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               URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. 
              CONCURSO PÚBLICO – Edital n. 003/2014 . 

 
Prova Objetiva – 10/08/2014 

 

 
1. Verifique se a prova está completa de acordo com as orientações dos fiscais. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não  
poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do cartão-resposta Prova Objetiva: 
 

• Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
• Preencher totalmente o espaço            correspondente, conforme o modelo:  
• Para qualquer outra forma de preenchimento, por exemplo,            , o leitor óptico anulará a questão. 
• Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 

 
4. Conferir seus dados no Cartão – Resposta  da Prova Objetiva e assinar no local indicado. 
 
5. Não haverá substituição do cartão-resposta em caso de rasuras ou emendas. 
 
 
Início da prova: 9 horas. 
Término da prova: 12 horas. 
 
O Gabarito Oficial Provisório da Prova Objetiva estará disponível a partir das 12 horas do dia 11 de agosto  no endereço 
eletrônico: http://www.pucpr.br/concursos  menu resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERÁ PERMITIDO LEVAR O CADERNO DE PROVA DEPOIS DE T RANSCORRIDAS 
 1h30min DE PROVA. 

 

CÓDIGO DE PROVA: 101 
CARGO: Agente Técnico Administrativo – Função: Técnico em Enfermagem  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. Morei em Porto Alegre na minha adolescência e usei 
muito o lotação – a palavra é masculina mesmo. Ele 
custa mais do que o ônibus – atualmente, R$ 4,40 e 
R$ 2,95, respectivamente – mas oferece mais como-
didade. Os veículos têm ar-condicionado e poltronas 
do tipo de ônibus executivo. Os lotações circulam em 
rotas fixas, mas o passageiro pode pedir para descer 
em qualquer lugar – “quero parar ali na esquina”, “vou 
ficar na frente do colégio” etc. 
 
Naquela época (como isso foi há 20 anos, a expres-
são é adequada, infelizmente), a passagem era paga 
na hora de descer: levantava com o veículo em movi-
mento e, falando com o motorista, entregava-lhe o di-
nheiro. Algum problema? Em dois anos por lá, nunca 
soube de nenhum. Talvez ocorram alguns incidentes, 
como em qualquer evento cotidiano. O fato é que o 
número de acidentes envolvendo os lotações é muito 
baixo – em média, 1% do total registrado na cidade. 
Disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/colunistas/conteudo.phtml?tl=1&id=147634
0&tit=O-cobrador-sumiu-(2)>. Acesso em: 14 jun. 2014. 

 
Considerando o exemplo relatado no texto, é possível 
inferir que a autora não julga a função de cobrador 
imprescindível no transporte coletivo. Assinale o tre-
cho do texto que confirma essa interpretação. 

 
A) “Morei em Porto Alegre na minha adolescência e 

usei muito o lotação”. 
B) “Algum problema? Em dois anos por lá, nunca 

soube de nenhum”. 
C) “Ele custa mais do que o ônibus – atualmente, R$ 

4,40 e R$ 2,95, respectivamente”. 
D) “Os lotações circulam em rotas fixas, mas o pas-

sageiro pode pedir para descer”. 
E) “Naquela época (...) a passagem era paga na hora 

de descer”. 
 

ORDEM DE SERVIÇO SUCTOF N.º 001, DE 7 DE 
ABRIL DE 2014. 

 
O SUPERINTENDENTE CENTRAL DE TRANSPOR-
TES OFICIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a 
necessidade de disciplinar a distribuição das quotas 
de combustível, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. A entrega da quota mensal de combustível ao 
órgão participante do sistema de controle de combus-
tível será feita a pessoa credenciada, mediante ofício 
do órgão participante, indicando o quantitativo deseja-
do, que só será liberado após análise desta SUCTOF. 
 
Art. 2º. Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 7 de abril de 2014 
 
Fulano de Tal 
Superintendente Central de Transportes Oficiais 
 
Disponível em: <http://biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-
1/textos/redacao-oficial-e-normalizacao-tecnica>. Acesso em: 15 jun.  
(Adaptado). 

 
2. Sobre os elementos constitutivos de uma ordem de 

serviço, é CORRETA a informação: 
 

A) O uso de negrito e das letras maiúsculas é facul-
tativo. 

B) Os artigos são componentes do preâmbulo do do-
cumento. 

C) O título do documento pode apresentar apenas a 
expressão “ORDEM DE SERVIÇO”. 

D) Denomina-se “texto” da ordem de serviço o corpo 
todo do documento. 

E) O parágrafo que antecede a palavra “RESOLVE” 
denomina-se preâmbulo. 

 
O canto tecnológico das sereias 

Quem acompanhou a evolução do Brasil nos últimos 
15 anos, mesmo que seja um jovem de 22, notou que 
o nosso país mudou muito. Há não mais do que dez 
anos, surgiu e cresceu um novo extrato social. Esta 
nova multidão, identificada com vários títulos, foi alvo 
de estudos que levaram, em sua maioria, a conclu-
sões um tanto óbvias: a “nova classe média” – este é 
mais um dos muitos rótulos – é essencial para a eco-
nomia do país, pois representa mais de 50% da mas-
sa de consumidores existentes. Um destes estudos 
chama esta massa de “classe ABCDE”, por apresen-
tar preferências, atitudes e vocações de cada uma 
das classes sociais existentes, dependendo do mo-
mento em que seus representantes se encontram. 
GANDOUR, Fabio. O canto tecnológico das sereias. Revista da Cultura, n.º 
83, p. 38, jun. 2014. 

 
3. Com base na leitura e interpretação de elementos 

linguístico-discursivos do texto, é CORRETO apenas 
o que se afirma em: 

 
A) O sujeito das formas verbais “acompanhou” e “no-

tou”, no 1.º período do texto, é o mesmo. 
B) A expressão “mesmo que”, no 1.º período do tex-

to, pode ser substituída corretamente pela conjun-
ção “porquanto”. 

C) O núcleo do sujeito de “é essencial para a eco-
nomia do país” é o substantivo “rótulos”. 

D) As aspas empregadas na expressão “a nova clas-
se média” indicam citação de discurso direto. 

E) No último período, a informação iniciada por “de-
pendendo do momento em que seus representan-
tes (...)” indica a consequência para a informação 
inicial do período. 

 
4. Em tempos de alta tecnologia, ainda há espaço nos 

céus para os balões. Além de levar turistas para ob-
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servar de cima as mais belas paisagens, essas aero-
naves mais leves do que o ar são muito empregadas 
na ciência, por exemplo, em avaliações atmosféricas. 
Agora um projeto coordenado pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais  (Inpe) pretende usá-las na 
superação de uma enorme limitação: levar internet até 
áreas de difícil acesso e distantes de centros urbanos. 
 
Os grandes problemas envolvidos na tarefa de levar a 
conexão de internet a regiões mais remotas, como o 
interior da Amazônia, são a falta de infraestrutura e de 
interesse comercial para sua instalação. O plano do 
projeto Conectar é manter balões a 400 metros de alti-
tude (acima das torres de transmissão convencionais) 
para receber o sinal de internet de um centro urbano e 
retransmiti-lo por muitos quilômetros ao seu redor – 
permitindo, assim, acesso à rede mesmo em áreas 
afastadas e reduzindo os espaços desconectados do 
país. 
Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2014/06/missao-

conectar>. Acesso em: 20 jun. 2014. 
 
Sobre o emprego de pronomes que contribuem para a 
coesão textual, assinale a única alternativa CORRE-
TA. 

 
A) Em “pretende usá-las”, no 1.º parágrafo, o prono-

me oblíquo retoma a expressão “belas paisa-
gens”. 

B) Em “para sua instalação”, no 2.º parágrafo, o pro-
nome “sua” retoma o substantivo “Amazônia”. 

C) Em “e retransmiti-lo por muitos quilômetros”, no 
2.º parágrafo, o pronome oblíquo retoma “centro 
urbano”. 

D) Em “pretende usá-las”, no 1.º parágrafo, o prono-
me oblíquo retoma a expressão “essas aerona-
ves”. 

E) Em “para sua instalação”, no 2.º parágrafo, o pro-
nome “sua” retoma “regiões mais remotas”. 

 
5. O economista americano Eric Maskin, ganhador do 

Prêmio Nobel em Economia em 2007, ao apontar co-
mo a teoria de mecanismos pode ser traduzida em 
aplicações do dia a dia, fez um seminário na Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV) e creditou à educação o 
principal papel na redução da desigualdade social 
brasileira nos últimos dez anos. Maskin, que fez uma 
exposição sobre globalização e desigualdade social, 
disse que o país, ao contrário de outros emergentes 
como Índia e China, que tiveram aumento de desi-
gualdade no período, soube universalizar o acesso de 
estudantes à educação básica, utilizar de forma efici-
ente programas de transferência de renda e que pre-
cisa agora incrementar a qualidade do ensino se qui-
ser continuar a reduzir o ritmo de queda da disparida-
de social. 
Disponível em: <http://oglobo.globo.com/economia/para-premio-nobel-
qualidade-da-educacao-precisa-avancar-para-desigualdade-brasileira-
continuar-cair-11863635#ixzz35EkOz3MI>. Acesso em: 20 jun. 2014. 
 

O vocábulo “que” pode ser empregado com várias 
funções em um mesmo texto e, inclusive, pertencer a 
diferentes classes gramaticais. Assinale a alternativa 

que analisa CORRETAMENTE o emprego dessa pa-
lavra no texto. 

 
A) Em “que tiveram aumento de desigualdade no pe-

ríodo”, o vocábulo “que” é pronome relativo e re-
toma a expressão “outros emergentes”. 

B) Em “Maskin, que fez uma exposição sobre globa-
lização (...)”, o vocábulo “que” é conjunção inte-
grante e retoma o substantivo “Maskin”. 

C) Em “disse que o país”, o vocábulo “que” é prono-
me relativo e introduz uma oração substantiva ob-
jetiva direta. 

D) Em “que precisa agora incrementar a qualidade”, 
o vocábulo “que” é um pronome relativo e retoma 
o substantivo “programas”. 

E) Em “Maskin, que fez uma exposição sobre globa-
lização (...)”, o vocábulo “que” é conjunção inte-
grante e substitui o substantivo “globalização”. 

 

 
 O Estado de S. Paulo, 11 maio 2014. 

 
6. O humor da tira origina-se da enunciação da palavra 

hospitaleira para caracterizar uma família dona de um 
hospital. Embora as duas palavras apresentem o 
mesmo radical, o acréscimo do sufixo-eira muda com-
pletamente o significado do adjetivo, que é correta-
mente expresso por: 

 
A) honesta. 
B) despojada. 
C) acolhedora. 
D) segura. 
E) derradeira. 

 
7. O parágrafo a seguir é a exigência feita pelo Manual 

de Redação Oficial da Presidência da República sobre 
a correção ortográfica em documentos oficiais. 

 
A correção ortográfica é requisito elementar de qual-
quer texto, e ainda mais importante quando se trata 
de textos oficiais. Muitas vezes, uma simples troca de 
letras pode alterar não só o sentido da palavra, mas 
de toda uma frase. O que na correspondência particu-
lar seria apenas um lapso datilográfico pode ter reper-
cussões indesejáveis quando ocorre no texto de uma 
comunicação oficial ou de um ato normativo. Assim, 
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toda revisão que se faça em determinado documento 
ou expediente deve sempre levar em conta a correção 
ortográfica. 
Disponível em:  
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm#_Toc26002120>. 
Acesso em: 14 jun. 2014. 

 
Supondo que as frases a seguir fossem empregadas 
em documentos oficiais, qual delas deveria ser rees-
crita por apresentar erro ortográfico? 

 
A) Na iminência do evento, foram arrecadados mui-

tos donativos. 
B) Não será necessário despender maior tempo para 

o evento. 
C) O evento será realizado em virtude da carestia 

que acomete os atingidos. 
D) A licitação será homologada para suprir os man-

timentos da despensa do setor. 
E) O evento a ser realizado terá caráter exclusiva-

mente beneficiente. 
 

Vó Gertrudes 
 

A Vó Gertrudes – interpretada pela atriz catarinense 
Regina Vogue, radicada em Curitiba há mais de 30 
anos – marca presença na cidade falando à popula-
ção sobre a importância do respeito às leis de trânsito 
e dando dicas sobre a boa convivência no trânsito. Al-
gumas dicas forma reproduzidas a seguir. 

 
1. No sinaleiro, deixe a maldita da primeira marcha 
engatada e, quando abrir o sinal, não vacile, arranque! 
Muito provavelmente o motorista de trás não é guarda 
de trânsito e não tem nenhuma obrigação de avisar 
que o sinal está verde. 
2. Quem não sabe fazer baliza que tenha humildade. 
É preferível parar num estacionamento e não atravan-
car a vida de quem tem mais o que fazer. 
3. Com tantas toupeiras no trânsito, é preciso deixar 
bem claro: se a sorrateira placa do radar diz 60, é 60 
de verdade, não é 20 pra inglês ver. Vale o que está 
escrito e a sinalização não é para fazer de conta. 
4. Acidente de trânsito é para ver no jornal do dia se-
guinte. Ou o desinformado nunca viu uma lanterna 
quebrada? Ninguém precisa ficar olhando com cara 
de otário para qualquer arranhão que sempre aconte-
ce no trânsito, e seguir em frente como se estivesse 
num cortejo fúnebre. 
Disponível em:  
<http://abetran.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=27176&I
temid=143>. Acesso em: 20 jun. 2014. 

 
8. É comum que, para atingir com mais facilidade o pú-

blico-alvo, as campanhas publicitárias façam uso de 
estruturas e expressões informais da língua. No caso 
dos conselhos da Vó Gertrudes, as expressões infor-
mais “não vacile” e “pra inglês ver” podem ser corre-
tamente interpretadas como 

 
A) valorize seu espaço e acelere de verdade. 
B) não seja bobo e só faça de conta. 

C) não seja irresponsável e apenas para fazer de 
conta. 

D) aproveite a oportunidade e para os ricos verem. 
E) acelere e para quem é inteligente ver. 

 
 

 
 Amarildo. Disponível em: <www.chargeonline.com.br>. Acesso em: 25 nov. 2013. 

 
9. Com base na interpretação da linguagem verbal e não 

verbal da charge, é possível inferir corretamente que 
 

A) ao colocar o bom senso e a tolerância como pos-
síveis sinais de trânsito, o chargista faz um alerta 
para características escassas no comportamento 
dos motoristas. 

B) o chargista tece um elogio ao comportamento dos 
motoristas em situações adversas, pois sempre 
agem com bom senso e tolerância. 

C) a tolerância e o bom senso são argumentos de 
consenso e, com o emprego feito pelo chargista, 
tornam-se banalizados nas regras de trânsito. 

D) a prática de tolerância e bom senso, embora seja 
muito evidente em outras áreas de convivência 
social, encontra-se escassa no trânsito. 

E) o trânsito é uma situação em que as pessoas sen-
tem-se mais responsáveis por seus atos, por isso 
é preciso elogiar, como faz o chargista, a existên-
cia de bom senso e tolerância. 

 
10. Algumas palavras como bastante e anexo geram vá-

rias dúvidas em qualquer falante de língua portuguesa 
quando precisa empregá-las. Isso não ocorre sem ra-
zão, pois, dependendo das estruturas em que se en-
contram, são palavras que variam em gênero ou nú-
mero, ou são invariáveis. Com base na compreensão 
de que essas palavras podem assumir várias formas, 
assinale a alternativa em que ambas obedecem às 
regras de concordância da norma padrão da língua 
portuguesa. 

 
A) Os pedidos em anexo poderiam gerar bastante 

dores de cabeça ao destinatário. 
B) As petições seguem anexo para que você tenha 

bastante tempo de analisar. 
C) Há bastante situações em que as fichas em anexo 

não abrem. 
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D) As fotos seguiam anexas com bastantes comentá-
rios sobre o evento. 

E) Quando os anexos não vêm, há bastante recla-
mações na repartição. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 

leva em consideração a necessidade e o direito da 
assistência em enfermagem à população, os interes-
ses do profissional e de sua organização. Está cen-
trado na pessoa, família e coletividade e pressupõe 
que os trabalhadores de enfermagem estejam aliados 
aos usuários na luta por uma assistência sem riscos e 
danos e acessível a toda população. Dentro desse 
contexto, analise a seguinte situação: 
 
SFS tem 14 anos e já tem atividade sexual regular 
com um parceiro de 19 anos há 1 ano. Compareceu 
junto com a mãe para pegar um resultado de exame, 
porém, na hora da consulta, fala que prefere entrar 
sozinha. Está com o resultado de um exame de gravi-
dez positivo. A mãe da menor interroga a técnica de 
enfermagem sobre o tipo e o resultado do exame.  
 
De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, 
assinale a resposta CORRETA. 

 
A) Contar para a mãe, pois, sendo menor de idade, a 

mãe é representante legal e necessita deste co-
nhecimento para orientar a filha. 

B) Manter o sigilo profissional, pois, apesar de menor 
de idade, já tem discernimento e demonstra co-
nhecimento sobre o assunto. 

C) Manter o sigilo profissional, pois, de acordo com o 
artigo 17, alínea 6, da Lei do Exercício Profissio-
nal, somente o médico e o enfermeiro poderão 
responder a este questionamento. 

D) Contar para a mãe, pois a questão envolve diver-
sos riscos; caso ocorra qualquer complicação, os 
profissionais de saúde poderão ser responsabili-
zados. 

E) Manter sigilo profissional, pois, de acordo com o 
artigo 1º da Lei 7498/86, que regulamenta o Exer-
cício Profissional da Enfermagem, somente o mé-
dico poderá falar sobre este assunto com a famí-
lia. 

 
12. Hipócrates (460 a 370 a.C.), considerado o pai da 

medicina, provavelmente foi o primeiro a se preocupar 
com as questões relacionadas à segurança do pacien-
te quando cunhou o postulado Primum non nocere, 
que significa: primeiro não cause o dano. O pai da 
Medicina tinha a noção, desde essa época, que o cui-
dado poderia causar algum tipo de dano. Ao longo da 
história, outros personagens contribuíram com a me-
lhoria da qualidade em saúde, entre eles Florence Ni-
ghtingale.  

 

De acordo com o documento referência para a segu-
rança do paciente, publicado pelo Ministério da Saúde 
em 2013, considera-se dano todo(a): 

 
A) evento ou circunstância que poderia ter resultado, 

ou resultou, em dano desnecessário ao paciente e 
que evoluiu de forma positiva, não deixando se-
quelas.  

B) alteração decorrente de qualquer tipo de evento, 
mesmo que dela não resulte nenhum tipo de 
comprometimento estrutural ou funcional. 

C) comprometimento da estrutura ou função do corpo 
e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se do-
enças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou 
disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou 
psicológico. 

D) evento ou circunstância que poderia ter resultado, 
ou resultou, em dano desnecessário ao paciente e 
que evoluiu de forma negativa, deixando seque-
las. 

E) conjunto de alterações decorrentes de um dano 
físico, psíquico ou emocional devido à ação direta 
ou indireta dos profissionais de enfermagem, que 
pode ou não resultar em sequelas. 

 
13. Os erros na administração de medicamentos pela 

equipe de enfermagem constituem uma grande preo-
cupação, pois podem resultar em consequências gra-
ves e até, muitas vezes, fatais. Sabe-se que a maioria 
desses erros poderiam ser prevenidos mediante o se-
guimento da regra dos cinco certos (medicamento cer-
to, paciente certo, dose certa, via certa e hora certa), 
ou, como atualmente vem se desdobrando, da regra 
dos 7 e até mesmo dos 9 certos 
No que se refere à dose na administração de medi-
camentos, a preocupação está justamente quando 
não se dispõe da dosagem prescrita, havendo a ne-
cessidade de calcular a dose a ser administrada de 
acordo com o medicamento disponível.  
Para uma prescrição de 60 mg de Gentamicina IM, 
estão disponíveis ampolas de Gentamicina de 80mg 
com 2 mL. Quantos mL deverão ser administrados? 
 
Assinale a resposta CORRETA 

 
A) 1,7 mL. 
B) 1,3 mL. 
C) 1,2 mL. 
D) 1,5 mL. 
E) 1,8 mL. 

 
14. “Higiene das mãos” é um termo geral, que se refere a 

qualquer ação de higienizar as mãos para prevenir a 
transmissão de micro-organismos e, consequente-
mente, evitar que pacientes e profissionais de saúde 
adquiram Infeções Relacionadas à Assistência à Saú-
de – IRAS.  
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária – Anvisa, o termo engloba a higiene simples, a 
higiene antisséptica, a fricção antisséptica das mãos 
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com preparação alcoólica e a antissepsia cirúrgica 
das mãos. 
 
Em relação aos conceitos e finalidades da higieniza-
ção das mãos, analise as proposições a seguir: 

 
I. A higiene simples das mãos consiste na higieni-

zação completa das mãos com água e sabonete 
comum sob a forma líquida, sendo recomendada 
sempre que as mãos estiverem visivelmente su-
jas, após o uso de banheiro, assim como em to-
das as situações em que não houver possibilidade 
do uso da preparação alcoólica. 

II. A fricção antisséptica das mãos com preparação 
alcoólica consiste na aplicação de preparação al-
coólica nas mãos para eliminação de todos os mi-
cro-organismos da pele, recomendada antes da 
realização de procedimentos invasivos. 

III. A higiene antisséptica das mãos consiste no ato 
de higienizar as mãos com água e sabonete, se-
guida da utilização do álcool gel, sendo conside-
rada o padrão ouro por reduzir em até 90% os mi-
cro-organismos da superfície da pele. 

IV. A higienização cirúrgica das mãos consiste na de-
germação das mãos seguida da utilização de um 
produto antisséptico, sendo recomendada antes 
de qualquer tipo de procedimento cirúrgico, assim 
como em caso de surtos.  

V. A higienização com preparação alcoólica é reco-
mendada quando as mãos não estiverem visivel-
mente sujas, antes e depois de tocar o paciente e 
após remover luvas.  

 
Estão CORRETAS somente as afirmativas: 

 
A) II, III e IV. 
B) I, III e V. 
C) I, IV e V. 
D) III, IV e V. 
E) I, II e IV.  

 
15. A verificação dos sinais vitais é um procedimento roti-

neiro realizado pela equipe de enfermagem em dife-
rentes situações. Consiste na aferição do pulso, tem-
peratura, respiração e pressão arterial. Apesar de 
simples, o procedimento implica grande responsabili-
dade, pois os seus resultados poderão interferir na 
conduta dos demais profissionais.  
 
Em relação à aferição da pressão arterial (PA), anali-
se as proposições a seguir:  

 
I. Para se determinar o ponto de insuflação máxima 

do manguito, recomenda-se determinar a pressão 
sistólica no pulso e insuflar 20 a 30 mmHg acima 
de onde se observou o desaparecimento do pulso.   

II. Para os pacientes que estão fazendo controle de 
PA, recomenda-se que, ao chegarem ao local, 
permaneçam em repouso por 5 minutos antes de 
aferir a PA. 

III. Para aqueles que estão controlando a PA para di-
agnóstico de hipertensão arterial, recomenda-se 
que a aferição seja feita preferencialmente no 
braço esquerdo, deitado com a palma das mãos 
virada para cima. 

IV. A bexiga cheia, fumar, ingerir bebidas alcoólicas, 
café e outras bebidas que contenham cafeína em 
período de até uma hora antes da mensuração 
são fatores que podem alterar os valores da PA. 

V. A medida da PA realizada de forma invasiva pelo 
método direto, utilizando-se a técnica auscultató-
ria, deverá ser realizada com o uso de esfigmo-
manômetro devidamente calibrado. 

 
Estão CORRETAS somente as afirmativas: 

 
A) II, III e IV. 
B) I, II e IV. 
C) II, IV e V. 
D) III, IV e V. 
E) I, II e V. 

 
16. As células necessitam do oxigênio para metabolizar 

os nutrientes e produzir energia. A redução da con-
centração de oxigênio no sangue arterial é denomina-
da de hipoxemia, e a deficiência de oxigênio que che-
ga às células de hipóxia. É importante que se reco-
nheçam os sinais e sintomas precocemente, pois a 
falta do oxigênio, se não corrigida rapidamente, pode-
rá levar o paciente à morte. A oximetria é uma técnica 
não invasiva, transcutânea, utilizada para a avaliação 
da saturação de oxigênio no sangue. O oxímetro de 
pulso é composto por um sensor, um emissor de luz 
vermelha e infravermelha e um microprocessador. A 
oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio 
em concentrações superiores às encontradas na at-
mosfera, com o objetivo de prevenir ou tratar a hipo-
xemia.   
 
Em relação à hipoxemia, hipóxia, oximetria de pulso e 
oxigenoterapia, analise as proposições a seguir: 

 
I. Os sensores para verificação da oximetria pode-

rão ser instalados no lobo das orelhas, extremida-
des dos dedos das mãos e dos pés e ponte nasal. 

II. Necessidade de sentar para respirar, cianose, ta-
quicardia, taquipneia, sudorese, agitação, confu-
são mental, são sinais e sintomas de insuficiência 
respiratória. 

III. O oxigênio, quando mal aplicado, pode produzir 
reações que vão desde o desconforto, lesões de 
mucosas, até lesões graves como a intoxicação 
pelo oxigênio, cegueira e a parada respiratória. 

IV. Na administração de oxigênio, recomenda-se que 
este seja umidificado, para prevenir o resseca-
mento e lesões das mucosas. 

V. A saturação (SO2) normal do oxigênio avaliada 
pela oximetria fica entre 85 a 100%. 

 
Estão CORRETAS somente as afirmativas: 
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A) I, II, III e IV. 
B) II, III e IV. 
C) II, III, IV e V. 
D) III, IV e V. 
E) I, III, IV e V. 

 
17. O Capítulo V do Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem trata das infrações e penalidades. Con-
forme o artigo 118, as penalidades atribuídas ao pro-
fissional variam de acordo com a gravidade da infra-
ção: Advertência verbal: Multa; Censura: Suspensão 
do Exercício Profissional e até a Cassação do Direito 
ao Exercício Profissional.  

 
De acordo com esse documento, assinale a alternati-
va CORRETA. 

 
A) A multa consiste na obrigatoriedade do pagamen-

to de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da maior 
categoria profissional, independente da categoria 
profissional do infrator em vigor no ato do paga-
mento.  

B) A censura consiste em repreensão que será di-
vulgada nas publicações oficiais dos Conselhos 
Federal e Regionais de Enfermagem e em jornais 
de grande circulação nacional. 

C) A suspensão consiste na proibição do exercício 
profissional por um período que varia de 30 a 90 
dias, contados a partir da publicação da sentença 
divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos 
Federal e Regionais de Enfermagem. 

D) A advertência verbal consiste na repreensão ao 
infrator, realizada de forma reservada, que será 
registrada no prontuário deste, na presença de 
duas testemunhas. 

E) A cassação consiste na perda do direito ao exer-
cício profissional aplicada após julgamento por 
decisão do Conselho Regional de Enfermagem a 
que pertence o infrator. A decisão constará das 
publicações dos Conselhos Federal e Regionais 
de Enfermagem, além dos jornais de grande circu-
lação nacional. 
 

18. O Diabete Melito (DM) é considerado a mais importan-
te patologia que envolve o pâncreas endócrino. A hi-
perglicemia (aumento da glicemia na corrente sanguí-
nea) crônica é responsável por graves complicações, 
tais como: neuropatia, retinopatia, cardiopatia e a ne-
fropatia. O tratamento visa manter os níveis da glice-
mia dentro dos padrões de normalidade, tem como 
objetivo a prevenção de complicações e a melhora da 
qualidade de vida e é baseado na manutenção de 
uma dieta equilibrada, atividade física, hipoglicemian-
tes orais e insulina, dependendo do tipo de diabete e 
das condições individuais. As insulinas, em sua maio-
ria, são administradas por via subcutânea. Para a 
aplicação da insulina, recomenda-se extrema atenção, 
e utilizam-se seringas especiais, as quais são gradua-
das em unidades.  
Em relação aos cuidados com a insulina e à técnica 
de administração, analise as afirmativas a seguir: 

I. Indica-se o rodizio no local de aplicação para pre-
venir a lipoatrofia (ruptura da gordura subcutânea 
no local das injeções) e a lipo-hipertrofia (acúmulo 
de gordura subcutânea nos locais). 

II. Os frascos de insulina devem ser mantidos sob 
refrigeração até que sejam abertos; posteriormen-
te, poderão permanecer em temperatura ambien-
te, desde que sejam conservados em ambiente 
fresco e seco, longe do sol e por até 30 dias. 

III. Devido à grande dificuldade de obtenção de se-
ringas e agulhas e o custo para serem compradas 
pelo próprio paciente, orienta-se que o usuário 
conserve adequadamente este material e reutilize 
por um período indeterminado. 

IV. Para a aplicação, recomenda-se o uso de agulhas 
curtas, fazer uma prega cutânea, aplicar em 90 
graus, massagear suavemente o local para garan-
tir a absorção. 

V. A velocidade de absorção depende do local de 
aplicação, sendo mais rápida quando aplicada no 
abdômen e mais demorada quando aplicadas na 
coxa e glúteo. 
 

Estão CORRETAS somente as afirmativas: 
 

A) I, IV e V. 
B) II, III e IV. 
C) IV e V. 
D) II, III e V. 
E) I, II e V. 

 
19. As políticas públicas relacionadas aos resíduos (RSS) 

são controladas pelo poder público, mediante legisla-
ção específica da ANVISA. Essas normas e diretrizes 
estabelecem desde a classificação e nomenclatura 
inicial dos resíduos até os aspectos que envolvem os 
cuidados com a manipulação e correta destinação e 
tratamento. De acordo com a RDC ANVISA nº 306/04 
e Resolução CONAMA nº 358/05, os RSS são classi-
ficados em cinco grupos: Infectantes; Químicos; Radi-
oativos; Comum; Perfurocortante.  

 
Dentro deste contexto, assinale a única afirmativa que 
está CORRETA.  

 
A) Os frascos de antibióticos e de imunobiológicos 

vazios, reagentes de laboratório, placas e lâminas 
de laboratório são classificados como resíduo 
químico. 

B) Fraldas e papéis higiênicos utilizados pelos paci-
entes nas enfermarias que não estejam em isola-
mento são classificados como resíduo comum.  

C) Agulhas, seringas, lâminas de bisturi, lancetas e 
ampolas de vidro quebradas são classificadas 
como perfurocortantes.  

D) O mercúrio resultante da quebra de termômetro é 
classificado como rejeito radioativo, devendo ser 
acondicionado em embalagem especial e descar-
tado de acordo com as normas.  

E) Bolsas de sangue, medicamentos vencidos, car-
caças, peças anatômicas (órgãos, membros), te-
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cidos e seringas com sangue são classificados 
como infectantes. 

 
20. Para uma prescrição de um plano de 1500 mL de 

Solução Fisiológica para infusão venosa em 8 horas, 
qual será o gotejamento/minuto?  

 
A) Aproximadamente 75 gotas/minuto. 
B) Aproximadamente 50 gotas/minuto. 
C) Aproximadamente 55 gotas/minuto. 
D) Aproximadamente 63 gotas/minuto. 
E) Aproximadamente 60 gotas/minuto. 

 
21. JBS, 35 anos, é carteiro. Na última quinta-feira, com-

pareceu à Unidade de Saúde, pois fora atacado por 
um cão, sofrendo um ferimento único, superficial, na 
perna esquerda. Veio acompanhado pelo dono do 
animal, o qual informa que este está com as vacinas 
atualizadas e que poderá ser observado. Após o cura-
tivo, JBS foi encaminhado à sala de vacinas. No pron-
tuário, verifica-se que ele tomou 2 doses de dT, sendo 
que a última dose foi aplicada há 2 anos. O ferimento 
foi lavado abundantemente com água e sabão, foi 
preenchida a ficha de notificação para acompanha-
mento do caso pela Unidade de Saúde e o proprietá-
rio do animal foi orientado para manter o animal em 
observação, devendo comunicar se houver qualquer 
alteração neste período.  
 
De acordo com o Programa Nacional de Imunizações, 
assinale a conduta CORRETA para este caso.  

 
A) Reiniciar o esquema de vacinas dT, pois está em 

atraso, agendar a 2ª dose para 60 dias, iniciar 
com esquema profilático da raiva. 

B) Aplicar a 3ª dose de dT, agendar o reforço em 10 
anos, aguardar o período de observação do ani-
mal. 

C) Aplicar a 3ª dose de dT, agendar uma dose de re-
forço em 60 dias, iniciar com esquema profilático 
da raiva. 

D) Aplicar a 3ª dose de dT,  agendar reforço em 5 
anos, aplicar a 1ª dose da vacina contra raiva e 
aguardar o período de observação do animal. 

E) Reiniciar o esquema de vacinas dT, encaminhar 
para administração de imunoglobulina antitetâni-
ca, aguardar a observação do animal para realizar 
esquema pré-exposição da raiva.   

 
22. O exercício da enfermagem implica responsabilidades 

éticas e legais dos profissionais nos diferentes níveis 
de atenção à saúde da população. Em relação ao 
compromisso ético-social individual ou coletivo que o 
Técnico de Enfermagem deve assumir, podemos 
afirmar que: 

 
I. Competem ao Técnico de Enfermagem atividades 

que envolvem a orientação e o acompanhamento 
do trabalho da enfermagem em grau auxiliar e a 

participação da assistência de enfermagem, sob 
orientação e supervisão do enfermeiro. 

II. O Técnico de Enfermagem participa na prevenção 
e controle sistemático de danos físicos que pos-
sam ser causados ao usuário durante a assistên-
cia de saúde.  

III. O Técnico de Enfermagem realiza cuidados de 
enfermagem de maior complexidade técnica. 

IV. O Técnico de Enfermagem tem por dever assegu-
rar à pessoa, família e coletividade a assistência 
de enfermagem livre de danos decorrentes de im-
perícia, negligência ou imprudência. 

V. É proibido ao Técnico de Enfermagem prestar 
adequadas informações à pessoa, família e coleti-
vidade a respeitos dos direitos, riscos, benefícios 
e intercorrências acerca da assistência de enfer-
magem. 

  
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas. 
B) Somente as afirmativas III e V estão corretas. 
C) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
D) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
E) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

 
23. Uma das ações mais comuns que a equipe de enfer-

magem faz em relação ao estado do cliente são os si-
nais vitais. Assinale a afirmativa CORRETA sobre os 
cuidados a serem observados pela enfermagem 
quando da verificação destes. 

 
A) Na medida da temperatura axilar, o termômetro 

deve permanecer por um minuto. 
B) Em todos os clientes, pode-se verificar o pulso du-

rante 30 segundos e multiplicar por dois. 
C) Antes de medir a pressão arterial, deve-se certifi-

car-se que o cliente não: está com a bexiga cheia, 
ingeriu bebida alcoólica, café ou alimentos, fumou 
nos 30 minutos anteriores, praticou exercícios físi-
cos há pelos menos 60 minutos. 

D) O manguito deve ser inflado lentamente até ultra-
passar em 20 a 30 mmHg o nível estimado da 
pressão sistólica, obtido pela palpação. 

E) A verificação da frequência respiratória deve ser 
realizada por 15 segundos e ter o valor multiplica-
do por quatro. 

 
24. A infecção hospitalar é aquela adquirida após a ad-

missão do paciente, que se manifesta durante a inter-
nação ou após a alta e que pode ser relacionada com 
a internação ou procedimentos hospitalares. As infec-
ções hospitalares mais frequentes são as urinárias, 
em torno de (40%), as sepses (10%), as cirúrgicas 
(25%) e as pneumonias (10%). As outras infecções 
correspondem a uma proporção de 15%. Esses per-
centuais podem variar de acordo com as característi-
cas das instituições. Tendo em vista tais percentuais, 
a Anvisa apresenta em seus manuais os Critérios Na-
cionais de Infecções  relacionadas à assistência à sa-



 

     URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. 
Pág. 10 

 

 

úde, nos quais definem os pacientes cirúrgicos passí-
veis de Vigilância Epidemiológica de Rotina. Diante 
dessa afirmação, assinale a alternativa CORRETA.  

 
A) Cirurgia em paciente internado em serviço de sa-

úde: é quando o paciente é submetido a um pro-
cedimento dentro do centro cirúrgico, que consista 
em pelo menos uma incisão e uma sutura, em re-
gime de internação superior a 24 horas, excluin-
do-se procedimentos de desbridamento cirúrgico, 
drenagem, episiotomia e biópsias que não envol-
vam vísceras ou cavidades. 

B) Cirurgia ambulatorial: é quando o paciente é sub-
metido a um procedimento terapêutico realizado 
por acesso percutâneo, via endovascular, com in-
serção de prótese, exceto stents. 

C)  Cirurgia endovascular: é quando o paciente é 
submetido a um procedimento cirúrgico em regi-
me ambulatorial (hospital-dia) ou com permanên-
cia no serviço de saúde inferior a 24 horas que 
consista em, pelo menos, uma incisão e uma su-
tura, excluindo-se procedimentos de desbrida-
mento cirúrgico, drenagem e biópsias que não en-
volvam vísceras ou cavidades.   

D) Cirurgia endoscópica com penetração de cavida-
de: é quando o paciente é submetido a um proce-
dimento terapêutico, por via transdérmica, com 
manipulação de cavidade ou víscera através da 
mucosa. Estão incluídas aqui cirurgias transgás-
tricas e transvaginais (notes), cirurgias urológicas 
e cirurgias transnasais. 

E) Cirurgia minimamente invasiva é aquela que dis-
pensa preparo por parte do paciente e equipe de 
saúde. 

 
25. Para Maria José, foi dada prescrição de 1.500ml de 

solução fisiológica 0,9%, para administração em um 
período de 24 horas.  Qual o número de gotas por mi-
nuto a ser infundido?  

 
A) 55 gotas/minuto. 
B) 23 gotas/minuto. 
C) 28 gotas/minuto. 
D) 21 gotas/minuto. 
E) 42 gotas/minuto. 

 
26. A infecção nos ambientes de saúde são consideradas 

de extrema relevância para o bem-estar da população 
submetida à internação. Estudos recentes mostram 
que a taxa de mortalidade por infecção hospitalar no 
Brasil mantém-se estável há décadas, a média é de 
45 mil óbitos por ano em cerca de doze milhões de in-
ternações hospitalares. O custo desses trágicos índi-
ces é altíssimo: cerca de R$ 10 bilhões anuais. Tendo 
em vista tal situação, é de suma Importância que os 
profissionais de saúde estejam preparados para en-
tender alguns conceitos relacionados a cuidados para 
diminuir o risco das infecções.   Diante do enunciado, 
assinale a alternativa CORRETA.  

 

A) Antissepsia: é a diminuição do número de micro-
organismos, patogênicos ou não, após a escova-
ção da pele com água e sabão. Por exemplo, a 
degermação das mãos é uma conduta de baixo 
custo e extremamente relevante no contexto da 
prevenção da infecção hospitalar. 

B) Patogenidade: é a capacidade de o agente infec-
cioso, uma vez instalado no organismo do homem 
ou de outros animais, produzir sintomas em maior 
ou menor proporção entre os hospedeiros infecta-
dos. 

C) Esterilização: é o conjunto de medidas propostas 
para inibir o crescimento de micro-organismos ou 
removê-los de um determinado ambiente, poden-
do ou não destrui-los; para tal fim, utilizamos an-
tissépticos ou desinfetantes. 

D)  Degermação: é o processo que promove comple-
ta eliminação ou destruição de todas as formas de 
micro-organismos presentes: vírus, bactérias, fun-
gos, protozoários, esporos, para um aceitável ní-
vel de segurança.   

E)  Patogenicidade: é um processo de infestação 
causado por vírus e bactérias existentes no orga-
nismo humano.  

 
27. A administração de medicamentos aos clientes é uma 

das maiores responsabilidades do profissional de en-
fermagem. Em relação aos cuidados na administração 
de medicamentos pelo técnico de enfermagem, po-
demos afirmar que: 

 
I. A higienização das mãos e dos locais de aplica-

ção de medicação via parenteral é fundamental 
para proporcionar segurança ao cliente e profissi-
onal. 

II. Após a administração de anticoagulante pela via 
subcutânea deve-se friccionar a região. 

III. Os medicamentos oleosos devem ser administra-
dos em músculo profundo. 

IV. Os comprimidos com cobertura entérica devem 
ser triturados. 

V. A observância em 100% dos “9 certos”  é uma fer-
ramenta que  auxilia na prevenção e redução dos 
erros de medicação. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas. 
E) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas. 

 
28. A administração de medicamentos é um dos deveres 

de maior responsabilidade da equipe de enfermagem. 
As vias de administração de medicamentos são: 

 
A) Via oral e Via parenteral (ID, SC, IM, EV). 
B) Via inalatória; Via ocular; Via parenteral; Via  

intramuscular. 
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C) Via intradérmica; Via subcutânea; Via endoveno-
sa; Via intramuscular. 

D) Via oral; Via intratecal.   
E) Via oral; Via retal; Via parenteral (ID; SC;IM; EV); 

Outras vias (Inalatória, ocular, intranasal, dérmica 
e vaginal). 

 
29. Em relação às Políticas Públicas de Saúde no Brasil, 

podemos afirmar que: 
 

I. O SUS é considerado um dos mais abrangentes 
sistemas públicos de saúde do mundo e presta 
serviços de forma gratuita a toda a população 
brasileira. 

II. A concepção ampliada de saúde afirma que saú-
de é resultante das condições de alimentação, 
habitação, educação, renda, meio ambiente, tra-
balho, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse 
de terra e acesso a serviços de saúde.  

III. O conceito ampliado de saúde diz respeito so-
mente à qualidade de vida. 

IV. O Pacto pela Saúde, instituído em 2006, compre-
ende um conjunto de reformas nas relações insti-
tucionais e fortalecimento da gestão do SUS e 
contempla os compromissos entre os gestores em 
três dimensões: Pacto pela Vida, em Defesa do 
SUS e de Gestão.  
  

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
E) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

 
30. Maria José sofreu um acidente de trabalho que resul-

tou em uma ferida lacerante na perna esquerda. O 
técnico de enfermagem, cumprindo o protocolo da ins-
tituição, fez uso da solução salina isotônica 0,9% para 
realizar a limpeza da ferida. Assinale a afirmativa 
CORRETA em relação ao cuidado com a ferida. 

 
A) A solução salina isotônica (0,9%) altera a microbi-

ota da pele, impedindo o crescimento de organis-
mos menos virulentos. 

B) O técnico de enfermagem deve completar a lim-
peza com o debridamento do tecido necrótico 
quando este está presente no leito da ferida. 

C) A cobertura a ser utilizada pelo técnico de enfer-
magem é um curativo compressivo com gaze e 
atadura de crepe, pois este fornece um microam-
biente úmido e é impermeável a microrganismos. 

D) A limpeza com solução salina 0,9% é a mais indi-
cada por ser isotônica, por ter o mesmo pH do 
plasma e por não interferir no processo de cicatri-
zação normal. 

E) Orientar a troca do curativo na residência de Ma-
ria José com água de torneira e sabonete, visto 

que ela reside longe da empresa e da Unidade de 
Saúde. 

 
31. Para a administração dos medicamentos em adultos 

por meio da via intramuscular, deve-se levar em con-
sideração o grau e a profudidade. Com isso, é COR-
RETO afirmar: 

 
A)  vasto lateral da coxa (máximo de 5 ml); glúteo 

(ventroglútea e dorsoglútea) – máximo 5 ml; del-
toide (exceto em vacinas) – máximo 3 ml. 

B) vasto lateral da coxa (máximo de 8 ml); glúteo 
(ventroglútea e dorsoglútea) – máximo 5 ml; del-
toide (exceto em vacinas) – máximo 5 ml. 

C) vasto lateral da coxa (máximo de 5 ml); glúteo 
(ventroglútea e dorsoglútea) – máximo 8 ml; del-
toide (exceto em vacinas) – máximo 5 ml. 

D) vasto lateral da coxa (máximo de 8 ml); glúteo 
(ventroglútea e dorsoglútea) – máximo 4 ml; del-
toide (exceto em vacinas) – máximo 3 ml. 

E) vasto lateral da coxa (máximo de 5 ml); glúteo 
(ventroglútea e dorsoglútea) – máximo 7 ml; del-
toide (exceto em vacinas) – máximo 5 ml. 

 
32. A higienização das mãos é considerada uma medida 

básica para o cuidado ao paciente. É reconhecida 
mundialmente como uma medida primária, mas muito 
importante no controle de infecções relacionadas à 
assistência à saúde. Assinala a alternativa CORRE-
TA. 

 
A) O sabonete comum é excelente antisséptico, pois 

contém agentes antimicrobianos. 
B) A higienização antisséptica das mãos promove a 

remoção de sujidades e não reduz a carga micro-
biana das mãos. 

C) A higienização das mãos deve ser realizada entre 
um procedimento e outro, quando estiverem visi-
velmente sujas. 

D) A higienização das mãos deve ser realizada antes 
da execução de procedimentos críticos, sendo 
dispensável no manuseio de medicamentos. 

E) A higienização das mãos deve ser realizada antes 
de manusear um dispositivo invasivo, independen-
temente do uso ou não de luvas.  

 
33. Para infundir as medicações endovenosas, é possível 

contar com o auxílio das bombas de infusão, porém, é 
necessário saber calcular o número de gotas que se-
rão administradas por minuto. Você recebe um paci-
ente  na sua unidade de internação com  a seguinte 
prescrição médica: administrar 1000 ml de solução fi-
siológica 0,9% de 6\6hs. Quantas gotas deverão cor-
rer por minuto para que essa solução seja infundida? 

 
A)  168 gotas\min. 
B)  53 gotas\min. 
C) 56 gotas\min. 
D)  58 gotas\min. 
E) 54 gotas/ min 
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34. Para garantir a proteção dos trabalhadores na área de 
saúde, algumas medidas de proteção à segurança e à 
saúde devem ser adotadas. Assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
A) Os trabalhadores de saúde com feridas ou lesões 

nos membros superiores podem iniciar suas ativi-
dades sem avaliação médica e apresentação de 
emissão de documento de liberação para o traba-
lho. 

B)  O uso de luvas substitui o processo de lavagem 
das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e 
depois do uso destas. 

C)  Os trabalhadores devem comunicar, em até 72h, 
todo acidente ou incidente com possível exposi-
ção a agentes biológicos ao responsável pelo lo-
cal de trabalho e, quando houver, ao serviço de 
segurança e saúde do trabalho e à CIPA. 

D) Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, 
descartáveis ou não, deverão estar à disposição 
em número suficiente nos postos de trabalho, de 
forma que seja garantido o imediato fornecimento 
ou reposição.  

E)  O reencape e a desconexão manual de agulhas 
devem ser realizados após a sua utilização. 

 
35. O Programa Nacional de Imunização do Ministério da 

Saúde do Brasil (MS) foi criado em setembro de 1973 
e institucionalizado pelo Decreto nº 78.231, de 12 de 
agosto de 1976, e divulga o Calendário Básico de Va-
cinação, que contempla imunobiológicos fornecidos 
gratuitamente à população e serve de base para ela-
boração de calendários vacinais de outras instituições 
como a Sociedade Brasileira de Imunização (SBIm). 
Assinale a alternativa CORRETA para o esquema va-
cinal para trabalhadores. 

 
A) para os trabalhadores da área da saúde reco-

menda-se as vacinas Tríplice viral (sarampo, ca-
xumba e rubéola), influenza e HPV entre 45 e 60 
anos . 

B) para as trabalhadoras (mulheres) entre 45 e 60 
anos recomenda-se as vacinas Tríplice viral (sa-
rampo, caxumba e rubéola), influenza e HPV. 

C) a imunização contra rubéola é obrigatória a todos 
os trabalhadores, independente de suscetibilidade 
ou sexo. 

D) a imunização contra a influenza deve ser realiza-
da ao trabalhador após os primeiros sintomas de 
infecção. 

E) para os trabalhadores administrativos recomenda-
se as vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e 
rubéola) e influenza. 

 
36. Um paciente deu entrada no pronto-socorro com qua-

dro de agitação psicomotora. A familia informa ter 
achado um envelope de Lexotan 6 mg vazio, e que o 
paciente ingeriu dez comprimidos. A conduta imediata  
após a prescrição medica é: 

 

A) Controlar sinais vitais e instalar hidratação veno-
sa. 

B) Controlar os sinais vitais, instalar cateter nasogás-
trico e proceder à lavagem estomacal. 

C) Instalar cateter nasogástrico, lavar com 100 mL de 
leite de duas em duas horas. 

D) Instalar hidratação venosa e fazer controle uriná-
rio. 

E) Manter em jejum absoluto. 
 
37. Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema 

grave de saúde pública no Brasil e no mundo.  A prin-
cipal relevância da identificação e controle da HAS re-
side na redução das suas complicações. Sobre essas 
complicações, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Doenças musculoesqueléticas, cardiovasculares e 

renais. 
B) Doenças renais, do sistema esquelético e cere-

brais. 
C) Doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e 

renais. 
D) Doenças musculoesqueléticas, cardiovasculares e 

renais. 
E) Doenças renais, musculares e cerebrais. 

 
38. O sinal mais confiável para identificar a parada cardi-

aca é: 
 

A) perda da consciência, apneia e ausência de pulso 
carotídeo. 

B) pulso femoral filiforme. 
C) pressão arterial inaudível. 
D) fibrilação atrial. 
E) arritmia cardíaca. 

 
39. Os materiais utilizados em procedimentos invasivos 

de saúde devem passar pelo processo de esteriliza-
ção. Sobre o monitoramento do processo de esterili-
zação, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) O monitoramento do processo de esterilização 

com o teste Bowie&Dick  deve ser feito diariamen-
te em autoclave sem bomba de vácuo,  avaliando 
o desempenho do sistema de remoção de ar. 

B) O monitoramento do processo de esterilização 
dos parâmetros físicos deve ser feito diariamente, 
avaliando eventual falha no ciclo programado. 

C) O monitoramento do processo de esterilização 
com indicador químico (fita zebrada) deve ser rea-
lizado no primeiro ciclo do dia, certificando que as 
condições para esterilização estiveram presentes 
no local. 

D)  O monitoramento do processo de esterilização 
com integrador químico deve ser realizado após 
manutenção, certificando que as condições para 
esterilização estiveram presentes onde o integra-
dor químico foi posicionado. 
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E) O monitoramento do processo de esterilização 
com indicador biológico deve ser feito diariamen-
te. 
 

40. Temos que administrar 2.000.000UI de penicilina en-
dovenosa de quatro em quatro horas. Há na clínica 
frasco\ampola de 5.000.000UI. Quantos ml devemos 
administrar? 

 
A) 0,4 ml. 
B) 2,5 ml. 
C) 4 ml. 
D) 3 ml. 
E) 2 ml.  
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