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Instrução: As questões 01 a 10 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Nosso cotidiano é recheado de atitudes enganadoras 

e tapeadoras que não deixam de ser falcatruas. 
Acompanhamos com frequência pessoas usando de 
esperteza para tirar vantagem. É difícil nos opormos 
_________ isso, pois muitas vezes nos identificamos 
inconscientemente com o espertalhão e com o desejo 
de também levarmos vantagem. 

Exemplos de falcatruas: quando o filho pega o 
carro escondido do pai, e a mãe alia-se a ele para 
que o pai não saiba; quando o rapaz alia-se ao pai 
para que a mãe não saiba que a namorada engravidou. 

Aceitamos a corrupção na política. Assistimos 
_________ jogadores de futebol simulando agressões 
e causando a punição do adversário, o que é aplaudido 
pelos torcedores. 

Outro dia, dei uma palestra num colégio “top” de 
Porto Alegre e fui ao banheiro dos alunos homens do 
segundo grau. Para minha surpresa, não havia papel 
higiênico nem toalhas para secar as mãos. Saindo do 
banheiro, deparei com uma atendente numa mesa 
onde havia papel. Perguntei a razão dessa conduta. 
Disse que os alunos entupiam os vasos ou jogavam o 
rolo de papel pela janela. Pensei: “Aqui o colégio é 
refém dos alunos. Tudo indica que os colégios não 
desejam __________com os alunos, pois poderão 
perdê-los para outros colégios mais tolerantes com os 
distúrbios de conduta”. 

Escuto seguidamente que alguém usa droga devido 
_________ más companhias. Não tenho dúvida de 
que as más companhias estão dentro de nós, em 
nosso caráter. Nossa sociedade é conivente com as 
falcatruas do dia a dia, amparadas no desejo de levar 
vantagem e na ideia de que os meios justificam os fins. 

Este jeito de levar a vida poderá estimular nas 
crianças e jovens a percepção de que tudo vale a pena 
e de que tudo dará certo lá na frente. Crescem com a 
ideia de que dinheiro, amigos influentes e conquistas 
amorosas são o sentido da vida. Doce ilusão. Alcançam 
seus objetivos, mas ficam vazios internamente, 
deprimidos; desenvolvem ________, síndrome de 
pânico, bebem em _________ ou usam outras drogas. 
E a vida segue sem sentido. 

 
Adaptado de TOMBINI, Nélio. As falcatruas do dia a dia. In: 
Zero Hora, 7 de julho de 2010 

  
 

01. Assinale a alternativa que completa correta e respec-
tivamente as lacunas das linhas 05, 13 e 29. 

 
(A) à – a – às 
(B) a – a – as 
(C) à – aos – a 
(D) a – a – às 
(E) a – à – a 

 
 

02. Assinale a alternativa que completa correta e respec-
tivamente as lacunas das linhas 25, 40 e 41. 

 
(A) endurecer – anciedades – exseço 
(B) endurescer – anciedades – excesso 
(C) endurecer – ansiedades – excesso 
(D) endurescer – ansiedades – escesso 
(E) endurescer – ansiedades – excesso 

 

03. O principal objetivo do texto é 
 

(A) alertar os pais para o perigo do uso das drogas, 
que levam à destruição da personalidade dos 
jovens e, consequentemente, à prática dos mais 
variados tipos de delitos. 

(B) salientar a importância de uma sociedade basea-
da em valores como a honestidade e a responsa-
bilidade, o que possibilitaria um ser humano mais 
pleno e preparado para enfrentar a vida. 

(C) denunciar as escolas que se preocupam muito 
mais com a manutenção do seu quadro de alunos 
do que com a formação moral dos educandos, 
gerando cidadãos inconsequentes e despreparados. 

(D) descrever a sociedade brasileira atual, em que 
predominam a cobiça e a competição, afastando o 
homem dos valores essenciais. 

(E) definir “falcatrua” e mostrar como essa prática 
desonesta está impregnada no modo de vida 
contemporâneo, ocasionando múltiplos malefí-
cios às pessoas mais frágeis. 

 

04. Pela leitura do texto, pode-se concluir que o autor 
 

(A) apresenta uma postura saudosista com relação 
aos padrões de convivência social, já que atual-
mente imperam atitudes enganadoras e egoístas. 

(B) possui uma visão pessimista diante da vida atual, 
evidenciando descrença na possibilidade de 
mudança. 

(C) recrimina o uso de bebidas alcoólicas, pois elas 
fazem parte do quadro de fragilização do ser 
humano que ele apresenta. 

(D) condena a ambição humana, vendo-a como um 
vício e como um fator de corrupção da sociedade. 

(E) considera a atitude de pais e educadores como 
fundamental para a criação de novos valores de 
convivência social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. 
02. 
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07. 
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05. Assinale a alternativa que apresenta, correta e respec-
tivamente, os vocábulos que podem substituir simu-
lando (l. 13), tolerantes (l. 26) e conivente (l. 31), 
mantendo o sentido que essas palavras possuem no 
texto. 

 
(A) falseando – flexíveis – intransigente 
(B) criando – democráticos – indulgente 
(C) encenando – despreocupados – cúmplice 
(D) fingindo – condescendentes – complacente 
(E) fabricando – liberais – impassível 

 

06. Considere as possíveis transformações para a frase 
Saindo do banheiro (l. 19-20). 

 
I - Logo que saí do banheiro. 

II - Ao sair do banheiro. 

III - Depois que saí do banheiro. 
IV - Quando saía do banheiro. 

V - Mal saía do banheiro. 
 

Quais mantêm o exato significado da frase original? 
 

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

 

07. Considere as afirmativas abaixo, com relação ao texto. 
 

I - pelos torcedores (l. 15) e pela janela (l. 23) 
exercem a mesma função dentro das suas res-
pectivas frases. 

II - para tirar vantagem (l. 04) e para secar as 
mãos (l. 19) exercem a mesma função dentro 
das suas respectivas frases. 

III - de que tudo vale a pena (l. 35) e de que tudo 
dará certo lá na frente (l. 36) complementam, 
ambas, a palavra percepção (l. 35). 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I . 
(B) Apenas I e II.  
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

08. A expressão com frequência (l. 03) pode ser subs-
tituída, sem prejuízo do significado do texto nem de 
sua correção gramatical, por 

 
(A) muitas vezes. 
(B) certas vezes. 
(C) às vezes. 
(D) por vezes. 
(E) de vez em quando. 

 

09. Alterando-se, na última frase (l. 04-07) do primeiro 
parágrafo, as formas que estão na primeira pessoa 
do plural para a segunda pessoa do singular, as formas 
respectivas resultantes serão: 

 
(A) se opor, se identificou, levar. 
(B) se opuser, se identifica, levar. 
(C) se opores, se identificaste, levares. 
(D) te opor, te identifica, levar. 
(E) te opores, te identificas, levares. 

 

10. Numere os parênteses da segunda coluna de modo a 
identificar as formas verbais que estejam conjugadas 
no mesmo tempo e no mesmo modo. 

 
(1) fui (l. 17) 
(2) havia (l. 18) 

(3) desejam (l. 25) 

(4) poderão (l. 25) 
 

(  ) escuto (l. 28) 
(  ) dará (l. 36) 

(  ) entupiam (l. 22) 
(  ) deparei (l. 20) 

 
Assinale a alternativa que completa corretamente os 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo. 

 
(A) 1 – 3 – 2 – 4. 
(B) 3 – 4 – 2 – 1. 
(C) 2 – 1 – 4 – 3. 
(D) 4 – 2 – 3 – 1. 
(E) 1 – 4 – 3 – 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FAURGS – ALVORADA – Edital 15/2012  33 – Técnico em Enfermagem 

 Pág. 5 

 

 

Instrução: Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas das questões 11 
a 15. 

 
 

11. ________________ logo cedo as alterações que elas 
________________ fariam e que iriam ____________ 
ao processo. 

 
(A) Ficaram acertadas – mesmas – anexas 
(B) Ficou acertado – mesmo – anexo 
(C) Ficou acertadas – mesmo – anexo 
(D) Ficaram acertadas – mesmo – anexo 
(E) Ficou acertadas – mesmas – anexas 

 

12. Já _____________ muitos anos que só _____________ 
ruínas das edificações que _____________ nesta região. 

 
(A) fazem – existe – haviam 
(B) fazem – existe – havia 
(C) fazem – existem – haviam 
(D) faz – existem – havia 
(E) faz – existem – haviam 

 

13. A maneira como são expostos os assuntos não 
___________ os alunos, que disso se _____________. 

 
(A) atraem – queixa 
(B) atrai – queixam 
(C) atraem – queixaram 
(D) atrai – queixou  
(E) têm atraído – queixaram 

 

14. A casa _____________ eu quero ir, está com a porta 
_____________ aberta e com _____________ arbustos 
na frente. 

 
(A) que – meia – bastante 
(B) em que – meio – bastante 
(C) a que – meio – bastantes 
(D) em que – meia – bastante 
(E) à que – meio – bastantes 

 

15. Ele só respeitava _____ contudo _____ o professor de 
Matemática _______ ela ________ o de Português. 

 
(A) , –– , –– ; –– , 
(B) , –– , –– , –– : 
(C) ; –– , –– ; –– : 
(D) ; –– , –– : –– , 
(E) ; –– , –– , –– : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. São poderes do Município, à luz da Lei Orgânica do 
Município de Alvorada:  

 
I - o Executivo. 

II - o Legislativo.  
III - o Judiciário. 
 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II.  
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

17. À luz da Lei Orgânica do Município de Alvorada, a 
iniciativa de leis municipais cabe 

 
I - a qualquer vereador. 

II - ao Prefeito. 
III - a qualquer eleitor individualmente, mas, nesse caso, 

mediante protocolo na Câmara de Vereadores. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II.  
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

18. Considere as assertivas abaixo, à luz do Regime Jurí-
dico Único dos Servidores Públicos Municipais de Alvo-
rada – Lei 730/1994. 

 
I - A posse em cargo público dar-se-á no prazo de 

até vinte dias contados da data de publicação do 
ato de nomeação, para os candidatos que se 
apresentarem em até 05 (cinco) dias após convo-
cação. 

II - O prazo de 15 (quinze) dias para a posse não 
poderá ser prorrogado. 

III - Quando não localizado o candidato, via corres-
pondência ou telefone, deverá ser procedido o 
chamamento por publicação em jornal de grande 
circulação. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III.  
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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19. Considere as assertivas abaixo, à luz do Regime Jurí-
dico Único dos Servidores Públicos Municipais de Alvo-
rada – Lei 730/1994. 

 
I - É dever do servidor  manter conduta compatível 

com a moralidade administrativa. 

II - É proibido ao servidor utilizar papel ou recursos 
materiais da repartição em serviços ou atividades 
particulares. 

III - Ao servidor é vedado, mesmo que em trabalho 
assinado, criticar atos do Poder Público do ponto 
de vista doutrinário ou da organização do serviço. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II.  
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

20. Considere as assertivas abaixo, à luz do Regime Jurí-
dico Único dos Servidores Públicos Municipais de Alvo-
rada – Lei 730/1994. 

 
I - O servidor responde civil, penal e administrativa-

mente pelo exercício irregular de suas atribuições. 
II - A responsabilidade civil decorre do ato omissivo 

ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em 
prejuízo ao Erário ou a terceiros. 

III - Tratando-se de danos causados a terceiros, 
responderá o servidor perante a Fazenda Pública, 
em ação regressiva. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II.  
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando cada princípio do Sistema Único de Saúde 
(SUS) ao grupo a que pertence. 

 
(1) princípios éticos / doutrinários 
(2) princípios organizacionais / operativos 

 
(  ) integralidade 
(  ) regionalização 
(  ) universalidade 
(  ) equidade 
(  ) descentralização 
(  ) participação social 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 2 – 1 – 1 – 2 – 1. 
(B) 2 – 1 – 1 – 2 – 2 – 1. 
(C) 1 – 2 – 1 – 1 – 2 – 2. 
(D) 2 – 1 – 2 – 1 – 1 – 2. 
(E) 1 – 2 – 1 – 2 – 1 – 1. 

 

22. No que se refere aos Conselhos de Saúde, assinale a 
alternativa que apresenta afirmação correta. 

 
(A) Conselho de Saúde é um órgão ou uma instância 

colegiada de caráter permanente e não deliberativo, 
em cada esfera de governo, com composição, 
organização e competência fixados em lei. 

(B) Para que os municípios recebam quaisquer recursos 
do Ministério da Saúde ou se habilitem a seus 
programas é necessário que o Conselho Municipal 
de Saúde exista e esteja em funcionamento. 

(C) Não é competência ou atribuição do Conselho 
Nacional de Saúde controlar as atividades das 
instituições privadas de saúde, credenciadas 
mediante contrato, ajuste ou convênio. 

(D) A representação total dos conselhos deve ser 
distribuída da seguinte forma: 50% devem ser 
trabalhadores da saúde; 25%, usuários; e 25%, 
prestadores de serviços (público e privado). 

(E) É permitido que o Conselho Nacional de Saúde 
credencie instituições de saúde que se candida-
tem a realizar pesquisa em seres humanos.  
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23. No que se refere à prevenção em saúde, considere as 
afirmações abaixo. 

 
I - A prevenção em saúde pode ser feita nos períodos 

de pré-doença e de doença. 
II - A prevenção primária, que se faz com a intercepção 

dos fatores pré-doença, inclui: promoção de saúde 
e proteção específica. 

III - A prevenção secundária é realizada no indivíduo, 
já sob a ação do agente causador do problema e 
inclui: diagnóstico, tratamento precoce e limitação 
da invalidez. 

IV - A prevenção terciária consiste na prevenção da 
incapacidade através de medidas destinadas à 
reabilitação. 

V - A prevenção quaternária não está relacionada ao 
risco de doenças, e sim ao risco de adoecimento 
iatrogênico, ao excessivo intervencionismo 
diagnóstico e terapêutico e à medicalização 
desnecessária. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

24. O Pacto pela Vida, de 2006, é o compromisso, entre 
os gestores do SUS, em torno de prioridades que 
apresentam impacto sobre a situação de saúde da 
população brasileira. Assinale o item que NÃO se 
encontra entre as prioridades pactuadas. 

 
(A) Saúde do Idoso. 
(B) Saúde do Trabalhador. 
(C) Fortalecimento da Atenção Básica. 
(D) Controle do câncer de colo do útero e da mama. 
(E) Promoção da Saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Em relação aos modelos políticos de saúde no Brasil, 
assinale a alternativa que apresenta afirmação correta. 

 
(A) O modelo do sanitarismo campanhista objetivava 

apenas sanear as cidades, atingindo seu auge nos 
anos 60, com a Campanha da Vacina. 

(B) Na época do Brasil ditatorial, dentre as principais 
características do sistema de saúde, destacaram-se 
o modelo dicotômico, entre ações curativas e 
preventivas, com acesso universal e expansão 
dos serviços públicos, reforçando a ideia do Estado 
forte. 

(C) Entre 1964 e 1984, período do autoritarismo, a 
taxa de mortalidade infantil, que se reduzira entre 
as décadas de 40 e 60, aumentou a partir de 
1964, bem como a da tuberculose, malária, doença 
de Chagas e acidentes de trabalho. 

(D) Os SUDS (Sistemas Unificados e Descentralizados 
de Saúde) são entendidos como estratégia que 
serviu de ponte para a instalação do SUS (Sistema 
Único de Saúde) e foram extremamente impor-
tantes entre 1989 e 2002, período Pós-Constituinte. 

(E) A Norma Operacional Básica de Assistência à Saúde 
(NOB-96), publicada no período Pós-Constituinte, 
preocupava-se em estabelecer as bases para que 
o SUS fosse transformado em um modelo médico-
assistencial privatista, privilegiando a lógica da 
produtividade.   

 

26. No que se refere aos direitos e deveres dos usuários 
do SUS, presentes na Portaria GM nº 1.820, de 
13/08/2009, assinale a alternativa que apresenta 
afirmação INCORRETA. 

 
(A) Toda pessoa tem direito ao tratamento adequado 

e no tempo certo para resolver o seu problema de 
saúde. 

(B) O cidadão tem direito ao acesso à anestesia em 
todas as situações em que for indicada, bem 
como a medicamentos e procedimentos que 
possam aliviar a dor e o sofrimento. 

(C) Toda pessoa tem a responsabilidade de fazer com 
que seu tratamento e recuperação sejam adequa-
dos e sem interrupção. 

(D) É direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, 
ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de 
qualquer discriminação, restrição ou negação em 
virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orien-
tação sexual, identidade de gênero, condições 
econômicas ou sociais, estado de saúde, de 
anomalia, patologia ou deficiência. 

(E) É direito do usuário a não submissão a nenhum 
exame de saúde pré-admissional, periódico ou 
demissional, sem conhecimento e consentimento, 
mesmo nos casos de risco coletivo ou risco a 
outras pessoas. 
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27. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), consi-
dere as afirmações abaixo, assinalando-as com V 
(verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) Os cargos e funções de chefia, direção e assesso-

ramento, no âmbito do SUS, só poderão ser exerci-
das em regime de tempo integral. 

(  ) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos 
ou empregos poderão exercer suas atividades em 
mais de um estabelecimento do SUS. 

(  ) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes 
para garantir a cobertura assistencial à população 
de uma determinada área, o Sistema Único de 
Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados 
pela iniciativa privada. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – V – V. 
(B) V – V – F. 
(C) V – F – V. 
(D) F – F – V. 
(E) F – F – F. 

 

28. A Lei 8.080, de 1990, define que as ações de vigilância 
sanitária devem ser executadas 

 
(A) apenas pelo governo federal, através do Ministério 

da Saúde e da Agricultura. 
(B) apenas pelo governo estadual, através da Secretaria 

da Saúde. 
(C) apenas pelo governo municipal. 
(D) pelas três esferas de governo: federal, estadual e 

municipal. 
(E) pelo governo municipal, com colaboração do 

governo estadual, através das Secretarias da 
Saúde de ambos. 

 

29. São procedimentos corretos do processo de trabalho 
da Saúde da Família: 

 
(A) manter atualizado o cadastramento das famílias e 

indivíduos, utilizando os dados para análise da situa-
ção de saúde apenas quando a Secretaria Municipal 
de Saúde solicitar. 

(B) definir precisamente o território de atuação, 
mapeando a área adstrita, com atualização a 
cada cinco anos. 

(C) realizar diagnóstico, programação e implementação 
das atividades segundo critérios de risco à saúde, 
priorizando solução dos problemas de saúde 
mais frequentes. 

(D) desenvolver trabalho restrito na área determinada, 
priorizando o atendimento individual do usuário. 

(E) promover e estimular a participação da comuni-
dade no controle social, apenas no aspecto do 
planejamento, deixando as funções de execução e 
avaliação das ações nas mãos do gestor local. 

 

30. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
relacionando os conceitos a suas definições. 

 
(1) Endemia 
(2) Epidemia 
(3) Efetividade 
(4) Eficácia 
(5) Eficiência 
(6) Especificidade 

 
(  ) É a capacidade do procedimento de investigação de 

efetuar diagnósticos corretos da ausência de doença 
quando esta não está presente (verdadeiros 
negativos). 

(  ) Pode ser considerada uma alteração, espacial ou 
cronologicamente delimitada, do estado de saúde-
doença de uma população, caracterizada por uma 
elevação progressivamente crescente, inesperada e 
descontrolada dos coeficientes de incidência de 
determinada doença. 

(  ) Relação entre os recursos utilizados e os resultados 
obtidos em determinada atividade. A produção efici-
ente é aquela que maximiza os resultados obtidos 
com um dado nível de recurso ou minimiza os 
recursos necessários para obter determinado resul-
tado. 

(  ) Resultados ou consequências de determinado 
procedimento ou tecnologia de saúde quando apli-
cados na prática. Faz referência a situações reais. 

(  ) Resultados ou consequências  de um tratamento, 
medicamento, tecnologia ou programa de saúde, 
desde um ponto de vista estritamente técnico, ou 
numa situação de utilização ideal. 

(  ) Qualquer doença espacialmente localizada, tempo-
ralmente ilimitada, habitualmente presente entre os 
membros de uma população e cujo nível de inci-
dência se situe sistematicamente nos limites de 
uma faixa que foi previamente convencionada para 
uma população e um período determinados. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) 6 – 2 – 3 – 4 – 5 – 1. 
(B) 2 – 1 – 3 – 5 – 4 – 6. 
(C) 2 – 6 – 5 – 3 – 1 – 3. 
(D) 6 – 2 – 4 – 5 – 3 – 1. 
(E) 6 – 2 – 5 – 3 – 4 – 1. 
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31. Assinale a alternativa que NÃO apresenta sinais e 
sintomas de PCR (Parada Cardiorrespiratória). 
 
(A) Palidez, pele fria e úmida. 
(B) Ausência de respiração, midríase. 
(C) Dor intensa, palidez e náuseas. 
(D) Ausência de pulso periférico. 
(E) Perda de consciência, pele fria e úmida. 
 

32. São ações imediatas que devem ser executadas pela 
equipe de enfermagem no atendimento da PCR (Parada 
Cardiorrespiratória): 
 
I - promover a segurança do paciente através de 

grades no leito. 
II - puncionar acesso venoso periférico. 

III - garantir a higiene oral e perineal do paciente. 

IV - providenciar imediata monitorização cardíaca. 
 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) Apenas II, III e IV. 
 

33. O vômito com sangue, que pode ser vivo (sangue 
fresco) ou em borra de café (sangue digerido), deno-
mina-se 
 
(A) hematêmese. 
(B) melena. 
(C) enterorragia. 
(D) hematoquezia. 
(E) ressangramento. 

 

34. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma conse-
quência do uso continuado de álcool por muitos anos. 

 
(A) Câncer de cabeça e pescoço. 
(B) Câncer de fígado e pâncreas. 
(C) Úlcera péptica. 
(D) Câncer de pele. 
(E) Insuficiência cardíaca congestiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 
 

(1) Fecaloma  
(2) Polaciúria  
(3) Flatulência  
(4) Poliúria  
(5) Disúria 
 
(  ) Sensação desagradável de presença de gases em 

excesso no intestino. 
(  ) Micção dolorosa. 

(  ) Quantidade excessiva de urina em 24 horas, acima 
de 2000ml. 

(  ) Massa compacta de matéria fecal, de consistência 
dura, que se forma em casos de constipação. 

(  ) Micção muito frequente, mas em pouca quantidade. 
 
A sequência numérica que preenche corretamente os 
parênteses, de cima para baixo, é 
 
(A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
(B) 1 – 3 – 4 – 5 – 2. 
(C) 2 – 3 – 5 – 4 – 1. 
(D) 3 – 5 – 4 – 1 – 2. 
(E) 3 – 2 – 4 – 1 – 5. 

 

36. A equipe de enfermagem tem sido  conclamada a 
engajar-se na campanha pela segurança  do paciente, 
desde o ano de 2004, quando foi lançada a Aliança 
Mundial pela Segurança do Paciente. Essa ação foi ini-
ciada por qual entidade? 
 
(A) Secretaria Municipal da Saúde. 
(B) Secretaria Estadual da Saúde. 
(C) Ministério da Saúde. 
(D) Organização Pan-Americana de Saúde. 
(E) Organização Mundial da Saúde. 

 

37. A identificação correta do paciente é uma das metas 
internacionais estabelecidas para a segurança do 
paciente. Para o alcance dessa meta, é recomendado 
que todos os pacientes utilizem uma pulseira de iden-
tificação contendo dois identificadores, sendo um deles 
o nome completo do paciente. Com relação ao segundo 
identificador, é INCORRETA a utilização de  
 
(A) número do prontuário. 
(B) nome da mãe. 
(C) data de nascimento. 
(D) número do leito. 
(E) número do atendimento. 
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38. Os dispositivos da Política Nacional de Humanização 
são: 
 
I - acolhimento com classificação de risco. 

II - sistema de escuta qualificada para usuários e 
trabalhadores da saúde. 

III - programa de qualidade de vida e saúde para os 
trabalhadores da saúde. 

IV - visita aberta. 
 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e IV. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) I, II, III e IV. 

 

39. Ao nascimento, é prioridade no atendimento ao 
recém-nascido a termo: 

 
(A) a alimentação precoce. 
(B) o aquecimento do recém-nascido. 
(C) a higienização do bebê. 
(D) a administração da vacina da hepatite B. 
(E) a administração de vitamina K. 

 

40. A infecção puerperal é uma infecção bacteriana que 
surge no trato genital após o parto. Nesse caso, os 
cuidados dispensados pelo técnico de enfermagem à 
mulher incluem: 

 
I - avaliar a temperatura a cada 8 horas. 

II - administrar dipirona. 
III - ensinar o cuidado perineal adequado. 

IV - observar os lóquios. 
 

Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e IV. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) Apenas I, III e IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


