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CONHECIMENTOS GERAIS – 12 QUESTÕES
Texto para as questões 1 a 4

“O Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça aprovaram, através da Portaria Interministerial nº 1777/GM, em 9 de
setembro deste ano, o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, destinado a prover a atenção integral à
saúde da população prisional confinada em unidades masculinas e femininas, bem como nas psiquiátricas. As
diretrizes descritas no Plano apontam para a importância da definição e implementação de ações e serviços,
consoantes com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), que viabilizem uma atenção integral à
saúde da população prisional, compreendida pelo Sistema Penitenciário Nacional.
A necessidade de implementação, acompanhamento e avaliação das ações de promoção da saúde e de prevenção de
doenças, nos presídios, deve-se aos fatores de risco aos quais grande parte dessa população está exposta. Por falta
de estudos de abrangência nacional que revelem o perfil epidemiológico da população presidiária brasileira, estima-se
que ocorra um número significativo de casos de DST/Aids, tuberculose, pneumonias, dermatoses, transtornos
mentais, hepatites, traumas, diarréias infecciosas, além de outros problemas prevalentes na população adulta
brasileira, tais como hipertensão arterial e diabetes mellitus”.
Fragmento extraído do texto:
PLANO OPERATIVO ESTADUAL DE SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO – 2004 – Estado de Santa Catarina

1. De acordo com o texto, classifique as afirmações abaixo com V para as verdadeiras e F para as falsas:
(__) Pesquisas afirmam que na população presidiária brasileira ocorre um grande número de casos de doenças
sexualmente transmissíveis.
(__) A exposição a fatores de risco da população presidiária torna necessárias as ações de promoção da saúde.
(__) As diretrizes do plano estão de acordo com o Sistema Único de Saúde
(__) O perfil epidemiológico da população presidiária brasileira revela que a maioria são usuários de drogas.
A alternativa que apresenta a ordem correta da classificação é:
a) V-V-V-V
b) F-F-V-V
c) F-V-V-F
d) F-V-F-V

2. Próclise, ênclise e mesóclise são fenômenos do português que se caracterizam pelo fato de nenhuma palavra
ocorrer entre os pronomes oblíquos átonos e o verbo. Em gramática, denomina-se próclise a colocação
dos pronomes oblíquos átonos antes do verbo.
No texto acima, observamos o uso da próclise nas frases:
a) ...deve-se aos fatores de risco... /...estima-se que ocorra...
b) ...tais como hipertensão arterial... / ...a prover a atenção integral...
c) ...estima-se que ocorra... / ...em 9 de setembro deste ano...
d) ...com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde... / ...que revelem o perfil epidemiológico...

3. Este texto foi publicado no ano de 2004. Com a reforma ortográfica, que entra em vigência oficial a partir de
2016, uma palavra do texto não possui mais acento e não está em consonância com o que prevê o Novo Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa. Assinale-a:
a) Saúde
b) Diarréias
c) Psiquiátricas
d) Epidemiológico
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4. Assinale a alternativa em que todas as opções são sinônimos da palavra “consoantes”, citada no texto:
a)
b)
c)
d)

Conforme – discordantes – como
Segundo – conforme – afinados
Divergentes – conforme – em harmonia
Coincidentes – em desacordo – incompatíveis

5. Assinale a alternativa em que a pontuação está usada corretamente na frase de Pedro Bial:
a)
b)
c)
d)

O
O
O
O

que
que
que
que

é
é
é
é

amar! Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu quero é viver intensamente.
amar? Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer, eu quero é viver intensamente.
amar? Amar, é olhar para dentro de si mesmo, e dizer: eu quero é viver intensamente.
amar? Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu quero é viver intensamente.

6. Em relação às normas de concordância verbal e nominal, está adequadamente escrita a sentença:
a) Deve haverem pistas para encontrar o suspeito.
b) Fazia cinco dias que eu não a via.
c) Os funcionários não podem cometerem mais erros.
d) São questões difíceis de responderem.
7. Qual o resultado da equação abaixo?
a)
b)
c)
d)

x
x
x
x

=
=
=
=

𝑥 = 24 × 2 + 4

52
144
107
41

8. Um produto sofre uma desvalorização de 20% ao ano. Se após 12 meses da data de sua fabricação esse produto
vale R$6.000,00, quanto ele valia quando foi produzido?
a) R$ 8.000,00
b) R$ 6.500,00
c) R$ 7.500,00
d) R$ 9.500,00
9. Em um jogo de loteria ganha quem marcar os 4 números sorteados. Se no total esse jogo tem 10 números, qual
a probabilidade de alguém ganhar esse jogo fazendo apenas uma combinação?
a) 1/420
b) 1/105
c) 1/250
d) 1/210
10. A energia hidrelétrica é aquela que é gerada em uma usina hidrelétrica e tem como fonte de produção:
a) A queima de lixo orgânico
b) A força da água em movimento
c) A força dos ventos
d) A radiação solar
11. O horário de verão teve inicio em alguns estados dos Brasil no mês de outubro. Este horário de verão somente
terminará no ano de 2016 no mês de:
a) Janeiro
b) Fevereiro
c) Março
d) Abril
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12. Recentemente o rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco, cujos donos são a Vale a angloaustraliana BHP, causou uma enxurrada de lama que inundou várias casas em Bento Rodrigues, distrito de
Mariana, na região central de qual Estado Brasileiro?
a) Bahia
b) Espírito Santo
c) Minas Gerais
d) Rio de Janeiro

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 28 QUESTÕES
13. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP),
será regida pelos seguintes princípios, exceto:
a) Atenção integral resolutiva, contínua e de qualidade às necessidades de saúde da população privada de
liberdade no sistema prisional, com ênfase em atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais.
b) Equidade, em virtude de reconhecer as diferenças e singularidades dos sujeitos de direitos.
c) Corresponsabilidade interfederativa quanto à organização dos serviços segundo a complexidade das ações
desenvolvidas, assegurada por meio da rede atenção à saúde no território.
d) Valorização de mecanismos de participação popular e controle social nos processos de formulação e
gestão de políticas para atenção à saúde das pessoas privadas de liberdade.
14. São objetivos específicos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no
Sistema Prisional (PNAISP):

I.
II.
III.

Promover o acesso das pessoas privadas de liberdade à Rede de Atenção à Saúde, visando ao cuidado integral;
Promover as relações intersetoriais com as políticas de direitos humanos, afirmativas e sociais básicas, bem como
com as da Justiça Criminal;
Garantir a autonomia dos profissionais de saúde para a realização do cuidado integral das pessoas privadas de
liberdade.

Estão corretos os itens:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III
15. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos,
e, nos termos da lei, mediante, exceto:
a) Plebiscito
b) Manifestação
c) Referendo
d) Iniciativa popular
16. Marque o item correto. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para:
a) Os maiores de dezesseis anos.
b) Os maiores de dezoito anos.
c) Os maiores de vinte e um anos.
d) O alistamento eleitoral e o voto não são obrigatórios para ninguém.
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17. O cadastramento no Sistema de Informações de Atenção Básica, realizado pelo gestor municipal junto à Direção
da unidade prisional. Contemplará:
a) No mínimo 51% da população prisional.
b) No mínimo 60% da população prisional.
c) No mínimo 75% da população prisional.
d) 100% da população prisional.
18. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, dentre outros nos termos seguintes, não incluindo:
a) Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
b) Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à
soberania e à cidadania.
c) A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação.
d) A propriedade atenderá a sua função pessoal.
19. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social,
exceto:
a) Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
b) Seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário.
c) Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.
d) Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais
básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo
vedada sua vinculação para qualquer fim.
20. Segundo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional
(PNAISP), as unidades prisionais que contenham de 101 (cento e um) a 500 (quinhentos) custodiados, o serviço
de saúde têm funcionamento mínimo de:
a) 6 horas semanais
b) 12 horas semanais
c) 20 horas semanais
d) 30 horas semanais
21. São brasileiros natos:

I.
II.

Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da
República Federativa do Brasil;
Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a
serviço de seu país.

Essas afirmações:
a) Ambas estão incorretas.
b) Ambas estão corretas.
c) Somente a afirmação I está correta.
d) Somente a afirmação II está correta.
22. Segundo a Portaria nº 482, de 1º de abril de 2014, a Equipe de Atenção Básica Prisional tipo I terá composição
mínima de:
a) 1 (um) enfermeiro; 1 (um) médico; 1 (um) técnico de enfermagem/auxiliar de enfermagem; e 1 (um) técnico
de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.
b) 1 (um) cirurgião-dentista; 1 (um) enfermeiro; 1 (um) médico; 1 (um) técnico de enfermagem/auxiliar de
enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.
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c) 1 (um) cirurgião-dentista; 2 (dois) enfermeiros; 1 (um) médico; 2 (dois) técnicos de enfermagem/auxiliares
de enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.
d) 1 (um) cirurgião-dentista; 2 (dois) enfermeiros; 1 (um) médico; 3 (três) técnicos de enfermagem/auxiliares
de enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.
23. Conjunto de práticas através das quais se evita a propagação de micro-organismos, é o conceito definido como:
a) Antissepsia
b) Assepsia
c) Desinfecção
d) Esterilização
24. Decúbito ventral ou de prona é a posição em que o paciente:
a) Fica deitado sobre o abdome, com a cabeça lateralizada. É indicada para exames da coluna vertebral e
região cervical.
b) Assume posição lateral esquerda ou direita. O membro inferior que está sob o corpo deve permanecer
esticado e o membro inferior acima deve permanecer flexionado. Essa posição é utilizada para enemas,
repouso.
c) Mantém-se ajoelhado sobre o colchão com o tórax na cama. Os membros superiores ficam flexionados
nos cotovelos, repousam sobre a cama, auxiliando a amparar o paciente. Esta posição é utilizada para
exames vaginais e retais.
d) Fica semi-sentado, com apoio sob os joelhos. É indicada para descanso, para pacientes com dificuldades
respiratórias.
25. Das medidas preventivas para úlcera por pressão, leia as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I.
II.
III.
IV.

Usar posicionadores e protetores (coxins, colchão caixa de ovo).
Sentar o paciente fora do leito, com frequência, sempre que seu estado permitir.
Incentivar deambulação precoce.
Reduzir qualquer pressão sobre pontos do corpo, zelando principalmente pelas proeminências ósseas.
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

26. Com relação à aplicação do carvão ativado no tratamento de feridas, seu uso é contraindicado em:
a) Feridas fétidas.
b) Feridas infectadas.
c) Feridas bastantes exsudativas.
d) Feridas com exposição óssea.
27. Na administração de medicamentos digitálicos, um cuidado de enfermagem importante é:
a) Verificar a frequência cardíaca do paciente, e caso esteja acima de 100bpm não administrar a medicação
e comunicar o Enfermeiro.
b) Verificar a frequência cardíaca do paciente, e caso esteja abaixo de 60bpm não administrar a medicação e
comunicar o Enfermeiro.
c) Verificar a pressão arterial do paciente, e caso esteja acima de 150x90 mmHg não administrar a
medicação e comunicar o Enfermeiro.
d) Verificar a pressão arterial do paciente, e caso esteja abaixo de 100x60 mmHg não administrar a
medicação e comunicar o Enfermeiro.
28. Para realização do enteroclisma (enema) o paciente deve ser posicionado em:
a) Decúbito lateral direito
b) Decúbito Ventral
c) Decúbito lateral esquerdo
d) Genu peitoral
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29. Assinale a alternativa que traz incorretamente a definição da terminologia em enfermagem:
a) Afasia: dificuldade em falar.
b) Anúria: ausência de urina na bexiga.
c) Anorexia: emagrecimento intenso e generalizado.
d) Cianose: aspecto arroxeado nos lábios, extremidades e mucosas.
30. Segundo o calendário vacinal do Programa Nacional de Imunização, a criança receberá a primeira dose da vacina
contra Hepatite B:
a) Aos 6 meses de vida
b) Aos 4 meses de vida
c) Aos 2 meses de vida
d) Ao nascer
31. Em regiões endêmicas, a vacina contra febre amarela é aplicada a partir dos:
a) 9 meses
b) 12 meses
c) 15 meses
d) 3 anos
32. O paciente está recebendo por via endovenosa Ciprofloxacino 200mg/100ml. O paciente solicitou a presença do
técnico em enfermagem, pois sentiu dor no local da punção e ao examinar, o profissional percebeu que a
medicação estava extravasando e parou a mesma. O técnico anotou que o paciente recebeu até aquele momento
apenas 65ml desta solução.
Qual a dosagem infundida neste paciente até o momento da suspensão da medicação:
a) 65mg
b) 90mg
c) 130mg
d) 200mg
33. Após realizar a punção do paciente citado na questão anterior (Ciprofloxacino), a enfermeira orientou o técnico
em enfermagem a infundir os 35 ml restantes de medicação em equipo de microgotas, e que a infusão ocorresse
em 50 minutos. Qual o gotejamento em microgotas por minuto dessa medicação:
a) 42 microgotas por minuto
b) 23 microgotas por minuto
c) 2,3 microgotas por minuto
d) 18 microgotas por minuto
34. São doenças sexualmente transmissíveis que podem levar a aparecimento de úlceras genitais:
a) Tricomoníase, Vaginose Bacteriana e Candidíase/Cervicite
b) Cancro Mole, Herpes genital e Donovanose
c) Gonorréia, Infecção por clamídia e Tricomoníase
d) Herpes genital, Infecção por clamídia e Vaginose Bacteriana
35. Com relação aos medicamentos de indicação para tratamento das doenças sexualmente transmissíveis, assinale a
alternativa correta:
a) Candidíase – Indicado o uso de antibióticos como Azitromicina, Ciprofloxacina e Eritromicina.
b) Sífilis – Indicado o tratamento com Penicilina G Benzatina.
c) Donovanose – Indicado o tratamento com Aciclovir, Valaciclovir e Famciclovir.
d) Herpes Genital – indicado uso de antibióticos como Doxiciclina, Tetraciclina, Sulfametoxazol/Trimetoprim
e Azitromicina.
36. Com relação aos primeiros socorros as vítimas de queimadura, leia as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I.
II.

Em queimaduras nos olhos, Irrigue continuamente os olhos por alguns minutos. Posteriormente vendar ambos os
olhos para diminuir a movimentação da área lesada.
Para queimaduras de pele por calor preferencialmente irrigar a parte queimada com água corrente (torneira) ou
imergi-la em recipiente com água limpa por alguns minutos.
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III.

Nas queimaduras de pele as bolhas devem ser furadas com agulha estéril e as roupas aderidas devem ser
arrancadas após serem molhadas em água limpa e corrente.
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

37. Com relação aos primeiros socorros às vítimas de hemorragias, assinale a alternativa incorreta:
a) Em casos de amputações traumáticas faça compressão no coto para conter o sangramento com gaze ou pano
limpo.
b) Se não dispuser de luvas, e a vítima de hemorragia estiver consciente, peça que ela mesma faça a
compressão com o uso de gazes, um pano limpo ou mesmo o uso de uma blusa.
c) Se ao tentar controlar um sangramento, a primeira compressa de gaze encharcar e a hemorragia local
persistir, remova as compressas sujas, coloque outro curativo sobre o primeiro exercendo uma pressão mais
adequada.
d) Nos casos de epistaxe, tranquilize a vítima, sente-a imóvel com a cabeça inclinada levemente para frente.
Comprima a narina sangrante por pelo menos 5 minutos. Aplique compressas frias no nariz e na face.
38. As
a)
b)
c)
d)

epilepsias são classificadas como idiopáticas quando:
Existe uma causa conhecida ou fortemente inferida.
Não existe uma causa conhecida ou presumível.
A idade inicial é na infância.
A causa é genética, familiar.

39. O traumatismo cranioencefálico é um grave problema de saúde pública e assume uma das principais causas de
morte e sequelas em:
a) Crianças e adultos jovens
b) Jovens e adultos
c) Adultos e idosos
d) Crianças e idosos
40. “No hematoma subdural, ocorre uma coleção de sangue entre a _______________ e o cérebro devido à ruptura
de vasos. O hematoma subdural é classificado em agudo (ocorre em ____________ após o trauma) e crônico
(mais de _____________ após o trauma)”.
Complete corretamente as lacunas e assinale a alternativa correta:
a) Dura-mater; 24 horas; 10 dias.
b) Pia-mater; 48 horas; 05 dias.
c) Aracnóide-mater; 24 horas; 05 dias.
d) Dura-mater; 48 horas; 10 dias.
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