EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2022

AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO ESF

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01. Para realização de procedimentos cirúrgicos, recomenda-se a utilização de luvas de:
a) Borracha.
b) Látex estéril.
c) Vinil.
d) Borracha nitrílica.
02. A laringe é continuada por qual órgão:
a) Coração
b) Traqueia
c) Pulmões
d) Estômago
03. A vacina BCG é composta pelo bacilo de Calmette e Guérin, obtido pela atenuação do Mycobacterium
bovis. Ela é considerada obrigatória e deve ser administrada o mais cedo possível. Em relação à vacina
BCG, assinale a alternativa CORRETA:
a) Na ausência da cicatriz deve-se revacinar a criança após 6 meses.
b) Previne contra as formas graves da tuberculose e da hepatite B.
c) A via de administração é a intradérmica.
d) A vacina é administrada em recém-nascidos com peso ≤ 2 kg.
04. Analise as assertivas a seguir, sobre o exame do escarro.
I.
II.
III.

O esfregaço direto mostra a presença de leucócitos e de bactérias intracelulares (patogênicas) e
extracelulares (a maioria não patogênica).
Realiza-se a cultura do escarro para firmar um diagnóstico, determinar a sensibilidade aos
medicamentos e servir de guia para o tratamento medicamentoso.
A coleta de material pode ser realizada na unidade de saúde ou no domicilio, desde que seja feito
em local fechado, evitando-se a proliferação de microorganismos.

Está CORRETO apenas o que se afirma em:
a) II e III.
b) I.
c) ll.
d) I e II.
05. Uma dose de insulina regular foi administrada ao paciente diabético por via subcutânea às 10 horas da
manhã. Após a aplicação, espera-se que a insulina atinja o pico de ação em:
a) 10 minutos.
b) 4 a 8 horas.
c) 10 a 12 horas.
d) 2 a 4 horas.
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06. As feridas podem ser classificadas de acordo com a natureza do agente causador. Análise as afirmativas
abaixo em relação ao assunto:
I.
II.
III.
IV.

As feridas incisas são produzidas por agentes cortantes, capazes de cortar a pele, produzindo ferida
linear e com bordas regulares.
As feridas contusas são produzidas por objeto de natureza geralmente romba, capaz de romper a
integridade da pele, produzindo feridas irregulares, retraídas e com bordas muito traumatizadas.
As feridas perfurantes são aquelas produzidas por objeto de natureza geralmente romba, capaz de
perfurar a pele e tecidos subjacentes, produzindo lesão cutânea de bordas não regulares.
As feridas penetrantes são produzidas por objeto capaz de perfurar os tecidos e penetrar numa
cavidade natural do organismo, geralmente com formato externo linear ou puntiforme.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas
a) São corretas apenas as afirmativas I e IV.
b) São corretas apenas as afirmativas I, II e IV.
c) São corretas apenas as afirmativas I, III e IV.
d) São corretas apenas as afirmativas II, III e IV.
07. Variando de acordo com a natureza, a localização e o tamanho da ferida, os curativos, em alguns casos,
necessitam de compressão, em outros, a lavagem exaustiva com solução fisiológica e há os que exigem
imobilização com ataduras. Analise a lista abaixo:
I.
II.
III.
IV.

Curativo oclusivo.
Curativo compressivo
Curativo aberto.
Curativo obstruído.

Assinale a alternativa que indica todos os tipos de curativos corretos.
a) Apenas a III.
b) Apenas a IV.
c) Apenas a I, II e III.
d) Apenas a I e III.
08. Os artigos de múltiplos usos em estabelecimentos de saúde podem se tornar veículos de agentes
infecciosos, se não sofrerem processos de descontaminação após cada uso. São considerados artigos não
críticos, EXCETO:
a) Termômetro.
b) Estetoscópio.
c) Bisturi.
d) Comadre.
09. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ), com relação ao acondicionamento e à
administração de insulina.
( ) A via de administração s a da ins ina a ia s c nea mas a ins ina eg a am m pode se
aplicada por vias intravenosa e intramuscular.
( ) A velocidade de absorção da insulina é mais lenta quando aplicada nos braços e no abdômen, e mais
rápida se aplicada nas coxas e n degas.
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( ) As insulinas lacradas precisam ser mantidas refrigeradas entre 2°C a 8°C.
asco de ins ina de e se agi ado e o men e pa a mis
-lá, antes de aspirar seu conteúdo.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.
a) F • F • V • V
b) V • V • F • V
c) V • F • V • F
d) V • V • F • F
10. O auxiliar de enfermagem precisa tomar alguns cuidados com relação a autoproteção. No manuseio de
agulhas e outros materiais perfurocortantes, são essenciais os seguintes cuidados:
Assinale a alternativa correta:
a) Devem-se entortar as agulhas e descartá-las.
b) Nunca recapear agulhas antes de descartá-las.
c) Recapear as agulhas e desprezá-las no lixo.
d) Remover as agulhas das seringas antes de descartá-las.
11. A AIDS é o estágio mais avançado da doença que ataca o sistema imunológico. A Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida, como também é chamada, é causada pelo HIV. Como esse vírus ataca as
células de defesa do nosso corpo, o organismo fica mais vulnerável à diversas doenças, de um simples
resfriado até infecções mais graves. Apesar de ser uma doença sem cura, a AIDS apresenta tratamento que
garante uma maior qualidade de vida ao portador. Os medicamentos utilizados para o seu tratamento são
chamados de:
a) Antirretrovirais.
b) Anti-Histamínicos.
c) Anti-Inflamatórios.
d) Antibióticos.
12. A seguinte vacina é administrada por via intramuscular:
a) BCG.
b) Rubéola.
c) Hepatite B.
d) Febre amarela.
13. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ), em relação aos Sinais Vitais.
(

) A medida da pressão arterial compreende a verificação da pressão máxima chamada sistólica e da
pressão mínima chamada diastólica.
( ) A respiração considerada normal para uma mulher adulta, oscila entre 20 e 25 mpm.
( ) A temperatura é a medida do calor do corpo, ou seja, o equilíbrio entre o calor produzido e o calor
perdido.
( ) O pulso braquial é habitualmente o mais verificado.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.
a) V • F • V • F
b) V • V • V • F
c) V • V • F • F
d) F • V • V • V
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14. Sobre a vacina antitetânica, julgue os itens abaixo:
I.
II.
III.
IV.

A vacina contra tétano é constituída pelo toxóide tetânico (TT).
Antes dos sete anos de idade a vacinação contra o tétano deve ser realizada com a vacina tríplice
DTP.
É administrada pela via subcutânea.
Os eventos adversos mais comuns após a vacinação são: dor, calor, vermelhidão e enduração local
e febre.

Estão CORRETOS os itens:
a) I, II, III e IV.
b) II, III e IV.
c) I, II e III.
d) I, II e IV.
15. Uma barreira utilizada para o controle da disseminação de microrganismos nas unidades de saúde são
as luvas, esterilizadas ou não, indicadas para proteger o paciente e o profissional de contaminação. São
exemplos de procedimentos nos quais o uso das luvas esterilizadas é indicado para a realização de
procedimentos invasivos ou manipulação de material estéril, impedindo a deposição de microrganismos
no local:
I.
II.
III.
IV.

Cirurgias
Suturas
Curativos
Cateterismo vesical

Assinale a alternativa que indica o(s) procedimento(s) nos quais o uso das luvas é indicado.
a) Apenas o procedimento IV.
b) Apenas os procedimentos I e II.
c) Apenas os procedimentos I e IV.
d) Os procedimentos I, II, III e IV.
16. Dentre os procedimentos para instilação de colírios apresentados a seguir, pode-se considerar
CORRETAMENTE o exposto em:
a) Se usar um conta-gotas, enchê-lo com o medicamento comprimindo o bulbo, virando-o de cabeça para
baixo para que a medicação flua para dentro do bulbo.
b) Usar o polegar para abaixar rapidamente a pálpebra do paciente.
c) Instruir o paciente a olhar para baixo.
d) Pingar a medicação na quantidade prescrita no centro da pálpebra inferior (fundo-de-saco).
17. Assinale a alternativa INCORRETA. São considerados cuidados especiais com relação ao manuseio de
agentes esterilizantes líquidos por imersão:
a) Guardar a solução ao término do processo, para que a mesma seja reutilizada em nova esterilização.
b) Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI).
c) Marcar a hora de início e término do processo.
d) Retirar o artigo da solução, lavar rigorosamente o artigo, utilizando luvas estéreis.
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18. Contusões são lesões produzidas por objetos contundentes que danificam o tecido subcutâneo
subjacente sem ocorrer o rompimento da pele, e a mesma se mantém integra. Os ferimentos fechados
podem ser divididos em 3 grupos. Identifique-os:
a) Edema, roxo e hematoma.
b) Edema, equimose e topada.
c) Edema, hematoma e equimose.
d) Hematoma, equimose e raspão.
19. Assinale a alternativa CORRETA no que diz respeito à higienização das mãos.
a) O uso de luvas exclui a necessidade de lavagem das mãos.
b) Realize o procedimento de lavagem de mãos a cada atividade, lavando-as em uma pia distinta daquela
usada para a lavagem do instrumental.
c) O uso de luvas dispensa a necessidade de se manter as unhas curtas.
d) Utilize técnicas que tratem de forma específica cada parte das mãos, pois há regiões que demandam
menos cuidados na hora da lavagem.
20. A Respiração Fisiológica consiste na realização de inspirações e expirações ritmadas e harmônicas. De
forma que mantemos uma frequência respiratória regular e promovemos a ventilação pulmonar. No
entanto, alguns distúrbios que acometem o sistema respiratório podem acabar por alterar as
características fisiológicas da respiração e promovem a instalação de alterações do ritmo respiratório que
fogem do padrão normal. São tipos de alterações respiratórias:
a) Bradipneia, taquicardia, dispneia, ortopedia e apneia.
b) Bradipneia, taquipneia, dislipidemia, ortopneia e apetite.
c) Bradipneia, taquipneia, dispneia, ortopneia e apneia.
d) Bradicardia, taquicardia, disritmia e apneia.
SAÚDE PÚBLICA
21. A Portaria N. 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprova a nova Política Nacional de Atenção Básica –
PNAB, com vistas à revisão da regulamentação de implantação e operacionalização vigentes, no âmbito
do Sistema Único de Saúde – SUS, estabelecendo-se as diretrizes para a organização do componente
Atenção Básica, na Rede de Atenção à Saúde – RAS. Em relação à PNAB, assinale a alternativa correta.
a) Recomenda-se uma população adscrita por equipe de Atenção Básica (EAB) e de Saúde da Família (ESF)
de 1.500 a 5.500 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da
Atenção Básica;
b) Equipe de Saúde da Família (ESF) é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da
Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS, composta no mínimo por médico,
preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade, enfermeiro, preferencialmente
especialista em saúde da família; auxiliar e/ou técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde
(ACS) e agente de combate às endemias (ACE);
c) Para equipe de Saúde da Família, há a obrigatoriedade de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais
para todos os profissionais de saúde membros da ESF, excetuando-se o profissional médico, que pode
optar por carga horária de 20 (vinte) horas semanais. Dessa forma, com exceção dos médicos, os demais
profissionais da ESF poderão estar vinculados a apenas 1 (uma) equipe de Saúde da Família, no SCNES
vigente.
d) Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a
cobertura de 100% da população com número máximo de 750 pessoas por ACS.
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22. Assinale a opção CORRETA quanto à Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990.
a) Tem por objetivo regular as atribuições da União enquanto instância executora das ações básicas de
saúde.
b) Estabelece os compromissos dos estados e municípios no processo de regionalização do Sistema Único
de Saúde.
c) Regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados, isolada ou
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público
ou privado.
d) Dispõe sobre as políticas direcionadas a grupos específicos da população que exigem ações de saúde
voltadas para suas necessidades.

23. Seg ndo o a . 196 da Cons i ição Fede a “a saúde
m di ei o de odos e m de e do Es ado”. É
então correto afirmar:
a) O Estado deve ser o único executor das ações e serviços de saúde.
b) A saúde é um direito constitucional que deve ser garantido por meio de políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e outros agravos.
c) As ações e serviços de saúde executados pelo poder público garantem o acesso ao direito à saúde, não
estando prevista a participação do setor privado.
d) O acesso às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde tem como condição
prévia a inserção do usuário no mercado formal de trabalho.
24. Ao dar entrada em uma unidade pública de saúde, uma paciente foi atendida preferencialmente,
passando à frente de pacientes que estavam aguardando atendimento e que tinham uma classificação de
risco mais grave. Após reclamações, soube-se que o privilégio no atendimento se deu por tratar-se de
amiga de um deputado influente na cidade. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, a conduta feriu
diretamente o seguinte princípio do SUS:
a) Integralidade.
b) Igualdade.
c) Universalidade.
d) Imparcialidade.
25. Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, em situações específicas, a responsabilidade pela
atenção à saúde da população em situação de rua é das equipes dos Consultórios na Rua (eCR), que são
equipes de atenção básica que desenvolvem suas atividades de forma itinerante.
a) Utilizando instalações específicas sem vincular-se a qualquer unidade básica de saúde.
b) Articulando-se e desenvolvendo ações em parceria com as demais equipes de atenção básica do
território.
c) Vinculando-se exclusivamente aos Centros de Atenção Psicossocial.
d) Subordinando-se diretamente à unidade hospitalar mais próximo do território de atuação.
26. A redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de
governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de
acerto, está relacionada ao seguinte princípio do SUS:
a) Regionalização.
b) Integralidade.
c) Descentralização.
d) Hierarquização.
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27. De acordo com o P og ama Naciona de Seg ança do Pacien e o “e en o ad e so” de inido como:
a) Incidente que resulta em dano ao paciente.
b) Evento ou circunstância que pode resultar em dano.
c) Comprometimento da estrutura ou função do corpo.
d) Evento que causa a morte ou incapacidade do paciente.
28. Um técnico de enfermagem presta assistência direta ao paciente e precisa realizar alguns exames
periódicos exigidos por lei. Tais exames são exemplos de prevenção:
a) Específica.
b) Primária.
c) Secundária.
d) Terciária.
29. Sobre as atribuições da direção municipal do SUS, previstas na Lei nº 8.080/90, assinale V para a
afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) Executar serviços de vigilância sanitária.
( ) Estabelecer normas para a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
( ) Formar consórcios administrativos intermunicipais.
As afirmativas são, respectivamente,
a) V • F • F.
b) V • F • V.
c) F • F • V.
d) F • V • F.
30. De acordo com a Lei 8080/90, sobre o Sistema Único de Saúde, é INCORRETO afirmar que:
a) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
b) Em tempo de guerra e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas poderão
integrar-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme se dispuser em convênio que, para esse fim, for
firmado.
c) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá organizar-se em distritos de forma a integrar
e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
d) Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada
esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
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