
AUXILIAR DE SAÚDE 

FURG - CONCURSO PÚBLICO 2017 1 

1) O reconhecimento rápido e preciso dos sinais vitais 
dá suporte, rapidez e agilidade no atendimento e 
salvamento de vidas, o que resulta no êxito do 
atendimento.  Qual a conduta a ser priorizada em 
frente a uma pessoa inconsciente? 

 
a) Verificar a pressão e temperatura antes de chamar o 

socorro especializado para ter dados técnicos para 
repassar ao médico. 

b) Procurar tranquilizar o paciente até a chegada do 
socorro especializado, demonstrando segurança e 
conhecimento. 

c) Hidratar o paciente e mantê-lo aquecido, evitando o 
choque término. 

d) Manter o paciente em posição confortável, 
afrouxando as roupas, principalmente em torno do 
pescoço e do tórax. 

e) Verificação da permeabilidade das via áreas 
superiores, promovendo a desobstrução das mesmas 
se necessário. 

 
 
2) A parada cardiorrespiratória é o exemplo mais 

expressivo de uma emergência médica. A 
identificação rápida e os primeiros atendimentos 
devem ser iniciados dentro de, no máximo, 4 minutos 
a partir da ocorrência para evitar danos cerebrais 
irreversíveis e até o óbito da vítima. Marque a 
alternativa INCORRETA em relação aos principais 
elementos que devem ser observados em uma 
pessoa em parada cardiorrespiratória. 

 
a) Ausência de pulso numa grande artéria, por exemplo, 

a carótida. 
b) Apneia ou respiração arquejante e cianose de 

extremidades e pele. 
c) Espasmo súbito e violento da laringe. 
d) Confusão mental e agitação motora. 
e) Dilatação das pupilas e estado de inconsciência.   
 
 
3) A cultura de prevenção e controle de infecções, 

incluindo a da higienização das mãos, não se 
encontra entre as principais prioridades em serviços 
extra-hospitalares, o que pode ser atribuído a: 

 
a) Disponibilidade dos dispositivos de segurança de uso 

individual utilizados pelo trabalhador em saúde, como 
por exemplo, uso de luvas descartáveis. 

b) Existência de boas condições e de manutenção 
adequada das áreas físicas e do material utilizado. 

c) Baixo risco de infecções que representam os serviços 
de saúde extra-hospitalar, pelo fato de as doenças 
não serem transmissíveis. 

d) Existência de normatização em nível internacional 
quanto à prevenção e controle de infecções 
referentes à higienização das mãos. 

e) Falta de tempo pelos profissionais da saúde devido à 
grande demanda de serviço. 

 
 
4) Com relação à participação complementar dos 

Serviços Privados de Assistência à Saúde no âmbito 
do Sistema Único de Saúde é correto afirmar. 

 

a) Mesmo quando as suas disponibilidades forem 
insuficientes para garantir a cobertura assistencial à 
população de uma determinada área, o Sistema 
Único de Saúde - SUS não poderá recorrer aos 
serviços ofertados pela iniciativa privada. 

b) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos não 
terão preferência para participar do Sistema Único de 
Saúde – SUS. 

c) Quando houver participação de forma complementar 
dos Serviços Privados de Assistência à Saúde ao 
atendimento no SUS, os critérios e valores para a 
remuneração de serviços e os parâmetros de 
cobertura assistencial serão estabelecidos pelo 
Serviço Privado que prestará o atendimento. 

d) Aos proprietários, administradores e dirigentes de 
entidades ou serviços contratados é vedado exercer 
cargo de chefia ou função de confiança no Sistema 
Único de Saúde. 

e) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas 
técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes 
dos Serviços Privados de Saúde, mantido o equilíbrio 
econômico e financeiro do contrato. 

 
 
5) Em 1999, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

estimou um total de 340 milhões de casos novos por 
ano de DST (doenças sexualmente transmissíveis) 
curáveis em todo o mundo, entre 15 e 49 anos, 10 a 
12 milhões desses casos no Brasil. As gestantes que 
apresentam DST (doenças sexualmente 
transmissíveis) não tratadas correm o risco de 
apresentar: 

 
I -  Aborto espontâneo; 
II -  Natimorto; 
III -  Recém nascido de baixo peso ao nascer; 
IV -  Infecção congênita e perinatal. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, II, IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão erradas. 
e) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
 
 
6) A atividade de atendimento em saúde pressupõe o 

conhecimento dos sinais vitais que o corpo emite, os 
quais  servem como informação para a determinação 
do seu estado físico. Alguns detalhes importantes 
sobre as funções vitais, os sinais vitais e sinais de 
apoio do corpo humano precisam ser compreendidas. 
Em relação aos Sinais Vitais, assinale a alternativa 
incorreta: 

 
a) As variações individuais e fatores fisiológicos, como 

estado emocional, temperatura ambiente, realização 
de exercícios influenciam na temperatura do corpo 
humano. 

b) Pessoas imunodeprimidas podem ter infecções 
graves e não apresentarem febre. 

c) A maior parte dos pacientes com febre apresenta 
como sinais e sintomas, mal estar, pulso rápido, 
sudorese, temperatura acima de 37,8 graus C, 
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respiração rápida, calafrios, cefaleia e hiperemia de 
pele. 

d) A parada respiratória equivale à eupneia que é a 
ausência de movimentos respiratórios 

e) A frequência cardíaca que é em torno de 60 a 70 
bcpm em um indivíduo adulto, sofre alteração 
conforme o fator idade. 

 
 
7) A Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 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. Com 
relação às disposições gerais da Lei nº 8.080, 
assinale V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
I -  A saúde tem como fatores determinantes e 

condicionantes de adoecimento somente as 
doenças e a exposição a agentes infecto 
contagiosos, não apresentando fatores 
relacionados à alimentação, à moradia, ao 
saneamento básico, ao meio ambiente, ao 
trabalho, à renda, à educação, ao transporte, ao 
lazer e ao acesso aos bens e serviços essenciais. 

II -  A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 

III -  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 ao estabelecimento de 
condições que assegurem acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação. 

IV -   O dever do Estado de garantir a saúde exclui a 
responsabilidade das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade na assistência à saúde. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
quanto lida de cima para baixo. 
a) F, V, F, V. 
b) F, V, V, F. 
c) V, V, V,V. 
d) V, V ,V, F. 
e) F, V, V, V. 
 
 
8) A pressão arterial é a pressão do sangue que 

depende da força de contração do coração, do grau 
de distensibilidade do sistema arterial, da quantidade 
de sangue e de sua viscosidade. São condições que 
aumentam a pressão arterial. 

 
I -  Digestão, menstruação, excitação emocional, 

anemia. 
II -  Convulsão, hipertireoidismo, hemorragia grave, 

gestação e menstruação. 
III -  Gestação, digestão, hipotireoidismo, convulsão, 

hemorragia grave. 
IV -  Arteriosclerose, hipertireoidismo, convulsão, 

excitação emocional, digestão. 
V -  Convulsão, arteriosclerose, gestação, 

hipotireoidismo, excitação emocional. 
 

Assinale a alternativa correta. 
a) Somente a afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente a afirmativas IV está correta. 
c) Todas as afirmativas estão incorretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 
e) Somente a afirmativa V está correta. 
 
 
9) Com relação ao subsistema de atenção ao Indígena, 

assinale a alternativa incorreta. 
 
a) O SUS promoverá a articulação do Subsistema 

instituído por  Lei com os órgãos responsáveis pela 
Política do País. 

b) Os Estados, Municípios, outras instituições 
governamentais e não-governamentais poderão atuar 
complementarmente no custeio e execução das 
ações. 

c) Caberá aos Municípios, com seus recursos próprios, 
financiarem o Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena. 

d) Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a 
realidade local e as especificidades da cultura dos 
povos indígenas e o modelo a ser adotado para a 
atenção à saúde indígena, que se deve pautar por 
uma abordagem diferenciada e global, contemplando 
os aspectos de assistência à saúde, saneamento 
básico, nutrição, habitação, meio ambiente, 
demarcação de terras, educação sanitária e 
integração institucional. 

e) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá 
ser como o SUS, descentralizado, hierarquizado e 
regionalizado. 

 
 
10) Os casos de hemorragias tanto internas como 

externas são de muita gravidade e necessitam de 
atendimento imediato. Assim, é possível afirmar 
como incorreto. 

 
a) Algumas hemorragias internas podem se exteriorizar, 

eventualmente hemorragias do tórax produzem 
hemoptise. 

b) Hemorragias externas pequenas podem ser contidas 
e controladas por compressão direta na própria ferida 
e por curativo compressivo. 

c) A hemorragia causada por traumatismo é a mais 
comum em ambientes de trabalho, e dependendo da 
sua intensidade e localização, o mais indicado é 
transportar o acidentado a um hospital. 

d) O uso de torniquete para conter hemorragia é 
indicado em casos de esmagamento mutilador ou 
amputação traumática. 

e) A hemorragia arterial é a que ocorre com maior 
frequência, mas é de controle mais fácil. 

 
 
 
11) Luxação é lesão em que a extremidade de um dos 

ossos que compõem uma articulação é deslocada 
do seu lugar. Pode haver danos a tecidos moles, 
afetando vasos sanguíneos. Assinale V (verdadeiro) 
ou F (falso). 
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I -  Dor intensa no local, edema, impotência funcional 
e deformidade visível na articulação são sinais e 
sintomas de luxação. 

II -  O tratamento da luxação consiste na redução que 
deve ser feita imediatamente pelo profissional que 
atende à ocorrência, a fim de evitar danos a 
tecidos moles e vasos sanguíneos.  

III -  As articulações menos atingidas são  ombro, 
cotovelo, articulação dos dedos e mandíbula. 

IV -  IV-A redução da luxação é procedimento exclusivo 
de pessoal especializado em atendimento à 
emergências traumato-ortopédicas. 

V -  O tratamento de primeiros socorros limita-se à 
aplicação de calor local e imobilização da 
articulação, preparando o acidentado para o 
transporte. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
quanto lida de cima para baixo. 
a) V, F, V, V, V 
b) F, F, F, V, V 
c) V, F, V, F, V 
d) V, F, F, V, F 
e) V, V, V, F, F  
 
 
12) Biossegurança corresponde ao conjunto de ações 

voltadas para prevenção, eliminação de riscos 
inerentes às atividades de pesquisa, produção, 
ensino, desenvolvimento tecnológico de serviços, 
visando à saúde do homem, dos animais, à 
preservação do meio ambiente e à qualidade dos 
resultados. Assinale a alternativa incorreta. 

 
a) O trabalhador da área de saúde está exposto aos 

riscos biológicos, físicos, ergonômico e químico. 
b) A utilização de precauções básicas auxilia os 

profissionais nas condutas técnicas adequadas à 
prestação dos serviços por meio correto do uso de 
EPIs – equipamento de proteção individual. 

c) Para higienização das mãos, devem-se usar sabões e 
detergentes saneantes, registrados na ANVISA. 

d) Na área de saúde, a biossegurança é tema 
importante, pois os profissionais envolvidos estão 
mais suscetíveis a contrair doenças advindas de 
acidentes de trabalho que envolvam riscos biológicos 
e químicos. 

e) As medidas de biossegurança podem ser isoladas ou 
estarem inseridas em um plano de prevenção e 
controle de riscos biológicos, químicos e de uso de  
materiais perigosos. 

 
 
13) Em relação à competência da direção nacional do 

Sistema Único de Saúde assinale V (verdadeiro) ou 
F (Falso). 

 
I -  Participar da definição de normas, critérios e 

padrões para o controle das condições e dos 
ambientes de trabalho e coordenar a política de 
saúde do trabalhador. 

II -  Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária 
de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a 
execução ser complementada pelos Estados, 
Distrito Federal e Municípios. 

III -  Promover a centralização para as Unidades 
Federadas e para os Municípios, dos serviços e 
ações de saúde, respectivamente, de abrangência 
estadual e municipal. 

IV -  A promoção da articulação com os órgãos 
educacional e de fiscalização do exercício 
profissional, bem como com entidades 
representativas de formação de recursos humanos 
na área de saúde não é de competência da direção 
nacional do Sistema Único de Saúde, sendo de 
inteira responsabilidade dos conselhos de classe. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
quanto lida de cima para baixo. 
a) V, F, V, V 
b) V, F, V, F 
c) F, F, V, V 
d) V, V, F, F  
e) V, V, V, F 
 
 
14) O tétano é doença infecciosa aguda não contagiosa, 

prevenível por vacina, causada pela ação de 
exotoxinas produzidas pelo Clostridium tetani, que 
provocam um estado de hiperexcitabilidade do 
sistema nervoso central. Podemos afirmar como 
incorreto. 

 
a) O Clostridium tetani é um bacilo gram-negativo que 

produz esporos que tem curta sobrevida no meio 
ambiente.  

b) O período compreendido entre o ferimento, provável 
porta de entrada do bacilo, e o primeiro sinal ou 
sintoma é curto, variando de 5 a 15 dias. 

c) O bacilo é normalmente encontrado na natureza, 
sob a forma de esporo, podendo ser identificado em 
pele, fezes, terra, galhos, arbustos, águas 
putrefatas, poeira das ruas, trato intestinal 
(especialmente do homem e do cavalo, sem causar 
doença). 

d) Os sintomas iniciais costumam ser relacionados 
com a dificuldade de abrir a boca e de deambular, 
devido à hipertonia muscular correspondente. Com 
a progressão da doença pode haver dificuldade de 
deglutição e rigidez de nuca. 

e) A doença pode ser prevenida pela vacina, sendo 
que em um adulto com esquema completo de três 
(3) doses, far-se-á reforço a cada dez anos. 

 
 
15) A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 

(HIV), ou síndrome da imunodeficiência adquirida 
(AIDS), ainda representa um problema de saúde 
pública de grande relevância, em função do seu 
caráter pandêmico e de sua transcendência. Nesse 
sentido, afirma-se como correto. 

 
a) A transmissão vertical (de mãe para filho) pode 

ocorrer somente durante a amamentação.  
b) O HIV pode ser transmitido por via sexual (esperma e 

secreção vaginal), pelo sangue (via parenteral e de 
mãe para filho) e pelo leite materno. Desde o 
momento da aquisição da infecção, o portador do HIV 
é transmissor.  
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c) A infecção pelo HIV, além dos casos de AIDS, não 
está incluída na Lista Nacional de Doenças de 
Notificação Compulsória.   

d) As intervenções clássicas, profiláticas voltadas à 
redução do risco de exposição, de transmissão ou de 
infecção pelo HIV, relacionadas a métodos  físicos de 
barreira ao vírus (preservativo masculino e feminino) 
devem ser minimamente consideradas.  

e) A quimioprofilaxia antirretroviral está recomendada 
em todos os casos de exposição de risco à infecção 
pelo HIV, informações que são obtidas no Protocolo 
Clínico e diretrizes terapêuticas, mas não existem 
recomendações para atendimento e 
acompanhamento para situações específicas 
relacionadas à exposição ocupacional à material 
biológico.  

 
 
16) Relacione as colunas, marcando a ordem correta. 
 

(   ) Dengue I -  É doença febril aguda, 
que pode apresentar um 
amplo espectro clínico. É a 
mais importante arbovirose 
que afeta o homem, 
constituindo-se em sério 
problema de saúde pública 
no mundo. Ocorre e é 
disseminada especialmente 
nos países tropicais e 
subtropicais. 

(   ) Hepatite A II - É doença de notificação 
compulsória, tendo o homem 
como principal reservatório, 
sendo o gado bovino, os 
primatas, as aves e outros 
mamíferos, como outros 
possíveis reservatórios. 
Somente as pessoas com a 
doença ativa transmitem a 
doença. 

(   ) Leptospirose III - Doença infecciosa febril de 
início abrupto cujo espectro 
clínico pode variar desde um 
processo inaparente até 
formas graves. O homem é 
apenas hospedeiro acidental e 
terminal dentro da cadeia de 
transmissão 

(   ) Hepatite C IV - Tem como medidas de 
prevenção e controle, evitar a 
disseminação dos vírus, sendo 
que, após identificação de 
casos, devem-se estabelecer 
medidas junto à comunidade e 
a familiares, visando a 
cuidados com água de 
consumo, manipulação de 
alimentos e com as condições 
de higiene e saneamento 

(   ) Tuberculose V - Tem como modos de 
transmissão as vias sexual, 
parenteral, percutânea e 
vertical 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
quanto lida de cima para baixo. 
 
a) III, IV, V, I, II 
b) I, V, III, IV, II 
c) II, I, V, IV, III 
d) I, IV, III, V, II 
e) II, III, I, V, IV 
 
 
17) Na promoção da saúde, a prevenção sempre deve 

ser valorizada a fim de obter maior qualidade de 
vida. Com relação ao uso de preservativos na 
prevenção das DSTs/AIDS, temos como alternativa 
correta. 

 
a) Os preservativos devem ser distribuídos pelo Sistema 

Único de Saúde, mas de forma suficiente para suprir 
as necessidades dos usuários, não sendo necessária 
a corresponsabilidade do suprimento desse insumo 
por parte dos usuários.  

b) É o método de prevenção menos eficaz para redução 
do risco de contrair HIV e outras doenças 
sexualmente transmissíveis, se comparados a outros 
métodos preventivos.  

c) A disponibilização do preservativo feminino objetiva 
ampliar as possibilidades de prevenção para as 
mulheres, considerando as facilidades existentes na 
negociação do uso do preservativo masculino com o 
parceiro. 

d) É o único método que oferece dupla proteção, ou 
seja, redução do risco de transmissão do HIV, outras 
DSTs e para uso contraceptivo, tendo como 
inconveniente o alto custo e dificuldade de acesso à 
população. 

e) A eficácia e a segurança do preservativo depende do 
uso correto em todas as relações sexuais e da 
técnica de uso e conservação, sendo que o uso 
regular aperfeiçoa a técnica de utilização, reduzindo a 
frequência de ruptura e escape aumentando sua 
eficácia. 

 
 
18) A atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de 

ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrange a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravo, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação, a redução de danos e a manutenção da 
saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção 
integral que impacte na situação de saúde e 
autonomia das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde das coletividades. Com 
relação ao financiamento da Atenção Básica, 
assinale V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
I -  O financiamento da Atenção Básica é de 

responsabilidade somente municipal. 
II -  A prestação de contas dos valores recebidos e 

aplicados no período deve ser aprovada no 
Conselho Municipal de Saúde e encaminhada ao 
Tribunal de Contas do Estado ou município e à 
Câmara Municipal. 

III -  O relatório de gestão não necessitará 
demonstrar como a aplicação dos recursos 
financeiros resultou em ações de saúde para a 
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população, no entanto, deve demonstrar 
quantitativos mensais e anuais de produção de 
serviços de atenção básica. 

IV -  Deverão ser apresentados relatórios mensais da 
origem e da aplicação dos recursos. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
quanto lida de cima para baixo. 
a) F, V, F, V 
b) V, V, F, V 
c) F, V, V, V 
d) V, F, F, F 
e) F, V, V, F 
 
 
19) O choque é um complexo grupo de síndromes 

cardiovasculares agudas que não possui na 
definição uma que compreenda todas as suas 
diversas causas e origens. O choque é uma grave 
emergência e didaticamente ocorre quando há um 
mau funcionamento entre o coração, os vasos 
sanguíneos (artérias e veias) e o sangue, 
instalando-se um desequilíbrio no organismo. 
Assinale a alternativa INCORRETA. 

 
a) Hemorragias intensas, infarto, envenenamento, 

afogamento, traumatismo de crânio, traumatismos 
graves de tórax e de abdômen, choque elétrico, 
picada de animais peçonhentos e septicemia são 
algumas das principais causas de choque. 

b) Choque anafilático é uma reação de 
hipersensibilidade sistêmica que ocorre quando um 
indivíduo é exposto a uma substância a qual tem 
sensibilidade. 

c) Choque cardiogênico é o choque que decorre da 
redução do tônus muscular vasomotor normal por 
distúrbio da função nervosa.   

d) Alguns dos sinais e sintomas presentes no choque 
são: pele pálida, úmida e fria, cianose de 
extremidades, suor intenso, fraqueza geral, 
respiração rápida, curta e irregular, ansiedade, visão 
nublada, taquicardia, inconsciência e falta de reação 
a estímulos externos. 

e) Choque septicêmico é o choque decorrente a uma 
infecção a nível sistêmico.  

 
 
20) A Síndrome Gripal decorrente de infecção por vírus 

da influenza atinge o sistema respiratório, tem 
elevada transmissibilidade e distribuição global. 
Uma pessoa pode contraí-la várias vezes ao longo 
da vida, em geral tem evolução autolimitada, 
podendo, contudo, apresentar-se de forma grave. 
Em relação ao exposto é correto afirmar. 

 
I -  O vírus tipo B sofre menos variações antigênicas e, 

por isso, está associado com epidemias mais 
localizadas. Infecta exclusivamente humanos.  

II -  O vírus tipo A é mais suscetível às variações 
antigênicas, e periodicamente sofre alterações em 
sua estrutura genômica, o que contribui para a 
existência de diversos subtipos. Infecta homem, 
suínos, cavalos, mamíferos marinhos e aves.  

III -  O vírus tipo C é antigenicamente estável, provoca 
doença subclínica e não ocasiona epidemias, 

motivo pelo qual merece menos destaque em saúde 
pública.  

IV -  A vacinação é a forma de prevenção da doença, 
devendo ser realizada anualmente, especialmente 
para o grupo prioritário: crianças com idade de 6 
meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas 
até 45 dias após o parto, trabalhadores da área de 
saúde, povos indígenas a partir dos 6 meses, 
indivíduos com 60 anos ou mais, população privada 
de liberdade e funcionários do sistema prisional, 
doentes com doenças crônicas, professores da rede 
privada e pública e adolescentes  e jovens  de 12 a 
21 anos sob medidas socioeducativas.  

V -  Contraindicações da vacina: menores de 6 meses 
de idade, indivíduos com história de reação 
anafilática prévia ou alergia grave relacionada ao 
leite e a seus derivados, indivíduos que após o 
recebimento de qualquer dose anterior, 
apresentaram hipersensibilidade imediata. 

 
Assinale a alternativa correta. 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, II, III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 
d) Todas afirmativas estão erradas. 
e) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
 
 
21) As queimaduras são lesões provocadas pela 

temperatura, geralmente calor, que podem atingir 
graves proporções de perigo para a vida e para a 
integridade das pessoas, dependendo de sua 
localização, extensão e grau de profundidade. 
Marque a alternativa incorreta. 

 
a) É indicado em caso de queimadura de qualquer grau 

romper as bolhas que se formaram no local, para 
evitar infecção posterior. 

b) Afastar o acidentado vítima de queimadura da origem 
que provocou as lesões é o passo inicial e tem 
prioridade sobre todos os outros tratamentos. 

c) As queimaduras de terceiro grau são aquelas em que 
toda a profundidade da pele está comprometida, 
podendo atingir a exposição de tecidos, vasos e 
ossos. O queimado só acusa dor inicial da lesão 
aguda. 

d) A gravidade da queimadura não reside no grau da 
lesão, mas sim na extensão da superfície atingida. 

e) É considerada queimadura grave, independente do 
grau e extensão da lesão, quando houver 
complicação por lesão do trato respiratório. 

 
 
22) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram 
o Sistema Único de Saúde – SUS são 
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas 
no artigo 198 da Constituição Federal de 1988, 
obedecendo aos seguintes princípios, EXCETO: 

 
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência. 
b) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, 

materiais e humanos apenas da União na prestação 
de serviços de assistência à saúde da população, 
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sem preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie. 

c) Organização dos serviços públicos de modo a evitar 
duplicidade de meios para fins idênticos. 

d) Integração em nível executivo das ações de saúde, 
meio ambiente e saneamento básico. 

e) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 

 
 
23) Com relação aos princípios e Diretrizes gerais da 

Atenção Básica é incorreto afirmar. 
 
a) Utilizam tecnologias de cuidado complexas e variadas 

que devem auxiliar no manejo das demandas e 
necessidades de saúde de maior frequência e 
relevância em seu território, observando critérios de 
risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético 
de que toda demanda de saúde ou sofrimento deve 
ser acolhida. 

b) Devem ser o contato preferencial dos usuários, a 
principal porta de entrada e o centro de comunicação 
da Rede de Atenção à Saúde. 

c) Orientam-se pelos princípios da universalidade, da 
acessibilidade, do vínculo, da continuidade do 
cuidado, da integralidade da atenção, da 
responsabilização, da humanização, da equidade e 
da participação social. 

d) Consideram o sujeito em sua singularidade e inserção 
sociocultural, buscando produzir a atenção integral. 

e) São desenvolvidos com o mais alto grau de 
centralização e capilaridade, próximos da vida das 
pessoas. 

 
 
24) Existe uma definição das áreas dos serviços de 

saúde considerando o risco potencial para a 
transmissão de infecções, sendo classificadas em 
áreas críticas, semicríticas e não-críticas.  
Em relação ao exposto é correto afirmar. 

 
I -  Áreas críticas são os ambientes onde existe risco 

aumentado de transmissão de infecção, onde se 
realizam procedimentos de risco, com ou sem 
pacientes ou onde se encontram pacientes 
imunodeprimidos. 

II -  O objetivo da classificação das áreas dos serviços 
de saúde é orientar as complexidades, o 
detalhamento dos serviços a serem executados 
nesses setores, de modo que o processo de 
limpeza e desinfecção de superfícies esteja 
adequado ao risco. 

III -  São considerados exemplos de áreas não-críticas 
enfermarias, ambulatórios, banheiros e posto de 
enfermagem. 

IV -  A classificação por áreas pode ser questionada 
pelo fato de o risco de infecção ao paciente estar 
relacionado aos procedimentos aos quais ele é 
submetido, independente da área. 

V -  Considerando-se a variedade de atividades 
desenvolvidas em um serviço de saúde, não há 
necessidade de áreas específicas para o 
desenvolvimento de atividades administrativas e 
operacionais. 

 

Assinale a alternativa correta. 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
 
25) O ambiente em serviços de saúde tem foco de 

especial atenção para a minimização de 
disseminação de microrganismos causadores de 
doenças. Marque V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
I -  Manutenção de material orgânico e ausência de 

utilização de técnicas básicas pelos profissionais 
de saúde favorecem a contaminação. 

II -  As mãos dos profissionais de saúde em contato 
com as superfícies ou instrumentos de trabalho é 
fator que favorece a disseminação da 
contaminação no ambiente do serviço de saúde. 

III -  Manutenção de superfícies úmidas e molhadas 
não favorece a contaminação do ambiente. 

IV -  Tanto o vírus da imunodeficiência humana (HIV), 
quanto o vírus da hepatite conseguem sobreviver 
em superfícies com matéria orgânica ressequida. 

V -  As superfícies carreiam um risco mínimo de 
transmissão direta de infecção, porém não 
contribuem para a contaminação cruzada 
secundária.                                       

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
quanto lida de cima para baixo. 
a) V, V, F, V, V 
b) F, V, F, F, V 
c) V, V, F, F, F 
d) F, V, V, F, V 
e) V, V, F, V, F 
 

 


