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V) Das medidas de proteção o uso de luvas
não substitui o processo de lavagem das
mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes
e depois do uso das mesmas.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM PMC

21. (CONCURSO MAURITI/2018) A NR 32
tem por finalidade estabelecer as
diretrizes básicas para a implementação
de medidas de proteção à segurança e à
saúde dos trabalhadores dos serviços de
saúde, bem como daqueles que exercem
atividades de promoção e assistência à
saúde em geral.

A) II e III estão corretas.
B) I, II, e V estão corretas.
C) II, III e IV estão corretas.
D) I e IV estão corretas.
E) todas as opções estão corretas.
22. (CONCURSO MAURITI/2018) De
acordo com a Resolução nº 453, de 10 de
maio de 2012 da Estrutura e
funcionamento dos Conselhos de Saúde
todos estão corretos EXCETO.

Com base na NR-32, avalie as
proposições transcritas a seguir e indique a
opção correta.
I)

Sempre que houver transferência
permanente ou ocasional de um trabalhador
para um outro posto de trabalho, que
implique em mudança de risco, esta deve
ser comunicada de imediato ao médico
coordenador ou responsável pelo Programa
de Controle Médico de Saúde OcupacionalPCMSO.

A) Cabe ao Conselho de Saúde deliberar em
relação à sua estrutura administrativa e o
quadro de pessoal;
B) O Conselho de Saúde contará com uma
secretaria-executiva coordenada por pessoa
preparada para a função, para o suporte
técnico e administrativo, subordinada ao
Plenário do Conselho de Saúde, que
definirá sua estrutura e dimensão;

II) Em caso de exposição acidental ou
incidental, medidas de proteção devem ser
adotadas imediatamente, com base somente
nas previstas no Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais- PPRA.

C) O Conselho de Saúde não tem poder
decisório sobre o seu orçamento;

III) Consideram-se Agentes Biológicos os
microrganismos,
geneticamente
modificados ou não; as culturas de células;
os parasitas; as toxinas e os príons.

D) O Plenário do Conselho de Saúde se
reunirá, no mínimo, a cada mês e,
extraordinariamente, quando necessário, e
terá como base o seu Regimento Interno. A
pauta e o material de apoio às reuniões
devem ser encaminhados aos conselheiros
com antecedência mínima de 10 (dez) dias;

IV) Os trabalhadores com feridas ou lesões
nos membros superiores só podem iniciar
suas atividades após avaliação médica
obrigatória e não necessariamente com
emissão de documento de liberação para o
trabalho.

E) As reuniões plenárias dos Conselhos de
Saúde são abertas ao público e deverão
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acontecer em espaços e horários que
possibilitem a participação da sociedade;

D) Suspensão do exercício profissional;
Advertência verbal; censura; multa;
cassação do direito
ao exercício
profissional.

23. (CONCURSO MAURITI/2018) Dos
Medicamentos e das Drogas de Risco na
NR 32. Para efeito desta NR,
consideram-se medicamentos e drogas de
risco aquelas que possam causar: Todos
estão corretos, EXCETO.

E) Censura; multa; suspensão do exercício
profissional; advertência verbal; cassação
do direito ao exercício profissional.
25.
(CONCURSO MAURITI/2018) Dos
Princípios Fundamentais do Código de
Ética dos profissionais de enfermagem
todas estão corretas. EXCETO.

A) Genotoxicidade,
B) Carcinogenicidade,
C) Teratogenicidade

A)

D) Toxicidade séria e seletiva sobre órgãos e
sistemas.

A enfermagem é uma profissão
comprometida com a saúde e a qualidade de
vida da pessoa, família e coletividade.

B) O profissional de enfermagem atua na
promoção, prevenção, recuperação e
reabilitação da saúde, com autonomia e em
consonância com os preceitos éticos e
legais.

E) Iatrogenia
24. (CONCURSO MAURITI/2018) As
penalidades a serem impostas pelos
Conselhos Federal e Regional de
Enfermagem, conforme o que determina
o art. 18, da Lei n° 5.905, de 12 de julho
de 1973, são as seguintes: Marque a
opção que descreve a sequência correta
das penas.

C) O profissional de enfermagem participa,
como integrante da equipe de saúde, das
ações que visem satisfazer as necessidades
de saúde da população e da defesa dos
princípios das políticas públicas de saúde e
ambientais, que garantam a universalidade
de acesso aos serviços de saúde,
integralidade da assistência, resolutividade,
preservação da autonomia das pessoas,
participação da comunidade, hierarquização
e descentralização político-administrativa
dos serviços de saúde.

A) Advertência verbal; multa; censura;
suspensão do exercício profissional;
cassação do direito
ao exercício
profissional.
B) Censura; advertência verbal; suspensão do
exercício profissional; multa; cassação do
direito ao exercício profissional.

D) O profissional de enfermagem respeita a
vida, a dignidade e os direitos humanos, nas
dimensões e particularidade de cada
paciente.
E) O profissional de enfermagem exerce suas
atividades com competência para a
promoção do ser humano na sua

C) Advertência verbal; censura; multa;
suspensão do exercício profissional;
cassação do direito
ao exercício
profissional.
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integralidade, de acordo com os princípios
da ética e da bioética.

E) Sistema Unificado e Descentralizado de
Saúde (SUDS)

26. (CONCURSO MAURITI/2018) Dispõe
sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras
providências.

28. (CONCURSO MAURITI/2018) Marque
a opção que descreve qual a Resolução
que aprova as diretrizes para criação,
reformulação,
estruturação
e
funcionamento dos Conselhos de Saúde:
A) Resolução N.º 333, de 4 de novembro de

A) Decreto Nº 99.438, DE 7 DE AGOSTO DE

2003

1990.

B) Resolução Nº 38 de 22 de março de 2018

B) A Lei 8.080 de 19/09/1990.

C) Resolução Nº. 323 de 5 de outubro de 2004

C) A Lei 8.142 de 28/12/1990.

D) Resolução Nº 36 de 25 de janeiro de 2018

D) Decreto Nº 4.878, DE 18 DE NOVEMBRO

E) Resolução Nº 13 de 23 de fevereiro de

DE 2003.

2017

E) Decreto 4699/03 | Decreto nº 4.699, de 19
de maio de 2003.

29.
(CONCURSO
Responda
V
se
VERDADEIRA e F
FALSA para o que se
assinale a alternativa
correta.

27. (CONCURSO MAURITI/2018) 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.

( ) A Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de
2017 Aprova a Política Nacional de
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de
diretrizes para a organização da Atenção
Básica, no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS).

A) Sistema Único de Saúde- SUS
B) O Conselho Nacional de Saúde-CNS.
C)

Conselho

Nacional

de

MAURITI/2018)
a
opção
for
se a opção for
afirma a seguir e
com a sequência

Secretários
( ) A Atenção Básica será a principal porta de
entrada e centro de comunicação da RAS,
coordenadora do cuidado e ordenadora das
ações e serviços disponibilizados na rede.

Municipais de Saúde-CONASEMS.
D) O Conselho Nacional de Secretários de
Saúde- CONASS

( ) A Atenção Básica é o conjunto de ações de
saúde individuais, familiares e coletivas que
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envolvem
somente
o
tratamento,
reabilitação para redução de danos,
cuidados paliativos e vigilância em saúde.

31. (CONCURSO MAURITI/2018) Na
________________ , a causa mais comum
é a perda excessiva de potássio na urina,
causada pelo uso de medicamentos
diuréticos. Vômitos e diarreia também
podem levar à baixa quantidade de
potássio no sangue a partir do trato
digestivo. Denomina-se.

( ) A integração entre a Vigilância em Saúde e
Atenção Básica não é condição essencial
para o alcance de resultados que atendam às
necessidades de saúde da população, na
ótica da integralidade da atenção à saúde.
( ) Todas as UBS são consideradas potenciais
espaços de educação, formação de recursos
humanos, pesquisa, ensino em serviço,
inovação e avaliação tecnológica para a
RAS.

A) Hipocalemia.
B) Hipercalemia.
C) Hiponatremia.
D)Hipocalcemia.

A opção correta é

E) Hipernatremia;

A) VVFFV
32. (CONCURSO MAURITI/2018) Do
Sistema Nervoso Central é correto
afirmar.

B) VFVFV
C) FFVVV
D) VFVFF

A) O córtex cerebral, parte interna do
hemisfério, com vastos milímetros de
espessura, é composto de substancia
cinzenta , em contraste com o exterior do
encéfalo.

E) VVFVV
30. (CONCURSO MAURITI/2018)
De
acordo com a Portaria de Nº. 2.446 de 11
de novembro de 2014 no Art. 3º São
valores fundantes no processo de
efetivação da Política Nacional de
Promoção da Saúde- PNPS EXCETO.

B) As células nervosas ou neurônios
caracterizam-se por vários processos que
são especializadas pelo fato de exibirem em
grau elevado o fenômeno de irritabilidade e
condutibilidade.
C) O Sistema Nervoso pode ser dividido em
Sistema Nervoso Central, que compreende
os nervos cranianos, espinhais e periféricos,
e Sistema Nervoso Periférico que consiste
no encéfalo e medula espinhal.

A) A solidariedade.
B) A felicidade.
C) A ética.
D) A humanização.

D) As atividades mentais e comportamentais
elevadas, características dos seres humanos
, constitui uma função dos hemisférios
cerebrais, particularmente da medula
cerebral.

E) A religiosidade.
TÉCNICO EM PMC
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E) Fazem parte do sistema nervoso central
diversos nervos e gânglios nervosos.

demonstrar menos interesse que o habitual
por eventos diários.
C) Incentivar o cliente a continuar com seus
passatempos
favoritos,
interesses
recreativos e de lazer e estabelecer contato
com amigos para evitar o isolamento social.

33. (CONCURSO MAURITI/2018) Foi
solicitado uma visita domiciliar dos
profissionais do Programa Melhor em
Casa- PMC, para o Senhor JMS, ao
chegar na residência a equipe observa
que o cliente está com dormência, dos
braços (sobretudo em um lado do corpo);
confusão mental; dificuldade em falar;
distúrbios visuais; perda de equilíbrio;
tonturas; dificuldade na marcha; cefaleia
intensa. O paciente é encaminhado para
o Hospital.
Ao final da consulta o médico do PMC, dá
um achado clinico de:

D) Coordenar os cuidados fornecidos pela
equipe de saúde; ajudar a família a planejar
os aspectos dos cuidados.
E) Manter a atenção do cliente enquanto
estiver falando com ele. Não é necessário
alterar a comunicação, ele não apresenta
déficit em processar as informações.
35. (CONCURSO MAURITI/2018) No que
se diz respeito a Prática de enfermagem
em saúde comunitária é correto afirmar.

A) Demência senil.

A) A prática de enfermagem centrada na
comunidade requer um conjunto único de
habilidades e conhecimento.

B) Distúrbios Mental Orgânicos.
C) Doença de Alzheimer.

B) As práticas bem sucedidas de enfermagem
na saúde da comunidade envolvem a
construção de relações com a comunidade e
sensibilidade às mudanças da mesma.

D) Acidente vascular isquêmicos.
E) Anemia.
34. (CONCURSO MAURITI/2018) Ainda
no que se refere o quadro clinico do
Senhor JMS. Após a alta hospitalar na
Promoção dos Cuidados domiciliar e
comunitária e na orientação ao cliente
sobre autocuidado. Marque a opção
correta.

C) A enfermeira conhece a necessidade e
recursos dos membros da comunidade,
então não trabalha em colaboração com os
lideres comunitários para estabelecer os
programas de promoção da saúde e
prevenção de doenças.

A) Incentivar o cliente a retomar o máximo de
autocuidado possível, oferecer dispositivos
auxiliares quando indicado.

E) O pensamento critico é importante na
aplicação do conhecimento dos princípios
da saúde pública, enfermagem da
comunidade, teorias de família, e
comunicação em encontrar as melhores
abordagens em parcerias com s famílias.

D) A enfermeira deve ter habilidades para
atuar em defesa do paciente.

B) Avisar a família que o cliente pode se
cansar facilmente, ficar irritadiço e
contrariado por pequenos eventos e
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1) O estetoscópio foi posicionado de modo
firme demais contra a fossa antecubital.

36. (CONCURSO MAURITI/2018) A cada
batimento o coração bombeia uma
quantidade de sangue, o volume de
ejeção, para a aorta. Ele é de cerca de 70
ml no adulto. A força distende as paredes
arteriais e gera uma onda de pressão,
que é sentida na periferia como o pulso.
Em relação à frequência cardíaca é
correto afirmar:

2) Desinflação do manguito muito rápido.
3) Coloque o manguito 2,5 cm (1 polegada)
acima do local de pulsação, espaço
anticubital ou poplíteo.
4) Feche o bulbo da válvula de pressão no
sentido horário até ficar apertado
5) Infle rapidamente o manguito 45 mmHg
acima do local onde foi feita a palpação da
pressão sistólica ( pressão sistólica estimada
do paciente)

1) A frequência cardíaca de 80 bpm é
bradicardia
2) A frequência cardíaca rápida é considerada
em 50 bpm.

A opção correta é

3) É considerado como faixa normal no adulto
em repouso físico e mental uma frequência
de 50 a 90 bpm.

A) 3 e 5.

4) É considerado como faixa normal no adulto
em repouso físico e mental uma frequência
de 100 bpm

C) 1, 2, 5.

B) 2, 4 e 5.

D) Somente 1 e 2.
E) Todos os itens estão corretos.

5) A frequência cardíaca mais rápida
é
considerada acima de 90 bpm, denominase taquicardia.

38. (CONCURSO MAURITI/2018) Os
idosos mais velhos têm dificuldade de sair
de suas residências para buscar ajuda
médica, que, na maioria das vezes, se
resume à prescrição de analgésicos de
controle parcial da dor – muitos não têm
condição de benefício clínico com as
cirurgias de artroplastias, tanto pelas
comorbidades presentes como também
pelas múltiplas articulações acometidas.
Quando
encaminhados
à
Atenção
Domiciliar- AD, em uma situação de maior
fragilidade, nem sempre se beneficiam de
medicamentos que alteram o curso da
doença, pelos efeitos colaterais ou longo
período de instalação dos efeitos de drogas
que agem nessa linha.

Estão corretos os itens:
A) 3 e 5.
B) 2, 4 e 5.
C) 1 e 4.
D) 1 e 5.
E) Todos os itens estão corretos.
37. (CONCURSO MAURITI/2018) A
pressão arterial é a força exercida sobre
a parede e uma artéria pelo sangue
pulsante sob a pressão do coração. São
considerados erros Na Avaliação da
Pressão Arterial.
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( ) Esta posição promove completa expansão
dos pulmões e melhor
visualização da
simetria da parte superior do corpo

No que diz respeito às dificuldades de
locomoção podem restringir também,
EXCETO:
A) As atividades básicas de vida diária-AVD,

A sequência correta é:

B)

A) E,B,C,D,A
B) B,C,D,E,A
C) B, A,C,A,D
D) A, B,C,D,E
E) E, D,C,B,A

Favorecer quedas, incontinências e
isolamento social e, por fim, depressão e
Síndrome da Imobilidade.

C) Restrição de autonomia.
D) Deformidades.
E) A Hérnia de hiato.

40.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Conhecer
o
medicamento
a ser
administrado e principalmente a sua
ação, é primordial na resposta ao
tratamento do cliente. Nos cuidados de
enfermagem na administração de
Trombolíticos,
Marque V se a opção for se Verdadeiro e
F se a opção for Falso.

39. (CONCURSO MAURITI/2018) A
equipe de enfermagem precisa ter os
conhecimentos necessários para mudar o
paciente de posição de modo seguro e
sem causar nenhum tipo de dano. Para
todo e qualquer exame ou procedimento
deverá ser explicado previamente ao
paciente para transmitir segurança, além
de ocasionar uma boa assistência.
Associe as duas colunas relacionando o tipo
de itens à sua descrição. A seguir assinale a
sequencia correta.

( ) Não devem ser diluídos em soro glicosado
a 5%,não devendo ser agitado
( ) Utilizar o equipo microgota, ou bomba de
infusão preferencialmente
( ) Devem ser infundidos entre 10 a 15
minutos
( ) Não fazer aplicações intramusculares(IM),
pois o tempo de coagulação vai estar
aumentado.
( ) lavar as mãos antes e depois do preparo do
medicamento.

A) Posição sentada.
B) Posição de Sims.
C) Posição Decúbito dorsal.
D) Posição Decúbito lateral.
E) Posição Joelho no peito.

Marque a sequencia que se apresenta
Correta.

( ) Esta posição promove máxima exposição
da área retal
( ) Esta posição facilita a detecção de ruídos
( ) Esta é aposição mais normalmente relaxada.
Promove um fácil acesso a frequência do
pulso
( ) A flexão do quadril e joelho melhora a
exposição da região retal

A) VVVFV
B) FVFVV
C) FFFVV
D) VFVFV
E) VVFFV
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