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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO 

RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO EM SAÚDE 

EDITAL N O 01 – SEAP/SES-NM, DE 28 DE MAIO DE 2014. 
 
 

 
 

. 
 

Cargo 206 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 
 

Data e horário da prova:  
 

Domingo, 14/9/2014, às 8h30 
 
 

I N S T R U Ç Õ E S  
 
• Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; 

o um cartão de respostas ótico personalizado. 
• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação do cartão de respostas ótico estão 

corretas. 
• Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas, 

com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 
Sucesso é mais atitude do que aptidão. 

 
• Você dispõe de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá 

prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico. 
• Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 37 (trinta e sete) minutos do início da prova. 
• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e  

retirar-se da sala. 
• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas devidamente assinado. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material 

transparente. 
• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo 

fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; 
walkman; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; 
palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 
 
 

I NSTRUÇÕES PARA A  PROVA OBJETI VA 
 

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) 
a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas. 

• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa. 
• O cartão de respostas ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos 

locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta ou 

azul, o espaço a ela correspondente. 
• Marque as respostas assim:  
 
 
 

 

 

Tipo “C” 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 1 a 25 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 8 

 

Texto 1 para responder as questões de 1 a 3. 
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4 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

16 
 
 

 
18 
 
 
 

Fumantes passivos 
 

O tabagismo é hoje a principal causa de morte 
evitável, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). 
Ainda assim, cerca de um terço da população mundial
adulta é fumante, ou seja, 1,2 bilhão de pessoas. E seu vício 
afeta também as pessoas ao redor. 

O ar poluído pela fumaça do cigarro tem três vezes 
mais nicotina, monóxido de carbono e até 50 vezes mais 
substâncias cancerígenas do que a fumaça tragada pelo 
fumante ativo. Por conta desse veneno, os fumantes 
passivos ocupam o terceiro lugar na lista de mortes evitáveis 
da OMS, atrás do consumo excessivo de álcool. 

As crianças são as maiores vítimas, porque sofrem 
com os efeitos do cigarro antes mesmo de nascer. “De todos 
os fumantes passivos, 700 milhões são crianças. Isso 
corresponde à metade das crianças do mundo”, afirma 
Dr. Joaquim Rodrigues, pneumologista pediátrico e 
coordenador do Centro de Doenças Respiratórias da 
Pediatria do Einstein. 

 
Disponível em: <http://www.einstein.br/einstein-saude/bem-estar-e-qualidade-

de-vida/Paginas/fumantes-passivos.aspx>. Acesso em: 26/6/2014, com 
adaptações.

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 
Assinale a alternativa que, de acordo com a norma-padrão, 
preserva a relação de sentido do período “Ainda assim, cerca 
de um terço da população mundial adulta é fumante, ou seja, 
1,2 bilhão de pessoas.” (linhas 3 e 4) com o período anterior. 
 
(A) Devido a isso, cerca de um terço da população 

mundial adulta é fumante, ou seja, 1,2 bilhão de 
pessoas. 

(B) Apesar disso, cerca de um terço da população 
mundial adulta é fumante, isto é, 1,2 bilhão de 
pessoas. 

(C) Diante disto, cerca de um terço da população 
mundial adulta é fumante, o que representa 1,2 
bilhão de pessoas. 

(D) Conquanto isso, cerca de um terço da população 
mundial adulta é fumante, isto é, 1,2 bilhão de 
pessoas. 

(E) Não obstante isto, cerca de um terço da população 
mundial adulta é fumante, isto é, 1,2 bilhão de 
pessoas. 

 

QUESTÃO 2 _______________________  
 

Conforme as informações do texto, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) O tabagismo é a causa das mortes evitáveis, segundo 
a Organização Mundial da Saúde (OMS). 

(B) Há, no mundo, cerca de 1,2 bilhão de pessoas 
expostas ao ar poluído pela fumaça do cigarro. 

(C) Um terço da população mundial adulta inala direta ou 
indiretamente a fumaça do cigarro. 

(D) Na lista de mortes evitáveis da OMS, o consumo 
excessivo de álcool responde pelo segundo maior 
número de ocorrências. 

(E) Metade da população infantil mundial fuma direta ou 
indiretamente. 

 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
Considerando a norma-padrão e as questões gramaticais que 
envolvem o período “E seu vício afeta também as pessoas ao 
redor.” (linhas 4 e 5), assinale a alternativa correta. 
 
(A) Se, no lugar do verbo “afeta”, fosse empregado 

atinge, o uso da crase diante de “pessoas” passaria a 
ser facultativo. 

(B) Se, no lugar do verbo “afeta”, fosse empregado 
atinge, o uso da crase diante de “pessoas” passaria a 
ser obrigatório. 

(C) No lugar de “ao redor”, poderia ser empregada a 
construção as quais estão ao redor. 

(D) Outra redação possível seria E o vício delas afetam 
também as pessoas ao redor. 

(E) Caso fosse necessário substituir o termo “as pessoas” 
por um pronome pessoal oblíquo, o autor deveria 
utilizar obrigatoriamente lhes. 

 
Texto 2 para responder as questões de 4 a 6. 
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10 
 
 

Descongestionantes nasais podem aumentar a pressão 
 

Isso mesmo: aquelas gotinhas que você pinga no 
nariz (e carrega na bolsa) não são tão inofensivas quanto 
parecem, pois carregam uma substância que é um potente 
vasoconstritor, que tem como objetivo contrair os vasos e 
facilitar, assim, a respiração. A questão é que seu efeito 
não se restringe à mucosa nasal e, se usadas em dose 
muito elevada, tendem a aumentar a pressão de vasos 
presentes em outras partes do corpo. Com isso, problemas 
como glaucoma, hipertensão e até derrame podem “dar 
as caras”. 

 

Disponível em: <http://mdemulher.abril.com.br/saude/reportagem/
prevencao-trata/6-coisas-voce-precisa-saber-automedicacao-

787322.shtml>. Acesso em: 27/6/2014, com adaptações.
 

QUESTÃO 4 ________________________  
 
Acerca das questões sintáticas referentes ao trecho “aquelas 
gotinhas que você pinga no nariz (e carrega na bolsa) não são 
tão inofensivas quanto parecem” (linhas de 1 a 3), assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O termo “aquelas gotinhas” funciona como sujeito de 

“são” e “parecem”. 
(B) O verbo “pinga” é intransitivo. 
(C) O termo “no nariz” desempenha a função de objeto 

indireto. 
(D) O vocábulo “que” introduz uma oração coordenada, 

cujo sujeito é “você”.  
(E) O sujeito de “carrega” é indeterminado. 
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QUESTÃO 5 _______________________  
 

De acordo com as informações do texto, é correto afirmar 
que os descongestionantes nasais 
 

(A) são totalmente ofensivos à saúde, por isso não devem 
ser utilizados em hipótese alguma. 

(B) possuem uma substância que, se utilizada 
continuamente, pode prejudicar a respiração. 

(C) não são considerados bons vasoconstritores, pois seu 
objetivo é contrair os vasos nasais. 

(D) não afetam a mucosa nasal.  
(E) podem contribuir, caso sejam usados em dose muito 

elevada, para a ocorrência de problemas como 
glaucoma, hipertensão e até derrame. 

 

QUESTÃO 6 _______________________  
 
A respeito do pronome destacado em “A questão é que seu 
efeito não se restringe à mucosa nasal” (linhas 5 e 6), é 
correto afirmar que, conforme a norma-padrão, a colocação 
dele 
 
(A) antes de “restringe” é facultativa. 
(B) antes de “restringe” é obrigatória. 
(C) no meio de “restringe”seria mais adequada. 
(D) depois de “restringe” seria mais adequada.  
(E) depois de “restringe” seria obrigatória. 
 

QUESTÃO 7 _______________________  
 
De acordo com a norma-padrão, se, no lugar do verbo do 
período “A saúde pública necessita de profissionais 
competentes.”, fosse empregado o verbo 
 
(A) acreditar, a nova redação deveria ser A saúde 

pública acredita de profissionais competentes. 
(B) simpatizar, a nova redação deveria ser A saúde 

pública simpatiza-se com profissionais 
competentes. 

(C) lembrar , a nova redação deveria ser A saúde 
pública lembra de profissionais competentes. 

(D) clamar, a nova redação deveria ser A saúde pública 
clama por profissionais competentes. 

(E) acolher, a nova redação deveria ser A saúde pública 
acolhe a profissionais competentes. 

 

QUESTÃO 8 _______________________  
 
Quanto à acentuação gráfica dos vocábulos em “Todos têm 
direito a um serviço público de saúde de qualidade.”, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) O vocábulo “têm” está acentuado porque representa a 

terceira pessoa do plural do presente do indicativo do 
verbo ter. 

(B) A norma-padrão considera mais aceitável a forma 
têem no lugar de “têm”. 

(C) A palavra “público” é acentuada por ser 
proparoxítona terminada em vogal. 

(D) Os vocábulos “público” e “saúde” são acentuados 
pela mesma regra. 

(E) A palavra “saúde” é acentuada por ser paroxítona 
constituída de ditongo crescente na sílaba tônica. 

LEGISLAÇÃO APLICADA AOS SERVIDORES DO GDF 
Questões de 9 a 12 

 

QUESTÃO 9 ________________________  
 
Considerando o constante na seção da Fiscalização Contábil 
e Financeira do capítulo do Poder Legislativo, na Lei 
Orgânica do Distrito Federal vigente, assinale a alternativa 
correta quanto à composição no âmbito do Tribunal de 
Contas. 
 
(A) Dois conselheiros serão indicados pelo governador 

do Distrito Federal, com a aprovação da Câmara 
Legislativa, sendo um, alternadamente, entre 
auditores e membros do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas, indicados em lista tríplice pelo 
tribunal, segundo os critérios de antiguidade e 
merecimento. 

(B) Caberá à Câmara Legislativa indicar conselheiros 
para a primeira, segunda, quarta, sexta e sétima 
vagas, e ao Poder Executivo para a terceira e quinta 
vagas. 

(C) Os conselheiros não poderão ser nomeados se 
contarem com mais de 60 anos de idade. 

(D) Cinco conselheiros serão indicados pela Câmara 
Legislativa. 

(E) O auditor, quando em substituição a conselheiro, terá 
as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos 
do titular e, no exercício das demais atribuições da 
judicatura, as de juiz de direito da Justiça do Distrito 
Federal e Territórios. 

 

QUESTÃO 10 _______________________  
 
A Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que a 
remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e 
empregos públicos, dos membros de qualquer dos Poderes e 
dos demais agentes políticos do Distrito Federal, bem como 
os proventos de aposentadorias e pensões, não poderão 
exceder o subsídio mensal, em espécie, dos desembargadores 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na 
forma da lei. Acerca desse assunto, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Não existem exceções à sua aplicação. 
(B) Há dispositivo excepcionando sua aplicação aos 

subsídios do governador e dos deputados distritais. 
(C) Há dispositivo excepcionando sua aplicação aos 

subsídios dos deputados distritais. 
(D) Há dispositivo excepcionando sua aplicação aos 

subsídios do governador, dos deputados distritais e 
dos conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal. 

(E) É previsto que, se atingido o limite referido, é vedada 
a redução de salários que implique a supressão das 
vantagens de caráter individual, adquiridas em razão 
de tempo de serviço. 
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QUESTÃO 11 ______________________  
 
De acordo com as disposições expressas, contidas no âmbito 
do processo administrativo disciplinar previsto no regime 
jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, no 
que se refere à sanção de suspensão, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A conversão da penalidade de suspensão em multa é 

um direito do servidor, sendo suficiente, para sua 
operacionalização, o seu requerimento após a 
aplicação da penalidade originária. 

(B) É aplicada multa ao servidor inativo que houver 
praticado na atividade infração disciplinar punível 
com suspensão. 

(C) No lugar da advertência, pode ser aplicada, 
motivadamente, a suspensão de até 90 dias, se as 
circunstâncias assim o justificarem. 

(D) A suspensão é a sanção por infrações disciplinares 
médias e graves pela qual se impõe ao servidor o 
afastamento compulsório do exercício do cargo 
efetivo, com perda da remuneração ou subsídio dos 
dias em que estiver afastado. 

(E) Em caso de conversão, a multa deve ser fixada em 
até 50% do valor diário da remuneração ou subsídio, 
por dia de suspensão. 

 

QUESTÃO 12 ______________________  
 
O regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito 
Federal prevê que, durante o estágio probatório, são 
avaliadas a aptidão, a capacidade e a eficiência do servidor 
para o desempenho do cargo. A esse respeito, assinale a 
alternativa que apresenta todos os fatores a cuja observância 
deve obedecer o referido estágio probatório, conforme 
disposição expressa desse estatuto. 
 
(A) Assiduidade; disciplina; capacidade de iniciativa; 

produtividade; e, responsabilidade. 
(B) Pontualidade; disciplina; capacidade de iniciativa; e, 

produtividade. 
(C) Assiduidade; pontualidade; disciplina; capacidade de 

iniciativa; produtividade; e, responsabilidade. 
(D) Assiduidade; pontualidade; disciplina; capacidade de 

iniciativa; e, produtividade. 
(E) Pontualidade; disciplina; capacidade de iniciativa; e, 

responsabilidade.  
 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 
Questões de 13 a 16 

 

QUESTÃO 13 ______________________  
 
A respeito da Lei Federal no 8.080/1990, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Regulamenta a educação ambiental e institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental. 
(B) Dispõe acerca das condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e 
o funcionamento dos serviços correspondentes. 

(C) Disponibiliza critérios e valores de qualidade dos 
alimentos quanto à presença de substâncias 
químicas e à qualidade da água. 

(D) Institui e regulamenta o sistema de avaliação 
ambiental da fauna e flora. 

(E) Regulamenta o uso das Forças Armadas na 
prestação de serviços no ensino superior. 

 

QUESTÃO 14 _______________________  
 

Acerca da Lei Federal no 1.261/1904, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) Instituiu a vacinação antivaríola obrigatória para todo 
o território nacional. 

(B) Criou o Ministério da Saúde do Brasil. 
(C) Fundou a Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro, 

anexa ao Real Hospital Militar. 
(D) Fundou, na Bahia, o Colégio Médico-Cirúrgico no 

Real Hospital Militar da cidade de Salvador. 
(E) Instituiu o Instituto Nacional de Assistência Médica 

da Previdência Social (INAMPS). 
 

QUESTÃO 15 _______________________  
 

Um dos princípios finalísticos do SUS e, atualmente, o tema 
central em todos os debates acerca das reformas dos sistemas 
de saúde no mundo ocidental. Esse princípio diz respeito à 
necessidade de se “tratar desigualmente os desiguais”, de 
modo a se alcançar a igualdade de oportunidades de 
sobrevivência, de desenvolvimento pessoal e social entre os 
membros de uma dada sociedade. 
 

O princípio descrito é o da 
 

(A) integralidade. 
(B) universalidade. 
(C) discricionariedade. 
(D) proporcionalidade. 
(E) equidade. 
 

QUESTÃO 16 _______________________  
 

O prazo para a Conferência de Saúde reunir-se para avaliar a 
situação da saúde e propor as diretrizes para a formulação da 
política nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder 
Executivo ou, extraordinariamente, por este ou pelo 
Conselho de Saúde, é a cada 
 

(A) ano. 
(B) dois anos. 
(C) três anos. 
(D) quatro anos. 
(E) cinco anos. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 
Questões de 17 a 19 

 

QUESTÃO 17 _______________________  
 

Uma torneira com defeito vaza água à razão de 40 gotas por 
minuto. Considerando que, em média, 10 dessas gotas são 
equivalentes a 1 mL, qual é o tempo necessário para que, 
nessa torneira, sejam desperdiçados 2 L de água? 
 
(A) Menos de 6 horas. 
(B) Entre 6 e 7 horas. 
(C) Entre 7 e 8 horas. 
(D) Entre 8 e 9 horas. 
(E) Mais de 9 horas. 
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QUESTÃO 18 ______________________  
 
Na compra de uma mercadoria, Marcos soube que, se 
pagasse 80 reais de entrada, poderia pagar o restante em 
prestações de 110 reais cada uma; e, se pagasse 10 reais de 
entrada, poderia pagar o restante no mesmo número de 
prestações, mas de 120 reais cada uma. Nessas condições, o 
valor da mercadoria, em reais, é 
 
(A) menor que 500. 
(B) maior que 500 e menor que 600. 
(C) maior que 600 e menor que 700. 
(D) maior que 700 e menor que 800. 
(E) maior que 800. 
 

QUESTÃO 19 ______________________  
 
Em determinada comunidade, 40% dos membros praticavam 
exercícios físicos. Após campanha mostrando as vantagens 

dessa prática, 
�

�
 dos habitantes da comunidade juntou-se à 

turma dos que já praticavam, e não houve outras alterações. 
Com isso, a porcentagem dos habitantes que praticam 
exercícios físicos ficou igual a 
 
(A) 52,5. 
(B) 62. 
(C) 48. 
(D) 45. 
(E) 40,125. 
 

MICROINFORMÁTICA 
Questões de 20 a 22 

 

QUESTÃO 20 ______________________  
 
No que se refere à política de segurança, é correto afirmar 
que ela serve para definir 
 
(A) os direitos e as responsabilidades de cada um em 

relação à segurança dos recursos computacionais 
utilizados e as penalidades às quais se está sujeito, 
caso não seja cumprida. 

(B) as regras acerca do uso de senhas nos recursos 
computacionais, como tamanho mínimo e máximo, 
regra de formação e periodicidade de troca. 

(C) as regras quanto à realização de cópias de segurança, 
como tipo de mídia utilizada, período de retenção e 
frequência de execução. 

(D) como são tratadas as informações institucionais, ou 
seja, se podem ser repassadas a terceiros. 

(E) as regras de uso dos recursos computacionais, os 
direitos e as responsabilidades de quem os utilizam e 
as situações que são consideradas abusivas. 

 

QUESTÃO 21 ______________________  
 
Existem diversos tipos de códigos maliciosos, entre eles o 
spyware. Acerca desse assunto, é correto afirmar que 
spyware consiste em 
 
(A) programa que, além de executar as funções para as 

quais foi aparentemente projetado, também executa 
outras funções, normalmente maliciosas, sem o 
conhecimento do usuário. 

(B) programa ou parte de um programa de computador, 
normalmente malicioso, que se propaga inserindo 
cópias de si mesmo, tornando-se parte de outros 
programas e arquivos. 

(C) programa projetado para monitorar as atividades de 
um sistema e enviar as informações coletadas para 
terceiros. 

(D) programa que permite o retorno de um invasor a um 
computador comprometido, por meio da inclusão de 
serviços criados ou modificados para esse fim. 

(E) conjunto de programas e técnicas que permite 
esconder e assegurar a presença de um invasor ou de 
outro código malicioso em um computador 
comprometido. 

 

QUESTÃO 22 _______________________  
 
No Microsoft Word, o botão Formatar Pincel (Ctrl+Shift+C) 
do menu Área de Transferência serve para 
 
(A) copiar uma área selecionada no documento e  

colocá-la na área de transferência. 
(B) recortar uma área selecionada no documento e 

colocá-la na área de transferência. 
(C) copiar e recortar uma área selecionada no documento 

e colocá-la em outro local do documento. 
(D) copiar e colar uma área selecionada no documento. 
(E) copiar a formatação de uma área selecionada e 

aplicá-la a outra área. 
 

ATUALIDADES 
Questões de 23 a 25 

 

QUESTÃO 23 _______________________  
 
De janeiro a abril de 2014, foram confirmados pouco mais de 
4,6 mil casos de dengue no Distrito Federal, um número 44% 
menor do que o registrado no mesmo período de 2013. A 
dengue é objeto constante de campanhas de prevenção, pois é 
uma das doenças que causa maior impacto na saúde pública 
em todo o Brasil. A respeito desse assunto, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Para ajudar no combate à dengue, deve-se manter 

bem arejados tonéis, barris d’água e lixeiras. O lixo 
deve ser colocado, para a coleta, em caixas abertas de 
papelão reciclável. 

(B) A dengue na criança, na maioria das vezes, 
apresenta-se como uma síndrome febril com sinais e 
sintomas inespecíficos: apatia, sonolência, recusa da 
alimentação, vômitos, diarreia ou fezes amolecidas. 

(C) Há grande dificuldade para a confirmação da dengue 
e o respectivo diagnóstico clínico, pois, além de 
provocar sintomas comuns a outras doenças, os 
exames laboratoriais levam mais de duas semanas 
para terem o resultado disponibilizado. 

(D) A dengue é transmitida pela picada do mosquito 
Aedes aegypti, por meio da água, de alimentos 
contaminados ou por contato direto com um doente. 

(E) Campanhas de vacinação anuais, para que a 
população tome a “vacina do mosquito”, têm sido 
feitas desde 2005 pelas secretarias de saúde em todo 
o País, como uma das formas de reduzir a 
contaminação pela dengue. 
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QUESTÃO 24  ______________________  
 

Perto de completar 20 anos,  
Eixão do Lazer muda a rotina dos brasilienses 

 
Disponível em: 

<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2011/05/22/>.  
 
Em relação a esse tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O Eixo Monumental é bloqueado para o trânsito de 

carros aos domingos e feriados e torna-se um grande 
palco de lazer e manifestações cívicas e culturais.  

(B) Com inspiração na mesma ideia, em Taguatinga, foi 
criado o Pistão do Lazer há quatro anos. Aos 
sábados, as vias Pistão Sul e Pistão Norte ficam 
bloqueadas para o trânsito de veículos, e com o uso 
liberado apenas para pedestres e ciclistas. 

(C) O Eixo Rodoviário de Brasília tem forma de arco e é 
bloqueado para o trânsito de carros aos domingos e 
feriados, tornando-se um grande centro de lazer e de 
encontro da população local. 

(D) Durante o período da Copa do Mundo, o Eixão do 
Lazer foi transferido temporariamente para a Via 
Estrutural, para que não houvesse impedimento ao 
trânsito de seleções estrangeiras e turistas. 

(E) Com a inauguração do primeiro trecho do Expresso 
DF Sul, os ônibus que percorrem corredores 
exclusivos poderão transitar aos domingos pelo 
Eixão Sul rumo à rodoviária do Plano Piloto em 
intervalos de duas em duas horas. 

 

QUESTÃO 25  ______________________  
 

Abrir janelas, lavar as mãos e usar antibiótico direito 
evitam doenças 

 
Bactérias resistentes preocupam muito a 

Organização Mundial de Saúde. Alguns remédios para sífilis, 
infecção urinária e diarreia já não funcionam. 

A pediatra Escobar destacou que não se devem usar 
os medicamentos que sobraram do último problema nem 
compartilhar esses remédios, pois isso pode favorecer o 
aparecimento de bactérias mais difíceis de serem combatidas. 

Para quem faz uso de antibióticos, é preciso ainda 
tomar sempre o comprimido no horário certo e completar o 
ciclo de tratamento. 
 

Disponível em: <http://g1.globo.com/bemestar/noticia>. 
 Acesso em: 31/7/2014, com adaptações. 

 
O uso excessivo e, muitas vezes, inadequado de antibióticos 
tem proporcionado o aparecimento das superbactérias. 
Considerando as informações apresentadas, assinale a 
alternativa correta acerca desse tema. 
 
(A) Os antibióticos são usados contra as bactérias e 

fazem parte da categoria de medicamentos liberados 
no País, não havendo necessidade de apresentação de 
receita médica para a compra. 

(B) Até chegar à idade adulta, uma pessoa adquire muitas 
viroses intestinais e respiratórias, e a maior arma 
contra elas têm sido os antibióticos. 

(C) As infecções bacterianas estimulam o surgimento de 
superbactérias, pois, por não provocarem quadro 
febril na pessoa, permanecem por longo tempo sem 
serem percebidas.  

(D) Para se proteger contra doenças e criar anticorpos, o 
leite materno e as vacinas são uma excelente 
recomendação e devem ser tomados sempre. 

(E) A pessoa que utiliza um antibiótico prescrito deve 
suspender o uso assim que começar a se sentir 
melhor, podendo também diminuir a dose do 
remédio. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questões de 26 a 50 
 

QUESTÃO 26 _______________________  
 
Acerca das secreções digestivas hepáticas e pancreáticas, 
assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) A bile tem a função de dispersar as gorduras em 

pequenas gotículas; com isso, aumenta o contato de 
gorduras com as enzimas digestivas. 

(B) A tripsina é secretada pelo fígado e tem a função de 
reduzir a acidez do quimo vindo do estômago, 
preparando o órgão para a ação das enzimas 
intestinais. 

(C) A lípase pancreática tem a função de digerir algumas 
gorduras já preparadas pela bile. 

(D) A amilase pancreática finaliza a digestão do amido, 
com início na amilase salivar.  

(E) A nuclease é responsável por digerir os ácidos 
nucleicos. 

 

QUESTÃO 27  ______________________  
 
Os materiais que não podem ser esterilizados em autoclave 
são as (os) 
 
(A) pinças. 
(B) roupas privativas. 
(C) compressas cirúrgicas. 
(D) tesouras. 
(E) cateteres. 
 

QUESTÃO 28  ______________________  
 
Conforme a Lei no 10.216/2001, não constituem direitos da 
pessoa portadora de transtorno mental 
 
(A) ser tratada em ambiente terapêutico, com 

informações a respeito de sua doença e de seu 
tratamento.  

(B) ter garantia de sigilo nas informações prestadas. 
(C) ser protegida contra qualquer forma de abuso e 

exploração, bem como ter acesso aos meios de 
comunicação disponíveis. 

(D) ser tratada como doente, evitando contato com os 
familiares e a comunidade, o qual poderá ser 
retomado somente após a recuperação total do 
indivíduo. 

(E) ser tratada em serviços comunitários de saúde 
mental, preferencialmente. 
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QUESTÃO 29  ______________________  
 
A respeito do iodóforo, produto indicado para fazer a 
higienização das mãos da equipe cirúrgica, assinale a 
alternativa incorreta. 
 
(A) Pode causar irritação na pele, porém menor que os 

compostos de iodo. 
(B) Apresenta efeito residual. 
(C) Apresenta espectro antimicrobiano somente contra as 

bactérias gram-positivas. 
(D) Possui velocidade de ação intermediária.  
(E) Oferece aceitabilidade variável para as mãos. 
 

QUESTÃO 30  ______________________  
 
A diminuição do volume urinário eliminado em 24 horas, 
que pode estar presente em pacientes com insuficiência renal, 
choque e desidratação, é denominada 
 
(A) oligúria. 
(B) nictúria. 
(C) disúria. 
(D) anúria. 
(E) poliúria. 
 

QUESTÃO 31  ______________________  
 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta para 
realização da ressuscitação cardiopulmonar (RCP). 
 
(A) Abrir as vias aéreas – boa ventilação – desfibrilação 

– checar as vias aéreas. 
(B) Checar a respiração da vítima – abrir as vias aéreas – 

boa ventilação – desfibrilação. 
(C) Boa ventilação – checar a respiração da vítima – 

desfibrilação – abrir as vias aéreas. 
(D) Desfibrilação – abrir as vias aéreas – checar a 

respiração da vítima – boa ventilação. 
(E) Checar a respiração – desfibrilação – abrir as vias 

aéreas – boa ventilação. 
 

QUESTÃO 32  ______________________  
 
O papel da enfermagem na saúde mental é muito importante 
na recuperação do paciente e deve sempre utilizar as 
referências dos diagnósticos médicos. Com base nessa 
declaração, é correto afirmar que o técnico em enfermagem 
deve 
 
(A) indagar ao paciente por que ele age daquela maneira. 
(B) argumentar com o paciente que o medo, o ritual ou 

mesmo a hostilidade não têm motivo. 
(C) obedecer sempre às ordens da equipe de 

enfermagem. 
(D) agir terapeuticamente, observando, ouvindo e 

compreendendo o que se passa com o paciente. 
(E) ficar sempre na defensiva, pois trabalhar com 

paciente psiquiátrico é sempre um perigo. 

QUESTÃO 33  ______________________  
 
Com relação à assistência da equipe de enfermagem em 
casos de choque cardiogênico, é correto afirmar que se deve 
 
(A) deixar o paciente deitado e sedado. 
(B) verificar somente a temperatura axilar. 
(C) manter a permeabilidade do cateter Swan-Ganz. 
(D) aliviar a dor com medicação analgésica, por meio de 

altas doses.  
(E) administrar hemostáticos e diuréticos.  
 

QUESTÃO 34  ______________________  
 
De acordo com o calendário de vacinação da criança, da 
Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), a vacina 
meningocócica C conjugada deve ser aplicada sob a seguinte 
orientação: 
 
(A) 1a dose com 3 meses; 2a com 5 meses; reforços com 

12 a 15 meses e 5 a 6 anos, respectivamente.  
(B) dose única ao nascer. 
(C) 1a dose ao nascer; 2a dose com 2 meses; 3a dose com 

6 meses. 
(D) 1a dose com 9 meses; reforço com 9 a 10 anos. 
(E) 1a dose com 12 meses; 2a dose com 15 a 24 meses. 
 

QUESTÃO 35  ______________________  
 
Considerando a orientação a uma mãe que voltou a trabalhar 
e ainda está amamentando, no que se refere à armazenagem 
do leite materno, assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) No trabalho, a mãe pode tirar o leite, guardando-o em 

um frasco de vidro e armazenando-o sob 
refrigeração. 

(B) O leite aquecido que não foi usado deve ser jogado 
fora. 

(C) O excesso de leite pode ser doado para um banco de 
leite humano (BLH), devendo ser congelado após a 
ordenha, imediatamente. 

(D) O leite materno não deve ser fervido; deve ser 
aquecido em banho-maria. 

(E) A conservação e a validade do leite cru no freezer 
devem ser de até 45 dias. 

 

QUESTÃO 36 _______________________  
 
As atividades básicas na promoção da saúde do adolescente 
constituem ações que incluem promoção, diagnóstico, 
tratamento e recuperação, buscando satisfazer as 
necessidades de atenção nos diversos níveis. A esse respeito, 
é correto afirmar que a adição de flúor na água, conjugada 
com bons hábitos alimentares, está associada ao nível de 
atenção denominado saúde 
 
(A) bucal. 
(B) mental. 
(C) sexual. 
(D) escolar. 
(E) reprodutiva. 
 



PROVA A
PLIC

ADA

 

CONCURSO PÚBLICO – SEAP/SES-NM 206 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – TIPO “C” PÁGINA  8/9 

QUESTÃO 37 ______________________  
 
O processo administrativo do serviço de enfermagem que 
determina o início do relacionamento do paciente  
denomina-se 
 
(A) alta hospitalar. 
(B) centro de diagnóstico. 
(C) transferência para outro hospital. 
(D) admissão do paciente. 
(E) remoção do paciente. 
 

QUESTÃO 38  ______________________  
 
A doença considerada de notificação compulsória imediata, 
quando o caso for suspeito ou confirmado, é a 
 
(A) leishmaniose visceral. 
(B) malária. 
(C) hantavirose. 
(D) esquistossomose. 
(E) sífilis congênita. 
 

QUESTÃO 39  ______________________  
 
A febre tifoide é causada por 
 
(A) vírus. 
(B) bactéria. 
(C) fungo. 
(D) riquétsia. 
(E) protozoário. 
 

QUESTÃO 40  ______________________  
 
Em relação à tuberculose pulmonar, é correto afirmar que o 
suspeito de ser portador dessa doença é o indivíduo que 
apresenta tosse por 
 
(A) tempo inferior a uma semana. 
(B) três dias. 
(C) cinco dias. 
(D) sete dias. 
(E) tempo igual ou superior a três semanas. 
 

QUESTÃO 41  ______________________  
 
Quanto ao efeito que corresponde à interação medicamentosa 
da correlação entre anti-hipertensivo e outro medicamento, 
assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) Captopril com antiácidos: reduz a biodisponibilidade 

do captopril. 
(B) Adenosina com dipiridamol: potencialização dos 

efeitos.  
(C) Dicumarol com laxantes: redução da absorção do 

dicumarol. 
(D) Furosemida com clofibrato: aumento dos níveis 

séricos. 
(E) Propanolol com reserpina: flutuação dos efeitos 

antiadrenérgicos. 
 
 

QUESTÃO 42  ______________________  
 
O tipo de luva utilizado nos trabalhos que envolvem 
amostras biológicas é a luva de 
 
(A) fio de Kevlar. 
(B) borracha antiderrapante. 
(C) procedimento. 
(D) látex nitrílico. 
(E) látex neoprene. 
 

QUESTÃO 43  ______________________  
 
Com base na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC  
no 306/2004, da Anvisa, é correto afirmar que os materiais 
perfurocortantes são classificados no grupo 
 
(A) A1. 
(B) A4. 
(C) B 
(D) D 
(E) E. 
 

QUESTÃO 44  ______________________  
 
Um exemplo de medicamento que não estimula a atividade 
simpática é a (o) 
 
(A) dopamina. 
(B) propanolol. 
(C) adrenalina. 
(D) dobutamina. 
(E) norepinefrina. 
 

QUESTÃO 45  ______________________  
 
As amostras utilizadas para a pesquisa de BAAR são 
 
(A) linfa e escarro. 
(B) sangue total e secreção de orofaringe. 
(C) líquor e aspirado traqueal. 
(D) soro e plasma. 
(E) lavagem brônquica e raspagem ungueal. 
 

QUESTÃO 46  ______________________  
 
Para a confecção do hemograma completo, a amostra deve 
ser coletada com anticoagulante, que inibe a síntese dos 
fatores de coagulação. Acerca desse assunto, é correto 
afirmar que o anticoagulante utilizado para essa coleta é o (a) 
 
(A) citrato de sódio. 
(B) EDTA. 
(C) fluoreto de sódio. 
(D) ativador de coágulo. 
(E) heparina. 
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QUESTÃO 47  ______________________  
 
A vitamina lipossolúvel que é indispensável no fígado, pois 
participa da síntese da protrombina e de várias proteínas 
relacionadas com a coagulação do sangue é a 
 
(A) A. 
(B) B. 
(C) K. 
(D) D. 
(E) E. 
 

QUESTÃO 48  ______________________  
 
O valor calculado do índice de massa corpórea (IMC), que 
está classificado na categoria obesidade de grau I encontra-se 
no intervalo de 
 
(A) 18,5 a 24,9. 
(B) 25 a 29,9. 
(C) 30,0 a 34,9. 
(D) 35,0 a 39,9. 
(E) 40,0 e acima. 
 

QUESTÃO 49  ______________________  
 

 
 

Disponível em: <http://www.brasilescola.com>. 
 
O símbolo de segurança apresentado identifica o risco  

 
(A) de irritante. 
(B) biológico. 
(C) inflamável. 
(D) corrosivo. 
(E) radioativo. 
 

QUESTÃO 50  ______________________  
 
A sinalização que fornece informações de salvamento e 
apresenta forma retangular, fundo verde e símbolo branco é 
denominada 
 
(A) combate de incêndio. 
(B) proibição. 
(C) obrigação. 
(D) emergência. 
(E) aviso ou alerta. 
 

Área livre 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 




