PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO 03/2016
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Assinatura do Candidato:

PROVA

Conhecimentos Básicos
Conhecimentos Específicos

INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 20 questões, numeradas de 1 a 20.
Caso contrário, solicite ao fiscal da salaoutro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenasUMAresposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHADERESPOSTASque você recebeu.
VOCÊ DEVE
- Procurar, na FOLHADERESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:
ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá o total de 3 (três) horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver o Caderno de Questões e a sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
OBS:O gabarito preliminar será divulgado no dia 28/11/2016 a partir das 09:00hrs, por meio do site
CPSRCAS (www.cpsrcas.com.br).

CONHECIMENTOS GERAIS
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE:
1.

4.

A Lei que dispões sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de

a) Conselhos.
b) Secretarias.
c) Unidades.
d) Distritos.

Saúde (SUS) é a:

a) Lei no 8.142/90.
b) Lei no 8.080/90.
c) Lei no 8.746/90.
d) Lei Orgânica da Saúde.
2.

3.

5.

6.

De acordo com os Princípios e Diretrizes do SUS,
podemos afirmar que a Universalidade está
corretamente descrita na alternativa:
a) É o reconhecimento na prática dos serviços de
que: cada pessoa é um todo indivisível e
integrante de uma comunidade; as ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde
formam também um todo indivisível e não
podem ser compartimentalizadas; as unidades
prestadoras de serviços, em seus diversos graus
de complexidade, formam também um todo
indivisível configurando um sistema capaz de
prestar assistência integral.
b) É o asseguramento das ações e serviços de
todos os níveis de acordo com a complexidade
que cada caso requeira, more o cidadão onde
morar, sem privilégios e sem barreiras. Todo
cidadão é igual perante o SUS e será atendido
conforme suas necessidades até o limite do que
o sistema puder oferecer para todos.
c) É a garantia de atenção à saúde por parte do
sistema, a todo e qualquer cidadão. Dessa forma,
o individuo passa a ter direito de acesso a todos
os serviços públicos de saúde, assim como
àqueles contratados pelo poder público.
d) É a organização dos serviços em níveis de
complexidade tecnológica crescente, dispostos
em uma área geográfica delimitada e com a
definição da população a ser atendida. Isso
implica na capacidade dos serviços em oferecer a
uma determinada população todas as
modalidades de assistência, bem como o acesso
a todo tipo de tecnologia disponível,
possibilitando um ótimo grau de resolubilidade
(solução dos problemas).

É um instância colegiada do Sistema Único de
Saúde:
a) Secretaria de Vigilância em Saúde.
b) Secretaria de Assistência em Saúde.
c) Conferência de Saúde.
d) Fundo Municipal de Saúde.

Qual a opção abaixo que indica a forma de
financiamento do SUS:
a) Tripartite (União, Estados e Municípios).
b) Bipartite (União e Municípios).
c) Bipartite (Estados e Municípios).
d) Federal (União).

No nível municipal, o Sistema Único de Saúde
poderá organizar-se em:

No Art. 199 da Constituição Federal de 1988 fica
definido que a assistência à saúde é livre à
iniciativa privada. Com base no referido artigo,
assinale a alternativa INCORRETA:
a) É vedada a participação direta ou indireta de
empresas ou capitais estrangeiros na assistência
à saúde no País, salvos nos casos previstos em lei.
b) É vedada a destinação de recursos públicos
para auxílios ou subvenções às instituições
privadas mesmo quando sem fins lucrativos.
c) As instituições privadas poderão participar de
forma complementar do sistema único de saúde,
segundo diretrizes deste, mediante contrato de
direito público ou convênio, tendo preferência as
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos
que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e
substâncias humanas para fins de transplante,
pesquisa e tratamento, bem como a coleta,
processamento e transfusão de sangue e seus
derivados, sendo vedado todo tipo de
comercialização.

7.

A lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990,
Dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização
e o funcionamento dos serviços correspondentes
e dá outras providências. De acordo com o Art.
16 que trata das competências da direção
nacional do SUS é correto afirmar que dentre elas
está:

a) Executar todos os serviços de vigilância
sanitária.
b) Executar todos os serviços de vigilância
epidemiológica.
c) Formular, avaliar e apoiar políticas de
alimentação e nutrição.

d) Identificar estabelecimentos hospitalares de
referência e gerir sistemas públicos de alta
complexidade, de referência estadual e regional.
8.

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) é a instância
máxima de deliberação do Sistema Único de
Saúde – SUS – de caráter permanente e
deliberativo, tem como missão a deliberação,
fiscalização, acompanhamento e monitoramento
das políticas públicas de saúde. Sobre o Conselho
Nacional de Saúde é correto afirmar:
a) É uma instância colegiada, deliberativa e
temporária do SUS.
b) O conselho é composto por 50% de usuários
de sistema e 50% de prestadores de serviços e
gestores.
c) O presidente do conselho é eleito por
membros do Ministério de Saúde.
d) É competência do conselho, dentre outras,
aprovar o orçamento da saúde assim como,
acompanhar a sua execução orçamentária.

9.

A assertiva "A saúde é um direito de todos e
dever do Estado" exemplifica um princípio de:
a) Integralidade.
b) Equidade.
c) Descentralização.
d) Universalização.

10. Hierarquização do Sistema de Saúde significa
organização por:

a) Diferentes níveis de gestão.
b) Áreas geográficas distintas.
c) Níveis de complexidade tecnológica.
d) Programas específicos de atendimento por
patologia.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
11. Os registros de enfermagem são essenciais para
o processo de cuidar, além de possibilitar uma
comunicação segura entre os profissionais de
enfermagem e a equipe de saúde. Dentre as
principais finalidades dos registros de
enfermagem, marque a alternativa correta:
a) Servir como anexo que pode ser consultado
pelo paciente e sua família.
b) Servir como relatório do paciente,
respeitando-se a continuidade das observações
após a alta hospitalar.

c) Servir como fonte de subsídios para avaliação
da assistência prestada ao paciente nas
internações subsequentes, pela auditoria.
d) Servir como fonte alternativa de dados para o
ensino e pesquisas por conter grande número de
dados.
12. Nos estabelecimentos de saúde, a remoção de
sujidades e microrganismos depende dos
procedimentos de esterilização disponíveis para
processamento de artigos utilizados na unidade
hospitalar. Sobre os processos de esterilização, e
de acordo com a Resolução RDC nº 15, de 15 de
março de 2012, marque a definição correta:
a) Desinfecção: processo de destruição de todos
os microrganismos, a ponto de não ser possível
detectá-los através de testes microbiológicos
padrão.
b) Descontaminação: processo físico ou químico
que destrói a maioria dos microrganismos de
artigos semicríticos, inclusive micobactérias e
fungos, exceto um número elevado de esporos
bacterianos.
c) Limpeza: remoção de sujidades orgânicas e
inorgânicas, redução da carga microbiana
presente nos produtos para saúde, utilizando
água, detergentes, produtos e acessórios de
limpeza, por meio de ação mecânica (manual ou
automatizada).
d) Esterilização: processo de eliminação e
destruição de microrganismos, patogênicos ou
não em sua forma vegetativa, que estejam
presentes nos artigos e objetos inanimados,
mediante a aplicação de agentes físicos ou
químicos, chamados de desinfetantes ou
germicidas.
13. A Lei n° 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõem
sobre a regulamentação do exercício da
Enfermagem e dá outras providências. De acordo
com o conteúdo da referida Lei, assinale
verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas a
seguir e assinale a alternativa correta:
( ) A enfermagem e suas atividades auxiliares
somente podem ser exercidas por pessoas
legalmente habilitadas e inscritas no Conselho
Regional de Enfermagem com jurisdição na área
onde ocorre o exercício.
( ) É atividade do técnico de enfermagem o
planejamento, organização, coordenação,
execução e avaliação dos serviços da assistência
de enfermagem.
( ) Cabe ao Técnico de Enfermagem participar da
programação da assistência de enfermagem.

( ) A atividade do profissional de enfermagem
deve ser recompensada financeiramente de
acordo com a Lei n° 1587, de 16 de junho de
2010.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo:
a) V, F, V, F.
b) V, V, F, V.
c) V, F, F, V.
d) V, V, V, V.
14. A administração de 500 ml de soro fisiológico foi
prescrita para correr em 6 horas. No cálculo do
número de gotas que deve correr por minuto, o
técnico de enfermagem utiliza uma constante
numérica multiplicada pelo tempo total. Essa
constante numérica é igual a:
a) 20.
b) 3.
c) 60.
d) 2.
15. As cólicas renais, caracterizadas por dor intensa e
profunda na região lombar, eliminação de urina
com sangue e pus, associadas à distensão
abdominal, diarréia, náuseas e vômitos, devido a
proximidade dos rins com o sistema digestivo,
são manifestações clínicas da:
a) Colelitíase
b) Urolitíase
c) Glomerulonefrite
d) Pielonefrite
16. O diabetes é um grupo de doenças metabólicas
caracterizadas por hiperglicemia e associadas a
complicações, disfunções e insuficiência de
vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos,
cérebro, coração e vasos sanguíneos. Em relação
ao Diabetes, é CORRETO afirmar:
a) Diabetes tipo 2 manifesta-se de maneira
abrupta e atinge principalmente crianças e
adolescentes.
b) O diabetes tipo 1 atinge principalmente
crianças e adolescentes, necessitando de uso de
insulina, controle de dieta e atividades físicas.
c) No Diabetes tipo 2, as pessoas geralmente são
magras e não possuem história da doença na
família.
d) Diabetes tipo 1 é característico da fase adulta,
ocorrendo preferencialmente em indivíduos
obesos.

17. Considerando a norma regulamentadora 32 (NR32), é correto afirmar que, EXCETO:
a) O empregador deve vedar a uso de adornos
para todo trabalhador do serviço de saúde.
b) Os trabalhadores que utilizarem objetos
perfurocortantes devem ser os responsáveis pelo
seu descarte.
c) Esta norma aborda a adoção de medidas
preventivas e a capacitação dos trabalhadores
para o trabalho seguro.
d) A reutilização das embalagens de produtos
químicos somente poderá ser feita mediante o
tratamento adequado, expresso nas normas da
Comissão de Infecção Hospitalar da instituição.
18. Na admissão de um paciente idoso na
enfermaria, o profissional acomodou o paciente
no leito e saiu para buscar um cobertor, pois o
idoso referiu sentir frio. Ao retornar, deparou
com o idoso no chão pois, ao sair, o profissional
não ergueu as grades do leito. Do ponto de vista
ético, o ocorrido caracteriza:
a) Negligência
b) Imprudência.
c) Imperícia
d) Imprevidência.
19. Dengue é uma doença encontrada em áreas
tropicais e semitropicais, causada por vírus da
família Togaviridae e transmitida pelo mosquito
do gênero Aedes. Sobre a dengue, assinale a
alternativa incorreta:
a) Dengue do tipo hemorrágico é caracterizada
pelo surgimento de sufusões, além de outros
sinais e sintomas.
b) Dengue clássica é caracterizada pelo
surgimento de mialgias, prostração,
linfoadenopatias e
febre.
c) Na dengue clássica surgem lesões cutâneas
inicialmente nos joelhos e cotovelos.
d) A Dengue também pode ser transmitida pelo
mosquito chamado Flebótomo.
20. Doença crônica irreversível, caracterizada por
obstrução brônquica e dificuldade de distensão
alveolar, onde o fumo e a poluição ambiental
persistentes são considerados fatores de risco
para sua ocorrência. Esta definição refere-se à
seguinte patologia:
a) Bronquite.
b) Asma.
c) Enfisema.
d) Pneumoni

