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Caderno
de Prova

março

18

18 de março
das 14:10 às 18:10 h
4 h de duração*
40 questões

M23 Técnico em Enfermagem
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

3 questões

Texto
Como seria importante se em todo espaço escolar, da
educação infantil à pós-graduação, a pergunta fosse a
meta do processo educativo! O ser humano aprende
quando pergunta, quando sua curiosidade gera
inquietação e desejo de buscar respostas. É o corpo
todo que aprende pela pergunta e não só o cérebro.
Infelizmente ainda vivemos a ênfase apenas numa
pedagogia de resposta. As pessoas respondem para
tirar nota, para passar de ano, para ganhar presentes
ou reconhecimento.
Adapt. de Lourival J. Martins Filho: O lugar da pergunta. In Diário
Catarinense, 8 fev. 2012, p. 10.

1. Observe as afirmações abaixo.
1. Em “para tirar nota, para passar de ano, para
ganhar presentes ou reconhecimento” há
ideia de finalidade.
2. Em “Como seria importante” há ideia de causa.
3. A O acento de cérebro e ênfase obedece à
mesma regra de acentuação gráfica.
4. Em “da educação infantil à pós-graduação“,
substituindo-se a palavra sublinhada por doutorado o à permanece.
5. A expressão sublinhada, em “a meta do processo educativo”, equivale a o objetivo.

(15 questões)
2. Assinale a alternativa correta.
a. (
b. (

) Ele pagou o secretário com má vontade.
) Prefiro mais um cargo ligado à educação,
mesmo técnico, do que qualquer outro.
c. ( X ) Prefiro um cargo ligado à educação, mesmo
técnico, a qualquer outro.
d. ( ) A primeira vírgula do texto pode ser omitida
da frase, sem prejuízo gramatical.
e. ( ) As vírgulas da última frase do texto separam
apostos.

3. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Mais de cinco candidatos faltou a esta prova.
b. ( X ) Joana? Ela mesma me falou sobre este
concurso.
c. ( ) Vossa Excelência quer que eu vos encaminhe
a sala de reuniões?
d. ( ) Estão corretas as palavras antiflacionário,
interregional.
e. ( ) Você espera que te empreste o livro de
Cristóvão Tezza?

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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Atualidades

3 questões

4. Muitos foram os analistas que se opuseram à fusão
das empresas SADIA e Perdigão, que resultou na formação da Brasil Foods (BRF).
Assinale a alternativa que enumera um dos principais
argumentos dos que entendiam ser esse negócio
prejudicial aos consumidores.
a. ( ) A BRF passaria a controlar mais de 95% do
negócio de carnes brasileiro.
b. ( ) Com a fusão, as autoridades chinesas passariam a controlar o mercado de carnes no Brasil.
c. ( X ) A nova empresa poderia aumentar preços e
ditar o mercado.
d. ( ) A nova empresa passaria a ter o monopólio da
produção e distribuição de carne bovina, de
frango e de suínos.
e. ( ) A renúncia fiscal, resultante dos incentivos
aprovados para a concretização do negócio,
implicaria uma perda inaceitável de receitas
estaduais e federais.

5. Praticamente todos os dias os meios de comunicação destacam a crise europeia, grande fator de preocupação para a economia mundial. Entre os fatores
que geraram a crise está o endividamento de alguns
países europeus.
Assinale a alternativa em que todos os países listados
estão entre aqueles cujo endividamento pode ser
apontado como uma das causas da chamada crise da
Zona do Euro.
a. ( ) Áustria, Brasil, França, Grécia, Inglaterra e
Portugal.
b. ( ) Áustria, Bulgária, Dahomei, Espanha, Itália e
Portugal.
c. ( ) Alemanha, Burundi, Espanha, Estados Unidos,
Grécia, Holanda e Israel.
d. ( ) Alemanha, Espanha, Estados Unidos, França,
Grécia, Inglaterra e Irlanda.
e. ( X ) Espanha, Grécia, Itália, Irlanda e Portugal.
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6. Segundo se noticia, o Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec)
pretende ampliar em 2012 a oferta de vagas, utilizando-se de ferramentas tecnológicas que possam
tornar mais acessíveis os cursos que oferece.
Assinale a alternativa que identifica o meio que pode
ser empregado para atingir esse objetivo e permitir a
significativa ampliação da oferta de vagas em cursos
técnicos, de graduação e pós-graduação.
a. (
b. (
c. (

) O fim dos vestibulares.
) O aumento da faixa etária dos candidatos.
) A criação de um tipo de ENEM para os cursos
técnicos.
d. ( X ) Uma plataforma virtual de ensino e
aprendizagem.
e. ( ) A abolição da exigência de conclusão do
ensino fundamental.

Matemática

3 questões

7. Um carro foi vendido por R$29.999,20 com lucro de
40%. Qual o valor de custo do carro?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

R$ 21.428,00
R$ 21.284,00
R$ 21.842,80
R$ 22.436,00
R$ 22.643,00

8. Uma universidade é fundada em certa cidade e,
para seu funcionamento, no primeiro ano são contratados 6 técnicos. No segundo ano são contratados
mais 36 técnicos e no terceiro ano mais 216 técnicos.
Caso esta progressão seja mantida, podemos afirmar
corretamente que no quarto ano serão contratados
mais:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

648 técnicos.
1246 técnicos.
1296 técnicos.
1686 técnicos.
1896 técnicos.
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9. Seja f: IR  IR dada por f(x) = 2x + 2.
Encontre o valor de a para que a equação f(ax – 1) = x
seja válida para todo número real x.

11. Assinale a alternativa que indica o procedimento
de backup que possibilita restaurar os arquivos da
forma mais simples possível.

) a=

1
4

b. ( X ) a =

1
2

a.
b.
c.
d.

c. (

) a=

3
4

e. (

d. (

) a=

3
2

e. (

) a=

5
2

a. (

Noções de Informática

(X)
( )
( )
( )

Backup normal.
Backup diferencial.
Backup incremental.
Combinação de backup normal com
incremental.
) Combinação de backup normal com
diferencial.

12. Com relação às boas práticas de segurança de
informação, identifique como verdadeiras ( V ) as afirmativas consideradas boas práticas de segurança da
informação, e como falsas ( F ) as demais.
(

3 questões

(
(

10. Relacione a aplicação apropriada da suite de
aplicações de escritório LibreOffice (Coluna 1) a cada
uma das tarefas relacionadas na coluna 2, segundo o
manual de uso destes aplicativos.

(

Coluna 1 Aplicações
1. Writer
2. Calc
3. Impress
Coluna 2 Tarefas
( ) Realizar cálculos de soma e média de um conjunto de valores, de forma automática.
( ) Redigir cartas.
( ) Criar índices de forma automática.
( ) Exibir um conjunto de slides em uma
apresentação.
( ) Gerar gráficos de barras, do tipo pizza, ou de
área a partir de um conjunto de dados.

(

) Empregar criptografia para proteger dados
sigilosos.
) Trafegar na internet utilizando links ADSL.
) Utilizar técnicas de Phishing Scam para
aumentar a segurança na internet.
) Utilizar software antivírus e atualizá-lo
constantemente.
) Abrir e-mails suspeitos para verificar a autenticidade do remetente e do conteúdo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

F–V–V–V–F
V–F–V–F–V
F–V–F–V–F
V–F–F–V–F
F–F–F–V–F

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1–2–2–3–1
2–1–1–3–2
2–1–3–1–2
3–2–2–1–3
3–1–3–2–1
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Noções de
Direito Administrativo/
Administração Pública

3 questões

13. Considere os seguintes conceitos relacionados
com a estrutura da Administração Pública:
1. unidade de atuação integrante da estrutura
da Administração Direta e da estrutura da
Administração Indireta;
2. unidade de atuação dotada de personalidade
jurídica;
3. servidor ou agente público dotado do poder
de decisão.
Correlacione tais conceitos, pela ordem, com as suas
respectivas nomenclaturas fixadas pela Lei Federal
no 9.784/99, em sua redação atual.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

1. entidade; 2. órgão e 3. autoridade.
1. entidade; 2. órgão e 3. agente público.
1. agente público; 2. entidade e 3. autoridade.
1. órgão; 2. entidade e 3. agente público.
1. órgão; 2. entidade e 3. autoridade.

14. De acordo com a Lei Federal no 8.666/93, em sua
redação atual, a licitação é obrigatória:
a. ( X ) Para as permissões de serviços públicos.
b. ( ) Na contratação de profissional de qualquer
setor artístico.
c. ( ) Para doação de bens imóveis da
Administração Pública para outra entidade da
Administração Pública.
d. ( ) Na alienação de bens imóveis através de
dação em pagamento.
e. ( ) Para aquisição de bens e insumos destinados
exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica, com recursos concedidos pela Capes,
pelo FINEP ou CNPq.
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15. O poder de que dispõe a Administração Pública
para distribuir e escalonar as funções dos seus órgãos,
ordenar e rever a atuação dos seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores
do seu quadro de pessoal é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Poder de Polícia.
Poder Disciplinar.
Poder Hierárquico.
Poder Discricionário.
Poder Regulamentar.
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Conhecimentos Específicos
16. O posicionamento do paciente durante os procedimentos de enfermagem deve proporcionar segurança, conforto, além de prevenir complicações.
Quanto à aplicação de nebulizações, é recomendado
colocar o paciente em:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

posição Ventral.
posição de Sims.
posição de Fowler.
posição Trendelemburg.
posição em Decúbito dorsal.

17. A esterilização de material é fundamental para os
procedimentos de enfermagem.
Com relação aos processos de esterilização utilizados,
assinale a afirmação correta.
a. ( ) O material já esterilizado se mantém nessa
condição, por tempo indeterminado,
enquanto o invólucro estiver íntegro.
b. ( X ) A presença de matéria orgânica (gordura,
sangue, pus e outras secreções) protege os
microorganismos contaminantes do contato
indispensável com o agente esterilizante; daí
ser necessária a limpeza prévia dos materiais a
serem esterilizados.
c. ( ) A esterilização pelo calor seco é vantajosa em
relação à feita pelo calor úmido, pois necessita
de baixas temperaturas, o tempo de esterilização é menor e é possível se abrir a estufa
durante o processo.
d. ( ) A esterilização por autoclave ( calor úmido na
forma de vapor saturado sob pressão) permite
a esterilização de pós, borrachas, materiais
inoxidáveis, tecidos e líquidos.
e. ( ) Os testes bacteriológicos não são necessários
para se avaliar a eficiência do processo de
esterilização na autoclave, tendo em vista a
utilização das fitas que mudam de cor após o
processo.

(25 questões)

18. Uma determinada solução endovenosa de 100 ml
precisa ser infundida em 45 min.
O número de gotas por minuto deverá ser de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

20 gotas.
30 gotas.
40 gotas.
45 gotas.
60 gotas.

19. A insulina é um medicamento essencial para o
tratamento do diabetes tipo I; contudo requer alguns
cuidados para sua conservação e aplicação.
Em relação a esses cuidados, assinale a alternativa
incorreta.
a. ( ) Lavar bem as mãos com água e sabão.
b. ( X ) Conservar a insulina em temperatura abaixo
de 2°C.
c. ( ) Limpar a tampa do frasco, usando algodão
com álcool.
d. ( ) Fazer rodízio no local da aplicação, para não
causar lipodistrofia no local.
e. ( ) Não usar a insulina, se observar alteração na
cor ou na consistência do líquido.

20. Foram prescritas 1500 unidades de heparina
subcutânea para um cliente. No setor têm-se frascos
contendo 5000 unidades/ml.
A quantidade a ser administrada ao paciente é:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

0,3 ml.
0,4 ml.
0,5 ml.
0,8 ml.
0,9 ml.

Página 7

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)

21. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa
causada por uma bactéria Mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch (BK), que afeta principalmente
os pulmões, mas também pode ocorrer em outros
órgãos do corpo, como ossos, rins e meninges.
Identifique as formas de transmissão:
a. ( ) A tuberculose é uma doença não contagiosa,
causada por um microorganismo, que se
propaga através do ar, por meio de gotículas
contendo os bacilos expelidos por um doente
com tuberculose (TB) pulmonar ao tossir,
espirrar ou falar em voz alta.
b. ( ) A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa, causada por um microorganismo que
se transmite por transfusão do sangue e seus
derivados.
c. ( X ) A transmissão é direta, de pessoa a pessoa.
O doente expele, ao falar, espirrar ou tossir, pequenas gotas de saliva que contêm o
agente infeccioso e podem ser aspiradas por
outro indivíduo, contaminando-o.
d. ( ) A transmissão é direta, de pessoa a pessoa, e
por roedores infectados. O doente expele, ao
falar, espirrar ou tossir, pequenas gotas de
saliva que contêm o agente infeccioso; no
caso dos roedores, por meio dos dejetos.
e. ( ) A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa, causada por um microorganismo, que
se propaga através de gotículas contendo os
bacilos expelidos por um doente com tuberculose, pela relação sexual, pelo sangue e seus
derivados.

22. A sífilis congênita é resultado da infecção do feto
pelo Treponema pallidum, bactéria causadora da sífilis.
Essa infecção se dá através da placenta de uma mulher
grávida que esteja infectada pela sífilis.
Os problemas de saúde que o feto pode apresentar,
em decorrência da sífilis congênita, são:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

resfriado, cólicas.
verminose, diarréia.
tétano, tuberculose.
fibromialgia, distrofias.
surdez, retardo mental.
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23. Associada ao uso de Equipamentos de Proteção
Individual, a lavagem das mãos é essencial na prevenção e controle de doenças; deve ser praticada regularmente, antes e após o atendimento a cada vítima.
Também a prevenção e o controle das infecções deve
se fazer a partir do cuidado com os equipamentos utilizados no atendimento à vítima: limpeza, desinfecção
e esterilização.
Em relação a esse assunto, relacione corretamente as
colunas 1 e 2 abaixo:
Coluna 1
1.
2.
3.
4.

Limpeza
Desinfecção
Esterilização
Antissepsia

Coluna 2
(

(

(
(

) Consiste na destruição de microorganismos
através de meios físicos (calor) e químicos
(soluções desinfetantes como o álcool 70%).
) Consiste na completa eliminação de todas
as formas de vida microbiana e também
pode ser realizada através de meios físicos e
químicos.
) Consiste no uso de álcool glicerinado a 70%,
para impedir a proliferação de germes na pele.
) Consiste na remoção de sujidades visíveis,
através da ação mecânica, utilizando-se água,
sabão ou detergente.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

2–1–4–3
2–3–4–1
3–2–4–1
4–1–2–3
4–3–2–1
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24. A principal relevância da identificação e controle
da Hipertensão Arterial Sistêmica reside na redução
das suas complicações, tais como:
1.
2.
3.
4.
5.

26. Quanto à participação da comunidade:
1. A participação popular é uma das estratégias
de controle social do Sistema Único de Saúde
(SUS) e está prevista na Lei Federal no 8142 de
1990.
2. A legislação define que os Conselhos de
Saúde, em qualquer esfera de governo, têm
caráter deliberativo, inclusive sobre decisões
do poder executivo.
3. A composição de conselhos e conferências de
saúde deve ser paritária: 50% para usuários
do sistema de saúde; 25% para profissionais
de saúde; 25% para prestadores de serviços e
representantes do governo.

Doença cérebro-vascular.
Doença arterial coronariana.
Doença respiratória.
Doença renal crônica.
Doença infecciosa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

25. No atendimento a vítimas de queimaduras, que
sinais são indicativos de lesão de vias aéreas superiores por inalação de fumaça e gases aquecidos?
1. Pelos faciais e nasais chamuscados
2. Queimaduras na face e parte superior do
tórax
3. Escarro purulento amarelo esverdeado
4. Respiração ruidosa (estridores)
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

27. De acordo com o Código de Ética dos
Profissionais da Enfermagem, é proibido:
a. (
b.

c.

d.

e.

) Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso
em casos de violência contra o meio ambiente.
( ) Executar ou participar da assistência à saúde
com de representante legal do paciente,
exceto em benefício próprio.
( ) Promover a eutanásia ou participar de prática destinada a antecipar a morte do cliente,
exceto em caso de desejo expresso deste.
( X ) Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
( ) Não cooperar em prática destinada a interromper a gestação.
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28. São consideradas doenças preveníveis por
imunização:
a. ( ) rubéola, tuberculose, diabetes, varicela, gripe.
b. ( X ) difteria, tétano, coqueluche, rubéola,
tuberculose.
c. ( ) osteoporose, tuberculose, difteria, tétano,
coqueluche.
d. ( ) coqueluche, rubéola, tuberculose, esclerose
múltipla.
e. ( ) leishmaniose, coqueluche, rubéola, tuberculose, gripe.

29. O profissional de enfermagem, em relações com os
trabalhadores de enfermagem, saúde e outros, pode:
a. ( ) não participar da prática multiprofissional e
interdisciplinar.
b. ( ) executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o
número de registro do profissional, exceto em
situações de urgência e emergência.
c. ( X ) recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, em caso de identificação
de erro ou ilegibilidade.
d. ( ) discutir livremente com colegas no ambiente
de trabalho.
e. ( ) pedir para que outros colegar realizem as tarefas em seu nome.

30. No manuseio de agulhas e de outros materiais perfuro cortantes, são essenciais os seguintes cuidados:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Nunca recapear agulhas antes de descartá-las.
Recapear as agulhas, antes de descartá-las.
Recapear as agulhas e desprezá-las no lixo.
Deve-se entortar as agulhas e descartá-las.
Remover as agulhas e seringas antes de
descartá-las.
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31. As penalidades a serem impostas pelos Conselhos
Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que
determina o artigo 18, da Lei no 5.905, de 12 de julho
de 1973, são as seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.

advertência verbal.
multa.
censura.
suspensão do exercício profissional.
cassação do direito ao exercício profissional.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

32. Na sondagem gastrointestinal é realizada a comprovação do correto posicionamento da sonda; esta
comprovação se dá por meio de:
a. (
b.
c.

d.

e.

) Aspiração do conteúdo: aspirar com a boca o
conteúdo gástrico.
( ) Verificação de sinais: Importância para sinais
como febre, coriza e dor no corpo.
( X ) Teste de audição: colocar o diafragma do estetoscópio na altura do estômago do paciente
e injetar rapidamente 20 cc de ar pela sonda,
sendo que o correto é a audição do ruído
característico.
( ) Teste do borbulhamento: colocar a extremidade da sonda em um copo com água, sendo
que, se ocorrer borbulha, é sinal de que ela
está no local correto.
( ) Teste do pezinho: verificar a coloração do pé
do paciente, para ver se há sinais de cianose.
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33. A administração de medicamentos por via parenteral se dá por que via:
1.
2.
3.
4.
5.

intradérmica.
subcutânea.
intramuscular.
endovenosa.
oral.

35. Para o estabelecimento de valores a serem
transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios,
será utilizada a combinação dos seguintes critérios,
segundo análise técnica de programas e projetos,
entre outros:
1. perfil demográfico da região.
2. perfil epidemiológico da população a ser
coberta.
3. características quantitativas e qualitativas da
rede de esgotos na área.
4. níveis de participação do setor saúde nos
orçamentos estaduais e municipais.
5. previsão do plano qüinqüenal de investimentos da rede.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.

34. As ações e os 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
artigo198 da Constituição Federal, obedecendo ainda
aos seguintes princípios:
a. ( ) universalidade, igualdade, fraternidade.
b. ( ) alimentação, nutrição, saneamento básico.
c. ( ) universalidade de acesso, integralidade de
assistência, fraternidade.
d. ( ) igualdade da assistência à saúde, direito à
informação, participação da comunidade e
nutrição.
e. ( X ) universalidade de acesso, integralidade
de assistência, preservação de autonomia
das pessoas, igualdade da assistência à
saúde, direito à informação, participação da
comunidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

36. Parada cardiorrespiratória (PCR) é:
a. ( X ) a cessação da atividade mecânica cardíaca,
confirmada por ausência de pulso central,
inconsciência e apnéia.
b. ( ) a diminuição da atividade mecânica cardíaca,
confirmada por ausência de pulso central,
inconsciência e apnéia.
c. ( ) a irregularidade da atividade mecânica cardíaca confirmada por ausência de pulso central,
inconsciência e apnéia.
d. ( ) a cessação da atividade mecânica cardíaca,
confirmada por apnéia apenas.
e. ( ) a diminuição da atividade mecânica cardíaca,
confirmada por ausência de pulso central
apenas.
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37. A Lei no de 3 de junho de 1998 – Plano de
Saúde – que institui o plano ou seguro-referência
de assistência à saúde, com cobertura assistencial
médico-hospitalar-odontológica, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no
Brasil, com padrão de enfermaria ou centro de terapia
intensiva, ou similar; quando necessária, a internação
hospitalar no que se refere às doenças relacionadas
na Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização
Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no artigo 10, exceto:
1. inseminação artificial.
2. tratamento clínico ou cirúrgico experimental.
3. procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins
estéticos, bem como órteses e próteses para o
mesmo fim.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
É correta apenas a afirmativa 1 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

38. Conforme o Currents nas modificações constantes das Diretrizes 2005 da American Heart Association
(AHA) sobre Ressuscitação Cardiopulmonar, publicada
na edição de 13 de dezembro de 2005, foi determinada a relação Compressão Torácica/Ventilação para
os socorristas que atuam sozinhos.
Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Relação Compressão Torácica/Ventilação = 30:2
para todas as vítimas (exceto recém-nascidos).
b. ( ) Relação Compressão Torácica/Ventilação = 15:2
para todas as vítimas (exceto recém-nascidos).
c. ( ) Relação Compressão Torácica/Ventilação = 5:2
para todas as vítimas (exceto recém-nascidos).
d. ( ) Relação Compressão Torácica/Ventilação = 5:1
para todas as vítimas (exceto recém-nascidos).
e. ( ) Relação Compressão Torácica/Ventilação = 3:1
para todas as vítimas (exceto recém-nascidos).
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39. Em epidemiologia somente os estudos experimentais estabelecem definitivamente a causalidade,
porém a maioria das associações encontradas nos
estudos epidemiológicos não é causal.
Assinale a alternativa que contém todos os critérios da
causalidade de Hill.
a. ( ) Coerência; evidências experimentais; analogia.
b. ( X ) Força da associação; consistência; especificidade; sequência cronológica; efeito dose-resposta; plausibilidade biológica; coerência;
evidências experimentais; analogia.
c. ( ) Força da associação; consistência; especificidade; sequência cronológica; efeito dose-resposta; plausibilidade biológica; coerência.
d. ( ) Especificidade; sequência cronológica; efeito
dose-resposta; plausibilidade biológica; coerência; evidências experimentais
e. ( ) Força da associação; consistência; especificidade; sequência cronológica; efeito
dose-resposta.

40. Para que a saúde seja quantificada, e para permitir
comparações na população, utilizam-se os indicadores
de saúde. São alguns deles:
1.
2.
3.
4.
5.

Mortalidade/sobrevivência.
Morbidade/gravidade/incapacidade funcional.
Nutrição/crescimento e desenvolvimento.
Aspectos demográficos.
Condições biológicas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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