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CADERNO
D E P R O VA

Técnico em

Enfermagem

Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento
do cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número
de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas
constitui a resposta correta em relação ao enunciado
da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de
prova completo e o cartão-resposta devidamente
preenchido e assinado.

29 de setembro

30 questões

14h30 às 18h30

4h de duração*

SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE

.
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Língua Portuguesa

5 questões

Leia o texto.
Humanização do profissional da saúde
O profissional da saúde deve entender que seu ofício
vai além de cumprir horário, de respeitar as normas de
trabalho, entre outras responsabilidades. Lidar com
vidas humanas demanda, acima de tudo, um posicionamento individualizado com estima e apreço.
Ao técnico em enfermagem compete respeitar a individualidade de seus pacientes, não os vendo somente
como um a mais para cuidar. Esse profissional deve
buscar uma proximidade ao tratar cada um, considerando sempre suas necessidades físicas e emocionais.
Sendo assim, cabe a você reconhecer sua vocação
para demonstrar humanização em seu relacionamento com os pacientes, como também colocar em
prática todo o aprendizado adquirido em sua formação técnica.
https://www.escoladapaz.com.br

1. Assinale a alternativa correta quanto à
concordância.
a. SQUARE Propôs-se diversos acordos aos enfermeiros.
b. Check-square Os Estados Unidos estão avançando nas pesquisas sobre a saúde.
c. SQUARE Haja visto o Memorando de número 07, fica
dispensado as atividades de hoje.
d. SQUARE Pode haver menas procura por vagas administrativas neste certame.
e. SQUARE A crise de abastecimento de água em diversas
cidades provocaram manifestações populares.

2. Assinale a alternativa cujas palavras estão corretamente escritas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

geito • viajem • jirafa
seicentos • gaz • açucar
privilégio • exceção • gaze
impecilho • desinteria • tussir
execussão • salcicha • acensorista

3. Assinale a alternativa que está de acordo com o
texto.
a. SQUARE O profissional da saúde não deve se envolver
com necessidades emocionais do paciente.
b. SQUARE Todos os pacientes fazem parte de um todo e
ninguém precisa de tratamento individualizado.
c. SQUARE O técnico de enfermagem precisa reconhecer
em cada paciente apenas uma pessoa a mais
para cuidar, sem proximidade alguma com ele.
d. SQUARE Cumprir o horário e respeitar as normas de
trabalho deve ser o foco principal na atuação
do técnico de enfermagem.
e. Check-square Para o profissional da área da saúde, é importante a humanização no relacionamento com
os pacientes.

4. Assinale a alternativa correta para constar em uma
redação de caráter oficial.
a. Check-square Este hospital foi visitado pelo Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado.
b. SQUARE Aquela autoridade demonstrou ser “gente fina”
quando veio a este departamento.
c. SQUARE Conforme relatório do mês anterior, haviam
menos pacientes infectados por sarampo.
d. SQUARE Vimos comunicar à Vossa Senhoria que não
houveram aglomerações de funcionário.
e. SQUARE Fazem anos que aconteceu muitas manifestações a favor do cumprimento de 6h na jornada
de trabalho.

5. Assinale a alternativa correta quanto à acentuação
gráfica.
a. SQUARE A idéia de nos reúnirmos aqui foi excelente.
b. SQUARE O femur foi atingido o que provocou uma especie de fratúra.
c. SQUARE Ele mostrou-se indiferente em relação ao proximo e a ajuda humanitaria.
d. Check-square A falta de saúde da população é um fenômeno
a ser estudado.
e. SQUARE Colocou sua rúbrica naqueles papéis, em um
ato heróico desnecessario.
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Conhecimentos Específicos

25 questões

8. No preparo da mulher para a coleta de secreção
cervical e vaginal, recomenda-se:
1. Que a mulher não esteja menstruada.
2. Evitar uso de cremes vaginais quatro dias
antes da coleta.
3. Abstinência sexual, sendo desejável três dias.
4. Evitar uso de ducha vaginal na véspera da
coleta.

6. O banho do paciente/cliente é uma das medidas
de prevenção de infecção cirúrgica no pré-operatório.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.
( ) Em cirurgia com implantes/próteses e cirurgia
de grande porte, o banho (corpo total) deve
ser 2 horas antes do procedimento cirúrgico.
( ) Em cirurgia eletiva, independentemente do
porte, o banho (corpo total) deve ser antes da
internação.
( ) O uso de antisséptico está reservado para
situações especiais como antes da realização de cirurgias de grande porte ou com
implantes/próteses.
( ) O banho não reduz a contagem de bactérias
colonizantes da pele do paciente/cliente, mas
retira as sujidades.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

V•V•V•F
V•F•V•V
V•F•V•F
F•V•F•V
F•F•V•F

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

9. O método antropométrico permite a avaliação
do peso, da estatura e de outras medidas do corpo
humano, sendo que as medidas devem ser realizadas
de forma correta.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.
(

(
7. São princípios do curativo ideal:
(

1. Reduzir a umidade entre a ferida e o curativo.
2. Permitir a troca gasosa e fornecer isolamento
térmico.
3. Ser impermeável a bactérias e ser asséptico.
4. Permitir a remoção sem traumas.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

Página 4

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

(

) Na aferição da circunferência em adultos, a
fita métrica deve ser colocada ao redor da
cintura no ponto médio entre a borda inferior
da última costela e a crista ilíaca.
) A balança plataforma é utilizada para pesar
crianças maiores de 3 anos, adolescentes,
adultos, idosos, gestantes e nutrizes.
) O termo “comprimento” é utilizado para a
estatura de crianças < de 2 anos e o termo
“altura” para a estatura de crianças > de 2 anos,
adolescentes, adultos, idosos e gestantes.
) Na medição da altura em crianças > de 2 anos,
adolescentes e adultos, a cabeça do indivíduo
deve ser posicionada no plano de Frankfurt.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

V•V•F•F
V•F•V•V
V•F•V•F
F•V•F•V
F•F•V•V
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10. A mulher com suspeita de gravidez apresenta
alguns sinais que ajudam no diagnóstico.

12. Pessoas com transtornos mentais apresentam
comportamentos diversos, dependendo do caso.

Relacione a coluna da esquerda com a da direita:

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

Coluna 1 Tipos de Sinais

(

1. Sinais de presunção
2. Sinais de probabilidade
3. Sinais de certeza

(

Coluna 2 Sinais
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Atraso menstrual
Tubérculos de Montgomery
Batimentos cardíacos fetais
Amolecimento da cérvice uterina
Hipersensibilidade nos mamilos

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

1•1•3•2•1
2•1•2•3•2
2•1•3•2•1
2•2•3•3•1
3•1•1•2•3

11. As Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto
recomendam que:
1. Mulheres em trabalho de parto podem ingerir
líquidos, de preferência soluções isotônicas,
ao invés de somente água.
2. Os métodos não farmacológicos de alívio da
dor devem ser oferecidos à mulher antes da
utilização dos farmacológicos.
3. A amniotomia precoce deve ser realizada de
rotina em mulheres em trabalho de parto.
4. A manobra de Kristeller não deve ser realizada
no segundo período do trabalho de parto.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

(
(

) Os delírios são crenças, verossímeis ou não,
que podem ser bizarras, mantidas pelo
paciente com uma convicção que não é
compartilhada pelas outras pessoas.
) As alucinações são alterações da sensopercepção do real, vividas como reais pela pessoa,
sendo que as mais frequentes são as visuais.
) A mania é um oposto da depressão, caracterizando-se por uma sensação de bem-estar e
onipotência incomuns à pessoa.
) Nas perturbações depressivas, o sono e o apetite são normalmente alterados e a autoestima e a confiança diminuem.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

V•F•V•V
V•F•V•F
V•F•F•V
F•V•V•F
F•F•V•V

13. No Calendário Nacional de Vacinação são recomendadas as vacinas de acordo com a idade da
criança:
1.
2.
3.
4.
5.

Aos 9 meses – febre amarela
Ao nascer - BCG e Hepatite C
Aos 5 meses – 2a dose da Meningocócica C
Aos 4 meses - 1a dose da Meningocócica C
Aos 12 meses – Reforço da Meningocócica C,
tríplice viral, reforço da pneumocócica 10V

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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14. Nos cuidados gerais na administração de medicamentos em clientes internados, recomenda-se:
1. Não administrar medicamentos preparados
por outro profissional.
2. Identificar o medicamento pelo nome do
paciente/cliente e não apenas pelo leito/
quarto.
3. Na ausência do paciente/cliente, o medicamento oral pode ser deixado próximo ao leito
para que seja tomado mais tarde.
4. Antes de administrar o fármaco, certificar-se
se o cliente e o medicamento estão certos e
se a dose, a via e a hora estão certas.
5. O paciente/cliente possui direito de receber
informações certas sobre o medicamento.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

15. Bebês podem engasgar durante a alimentação,
assim sendo é de grande importância o reconhecimento precoce de obstrução das vias aéreas. A manobra de Heimlich em bebês consiste em:
Virar a criança de costas, inclinando levemente a
cabeça para baixo apoiando-a na coxa do socorrista,
bater entre as escápulas, utilizando a parte hipotenar
da mão por até     vezes para desobstruir as vias
aéreas. Se não funcionar, virar a criança de frente para
o socorrista e realizar até     compressões torácicas com dois dedos.

16. O curativo consiste no cuidado dispensado a uma
região do corpo com presença de uma ruptura da
integridade de um tecido corpóreo.
Existem três tipos de curativos:
            : são utilizados produtos
que protegem e cobrem as feridas.
            : são utilizados materiais
projetados para manter um microambiente ótimo
para cura da ferida.
            : são curativos que resgatarão ou estimularão a liberação de substâncias ativas
durante o processo de cura.
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

5•8
5•5
5•3
3•3
3•5
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Bioativos • Passivos • Interativos
Passivos • Interativos • Bioativos
Passivos • Bioativos • Interativos
Interativos • Passivos • Bioativos
Interativos • Bioativos • Passivos

17. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo em relação ao
pulso.
Coluna 1 Pulso
1.
2.
3.
4.

Fraco ou filiforme
Irregular
Forte ou cheio
Regular

Coluna 2 Descrição
(
(
(

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

(

) o tempo de intervalo entre os batimentos é o
mesmo.
) redução da força ou volume sanguíneo.
) o tempo de intervalo entre os batimentos é
diferente.
) aumento da força ou volume sanguíneo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

1•4•3•2
2•3•4•1
3•1•4•2
3•2•1•4
4•1•2•3
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18. As vias de administração de medicamentos estão
diretamente relacionadas com a absorção dos mesmos.

20. A sífilis é uma infecção bacteriana de caráter sistêmico, curável e exclusiva do ser humano.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.
1. A infectividade da sífilis por transmissão
sexual é menor nos estágios iniciais (primária,
secundária e latente recente), aumentando
gradualmente com o passar do tempo.
2. Testes treponêmicos detectam anticorpos
específícos produzidos contra os antígenos
do Treponema pallidum.
3. A sífilis congênita é evitável quando se identificam e se tratam adequada e oportunamente
a gestante infectada e suas parcerias sexuais.
4. Todos os recém-nascidos de mães com sífilis,
na gestação ou no parto, devem realizar a
investigação para síflis congênita, menos os
de mães adequadamente tratadas.

( ) Na via oral a absorção é lenta, mas o estômago vazio facilita a absorção.
( ) A via retal é indicada para medicações que
seriam irritativas por outras vias, e também
para pacientes com vômitos frequentes.
( ) A absorção dos medicamentos na via parenteral é mais rápida do que pelas outras vias.
( ) A absorção dos medicamentos pela via subcutânea e intradérmica é mais rápida do que
na via intramuscular.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

V•V•V•F
V•V•F•V
V•F•V•F
F•V•V•F
F•V•F•V

19. A anticoncepção de emergência (AE) é um método que visa prevenir a gestação após a relação
sexual sem uso de método anticonceptivo.
É correto afirmar que a AE:
a. SQUARE Pode atuar como método abortivo.
b. SQUARE Não pode ser usada pelas adolescentes.
c. SQUARE É mais eficiente que os métodos anticonceptivos de rotina para prevenir a gravidez.
d. SQUARE Apresenta, em média, Índice de Efetividade
entre 60%.
e. Check-square É indicada em relação sexual por razão de violência sexual.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

21. As medidas de restrição do cliente têm por finalidade garantir a integridade física, especialmente
quando agitados, inconscientes ou desorientados.
As medidas de restrição feitas através de medicamentos são chamadas de          e as medidas
de restrição realizadas por meio de ataduras, esparadrapo e grades são chamadas de          .
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

químicas • manuais
químicas • mecânicas
químicas • anatômicas
mecânicas • anatômicas
mecânicas • manuais
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22. Os cuidados com o corpo do cliente após a morte
são uma das atribuições do técnico de Enfermagem.

24. Os sinais de que o bebê está sugando de maneira
eficaz o leite materno são:

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

Sucções                , é possível
escutar o bebê          , sendo que ao término da mamada, ele larga o peito sozinho e parece
satisfeito.

1. Utilizar como equipamentos de proteção individual: máscaras e luvas de procedimentos.
2. Fechar os olhos do cliente, pressionando as
pálpebras. Caso não seja possível, fixá-las com
tiras de fitas adesivas.
3. Sustentar a mandíbula com atadura crepe ou
com esparadrapo, amarrando-o no alto da
cabeça.
4. Tamponar os orifícios naturais do corpo com
algodão seco, por meio de uma pinça longa,
de tal maneira que não apareça o algodão,
mesmo que o corpo seja encaminhado para
necropsia.
5. Aspirar secreções da naso e orofaringe, se
necessário.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

25. Na ordenha manual do leite materno, a mulher
deve ser orientada sobre os procedimentos.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.
(
(

23. Analise o texto abaixo:

(

A via subcutânea é indicada principalmente para drogas que necessitam de absorção          
e           sendo que o volume máximo
a ser administrado deve ser de     ml.

(

Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

lenta • contínua • 5
rápida • contínua • 5
rápida • intermitente • 3
pausada • intermitente • 4
intermitente • pausada • 6
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lentas e suaves • sugando
lentas e profundas • sugando
lentas e profundas • engolindo
rápidas mas suaves • sugando
rápidas mas suaves • engolindo

) Preparar um frasco de vidro limpo, lavado
com água e sabão, com boca larga e com
tampa para armazenar o leite retirado.
) Colocar o dedo polegar e indicador em forma
de um “C” sobre a borda areolar, de modo que
o polegar fique na parte superior e o indicador, abaixo.
) Usar luvas para que o leite não seja contaminado pela flora permanente das mãos.
) Desprezar o primeiro jato de leite.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

V•F•V•V
V•F•V•F
F•V•V•V
F•V•F•V
F•V•V•F
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26. O pós-operatório compreende o período que vai
desde o término do ato cirúrgico, até a alta hospitalar.
Divide-se em imediato e mediato.

28. Enumere a sequência correta de como deve ser
feita a higiene intima da mulher acamada:
(

Considera-se pós-operatório imediato as primeiras:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

8 horas após o ato cirúrgico.
12 horas após o ato cirúrgico.
24 horas após o ato cirúrgico.
36 horas após o ato cirúrgico.
48 horas após o ato cirúrgico.

(
(
(
(

27. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação à esterilização de materiais
de saúde.
( ) Produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao
processo de desinfecção de alto nível, após a
limpeza.
( ) O processamento de produtos deve seguir um
fluxo direcionado sempre da área suja para a
área limpa.
( ) Produtos para saúde utilizados na assistência
ventilatória e inaloterapia deverão ser submetidos à desinfecção por métodos de imersão
química líquida.
( ) Produtos para saúde considerados semicríticos são aqueles que entram em contato
com pele não íntegra ou mucosas íntegras
colonizadas.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

V•V•V•F
V•V•F•V
V•F•F•V
F•V•V•F
F•F•V•V

(
(

) Posicionar a cliente em decúbito dorsal, com
as pernas ligeiramente fletidas nos joelhos e
cobri-la com uma toalha grande ou lençol.
) Com água limpa e luva de banho, limpar a
área entre as pernas e os grandes lábios.
) Colocar uma toalha sob os quadris da cliente,
assim como o impermeável.
) Limpar entre os grandes lábios e pequenos
lábios de cada lado.
) Afastar os grandes lábios e limpar do orifício
uretral para o vaginal.
) Virar a cliente de lado, e limpar e secar as
nádegas.
) Posicionar a cliente de maneira confortável,
retirando as roupas sujas.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

1•2•4•3•5•6•7
1•2•3•4•5•6•7
1•3•2•5•4•6•7
1•4•3•5•2•6•7
1•5•2•3•4•6•7

29. Em relação à periodicidade das doenças de notificação compulsória, preencha as lacunas:
O botulismo, a cólera, a coqueluche, a febre amarela,
eventos adversos graves ou óbitos após vacinação são
de notificação            e os casos de
dengue, acidentes de trabalho com exposição a material biológico e as doenças agudas pelo vírus Zika são
de notificação            .
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

square	
square	
square	
square	
Check-square

quinzenal • semanal
semanal • quinzenal
semanal • imediata
imediata • quinzenal
imediata • semanal
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30. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) com relação à notificação compulsória.
( ) A comunicação de doença, agravo ou evento
de saúde pública de notificação compulsória pode ser realizada à autoridade de
saúde por qualquer cidadão que deles tenha
conhecimento.
( ) A notificação compulsória imediata deve ser
realizada em até 24 horas após o atendimento,
pelo meio mais rápido disponível.
( ) A notificação compulsória é obrigatória para
os médicos, outros profissionais de saúde ou
responsáveis pelos serviços públicos e privados
de saúde, que prestam assistência ao paciente.
( ) A notificação compulsória mensal deverá ser
feita à Secretaria de Saúde do Município do
local de atendimento do paciente com suspeita ou confirmação de doença.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

V•V•V•F
V•F•V•V
V•F•F•V
F•V•V•F
F•V•F•F

Página 10

Coluna
em Branco.
(rascunho)

G R A D E D E R E S P O S TA S
2
3
4

T2 Técnico em Enfermagem

1

16
17
18
19

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

5

20

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que
você poderá levar para posterior conferência.

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30
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