
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Processo Seletivo Nº 003/2019 

Edital 125/2019 

PROVA OBJETIVA 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia 
cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.  

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a 
FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.  

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra corre s-
pondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.  

A duração da prova é de 3 horas.  

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do pré dio depois de decorrida 
1 hora do início da prova.  

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.  

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.  

Nome do candidato: RG  

 

13-10-2019 - Manhã 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o trecho da Lei 13.146/2015, que ins-
titui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Def i-
ciência, para responder às questões de 01 a 05.  

Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas 
e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.  

§ 1º Considera-se discriminação em razão da de-
ficiência toda forma de distinção, __________ ou 
exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propós i-
to ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o r e-
conhecimento ou o exercício dos direitos e das l ibe r-
dades fundamentais de pessoa com deficiência, 
incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de 
fornecimento de tecnologias assistivas. 

§ 2º A pessoa com deficiência não está obrigada 
à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmat i-
va. 

Art. 5º A pessoa com deficiência será protegida 
de toda forma de negligência, discriminação, expl o-
ração, violência, tortura, crueldade, opress ão e tra-
tamento desumano ou __________ .  

Parágrafo único. Para os fins da proteção menc i-
onada no caput deste art igo, são considerados espe-
cialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a 
mulher e o idoso, com deficiência.  

Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacida-
de civi l da pessoa, inclusive para:  

I - casar-se e constituir união estável;  
II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;  
III - exercer o direito de decidir sobre o número 

de fi lhos e de ter acesso a informações adequadas 
sobre reprodução e planejamento familiar;  

IV - conservar sua ferti l idade, sendo vedada a 
esteri l ização __________ ; 

V - exercer o direito à família e à convivência 
familiar e comunitária; e  

VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curate-
la e à adoção, como adotante ou adotando, em igual-
dade de oportunidades com as demais pessoas. 

Art. 7º É dever de todos comunicar à autoridade 
competente qualquer forma de ameaça ou de viol a-
ção aos direitos da pessoa com deficiência.  

(Fonte :  planal to.gov.br)  

 A partir do trecho de lei, é correto inferir que pes-01.
soas deficientes  

(A) não são capacitadas para constituir união es-
tável.  

(B) têm direitos sexuais e reprodutivos assegu-
rados, porém limitados por lei específica.  

(C) poderão ter fi lhos somente se tiverem info r-
mações adequadas sobre reprodução e p la-
nejamento familiar.  

(D) gozam do direito à adoção em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas.  

 Com base na leitura do texto legal, é possível 02.
concluir que, caso uma pessoa deixe de observar 
regras de acessibil idade à pessoa com deficiên-
cia, em comércio de sua propriedade,  

(A) não infl igirá nenhum dos artigos menciona-
dos, pois não há responsabil ização por dei-
xar de fazer algo. 

(B) poderá ter seu ato interpretado como ato de 
discriminação da pessoa deficiente.  

(C) terá cometido uma infração à Lei caso ape-
nas tenha realizado uma ação que impeça o 
acesso do deficiente, uma vez em que o tex-
to nada declara sobre omissão. 

(D) poderá ser denunciada à autoridade compe-
tente somente pela pessoa deficiente que se 
sentiu discriminada.  

 No trecho “Toda pessoa com deficiência tem d i-03.
reito à igualdade  de oportunidades...”, é possível 
conservar o sentido e correção gramatical, subst i-
tuindo-se o termo destacado por:  

(A) equilíbrio.  
(B) equivalências. 
(C) isonomia. 
(D) simil itudes. 

 Assinale a alternativa em que a palavra destac a-04.
da é acentuada graficamente em decorrência da 
mesma regra gramatical de “deficiência”:  

(A) ... não sofrerá nenhuma espécie  de discrimi-
nação. 

(B) ... não está  obrigada à fruição...  
(C) exercer o direito de decidir sobre o número  

de fi lhos...  
(D) Para os fins da proteção  mencionada...  

 Das alternativas que se seguem, assinale aquela 05.
que completa correta e respectivamente as lacu-
nas deixadas no texto.  

(A) restrissão... degrandante.... compulçória.  
(B) restrição... degrandate.. ..  compumlsória.  
(C) restrição... degradante.. ..  compulsória.  
(D) restrissão... degradante... . compulssória.  

MATEMÁTICA 

 É bastante comum comerciantes realizarem um 06.
desconto de 5% em mercadorias vendidas à vista. 
Assim, um cliente que compre R$ 1.200,00 pode-
ria receber um desconto de 

(A) R$ 70,00.  
(B) R$ 92,00.  
(C) R$ 60,00.  
(D) R$ 100,00.  

 Assinale a alternativa que apresenta o valor da 07.
área (cm2) hachurada na figura a seguir:  
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(A) 16,65. 
(B) 20,25. 
(C) 9,250. 
(D) 5,625. 

 A tabela a seguir apresenta l ivros do tipo A e B, 08.
possuindo, cada um, 120 e 100 páginas respect i-
vamente: 

 

A diferença entre a quantidade de l ivros A e B é 
igual a: 

(A) 6. 
(B) 7. 
(C) 13. 
(D) 11. 

 A razão entre as idades de Wanda e Lúcio é 2/3. 09.
Assim, sabendo-se que Wanda tem 30 anos, a 
idade de Lúcio corresponde a:  

(A) 40. 
(B) 52. 
(C) 45. 
(D) 35. 

  Para alimentar 3 fi lhotes de cães, uma empresa 10.
de petshop gasta diariamente 300 g de ração. 
Caso aumente-se para 5 o número de fi lhotes, a 
quantidade necessária de ração para 15 dias de 
consumo será de:  

(A) 8 kg. 
(B) 10,5 kg.  
(C) 5,6 kg. 
(D) 7,5 kg. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 Em 31 de outubro de 2017, igrejas protestantes 11.
em todo o mundo comemoraram os 500 anos da 
Reforma Protestante. Esse dia ficou conhecido 
como aquele em que o monge alemão Lutero teria 
pregado suas ___ teses na porta do castelo da 
cidade alemã de Wittenberg. Assinale a alternat i-
va que preenche corretamente a lacuna . 

(A) 95. 

(B) 85. 
(C) 75. 
(D) 88.  

 A Food and Drugs Administration, agência que 12.
regula alimentos e medicamentos nos EUA, apro-
vou em 2017 o primeiro sensor para comprimidos 
que sinaliza quando ele foi tomado, chamado po-
pularmente de ______________. Este é o prime i-
ro passo dos medicamentos smart , que realizam 
troca de informações por meio do smartphone. 
Assinale a alternativa que completa corretamente 
a lacuna. 

(A) Super sensor.  
(B) Comprimido despertador.  
(C) Comprimido digital.  
(D) Smart comprimido.  

 A Copa Libertadores da América de 2017, oficial-13.
mente CONMEBOL Libertadores Bridgestone 2017  
por questões de patrocínio,  foi a 58ª edição da 
competição de futebol realizada anualmente pela 
Confederação Sul-Americana de Futebol  (CON-
MEBOL). Nesse ano o time brasileiro Grêmio sa-
grou-se campeão pela 

(A) primeira vez.  
(B) segunda vez. 
(C) terceira vez.  
(D) quarta vez.  

 Morreu em 2018 Stan Lee Roteirista e editor da 14.
Marvel Comics, ele se tornou um dos nomes mais 
importantes das HQs em todos os tempos ao criar 
super-heróis, dentre eles,  

(A) Super homem  
(B) Wolverine.  
(C) Mulher Maravilha.  
(D) Homem-Aranha. 

 No dia 15 de maio deste ano uma série de man i-15.
festações de estudantes ocorreu em 240 cidades, 
26 estados e no Distrito Federal. As manifesta-
ções ocorreram 

(A) por causa do bloqueio dos recursos da edu-
cação. 

(B) por causa da escolha do novo ministro da 
educação. 

(C) pelo fechamento de várias universidades es-
taduais. 

(D) pelo início do processo de privatização das 
universidades públicas.  

CONHECIMENTO DE TARUMÃ 

 “Começou sua carreira política se elegendo Vere-16.
ador pelo então Distrito de Assis, Tarumã. No 
processo de emancipação de Tarumã como mun i-
cípio, foi um dos principais nomes da causa. Pr i-

 A B T o t a l 

N º .  d e  L i v r o s * *  20 

N º .  d e  P á g i n a s * *  2 . 2 6 0 
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meiro Prefeito eleito seguiu o duro caminho de 
construir uma cidade do zero” (Fonte : taru-
ma.sp.gov.br). O texto refere -se a 

(A) Fernandes Baratela.  
(B) Oscar Gozzi.  
(C) Everson Luís de Camargo. 
(D) José Adilson Percil iano.  

 Das alternativas que se seguem, assinale aquela 17.
que apresenta uma estrofe que se repete, refrão, 
ao longo do Hino de Tarumã.  

(A) Tarumã és Tarumã / Cidade de união bata-
lhadora / Terra produtiva inovadora.  

(B) Ao som de instrumentos / E a banda com seu 
encanto / Vila Lex sempre lutando / Adquiriu 
vontade de vencer / E venceu.  

(C) Tarumã é terra de lutadores / Em nossa Pá-
tria está entre vencedores / Verdadeiros qu i-
nhões de encantos / Seu verde se perde nos 
campos. 

(D) Povos unindo gerações / Remanso entre co-
rações / Cidade de união acolhedora / Just i-
ça e amizade vencedora.  

 O simbolismo das cores na bandeira de Tarumã é 18.
o mesmo do brasão municipal, observando-se que 
a cor prata do brasão corresponde, da bande ira, 
ao 

(A) preto.  
(B) branco. 
(C) verde. 
(D) vermelho. 

 As  habitações do início da história de Tarumã 19.
eram construídas de maneira precária e denomi-
nadas: 

(A) Taperas.  
(B) Currais.  
(C) Malocas. 
(D) Ranchos. 

 Analise o trecho: “A parti r desse momento a Vila 20.
inicia um progresso passando não só a receber 
novos moradores como também a primeira Igreja 
e a primeira escola, tudo sob os cuidados de Gi l-
berto Lex”. O momento histórico de que trata o 
texto é:  

(A) chegada do primeiro dentista e da primeira 
costureira, em 1925.  

(B) a concessão do título de Dist rito, 1927.  
(C) instalação da farmácia de propriedade de 

Gilberto Lex, em 1924.  
(D) surgimento da primeira Banda de Música, 

1928. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 O Código de Ética dos Profissionais de Enferma-21.
gem (CEPE) foi criado em 1976 e passou por 
inúmeras alterações no decorrer do tempo e evo-
lução da profissão em Enfermagem. Considerando 
essa afirmação, assinale a alternativa correta.  

(A) O CEPE passou por sua primeira grande a l-
teração em 1993, quando deixou de ser de-
nominado Código de Deontologia de Enfer-
magem e passou a ser denominado Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem.  

(B) O CEPE passou por sua primeira grande a l-
teração em 2000, quando deixou de ser de-
nominado Código de Deontologia de Enfer-
magem e passou a ser denominado Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

(C) O CEPE sempre manteve sua estruturação 
textual, alterando apenas o índice de riscos 
por negligência, imprudência e imperícia.  

(D) O CEPE sempre manteve sua estruturação 
textual, alterando apenas o índice de direitos 
do indivíduo, família e coletividade. 

 A RESOLUÇÃO COFEN Nº 564/2017 diz respeito 22.
ao CEPE recentemente reformulado. Sobre essa 
Resolução, assinale a alternativa correta. 

I. O CEPE deve ser respeitado integralmente por 
Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxil iares 
de Enfermagem, Obstetrizes e Parteiras, bem 
como aos atendentes de Enfermagem.  

II. O CEPE deve ser respeitado integralmente por 
Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxil iares 
de Enfermagem, Obstetrizes e Parteiras.  

III. O CEPE deve ser respeitado integralmente por 
Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Auxil ia-
res de Enfermagem. 

(A) I e II estão corretas.  
(B) Apenas o item I está correto.  
(C) Apenas o item II está correto.  
(D) II e III estão corretos.  

Analise a imagem a seguir e assinale a alternativa 
correta nas questões de 23 a 25.  

 

(Thinks tock ,2019) 
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 O CEPE prevê que o profissional de enfermagem 23.
deve prestar assistência a todo indivíduo, família 
e coletividade. De acordo com a imagem, assinale 
a alternativa correta.  

(A) Mesmo quando se conhece a história clínica 
do paciente, a enfermagem deve evitar as 
ações de cuidado que causem dano por ne-
gligência, imperícia ou imprudência  

(B) Quando se conhece a história clínica do pa-
ciente, não é possível prestar assistência 
com negligência, imperícia ou imprudência, 
visto que já existe um vínculo e os riscos são 
totalmente conhecidos e controlados.  

(C) As ações de negligência, imprudência ou im-
perícia podem ser realizadas por influência 
do paciente.  

(D) A imagem revela uma ação de descuido ou 
falta de material, entretanto não configura 
ação de imprudência, negligência ou imper í-
cia. 

 O CEPE prevê penalidades ao profissional de 24.
enfermagem quando se comete infrações por ne-
gligência, imprudência e ou imperícia. Assinale a 
alternativa que corresponde à ordem correta na 
aplicação da penalidade. 

(A) Advertência verbal; Censura; Multa; Suspen-
são do Exercício Profissional; Cassação do 
direito ao Exercício Profissional.  

(B) Advertência verbal; Multa; Censura; Cassa-
ção do direito ao Exercício Profissional; 
Suspensão do Exercício Profissional.  

(C) Advertência verbal; Multa; Censura; Suspen-
são do Exercício Profissional; Cassação do 
direito ao Exercício Profissional.  

(D) Advertência verbal; Censura; Suspensão do 
Exercício Profissional; Cassação do direito 
ao Exercício Profissional.  

 Para a graduação da penalidade e respectiva 25.
imposição, o CEPE considera:  

(A) a gravidade da infração; as circunstâncias 
agravantes e atenuantes da infração;  o dano 
causado e o resultado;  os antecedentes do 
infrator.  

(B) a gravidade da infração;  o dano causado e o 
resultado; os antecedentes do infrator.  

(C) a gravidade da infração; as circunstâncias 
agravantes e atenuantes da infração;  as 
condições de trabalho do profissional.  

(D) a falta de recursos para a execução do cu i-
dado; as circunstâncias agravantes e atenu-
antes da infração; o dano causado e o resul-
tado; os antecedentes do infrator.  

 De acordo com o DECRETO N°94.406/87 que 26.
dispõe sobre o exercício da Enfermagem, o Aux i-
l iar de Enfermagem executa as atividades auxil i a-

res, de nível médio atribuídas à equipe de Enfe r-
magem, cabendo-lhe: 

I. preparar o paciente para consultas, exames e 
tratamentos. 

II. observar, reconhecer e descrever sinais e sinto-
mas, ao nível de sua qual if icação . 

III. executar tratamentos especificamente prescritos, 
ou de rotina, além de outras atividades de Enfe r-
magem, tais como realizar curativos, entre outros . 

IV. executar tratamentos especif icamente prescritos, 
ou de rotina, além de outras atividades de Enfe r-
magem, tais como realizar sondagem vesical de 
demora, entre outros. 

(A) I e II estão corretas.  
(B) Apenas o item IV está correto.  
(C) Apenas o item III  está correto.  
(D) I, II e II I estão corretos.  

 O DECRETO Nº 94.406/87 determina que o Auxi-27.
l iar de Enfermagem deve participar de atividades 
de educação em saúde, inclusive:  

(A) orientar os pacientes na pós-consulta, quan-
to ao cumprimento das prescrições de En-
fermagem e médicas.  

(B) auxil iar o Médico e o Enfermeiro na execu-
ção dos programas de educação para a saú-
de. 

(C) orientar os pacientes na pós-consulta, quan-
to à realização do curativo estéri l  a ser real i-
zado no domicíl io conforme prescrições mé-
dicas. 

(D) auxil iar o Médico e o Enfermeiro na execu-
ção dos curativos estéreis. 

 Considerando a Portaria 4.279, de 30/12/2010 28.
que apresenta a Rede de Atenção à Saúde nada 
mais são que: 

(A) arranjos legislativos de ações e serviços de 
saúde, de diferentes densidades tecnológ i-
cas, que integradas por meio de sistemas de 
apoio técnico-logístico e de gestão, buscam 
garantir a integralidade do cuidado.  

(B) arranjos produtivos de ações e serviços de 
saúde, de diferentes densidades tecnológ i-
cas, que integradas por meio de sistemas de 
apoio técnico-logístico e de gestão, buscam 
garantir a integral idade do cuidado.  

(C) arranjos organizativos de ações e serviços 
de saúde, de diferentes densidades tecnoló-
gicas, que integradas por meio de sistemas 
de apoio técnico-logístico e de gestão, bus-
cam garantir a integralidade do cuidado.  

(D) arranjos promovidos pelo COFEN/COREN 
para ações e serviços de saúde, de diferen-
tes densidades tecnológicas, que integradas 
por meio de sistemas de apoio técnico -
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logístico e de gestão, buscam garantir a i n-
tegralidade do cuidado.  

 Quanto à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é 29.
correto: 

(A) A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) es-
tabelece os pontos de atenção para o aten-
dimento de pessoas com problemas mentais, 
incluindo os efeitos nocivos do uso de crack, 
álcool e outras drogas. A Rede integra o Si s-
tema Único de Saúde (SUS).  

(B) A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) es-
tabelece o atendimento de pessoas com pro-
blemas mentais, incluindo os efeitos causa-
dos pelas medicações que agem no sistema 
nervoso central. A Rede integra o Sistema 
Único de Saúde (SUS).  

(C) A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) es-
tabelece apenas o atendimento de pessoas 
com problemas mentais graves e crônicos.  

(D) A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) es-
tabelece os pontos de atenção para o aten-
dimento de pessoas com problemas mentais 
e que estão em surto, necessitando assim de 
atendimento especializado.  

 Garantia do acolhimento com classificação de 30.
risco, ampliação do acesso e melhoria da qual i-
dade do PRÉ-NATAL. Garantia de VINCULAÇÃO 
da gestante à unidade de referência e ao trans-
porte seguro. Garantia das boas práticas e segu-
rança na atenção ao PARTO E NASCIMENTO. 
Garantia da atenção à saúde das CRIANÇAS de 0 
a 24 meses com qualidade e resolutividade. Ga-
rantia da ampliação do acesso ao PLANEJAMEN-
TO REPRODUTIVO dentro de uma política mais 
ampla de atenção integral à saúde da mulher e à 
saúde da criança. Todas essas GARANTIAS são 
possíveis por meio da implantação da:  

(A) REDE de Atenção à Saúde.  
(B) REDE Cegonha 
(C) REDE de Atenção às Urgências e Emergên-

cias.  
(D) REDE de Atenção à Saúde da Mulher.  

 De acordo com o Esquema de primovacinação 31.
para crianças (com sete anos ou mais) e adoles-
centes, no Estado de São Paulo. Assinale a alte r-
nativa que corresponde a uma das doses a serem 
ministradas na primeira visita . 

(A) BCG – dose única.  
(B) Meningocócica D - dose única. 
(C) BCG – reforço.  
(D) Meningocócica D - 1 dose. 

 O Calendário Vacinal do Estado de São Paulo, 32.
aponta algumas notas importantes sobre a vac i-
nação. Assinale a correta. 

(A) A vacina hepatite B deve ser administrada 
preferencialmente nas primeiras 48 horas de 
vida. Caso não tenha sido administrada na 
maternidade, aplicar na primeira visita ao 
serviço de saúde.  

(B) A vacina hepatite B deve ser administrada 
preferencialmente nas primeiras 02 horas de 
vida, ainda na maternidade. Caso não tenha 
sido administrada na maternidade, aplicar na 
primeira visita ao serviço de saúde. 

(C) A vacina hepatite B deve ser administrada 
preferencialmente nas primeiras 12 horas de 
vida, ainda na maternidade. Caso não tenha 
sido administrada na maternidade, aplicar na 
primeira visita ao serviço de saúde.  

(D) Na primeira visita ao serviço de saúde deve-
se priorizar a vacina BCG e o teste do pez i-
nho. 

 O Esquema de vacinação para gestante e puérpe-33.
ra do Estado de São Paulo, prevê o seguinte no 
que se refere aos intervalos de vacinação:  

(A) Primeira visita –  1ª dose de SARAMPO, CA-
XUMBA e RUBÉOLA.  

(B) Primeira visi ta – Dose Única de SARAMPO, 
CAXUMBA e RUBÉOLA.  

(C) Primeira visita – 1ª dose da INFLUENZA.  
(D) Primeira visita – 1ª dose da HEPATITE B.  

 De acordo com a Política Nacional de Atenção 34.
Básica, estão entre os Princípios e Diretrizes do 
SUS e da RAS a serem operacionalizados na 
Atenção Básica:  

(A) Princípio - Universalidade; Diretriz - Popula-
ção Adscrita. 

(B) Princípio - População Adscrita; Diretriz – 
Universalidade. 

(C) Princípio - Equidade; Diretriz – Universalida-
de. 

(D) Princípio - Longitudinalidade do cuidado; Di-
retriz Participação da comunidade. 

 A Política Nacional de Atenção Básica traz em 35.
seu texto alguns conceitos que auxil iam no en-
tendimento das diretrizes que convergem para 
uma assistência em saúde de excelência. Assina-
le a alternativa correta.  

I. População Adscrita: população que está presente 
no território da UBS.  

II. População Adscrita: população que está presente 
nos municípios vizinhos.  

III. Longitudinalidade do cuidado:  diminui os riscos 
de iatrogenia por desconhecimento das histórias 
de vida e por falta de coordenação do cuidado.  

(A) I e II estão corretas.  
(B) Apenas o item II está correto.  
(C) Apenas o item III  está correto.  
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(D) I e III estão corretos. 

 A Política Nacional de Saúde Mental compreende 36.
as estratégias e diretrizes adotadas pelo país 
com o objetivo de organizar a assistência às pes-
soas com necessidades de tratamento e cuidados 
específicos em Saúde Mental. Abrange a atenção 
a pessoas com necessidades relacionadas a 
transtornos mentais como depressão, ansiedade, 
esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, transto r-
no obsessivo-compulsivo, incluindo aquelas com 
quadro de uso nocivo e dependência de substân-
cias psicoativas (álcool, cocaína, crack e outras 
drogas). Para tanto precisam formar a Rede de 
Atenção Psicossocial (RAPS) por meio dos se-
guintes pontos de atenção (Serviços):  

(A) CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), em 
suas diferentes modalidades e consultório de 
rua multiprofissional.  

(B) CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), em suas 
diferentes modalidades e Atenção Básica. 

(C) CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), em 
suas diferentes modalidades e atendimento 
religioso. 

(D) Atenção Básica e Consultório multiprofissio-
nal. 

 A Política Nacional de Humanização (PNH) existe 37.
desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no 
cotidiano das práticas de atenção e gestão, qual i-
f icando a saúde pública no Brasil  e incentivando 
trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e 
usuários. A PNH deve se fazer presente e estar 
inserida em todas as políticas e programas do 
SUS. Promover a comunicação entre estes três 
grupos pode provocar uma série de debates em 
direção a mudanças que proporcionem melhor 
forma de cuidar e novas formas de organizar o 
trabalho. Nesse contexto, assinale a alternativa 
que corresponde às Diretrizes da PHN. 

(A) Ambiência; clínica ampliada e comparti lhada, 
entre outras. 

(B) Ambiência; Transversalidade, entre  outras. 
(C) Indissociabil idade entre atenção e gestão; 

Transversalidade, entre outras . 
(D) Indissociabil idade entre atenção e gestão; 

Ambiência, entre outras.  

 O Programa Nacional de Segurança do Paciente 38.
(PNSP), instituído pela Portaria GM/MS nº 
529/2013, objetiva contribuir para a qualif icação 
do cuidado em saúde em todos os estabelecimen-
tos de saúde do território nacional. Assim, esta-
belece algumas definições dos atributos da qual i-
dade: 

(A) Segurança e Efetividade, entre outros . 
(B) Segurança e Iatrogenia, entre outros . 

(C) Segurança e Serviço médico 24 horas, entre 
outros. 

(D) Serviço médico 24 horas e Efetividade, entre 
outros.  

 Alguns conceitos-chave da Classificação Interna-39.
cional de Segurança do Paciente da Organização 
Mundial da Saúde:  

I. Segurança do paciente: Reduzir a um mín imo 
aceitável, o risco de dano desnecessário associ a-
do ao cuidado de saúde.  

II. Risco: Probabil idade de um incidente ocorrer.  

III. Evento Adverso: Incidente que resulta em dano 
ao paciente.  

(A) I e II estão corretas.  
(B) Apenas o item II está correto.  
(C) Apenas o item III  está correto.  
(D) I, II e II I estão corretos.  

 O documento de referência para o Programa Na-40.
cional de Segurança do Paciente considera que, 
para um sistema de notif icação de incidentes ser 
efetivo são necessárias as seguintes característ i-
cas: 

(A) a notif icação deve ter caráter punitivo e ser 
confidencial.  

(B) a notif icação deve ter caráter punitivo e ser 
divulgada em tempo real.  

(C) a notif icação deve ter caráter punitivo e ser 
voltada às necessidades da UBS/PSF.  

(D) a notif icação deve ter caráter não punitivo e 
ser orientada para soluções dos problemas 
notif icados. 

 O atendimento à criança engloba uma sequência 41.
de ações ou medidas preventivas desde antes do 
nascimento evitando seu adoecimento para, desta 
forma, promover crescimento e desenvolvimento 
adequados (SMS, 2012). Desse modo assinale a 
alternativa que corresponde a esse atendimento . 

(A) A puérpera e o recém-nascido (RN) deverão 
receber a visita domicil iária de Enfermagem 
logo que chegam ao domicíl io, durante a 
primeira semana.  

(B) O risco de crescimento e desenvolvimento 
deve ser avaliado por meio das queixas da 
mãe. 

(C) O aleitamento materno deve ser suspenso 
em caso de suspeita de HPV.  

(D) O aleitamento materno deve ser complemen-
tado caso a criança tenha 4 meses comple-
tos. 

 Para avaliação do desenvolvimento ponderoesta-42.
tural, são necessários alguns cuidados e itens 
básicos assim como conhecer algumas informa-
ções importantes, tais como:  
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(A) pela aferição de peso e estatura é possível 
diagnosticar problemas ósseos.  

(B) pela aferição de peso e estatura é possível o 
diagnóstico nutricional.  

(C) a aferição de peso e estatura só é possível 
com o uso de uma balança de precisão anal í-
tica. 

(D) o uso da fita métrica e da balança de prec i-
são analítica são indispensáveis na mensu-
ração da circunferência cefálica e torácica. 

 Quanto à Assistência de Enfermagem à Mulher na 43.
prevenção do câncer do colo uterino e mamas, o 
auxil iar de enfermagem deve:  

(A) realizar a coleta do Papanicolau uma vez por 
ano e em caso de dois resultados normais, a 
cada três anos. 

(B) realizar a coleta do Papanicolau uma vez por 
ano e em caso de dois resultados normais, a 
cada três anos, além de realizar palpação 
das mamas em busca de nódulos ou massas 
palpáveis. 

(C) realizar a coleta do Papanicolau uma vez por 
ano e palpar as mamas e axilas em busca de 
alterações. 

(D) orientar para realização dos exames preven-
tivos de câncer de colo uterino e mamas.  

 Para cumprir os princípios de humanização e da 44.
qualidade da atenção integral à saúde do homem, 
devem-se considerar os seguintes elementos:  

I. Captação precoce da população masculina nas 
atividades de prevenção primaria relativa às do-
enças cardiovasculares e cânceres, entre outros 
agravos recorrentes;  

II. Informações e orientação à população masculina, 
aos familiares e a comunidade sobre a necess i-
dade de realizar o toque retal uma vez ao ano a 
partir dos 40 anos com PSA normal;  

III. Capacitação técnica dos profissionais de saúde 
para o atendimento do homem. 

(A) I e II estão corretas. 
(B) Apenas o item II está correto.  
(C) Apenas o item III  está correto.  
(D) I e III estão corretos. 

 Quedas são frequentes em pessoas idosas, mas 45.
podem ser evitadas com alguns cuidados. Gera l-
mente, esses tombos provocam fraturas, traum a-
tismo craniano, contusão muscular e, principa l-
mente, o medo de cair novamente. Para evitar 
que tais situações aconteçam e coloquem a qua-
lidade de vida da pessoa idosa em questão, tome 
as seguintes precauções:  

(A) Evite tapetes soltos.  
(B) Use sapatos fechados com solados verniza-

dos. 

(C) Evite alimentos gordurosos e açucarados.  
(D) Evite corrimões em inox.  

 São diretrizes da Política Nacional de Saúde da 46.
pessoa com deficiência:  

(A) promoção da autoestima das pessoas com 
deficiência. 

(B) promoção às deficiências . 
(C) organização e funcionamento dos serviços 

de atenção à pessoa com deficiência. 
(D) promoção integral à saúde da pessoa com 

cegueira.  

  O princípio físico do Esfigmomanômetro  (Medi-47.
dor de Pressão Arterial) baseia-se na medição da 
pressão arterial através de um manômetro, com o 
auxíl io de um estetoscópio por onde podemos es-
cutar os sons de Koroticoff (sons emitidos dos b a-
timentos dos vasos sanguíneos), após o interrom-
pimento da circulação sanguínea 
momentaneamente com a insuflação do manguito. 
Com base nessa informação assinale a alternativa 
que corresponde aos itens que compõem o apare-
lho em destaque no texto . 

(A) Manômetro aneroide, Braçadeira, Pêra, Vál-
vula manual de controle e saída de ar (man-
guito).  

(B) Braçadeira, Pêra, Válvula manual de controle 
e saída de ar (manguito).  

(C) Manômetro aneroide, Braçadeira, Pêra, Vá l-
vula manual de controle e saída de ar, este-
toscópio. 

(D) Manômetro aneroide, Braçadeira, Válvula 
manual de controle e saída de ar (manguito).  

 A partir do momento que o profissional de enfe r-48.
magem conhece o Esfigmomanômetro, está pron-
to para aprender e praticar a técnica a fim de 
conquistar tal  habil idade. Quanto à correta verif i-
cação da pressão arterial , o profissional deve:  

(A) Certif icar-se que o paciente ingeriu bebidas 
alcoólicas, café, alimentos, ou fumou até 2 
horas antes da medida.  

(B) Verificar a pressão sempre no braço esquer-
do para garantir uma pressão exata.  

(C) Palpar o pulso radial e inflar o manguito até 
seu desaparecimento, para a estimativa do 
nível da pressão sistólica, desinflar rapida-
mente e aguardar de 15 a 30 segundos antes 
de inflar novamente.  

(D) Posicionar a campanula do estetoscópio su-
avemente sobre a artéria radial, na fossa o r-
bital, evitando compressão excessiva.  

 Em um dia calmo de trabalho, chega na unidade 49.
uma mãe desesperada com seu fi lho de apenas 2 
meses nos braços, dizendo que o bebê teve febre 
a noite toda. Pela manhã apresentou tremores e 
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f icou com a boca roxa. O auxil iar de enfermagem 
entra em contato com o serviço de transporte 
(ambulância ou SAMU) para levar a criança até a 
unidade de pronto atendimento (UPA), visto que 
não tem médico, tampouco remédio no PSF. O 
auxil iar acompanha a mãe até a UPA, onde a cr i-
ança é rapidamente atendida e é prescrito 1 am-
pola de dipirona IM. A conduta correta frente ao 
caso: 

(A) Como o caso é grave, o auxil iar acalma a 
mãe, dizendo que a medicação fará efeito 
rápido e a temperatura voltará ao normal.  

(B) O auxil iar pede que a prescrição médica seja 
reavaliada devido à alta dosagem. 

(C) Como o caso é grave, o auxil iar acalma a 
mãe, dizendo que a medicação é um antibió-
tico muito bom. 

(D) Como o caso é grave, o auxil iar acalma a 
mãe, dizendo que a medicação é um antité r-
mico muito bom. 

 Em uma unidade de saúde da família a equipe 50.
encontra uma situação crítica envolvendo um ido-
so. Ele tem Alzheimer há pouco tempo e ainda 
mora sozinho. Recebe apoio da fi lha mais velha 
para algumas atividades de vida diária. Entretan-
to, durante a visita, reclamou de dor na perna. À 
inspeção, o enfermeiro descobriu uma grande l e-
são em face tibial distal. A ferida apresentava fo r-
te odor, tecido necrótico, secreção purulenta, 
edema perilesional e hiperemia, além de algumas 
miíases. Para realizar o curativo, o auxil iar prec i-
sará de:  

(A) Luvas de procedimento e estéreis, máscara 
cirúrgica, soro fisiológico 0,9%, gases esté-
reis, pinça dente de rato ou anatômica, co-
bertura primária de acordo com prescrição, 
óleo de girassol, ataduras de crepe, fi ta ade-
siva. 

(B) Luvas de procedimento e estéreis, máscara 
cirúrgica, soro fisiológico 0,9%, gases esté-
reis, pinça cheron, cobertura primária de 
acordo com prescrição, óleo de girassol,  
ataduras de crepe, fi ta adesiva.  

(C) Luvas de procedimento, máscara cirúrgica, 
água desti lada, gases estéreis, cobertura 
primária de acordo com prescrição, óleo de 
girassol, ataduras de crepe, fi ta adesiva.  

(D) O auxil iar de enfermagem não realiza curat i -
vos em face tibial distal.  
 



 

 

 


