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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1

Os últimos acontecimentos no Brasil, que nos causam um crescente desconforto, inconformismo,

2

descrença e vontade de escapar de tanta escuridão, precisam ser revistos com olhar afinado para que possamos

3

procurar padrões, respostas, caminhos. A crise de identidade nos puxa para dentro de nós mesmos e desconstrói

4

a autoimagem de cordialidade e hospitalidade que tem sido a base de nossa identidade nacional, ao lado da

5

miscigenação e do sincretismo antropofágico que elegem valores como o jeito moleque, o drible, a ginga e a

6

malemolência, como prerrogativas para a felicidade.

7

Áudios vazados descortinam a conspiração de importantes figuras públicas apenas interessadas em

8

manter o status quo para salvaguardar suas vantagens corporativas e assegurar impunidades constitucionais – a

9

repetição da história de pouco mais de 500 anos do nosso país. As estruturas do poder refletem nossa

10

colonização, nossas elites conservadoras, nossa mentalidade autoritária, repressora, violenta. A democracia,

11

ainda jovem no Brasil, enfrenta a resistência de uma cultura forjada no sangue e na subjugação do outro. Nada

12

muito diferente do que acontece em outras democracias pelo mundo, já que a história das nações é repleta de

13

disputas fratricidas pelo poder. A novidade é que hoje uma parte considerável das pessoas tem acesso aos

14

acontecimentos em tempo real e canais onde podem expressar sua voz. Esse contexto é propício para avançarmos

15

para um novo patamar da democracia, mas o novo se confronta com o velho e as resistências de todo tipo

16

afloram, raivosas.

17

A desigualdade/violência contra as mulheres também é um tema em alta em vários lugares do mundo.

18

A luta pela igualdade entre os gêneros (incluindo aqui LGBTTs) em suas várias frentes, mobiliza, engaja e

19

empodera mulheres e minorias, aumentando a consciência de todos nós. Esse movimento mais uma vez toca em

20

algo ancestral, talvez o aspecto cultural mais arraigado que se possa encontrar – o papel do homem. Na coletiva

21

de imprensa dos delegados/secretário de segurança/Ministro da Justiça, que investigam um caso escandaloso de

22

estupro, ninguém consegue explicar por que suspeitos identificados não estão presos. A gravação e divulgação

23

do vídeo, a presença deles no momento em que estava sendo exposta a intimidade de uma adolescente de 16

24

anos, nada disso leva à detenção, nem mesmo preventiva. Não existem elementos jurídicos suficientes, eles

25

dizem. A cristalização do papel do homem está na legislação, está nos estatutos das instituições, na formação

26

dos profissionais, no senso comum que baliza nossas relações cotidianas. Mesmo as estruturas econômicas de

27

competição e disputa de poder são heranças da mentalidade guerreira, masculina em essência.

28

É possível argumentar que tudo o que construímos até aqui, como humanidade, é resultado dessa visão

29

de mundo e que não teríamos conseguido de outra forma. Mas mesmo esse argumento está estruturado na cultura

30

hegemônica. Não se trata de uma competição para definir qual o melhor modelo, ou de um julgamento do que é

31

do bem e o que é do mal. A mentalidade da guerra não pode servir como parâmetro para o novo que se anuncia.
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32

O mergulho é profundo, catártico. Ao mesmo tempo que, como brasileiros, somos compelidos a

33

repensar os parâmetros históricos que construímos para nossa convivência social, temos que rever nossos

34

impulsos atávicos que afloram estimulados pela reação defensiva que nos quer seguros em nossa zona de

35

conforto, por mais nefasta que ela seja. Uma dissonância cognitiva que nos obriga a agir, seja para conservar,

36

seja para mudar. Por isso tantas manifestações emocionais, rompimentos, agressões e ranger de dentes. Dói e a

37

dor é um motor potente.

38

Mais do que qualquer outro país, nossa miscigenação e nosso sincretismo antropofágico podem nos

39

ajudar a caminhar para esse futuro mais democrático e mais feminino. A ginga, a malemolência, a capacidade

40

de se adaptar e construir relações cordiais e hospitaleiras, sonho identitário que baliza nossa busca pela

41

felicidade, tem uma relação muito forte com o feminino. Nossa pátria mãe gentil, nós os filhos da floresta,

42

devotos de Iemanjá e de Nossa Senhora Aparecida, abraçaremos por fim os valores que nos são tão caros – a

43

amizade, o cuidado, o brincadeira, a transcendência. Desta vez, temos que fazer uma escolha consciente pela

44

ternura, mas ela prevalecerá porque já existe dentro de nós.

MAURICIO

ZANOLINI

–

FONTE:

https://bloguniversidadelivrepampedia.com/2016/05/31/a-crise-de-

identidade-do-brasil-nos-reinventara/
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01) Segundo o texto,

05) Com referência ao texto, pode-se afirmar:

A) A democracia no Brasil ainda não está consolidada
por ser ainda jovem.
B) A crise de identidade no Brasil não será resolvida,
pois o brasileiro perdeu seu jeito cultural de ser.
C) A democracia pressupõe compromisso de todos
com valores éticos, políticos e sociais que devem
norteá-la.
D) O desânimo existente no Brasil é prenúncio de que
o povo ainda é imaturo para enfrentar os problemas
advindos da democracia.

A) “nos” (L.1) e “nós” (L.3) exercem a mesma função
sintática.
B) “elementos” (L.24) complementa o verbo.
C) “na legislação” (L.25) tem valor predicativo.
D) “que”, em “temos que rever” (L.33), do ponto de
vista morfológico, vale por uma preposição, assim
como o “que”, em “temos que fazer” (L.43).

02) Sobre o texto, é CORRETO afirmar:

A) “argumentar” (L.28) constitui uma oração com
valor subjetivo.
B) “raivosas” (L.16) exerce a mesma função sintática
de “escandaloso” (L.21).
C) “elementos” (L.24), se for substituído o verbo
existir por haver, não muda a função sintática.
D) “apenas” (L.7) tem valor semântico de inclusão.

A) É dissertativo-argumentativo uma vez que
apresenta a defesa de uma opinião a respeito do
assunto em evidência.
B) Trata-se de uma exposição de fatos sem a emissão
de qualquer opinião a respeito do tema tratado.
C) É injuntivo, pois tem a finalidade de orientar, ditar
normas com a finalidade instruir.
D) A intenção do enunciador é criar na mente do leitor
uma imagem do que está sendo descrito. Por isso,
pode-se dizer que se trata de uma descrição.
03) A expressão “no momento” (L.23) expressa uma
circunstância que encontra equivalência no termo:
A) “no Brasil” (L.1).
B) “apenas” (L.7).
C) “ainda” (L.11).
D) “por fim” (L.42).
04) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é
CORRETO afirmar:
A) O termo “status quo” (L.8) sugere movimento.
B) A contração “do”, em “Nada muito diferente do que

06) Quanto aos recursos da língua usados no texto, é
correto afirmar:

07) A alternativa em que há uma explicação correta para
o termo transcrito é:
A) “tanta” (L.2) vale por um advérbio com valor
semântico de intensidade.
B) Na palavra “hoje” (L.13), o “h” é uma consoante
brasileira.
C) A oração “Não existem elementos jurídicos
suficientes” (L.24) exerce função objetiva.
D) “seguros” (L.34) exerce função de adjunto
adnominal.
08) No texto, o termo:
A) “bem” (L.31) é exemplo de derivação imprópria.
B) “mais”

acontece” (L.11/12), equivale a daquilo.
C) O travessão da linha 20 antecede um vocativo.
D) A expressão “ranger de dentes” (L.36) está usada
em seu sentido literal.

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

(L.35)

modifica

“nefasta”

(L.35),

quantificando a ação por ele expressa.
C)

“Por isso” (L.36), indica, nesse caso, modo.

D) “do que” (L.38) expressa comparação e não admite
apenas o uso de “que” para indicar a mesma ideia.
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09) A oração “já que a história das nações é repleta de
disputas fratricidas pelo poder” (L.12/13), em
relação à declaração principal, exprime:
A)
B)
C)
D)

Explicação.
Causa.
Conclusão.
Conformidade.

10) Uma análise dos elementos linguísticos que
compõem o texto permite afirmar:
A) “que” e “que”, em “É possível argumentar que tudo
o
que
construímos
até
aqui”
(L.28),
respectivamente, do ponto de vista morfológico,
pertencem à mesma classe gramatical.
B) O termo “até” (L.28) indica, nesse caso, acréscimo.
C) A forma verbal “acontece” (L.12) apresenta-se com
a mesma regência que “trata” (L.30).
D) O vocábulo “mesmos” (L.3), por ser expletivo e
representar apenas reforço, pode ser retirado da
frase, que manterá a coerência e correção
gramatical.
11) Foram usados por diferentes razões os sinais de
pontuação indicados em:
A) As vírgulas que separam, no contexto, “que nos
causam um crescente desconforto” (L.1) e “que
investigam um caso escandaloso de estupro”
(L.21/22).
B) Os travessões que destacam “a repetição da história
de pouco mais de 500 anos do nosso país” (L.8/9) e
“o papel do homem” (L.20).
C) As vírgulas que separam “raivosas” (L.16) e
“catártico” (L.32).
D) O travessão que antecede “a amizade, o cuidado, o
brincadeira, a transcendência” (L.47) e as vírgulas
que isolam “sonho identitário que baliza nossa
busca pela felicidade” (L.40/41).

13) A alternativa em que a oração transcrita tem função
restritiva é:
A) “que nos causam um crescente desconforto” (L.1).
B) “que possamos procurar padrões” (L.2/3).
C) “que hoje uma parte considerável das pessoas tem
acesso aos acontecimentos em tempo real”
(L.13/14).
D) “que se anuncia.” (L.31).
14) Exerce a mesma função sintática da expressão “das
nações” (L.12) o termo:
A)
B)
C)
D)

“de identidade” (L.3).
“da história” (L.9).
“do outro” (L.11).
“do vídeo” (L.23).

15) A ação verbal que está devidamente explicada é:
A) “possamos” (L.2) – ação certa no presente.
B) “tem sido” (L.4) – ação passada que se projeta para
o presente.
C) “estava “ (L.23) – ação passada concluída.
D) “teríamos” (L.29) – ação hipotética realizável no
futuro.

12) A alternativa em que há correspondência
sinonímica entre o termo transcrito e a expressão
indicada à direita é:
A)
B)
C)
D)

“forjada” (L.11) – misturada.
“fratricidas” (L.13) – mata o irmão.
“Arraigado” (L.20) – direcionado.
“catártico” (L.32) – contraído.

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
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INFORMÁTICA
16) Sobre conceitos de Internet, tecnologias,
ferramentas,
aplicativos
e
procedimentos
associados a Internet/Intranet e ferramentas e
aplicativos comerciais de navegação, de correio
eletrônico, julgue as afirmativas abaixo:
I.

No Google Chrome, a combinação de teclas CTRL
+ H é utilizada para acessar o Histórico do seu
navegador.
II. Os cookies são vírus, cujo objetivo é capturar dados
e senhas para uso em fraudes eletrônicas.
III. O protocolo SNMP é usado nos programas clientes
de e-mail para o envio de mensagens.
Está CORRETO o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

I e II, apenas.
I, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III

17) Hardware é a parte física do computador, ou seja, o
conjunto de peças e equipamentos que fazem o
computador funcionar. Sobre conceitos de
hardware, julgue os itens abaixo:
I.

Na especificação de equipamentos de informática,
quando se diz que "um computador possui 120 GB
SSD ", a referência está relacionada à memória
RAM do computador.
II. O programa necessário para dar partida no
computador é armazenado em uma memória cache,
que está localizada na placa-mãe do computador.
Assim, quando ligamos o computador, o
processador lê e executa o programa que está
localizado na memória cache do computador.
III. Teclado, mouse e Microfone são exemplos de
dispositivos de entrada de dados.
Está CORRETO o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
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QUESTÕES DE 16 A 20
18) Sobre o Microsoft Word 2013, em sua configuração
original, marque a alterativa CORRETA:
A) Para voltar a um cabeçalho ou rodapé para fazer
alterações, clique duas vezes na área do cabeçalho
ou rodapé.
B) Para usar um atalho de teclado para alternar entre
letras minúsculas, maiúsculas e para colocar a
primeira letra de cada palavra em maiúscula,
selecione o texto e pressione Ctrl+F3 até que a
formatação desejada seja aplicada.
C) O Word salva automaticamente no formato de
arquivo dotx. É possível salvar seu documento em
um formato diferente.
D) O Microsoft Word 2013 não faz verificação
gramatical para textos em português.
19) Considerando que foi digitado 110 na célula B2 de
uma planilha do Excel 2013, na sua configuração
padrão, assinale a alternativa que contém o
resultado da fórmula a seguir:
=MOD(B2;2)
A)
B)
C)
D)

55
110
0
2

20) O sistema operacional Windows 10 disponibiliza
diversos programas que são essenciais para uso
diário desse sistema. Um desses programas, a
Cortana, é um assistente virtual inteligente do
sistema operacional. Ela ajudará você a realizar
tarefas como: Abrir aplicativo no sistema, gerenciar
seu calendário, enviar lembretes com base na hora
etc.
Assinale a alternativa que contém a tecla de atalho para
abrir a área Pesquisar, onde normalmente estaria a
Cortana.
A)
B)
C)
D)

Win + E
Win + S
Win + CTRL + D
Win + K
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Com base no Programa de Controle de Infecção
Hospitalar, analise as afirmações abaixo e assinale
a alternativa correta.
I. Cirurgias Limpas - são aquelas realizadas em
tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação,
na ausência de processo infeccioso e inflamatório
local ou falhas técnicas grosseiras, cirurgias eletivas
com cicatrização de primeira intenção e sem
drenagem aberta. Cirurgias em que não ocorrem
penetrações nos tratos digestivo, respiratório ou
urinário.
II. Cirurgias Contaminadas - são aquelas realizadas em
tecidos recentemente traumatizados e abertos,
colonizados por flora bacteriana abundante, cuja
descontaminação seja difícil ou impossível, bem
como todas aquelas em que tenham ocorrido falhas
técnicas grosseiras, na ausência de supuração local.
Na presença de inflamação aguda na incisão e
cicatrização de segunda intenção, ou grande
contaminação a partir do tubo digestivo.
III. Cirurgias lnfectadas - são todas as intervenções
cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão,
em presença de processo infeccioso (supuração
local) e/ou tecido necrótico.
Está correto o que se afirma SOMENTE em:
A) Item I.
B) Item II.
C) Itens II e III.
D) Itens I, II e III.
22) De acordo com o Programa de Controle de Infecção
Hospitalar, consideram-se pacientes críticos,
EXCETO:
A) Pacientes de terapia intensiva.
B) Pacientes de berçário de alto risco.
C) Pacientes com síndrome de Burnout.
D) Pacientes submetidos a transplantes de órgãos.

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

QUESTÕES DE 21 A 40
23) Com base na Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, assinale a alternativa INCORRETA.
A) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na
formulação e execução de políticas econômicas e
sociais que visem à redução de riscos de doenças e
de outros agravos e no estabelecimento de
condições que assegurem acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços para a sua
promoção, proteção e recuperação.
B) Entende-se por vigilância sanitária, um conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento, a
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos
fatores determinantes e condicionantes de saúde
individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos.
C) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços
privados contratados ou conveniados que integram
o Sistema Único de Saúde (SUS) obedecem ao
princípio da universalidade de acesso aos serviços
de saúde em todos os níveis de assistência.
D) Os municípios poderão constituir consórcios para
desenvolver em conjunto as ações e os serviços de
saúde que lhes correspondam.
24) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde SUS:
I - a participação na formulação da política e na execução
de ações de saneamento básico;
II - a ordenação da formação de recursos humanos na
área de saúde;
III - a vigilância nutricional e a orientação alimentar;
IV - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho.
Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)

Somente os itens I e II estão corretos.
Somente o item IV está incorreto.
Somente os itens III e IV estão corretos.
Todos os itens estão corretos.
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25) Em relação às doenças sexualmente transmissíveis,
assinale a alternativa INCORRETA.
A) Cancro mole é uma doença sexualmente
transmissível causada por uma bactéria chamada
Haemophylus ducrey. É caracterizada por lesões
genitais múltiplas e ulceradas, dolorosas e que
apresentam secreção do tipo pus. Nos homens, as
feridas aparecem na glande, e nas mulheres ficam
na vagina e/ou no ânus e nem sempre elas são
visíveis, mas provocam dor durante o sexo ou ao
evacuar.
B) Gonorreia: a bactéria Neisseria gonorrhoeae, que
causa a doença, pode infectar a região genital
masculina e feminina, além do reto, olhos garganta
e articulações.
C) Herpes
genital:
é
causada
pelo
protozoário Trycomona vaginalis. Na mulher causa
corrimento amarelo, fétido, com cheiro típico, que
pode causar irritação urinária. Não há sintomas em
homens.
D) As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são
transmitidas, principalmente, por contato sexual
sem o uso de camisinha com uma pessoa que esteja
infectada, e geralmente se manifestam por meio de
feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas.
26) Ana, 14 anos, chegou ao Hospital Municipal com a
temperatura corporal entre 37,3º C a 37,7º C.
Utilizando o termo correto, Ana está:
A) Febril/ Febrícula.
B) Afebril.
C) Em estágio de Pirexia.
D) Em estágio de Hiperpirexia.
27) É um grupo de doenças metabólicas, caracterizado
por níveis aumentados de glicose no sangue, em
decorrência de defeitos na secreção ou na ação da
insulina, ou ambas:
A) Diabetes.
B) AIDS.
C) Hipertensão arterial sistêmica.
D) Anemia Falciforme.
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28) A via de administração de medicamentos indicada
para a aplicação da vacina BCG e como auxiliar em
testes diagnósticos e de sensibilidade é a via:
A)
B)
C)
D)

Intradérmica.
Sublingual.
Intramuscular.
Intranasal.

29) O técnico em enfermagem deve verificar quando da
administração de medicamentos via intramuscular,
o local ou sitio de aplicação. Nesse contexto, qual
região é considerada a mais segura, de fácil acesso
e com menor risco de complicações para
administração via intramuscular?
A)
B)
C)
D)

Região do músculo glúteo máximo.
Região do músculo vasto lateral da coxa.
Região ventroglútea.
Região do músculo tibial anterior.

30) São cuidados de enfermagem na instilação de
medicamentos oculares:
I - Não tocar a ponta do recipiente do medicamento em
qualquer parte do olho ou da face do paciente.
II- Fazer a higienização das mãos antes e após o
procedimento e adoe uma posição confortável.
III- Observar sinais de reação alérgica e efeitos colaterais
a medicação administrada.
IV- Utilizar álcool em gel para limpeza da região dos
olhos antes do procedimento.
Está correto o que se afirma SOMENTE em:
A)
B)
C)
D)

Item I.
Itens II e III.
Itens I, II e III.
Itens I, II, III e IV.

31) São funções
EXCETO:

do

Técnico

de

Enfermagem,

A) Auxiliar nos atendimentos de urgência e
emergência.
B) Auxiliar o Enfermeiro na prevenção e controle das
doenças transmissíveis em geral, em programas de
vigilância epidemiológica e no controle sistemático
da infecção hospitalar.
C) Preparar pacientes para exames, orientando-os
sobre as condições de realização dos mesmos.
D) Realizar cuidados de Enfermagem de maior
complexidade técnica e que exijam conhecimentos
científicos adequados e capacidade de tomar
decisões imediatas.
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32) A duração do trabalho de parto ativo nas multíparas
é em média de:
A) 5 horas
horas.
B) 3 horas
horas.
C) 7 horas
horas.
D) 8 horas
horas.

e é pouco provável que dure mais que 12
e é pouco provável que dure mais que 15
e é pouco provável que dure mais que 9
e é pouco provável que dure mais que 12

33) Analise as afirmações abaixo e indique como
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes
afirmativas:
( ) Na ameaça de abortamento, o orifício interno do colo
uterino encontra-se fechado; o volume do útero é
compatível com a idade gestacional.
( ) O abortamento é considerado habitual quando ocorre
perda espontânea e consecutiva de três ou mais
gestações antes da 22ª semana.
( ) Após o parto, deve-se incentivar a puérpera para
deambular após 2h, com a finalidade de prevenir
tromboembolismo.
( ) Entre as complicações do aborto destacam-se as
hemorragias, as infecções e evacuações
incompletas, e, no caso de aborto cirúrgico, as
lacerações cervicais e perfurações uterinas.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta,
de cima para baixo.
A)
B)
C)
D)

V, F, V, F.
F, V, F, V.
V, V, F, F.
V, V, V, V.

34) Em relação ao procedimento de aplicação das
vacinas, a vacina contra a febre amarela é aplicada:
A) Por injeção via subcutânea (sob a pele) na parte
superior do braço – músculo deltóide.
B) Por injeção via intramuscular no vasto lateral da
coxa (em crianças com menos de dois anos) ou na
parte superior do braço – músculo deltóide (em
crianças com mais de dois anos). São necessárias
três doses da vacina.

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

C) Por via intradérmica (injeção sob a pele) de
preferência no braço direito. É necessária somente
uma dose da vacina e o Ministério da Saúde
recomenda uma dose de reforço de seis a dez anos.
D) Por injeção via intramuscular na parte inferior do
braço – músculo deltóide – ou no vasto lateral da
coxa.
35) Em relação ao soro e vacina, assinale a alternativa
INCORRETA:
A) As vacinas são usadas como uma forma de proteção
que estimula nosso organismo a produzir anticorpos
contra determinada doença. Em razão dessa
característica, dizemos que a vacina é uma forma de
imunização ativa.
B) O soro, diferentemente da vacina, não possui função
preventiva, sendo usado apenas como forma de
cura.
C) As vacinas são produzidas a partir de antígenos
inativados ou atenuados, que, ao serem colocados
no corpo, estimulam a produção de anticorpos e
células de memória no sistema imunológico.
D) Os soros promovem uma imunização ativa.
36) O processo de destruir todas as formas de vida
microbianas que possam contaminar materiais e
objetos, como vírus, bactérias, fungos e outros, por
meio da utilização de agentes químicos ou físicos,
denomina-se:
A)
B)
C)
D)

Limpeza.
Esterilização.
Desinfecção.
Higienização.

37) O processo de remoção de sujidades orgânicas e
inorgânicas, redução da carga microbiana presente
nos produtos para saúde, utilizando água,
detergentes, produtos e acessórios de limpeza, por
meio de ação mecânica (manual ou automatizada),
denomina-se:
A)
B)
C)
D)

Limpeza.
Desinfecção.
Descontaminação.
Esterilização.
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38) Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS),
assinale a alternativa INCORRETA:

40) Em relação à respiração, assinale a alternativa
INCORRETA:

A) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais
e municipais, da Administração direta e indireta e
das fundações mantidas pelo Poder Público,
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema
Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
C) Entende-se por vigilância epidemiológica um
conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer
mudança
nos
fatores
determinantes
e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com
a finalidade de recomendar e adotar as medidas de
prevenção e controle das doenças ou agravos.
D) As ações e serviços de saúde, executados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou
mediante participação complementar da iniciativa
privada, serão organizados de forma centralizada e
sem níveis de hierarquia.

A) Dispneia: é a respiração difícil, trabalhosa ou curta.
É sintoma comum de várias doenças pulmonares e
cardíacas; pode ser súbita ou lenta e gradativa.
B) Apneia: ausência da respiração.
C) Ortopneia: respiração normal.
D) Bradipneia: respiração lenta, abaixo da
normalidade.

39) A avaliação dos sinais vitais instrumentaliza a
equipe de saúde na tomada de decisão sobre as
intervenções. Sobre o tema, analise as afirmações
abaixo:
I - Os sinais vitais não devem ser mensurados após o
paciente ser submetido a um procedimento
diagnóstico invasivo.
II - O esôfago é um local de mensuração de temperatura
central.
III – O pulso é um indicador do estado circulatório.
IV – Pressão arterial: Esse sinal vital é a medida da
pressão exercida pelo sangue nas paredes das
artérias. A pressão ou tensão arterial depende da
força de contração do coração, da quantidade de
sangue circulante e da resistência dos vasos.
Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)

Somente o item I está incorreto.
Somente os itens II e III estão corretos.
Somente o item IV está correto.
Todos os itens estão corretos.
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