.
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Página | 5

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (EDITAL 001/2019)

INFORMÁTICA
16) Julgue os itens abaixo sobre o Microsoft Word 2013
(versão padrão e sem alterações):
I.
II.

O atalho Ctrl+W tem a função de fechar o aplicativo.
Para alinhar um texto a esquerda pode ser utilizado o
atalho Ctrl+R.
III. Para refazer uma operação executada pode ser utilizado
o atalho Ctrl+Y.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.

17) Julgue os itens abaixo sobre os conhecimentos de
hardware:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

QUESTÕES DE 16 A 20
19) Julgue os itens abaixo sobre os conceitos de proteção e
segurança:
I.

Worms são programas que não precisa da ajuda humana
para se propagar e infectar, eles infectam uma vez e
depois usam as redes de computadores para se propagar
para outras máquinas sem a ajuda dos usuários.

II.

O Adware espiona o que é feito no computador, ele
coleta dados como pressionamento de teclas, hábitos de
navegação e até informações de login que em seguida
são enviados a terceiros.

III. O Rootkits possibilitam o acesso ou controle remoto de
um computador por terceiros. São criados para passar
despercebidos e ocultar ativamente sua presença.

I.

É na Unidade Central de Processamento que se encontra
o processador central do equipamento, ou seja, é onde
ocorre o processamento central.
II. A Unidade Central de Processamento responde pelo
processamento dos dados.
III. A Placa-Mãe é o circuito impresso central de um
computador, onde a menor parte dos componentes
cruciais do sistema e conectores para periféricos é
acoplada.
(A)
(B)
(C)
(D)

(A) Apenas o Item II está correto.
(B) Apenas o Item I está correto.
(C) Apenas os itens I e III estão corretos.
(D) Todos os itens estão corretos.
20) Julgue os itens abaixo sobre o Microsoft PowerPoint
2013 (versão padrão e sem alterações):

Todos os itens estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.

I.

Na guia Design pode ser inserido um tema ou um
esquema de cores, ou pode formatar a tela de fundo do
slide.

18) Sobre os tipos de Linguagem de Programação
(Software) julgue os itens abaixo:

II.

I.

(A) Os itens I e II estão corretos.

A Linguagem de Baixo Nível é uma linguagem de
programação ainda bem próxima da usada pela
máquina, porém com alguns recursos que a torna mais
acessível ao usuário.

II.

A Linguagem de Alto Nível é uma linguagem de

A função Mostrar Comentários está localizada na guia
Exibir.

(B) Apenas o item I está correto.
(C) Apenas o item II está correto.
(D) Os itens I e II estão incorretos.

programação mais próxima da máquina, ou seja, é a
linguagem com a qual a máquina trabalha.
(A) Os itens I e II estão corretos.
(B) Os itens I e II estão incorretos.
(C) Apenas o item I está correto.
(D) Apenas o item II está correto.

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) A enfermagem compreende um componente próprio de
conhecimentos científicos e técnicos, construído e
reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas
e políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e
assistência. Realiza-se na prestação de serviços à
pessoa, família e coletividade, no seu contexto e
circunstâncias de vida. Acerca dos seus princípios
fundamentais, assinale a alternativa INCORRETA:
(A) O profissional de enfermagem atua na promoção,
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com
autonomia e em consonância com os preceitos éticos e
legais.
(B) O profissional de enfermagem participa, como
integrante da equipe de saúde, das ações que visem
satisfazer as necessidades de saúde da população e da
defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e
ambientais, que garantam a universalidade de acesso aos
serviços de saúde.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

QUESTÕES DE 21 A 40
23) O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível
médio, envolvendo orientação e acompanhamento do
trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação
no planejamento da assistência de enfermagem,
cabendo-lhe especialmente, EXCETO:
(A) executar ações assistenciais de enfermagem, ainda que
privativas do Enfermeiro.
(B) participar da equipe de saúde.
(C) assistir ao enfermeiro na prevenção e no controle
sistemático da infecção hospitalar.
(D) assistir ao enfermeiro na prevenção e controle
sistemático de danos físicos que possam ser causados a
pacientes durante a assistência de saúde.
24) Sobre as competências do auxiliar de enfermagem,
analise as afirmações abaixo:

(C) O profissional de enfermagem exerce suas atividades
com competência para a promoção do ser humano na
sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e
da bioética.
(D) O profissional de enfermagem respeita a vida, a
dignidade e os direitos humanos, em algumas de suas
dimensões.

I. compete ao Auxiliar de Enfermagem preparar o
paciente para consultas, exames e tratamentos.
II. compete ao Auxiliar de Enfermagem realizar testes e
proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico.
III. Compete ao Auxiliar de Enfermagem integrar a equipe
de saúde.
IV. Compete ao Auxiliar de Enfermagem executar ações de
natureza simples.

22) Sobre o técnico de enfermagem, assinale a alternativa
correta:

Está CORRETO o que se afirma em:

(A) É técnico de enfermagem o titular do diploma de
Enfermeiro conferido por instituição de ensino, nos
termos da lei.
(B) É técnico de enfermagem o titular do diploma ou
certificado conferido por escola ou curso estrangeiro,
segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo
de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como
certificado de Auxiliar de Enfermagem.
(C) É técnico de enfermagem o titular do diploma ou do
certificado de Técnico de Enfermagem, expedido de
acordo com a legislação e registrado pelo órgão
competente.

25) Vários fatores inerentes ao organismo que recebe a
vacina podem interferir no processo de imunização, isto
é, na capacidade desse organismo responder
adequadamente à vacina que se administra. São eles,
EXCETO:

(D) É técnico de enfermagem o titular do diploma ou
certificado de Obstetriz ou de Enfermeira Obstétrica.

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

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

Apenas as afirmações I e II estão corretas.
As afirmações III e IV estão incorretas
Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
As afirmações I, II, III e IV estão corretas.

(A) Opção sexual
(B) Idade
(C) Doença de base ou intercorrente
(D) Tratamento imunodepressor
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26) A imunização é um conjunto de métodos terapêuticos
destinados à aquisição de proteção imunológica contra
doenças de caráter infeccioso. É uma ferramenta
comprovada para controle e eliminação de doenças
infecciosas que ameaçam a vida. Acerca do tema,
assinale a alternativa INCORRETA:
(A) Imunidade significa proteção; todos os seres humanos
normais são dotados de mecanismos anti-infecciosos
inespecíficos, que os protegem parcialmente contra as
infecções e doenças. A imunidade específica adquirida
ativamente exige estímulo prévio para se desenvolver,
podendo resultar de infecção subclínica ou de doença de
que o indivíduo se curou, ou de estímulos provocados
por antígenos específicos.
(B) A resposta imune-específica provocada por antígenos
tem geralmente como resultado a proteção duradoura
contra o agente ou a substância em que estão presentes
os antígenos pelos quais o organismo foi estimulado
anteriormente.
(C) A imunidade passivamente adquirida é conferida ao
recém-nascido por anticorpos que atravessaram a
placenta durante a vida intrauterina, por anticorpos
presentes no leite materno e no colostro e pelos
anticorpos contidos nas imunoglobulinas heterólogas
(soros) e nas imunoglobulinas humanas administradas
profilática ou terapeuticamente em determinadas
situações clínicas.
(D) É importante ressaltar que a imunidade humoral e a
imunidade celular atuam de forma isolada com os
mecanismos de imunidade inespecífica.
27) Assinale a alternativa que completa de forma correta a
afirmação abaixo:
“A ________ é um grupo de doenças metabólicas,
caracterizado por níveis aumentados de glicose no sangue,
em decorrência de defeitos na secreção ou na ação da
insulina, ou ambos.”

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

(B) Deve realizar o procedimento do curativo, conforme
prescrição do enfermeiro ou médico, sendo dispensável
o registro em prontuário.
(C) Orientar o paciente quanto aos cuidados com o curativo,
medidas de prevenção para o agravamento das lesões já
existentes e de formação de novas lesões não é
atribuição do técnico em enfermagem.
(D) Na realização de curativos, o técnico em enfermagem
não precisa se preocupar com a economia de materiais
hospitalares.
29) Maria é técnica em enfermagem na cidade de Fortaleza
dos Nogueiras/MA, e de acordo com as suas atribuições,
só deve administrar medicamentos mediante:
(A)
(B)
(C)
(D)

prescrição médica
prescrição do auxiliar de enfermagem
avaliação física do paciente
rigorosa avaliação situacional do paciente

30) 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 INCORRETO afirmar que:
(A) Promove a cicatrização e alivia a dor.
(B) Protege contra traumas e promove a hemostasia.
(C) O curativo úmido promove a cicatrização, por realizar o
desbridamento mecânico da ferida.
(D) Remove exudatos e corpos estranhos.
31) Acerca da prescrição e administração de medicamentos,
que exigem conhecimentos e cuidados, analise as
afirmações abaixo e assinale a alternativa correta:

(A) Hemorragia

(A) Na administração por via sublingual, é importante
oferecer água ao paciente, para facilitar a absorção do
medicamento.
(B) A via intradérmica é considerada uma via diagnóstica,
pois se presta aos testes diagnósticos e testes alérgicos.

(B) Febre Amarela
(C) Diabetes
(D) Depressão

(C) A insulina é medicamento que tem finalidade
preventiva.
(D) Antibiótico é medicamento que tem finalidade paliativa.

28) Acerca das atividades realizadas pelo Técnico de
Enfermagem no tratamento de feridas e lesões, assinale
a alternativa correta:
(A) Deve manter organizado o local para realização de
curativos (sala de curativo, leito do paciente).

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
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32) Medicamento é toda substância que, introduzida no
organismo, vai atender a uma finalidade terapêutica.
Acerca do tema, assinale a alternativa INCORRETA:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

35) Existem vários tipos de esterilização de materiais, essas
dependem do tipo de artigo e de contaminação dos
mesmos. Sobre o tema, assinale a alternativa
INCORRETA:

(A) Uma as principais funções da equipe de enfermagem no
cuidado aos pacientes é a administração de
medicamentos.
Exige
dos
profissionais,
responsabilidade, conhecimentos e habilidades, estes
fatores garantem a segurança do paciente.

(A) A esterilização por meios físicos pode ser obtida através
de vapor saturado sob pressão. Utiliza as autoclaves
para a esterilização dos materiais, sendo o meio mais
utilizado na rede hospitalar.

(B) São vias de administração de medicamentos: oral,
intravenosa e intramuscular.
(C) Medicamentos administrados erroneamente podem
causar prejuízos/danos ao paciente devido a fatores
como incompatibilidade farmacológica e reações
indesejadas.

(B) A Esterilização por meios químicos pode ser obtida
através de formaldeído, tendo função fungicida,
viruscida e bactericida.
(C) A radiação ionizante é um procedimento que utiliza
estufas de ar quente como forma de esterilizar os
materiais.

(D) As vacinas são medicamentos que agem de forma
repressiva no organismo, tendo finalidade substitutiva.

(D) A esterilização de materiais é um processo
extremamente importante para a segurança de um
ambiente hospitalar. Ela deve ser feita em uma Central
de Material Esterilização (CME) dos hospitais ou por
uma empresa no ramo. Esse setor é responsável por
limpar, dar acondicionamento, esterilização, guarda e
distribuição dos materiais.

33) As bactérias causam muitas doenças em seres humanos
e animais, desde pequenas cáries até grandes infecções
que podem levar à morte. Assinale a alternativa que
contem apenas doenças bacterianas.
(A)
(B)
(C)
(D)

Febre amarela, hepatite B e gripe.
Sarampo, Cólera e febre amarela.
Tétano, Meningite e Cólera.
HPV, Rotavírus e febre amarela.

34) No atendimento pré-natal a equipe de enfermagem
precisa estar atenta às solicitações e principais queixas
da gestante, bem como ter cuidados no alojamento
conjunto da mãe e filho. Nesse contexto, analise as
afirmações abaixo:
I. Em caso de fraqueza ou desmaio, sentar com a cabeça
abaixada ou deitar em decúbito lateral, respirando
profunda e pausadamente, melhora a situação da
paciente.
II. A amamentação cruzada só está permitida em caso de
bebês saudáveis.
III. Em caso de pirose, a gestante deve evitar ingerir café,
chá preto, mates, doces e bebida alcoólica.
Marque a alternativa correta:
(A) Todas as afirmações estão corretas.
(B) Todas as afirmações estão incorretas.
(C) Somente a afirmação I está correta.
(D) Somente as afirmações II e III estão corretas.

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

36) As medidas de prevenção de infecção hospitalar são
primordiais para se evitar a morte ou a morbidade em
pacientes internados. Nesse contexto, os profissionais de
saúde devem seguir medidas simples para evitar a
proliferação de infecções hospitalares. Em relação ao
tema, assinale a alternativa INCORRETA:
(A) A lavagem das mãos deve ser realizada antes do contato
ou procedimento a ser realizado, após o contato com o
paciente ou após o um procedimento, após a exposição
ou contato com fluidos corporais e após contato com
áreas próximas ao paciente, como por exemplo, o leito,
grades da cama, lençóis, dentre outros.
(B) O profissional de saúde deve enxugar as mãos em
toalhas de pano, e manter as unhas sempre curtas a fim
de não haver acúmulo de micro-organismos.
(C) Esterilização é o processo utilizado para completa
destruição de microrganismos, incluindo todas as suas
formas, inclusive as esporuladas, com a finalidade de
prevenir infecções e contaminações decorrentes de
procedimentos cirúrgicos e invasivos com utilização de
artigos críticos.
(D) Manter o jaleco sempre limpo, seguir protocolos de
limpeza do local, bem como evitar passeios
desnecessários pelo estabelecimento são medidas
simples que os profissionais de saúde devem seguir.
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37) De acordo com o Sistema Único de Saúde, lei nº 8.080
de 19/09/90, assinale a alternativa correta:

39) No que diz respeito à Segurança do Paciente, qual é a
definição de “gestão de risco”?

(A) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na
formulação e execução de políticas econômicas e
sociais que visem à redução de riscos de doenças e de
outros agravos e no estabelecimento de condições que
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(A) Aplicação sistêmica e contínua de políticas,
procedimentos, condutas e recursos na identificação,
análise, avaliação, comunicação e controle de riscos e
eventos adversos que afetam a segurança, a saúde
humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a
imagem institucional.

(B) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e
municipais, da Administração direta e indireta e das
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o
Programa de Saúde da Família (PSF).

(B) Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou
resultou, em dano desnecessário à saúde.
(C) Incidentes que resultam em danos aos pacientes e
podem ser temporários ou permanentes.
(D) Conjunto de valores, atitudes, competências e
comportamentos que determinam o comprometimento
com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a
culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as
falhas e melhorar a atenção à saúde.

(C) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto
de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos
à saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação
de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
(D) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços
privados contratados ou conveniados que integram o
Sistema Único de Saúde (SUS) obedece ao princípio da
integralidade de assistência, entendida como conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e
curativos, sendo apenas de âmbito individual.
38) São objetivos do Sistema Único de Saúde, de acordo
com a Lei nº 8.080 de 19/09/90, EXCETO:
(A) a identificação e divulgação dos fatores condicionantes
e determinantes da saúde.
(B) a formulação de política de saúde destinada a promover,
nos campos econômico e social, a execução de políticas
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de
doenças e de outros agravos.
(C) a assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas.
(D) Conforme o artigo 24 da Lei n° 8.080/1990, quando as
disponibilidades do Sistema Único de Saúde (SUS)
forem insuficientes para garantir a assistência integral à
população de uma determinada área, este não poderá
recorrer a serviços prestados pela iniciativa privada.

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

40) Ângela possui uma doença crônica degenerativa, em
fase terminal. Maria, técnica em enfermagem é uma das
responsáveis pelos cuidados com Ângela. Os cuidados
realizados por Maria devem ser focados em:
(A) Fornecer o cuidado direto e de suporte para o paciente e
sua família através dos programas de cuidados
paliativos.
(B) Fornecer apoio psicológico a Ângela, bem como alertar
a família sobre o risco iminente de sua morte.
(C) Ser otimista, enfatizando a possibilidade de recuperação
da paciente.
(D) Fornecer os medicamentos prescritos pelo Auxiliar de
enfermagem.
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