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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. 

 

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 Ocupacional- 

PCMSO. 
 

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. 
 

III) Consideram-se Agentes Biológicos os 

microrganismos, geneticamente 

modificados ou não; as culturas de células; 

os parasitas; as toxinas e os príons. 
 

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. 
 
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. 
 

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. 

 

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; 

 

C) O Conselho de Saúde não tem poder 

decisório  sobre o seu orçamento; 

 

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; 
 

E) As reuniões plenárias dos Conselhos de 

Saúde são abertas ao público e deverão 

acontecer em espaços e horários que 

possibilitem a participação da sociedade; 
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM PSF 

 

 

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. 
 
A) Genotoxicidade,  

B) Carcinogenicidade, 

C) Teratogenicidade  

D) Toxicidade séria e seletiva sobre órgãos e 

sistemas. 

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. 
 
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. 

 

C) Advertência verbal; censura; multa; 

suspensão do exercício profissional; 

cassação do direito ao exercício 

profissional. 

 

D) Suspensão do exercício profissional; 

Advertência verbal; censura; multa;  

cassação do direito ao exercício 

profissional. 

 

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) 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.  
 
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. 
 
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 
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integralidade, de acordo com os princípios 

da ética e da bioética. 

 

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. 

 

A) Decreto Nº 99.438, DE 7 DE AGOSTO DE 

1990. 

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

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

D) Decreto Nº 4.878, DE 18 DE NOVEMBRO 

DE 2003. 

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

de maio de 2003. 

 

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) Sistema Único de Saúde- SUS 

B) O Conselho Nacional de Saúde-CNS. 

C) Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde-CONASEMS. 

D) O Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde- CONASS 

E) Sistema Unificado e Descentralizado de 

Saúde (SUDS) 

 

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 

2003 

B) Resolução Nº 38 de 22 de março de 2018 

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

D) Resolução Nº 36 de 25 de janeiro de 2018 

E) Resolução Nº  13 de 23 de fevereiro de 

2017 

 

29. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Responda V se a opção for 

VERDADEIRA e F se a opção for 

FALSA para o que se afirma a seguir e 

assinale a alternativa com a sequência 

correta.  

 

(  ) 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 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. 

 

( ) 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. 

 

( ) 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 opção correta é  
 
A) VVFFV 

B) VFVFV 

C) FFVVV 

D) VFVFF 

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. 

A) A solidariedade. 

B) A felicidade. 

C) A ética. 

D) A humanização. 

E) A religiosidade. 

 

 

31. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Considerando as medidas de 

Biossegurança a serem adotadas na 

profilaxia das Infecções Hospitalares, 

relacionadas com a equipe de 

enfermagem no hospital, é CORRETO 

afirmar que devemos: 

 

A) Em caso de acidente, fazer o curativo 

suplementar, após a limpeza e assepsia do 

ferimento. 

 

B) Ter consciência profissional e bom senso, 

mantendo sempre atitudes prevencionistas. 

 

C) Fazer exames admissionais de seis em seis 

meses. 

 

D) Usar luvas de procedimentos ou cirúrgicas 

para realizar quaisquer cuidados de 

enfermagem. 

 

E) Usar mascara somente na troca de cama do 

paciente. 

 

32. (CONCURSO MAURITI/2018) A 

escolha da via de administração de 

medicamento depende do estado do 

paciente, da forma da droga e  do grau 

de absorção. A via mais rápida de 

administração de uma medicação é: 

 

A) Oral. 

B) Subcutânea. 

C) Endovenosa. 

D) Retal. 

E) Dérmica. 
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33. (CONCURSO MAURITI/2018)  A todo 

trabalhador dos serviços de saúde deve 

ser fornecido, gratuitamente, programa 

de imunização ativa ( NR 32) 

 

     Marque a opção correta em relação às 

vacinas que são ofertadas 

 

A) Tétano, difteria, hepatite B. 

B) Hepatite A, meningite, tétano.  

C) Rubéola, caxumba e hepatite C. 

D) Hepatite B, tétano e difteria. 

E) Difteria, coqueluche e tétano. 

 

34. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Responda V se a opção for 

VERDADEIRA e F se a opção for 

FALSA para o que se afirma a seguir e 

assinale a alternativa com a sequência 

correta.  

 

( ) A Composição da  Estratégia Saúde da 

Família (ESF) é composta por equipe 

multiprofissional que possui, no mínimo, 

médico generalista ou especialista em 

saúde da família ou médico de família e 

comunidade, enfermeiro generalista ou 

especialista em saúde da família, auxiliar 

ou técnico de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde (ACS). 

  

( ) O número de ACS deve ser suficiente para 

cobrir 100% da população cadastrada, com 

um máximo de 750 pessoas por agente e 

de 12 ACS por equipe de Saúde da 

Família, não ultrapassando o limite 

máximo recomendado de pessoas por 

equipe. 

( ) Cada equipe de Saúde da Família deve ser 

responsável por, no máximo, 4.000 

pessoas de uma determinada área, que 

passam a ter corresponsabilidade no 

cuidado com a saúde. 

 

( ) A Equipe de Saúde da Família está ligada à 

Unidade Básica de Saúde    (UBS) local. 

Esse nível de atenção resolve 100% dos 

problemas de saúde da população. 

Entretanto, se a pessoa precisar de um 

cuidado mais avançado, a ESF faz este 

atendimento. 

 

( ) A Estratégia Saúde da Família (ESF) busca 

promover a qualidade de vida da 

população brasileira mas não intervir nos 

fatores que colocam a saúde em risco, 

como falta de atividade física, má 

alimentação, uso de tabaco, dentre outros.  

 

De acordo com as opções acima, marque a 

resposta correta. 

 

A) VVFFF 

B) FFVFV 

C) FFVVV 

D) VFVFF 

E) VVVFF 

 

35. (CONCURSO MAURITI/2018) De 

acordo com os padrões respiratórios a 

_______________ é quando a frequência 

da respiração é regular, porém 

anormalmente lenta inferior a 12 

respiração por minutos. Quando a 

respiração é difícil, com profundidade e 

frequência aumentada, superior a 20 

respirações por minuto, denomina-se 

_________________.  
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A __________________, é quando a 

respiração cessa durante vários 

segundos, paradas persistentes resultam 

em retardo respiratório.  

A respiração é anormalmente profunda, 

regular e de alta frequência denomina-se 

___________.  

A_________________ a respiração é 

anormalmente superficial para duas ou 

três respirações seguidas de um período 

irregular de apneia. 

De acordo com a resposta correta preencha 

as lacunas.  
 
A) Respiração de Cheyne Stokes; 

Hiperventilação; Apneia; Taquipneia; 

Hipoventilação. 
 
B) Respiração de Biot; Hipoventilação; 

Taquipneia; Hipoventilação; Bradpneia. 
 
C) Taquipneia; Respiração de Kusmaul. 

Bradpneia; Respiração de Kusmaul;  

Respiração de Biot. 
 
D) Respiração de Kusmaul; Respiração de 

Biot.; Bradpneia; Hiperpnéia; Apneia. 
 
E) Bradpneia; Hiperpnéia; Apneia; Respiração 

de Kusmaul; Respiração de Biot. 

 

36. (CONCURSO MAURITI/2018) A 

medida da pressão arterial é o elemento-

chave para o estabelecimento do 

diagnóstico da hipertensão arterial. De 

acordo com os valores pressóricos 

descritos abaixo, marque a opção em que 

corresponde a classificação da Pressão 

arterial para adultos com 18 anos ou 

mais. 
 
A) Sistólica < 120 mmHg; Diastólica <80 

mmHg 
 
B) Sistólica 130 mmHg ; Diastólica 90 mmHg 
 

C) Sistólica  > 120 mmHg; Diastólica  >80 

mmHg 
 
D) Sistólica 140 mmHg; Diastólica 100 mmHg 
 
E) Sistólica 130 mmHg; Diastólica  60 mmHg 

 

37. (CONCURSO MAURITI/2018) O 

Sistema geniturinário (GU) e 

reprodutivo estão intimamente 

relacionados, e a identificação de 

alterações sutis neles pode significar a 

diferença entra atenção de emergência 

eficaz e ineficaz. 
 

Em relação ao Sistema Urinário, marque 

a opção correta. 
 
A) O sistema urinário é formado por 02 rins, 

02 ureteres, 01 bexiga, 01 Uretra 

 

B) No paciente do sexo masculino, o meato 

uretral não faz parte do sistema reprodutivo. 

 

C) No paciente do sexo feminino, o sistema 

reprodutivo é formado pela genitália interna 

(coletivamente denominada vulva, monte 

do púbis, lábios maiores, lábios menores, 

clitóris, vagina, meato uretral  e glândulas 

de Skene e Bartholin) e a genitália Externa ( 

vagina, útero, ovários e tubas uterinas). 

 

D) Cistite é uma inflamação da bexiga 

geralmente resultante de uma infeção 

ascendente. 

 

E) Os cálculos renais podem resultar de hiper-

hidratação. O aumento na produção de 

urina concentra substancias formadoras de 

calculo. 

 

38. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Desequilíbrio hidroeletrolítico é quando 

os níveis de hidratação e de eletrólitos 
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corporais (sódio, potássio, cálcio, 

magnésio, dentre outros estão 

descompensados. A 

___________________ surge pelo ganho 

de agua relativamente maior do que o do 

sal ou a perda de sal relativamente maior 

do que o da agua.       

 

A) Hipocalcemia 

B) Hipernatremia 

C) Hipovolemia 

D) Hiponatremia 

E) Hipercalcemia 

 

39. (CONCURSO MAURITI/2018) Uma 

das principais complicações que 

acometem os pacientes acamados são as 

úlceras de pressão, chamadas 

anteriormente de escaras, úlceras de 

decúbito ou ainda úlceras por 

compressão. Para prevenção das ulceras 

de pressão, marque V se a opção for 

verdadeira e V se a opção for falsa. 

 

( ) Mude frequentemente a posição dos 

pacientes. As mudanças de posição aliviam 

a pressão e restauram a circulação. 

 

( ) Massageie as proeminências ósseas, 

somente se a pele esbranquiçar com o alivio 

da pressão. 

 

( ) Mantenha a pele úmida, especialmente 

quando os pacientes não conseguem 

controlar as funções urinarias e intestinal 

 

( ) Ofereça uma dieta balanceada, deixe-o 

sempre na posição de supina. 

( ) Use recurso de posicionamento, como 

travesseiros, para manter duas partes do 

corpo livres do contato direto, uma com a 

outra. Alguns desses recursos absorvem a 

transpiração, reduzem o calor local e evitam 

a compressão do tecido. 

 

De acordo com as opções acima, marque a 

resposta correta 

 

A) VVFFF 

B) FFVFV 

C) FFVVV 

D) VVFFV 

E) VVVFF 

 

40. (CONCURSO MAURITI/2018) Dos 

padrões anormais de eliminação 

urinária. Relacione a 1ª coluna com a 2ª 

coluna 

1) Anuíra ( ) excreção de urina inferior 

a 400 ml em 24h. 

2) Poliúria    ( ) volume maior do que o 

normal de urina. 

3) Nictúria   ( ) refere-se a ausência de 

urina ou a um valor Igual 

ou inferior a 100ml em 24h. 

4) Oliguria (  ) micção durante a noite. 

5)Dissuria      (  ) refere-se à dificuldade ou 

desconforto ao urinar. 

 

Marque a opção que corresponde à resposta 

correta. 

 

A) 4,2,1,3,5 

B) 2,4,3,5,1 

C) 4,1,3,2,5 

D) 2,3,1,5,4 

E) 3,4,5,1,2 


