
 

 

 

 

 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 17/12/2017 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 
01 a 10 

LEGISLAÇÃO DO SUS: 
11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO: 
21 a 50 

 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

CARGO 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Realização: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO-PI 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 02/2017 
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Leia o texto I a seguir para responder às questões de 01 a 10. 
 

Religião, ética, moral 
A religião deveria ser ensinada em casa, pelos pais, e praticada no seio das comunidades confessionais. Nas escolas 

públicas, deveria prevalecer a discussão de princípios éticos 
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A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de autorizar o ensino religioso vinculado a uma crença 
específica em escolas públicas é mais um indício de que caminhamos velozmente para trás. O Brasil é um 
Estado laico e, portanto, deveria incentivar o diálogo entre as mais diferentes confissões, no intuito de formar 
cidadãos tolerantes com as opiniões divergentes. Optando pelo ensino doutrinário de uma religião exclusivista, 
afundamos ainda mais no pântano do sectarismo em que estamos estacionados. 

O que a sociedade deveria exigir do Estado é a implantação de um sistema público de ensino de 
qualidade que privilegiasse a educação para a cidadania. E isso se obtém com discussões sobre ética, que 
encontra-se no domínio da filosofia, e não sobre moral, submetida a preceitos religiosos. Embora alicerce as 
religiões, a ética as suplanta, pois seus princípios são universais, ou seja, valem em qualquer tempo e em 
qualquer lugar – enquanto a moral muda conforme os hábitos e costumes e interesses característicos do tempo e 
do lugar. 

Um exemplo: a inviolabilidade da vida humana, “não matar”, é um conceito ético, que independente da 
época e do país em que se vive e que está presente, acredito, na base de todas as religiões do mundo. No 
entanto, como as religiões defendem princípios morais e não éticos, em nome de Deus cristãos matam 
judeus, muçulmanos matam cristãos, budistas matam muçulmanos... Deveríamos lutar para que nas escolas 
públicas se ensinasse o princípio ético “não matar” em geral, ou seja, o respeito à vida de todos igualmente, e 
não sua derivação moral, de que a ideia de “não matar” não serve para aqueles que pensam ou agem diferente 
de nós. 

Recente pesquisa do departamento de Psicologia da Universidade de Chicago (EUA) concluiu que 
crianças educadas em lares não religiosos são mais tolerantes e generosas que as criadas segundo princípios 
religiosos. Os investigadores recrutaram 1.170 crianças de diferentes crenças em seis países (Canadá, China 
Jordânia, Turquia, EUA e África do Sul) e demonstraram que há maior coesão entre os membros de grupos 
religiosos e maior nível de intolerância com quem está de fora. As pessoas que não têm religião tendem a ser 
mais solidárias, exatamente por não fazerem distinção entre as diversas crenças religiosas. 

Nos últimos tempos, a sociedade brasileira, imersa em denúncias de corrupção e acuada pela 
incompetência generalizada da gestão do Poder Público, vem ancorando seu desencanto na falsa segurança do 
moralismo. Falsa segurança porque o moralismo – diferente da ética – funda-se em interesses momentâneos de 
alianças espúrias. Em geral, o moralismo é uma cortina que esconde a hipocrisia e o cinismo. O moralismo 
censura obras de arte, persegue confissões divergentes, reprime opiniões contrárias, e, pior, mata homens e 
mulheres. 

Em nome de moralismo, quatro mulheres morrem por dia devido a complicações provocadas por abortos 
clandestinos – mulheres pobres, diga-se de passagem. Em nome do moralismo, todo dia uma pessoa LGBT é 
assassinada. Em nome do moralismo, as religiões afro-brasileiras (umbanda e candomblé) são cada vez mais 
hostilizadas, principalmente pela militância fundamentalista evangélica, a ponto de praticamente desaparecerem 
em alguns nichos tradicionais, como as comunidades do Rio de Janeiro. Em nome do moralismo, julgam-se e 
proíbem-se obras de arte... 

A religião deveria ser ensinada em casa, pelos pais, e praticada no seio das comunidades confessionais. 
Nas escolas públicas, deveria prevalecer a discussão de princípios éticos, comuns a todas as pessoas, sejam 
elas ligadas ou não a crenças religiosas. Só assim poderíamos pleitear uma sociedade mais justa e tolerante. 
Infelizmente, parece que estamos optando por trilhar o caminho contrário, de repressão, do obscurantismo, da 
intransigência. 

 
 Adaptado de: RUFFATO, Luiz. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/09/opinion/1507561856_745482.html?id_externo_rsoc=FB_BR_CM (Acesso em 11/10/2017). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/09/opinion/1507561856_745482.html?id_externo_rsoc=FB_BR_CM
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01. Sobre a leitura e interpretação do texto I, analise as afirmações a seguir e assinale a opção CORRETA. 
  

I. O posicionamento do autor é de crítica à decisão do Supremo Tribunal Federal de autorizar o ensino religioso 
nas escolas vinculado a uma crença específica, uma vez que o Estado é laico e essa decisão vai fomentar 
ainda mais a intolerância entre os cidadãos; 

II. O autor utiliza a questão da inviolabilidade da vida humana, para justificar o seu ponto de vista de que a ética 
é um princípio fundamental e deveria estar à frente de qualquer princípio religioso, uma vez que se tivessem 
ética as religiões não discriminariam umas às outras; 

III. A pesquisa feita na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, mostrou que pessoas religiosas são 
tolerantes com os membros do seu grupo e intolerantes com os membros de outros grupos, o que explica o 
conflito entre as religiões do mundo inteiro. 

 
(A) Apenas a afirmação I é verdadeira. 
(B) A penas a afirmação II é verdadeira. 
(C) Apenas a afirmação III é verdadeira. 
(D) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 
(E) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 

 
02. Segundo informações do texto I, sobre o moralismo, tratado nos parágrafos 5 e 6, é correto afirmar EXCETO 

que: 
 

(A) é uma falsa segurança da sociedade brasileira. 
(B) favorece a intolerância entre as religiões. 
(C) responde até pela morte de homens e mulheres. 
(D) ancora o desencanto com a política nacional. 
(E) é uma forma de esconder hipocrisia e cinismo. 

 
03. No trecho “Infelizmente, parece que estamos optando por trilhar o caminho contrário, de repressão, do 

obscurantismo, da intransigência” (linhas 40 e 41), as expressões em itálico têm a mesma função sintática e 
seguem a mesma estrutura textual. Essa forma de composição textual é conhecida como: 

 
(A) paralelismo linguístico. 
(B) paralelismo textual. 
(C) paralelismo de sentido. 
(D) paralelismo morfológico. 
(E) paralelismo sintático. 

 
04. Acerca do uso da expressão “Embora” (linha 08), é verdadeiro afirmar que: 
 

(A) insere no texto uma oposição e tem o mesmo valor de “todavia”. 
(B) insere no texto uma consequência e tem o mesmo valor de “de forma que”. 
(C) insere no texto uma concessão e tem o mesmo valor de “conquanto”. 
(D) insere no texto uma comparação e tem o mesmo valor de “como”. 
(E) insere no texto uma causa e tem o mesmo valor de “uma vez que”. 

 
05. Os vocábulos “sectarismo” (linha 05), “suplanta” (linha 09) e “espúrias” (linha 28), significam, respectivamente: 
 

(A) intolerância; supera; ilegítimas. 
(B) dividido; completa; adulteradas. 
(C) segmentado; excede; questionáveis. 
(D) leigo; sobrepõe; imorais. 
(E) arbitrário; derruba; ilegais. 

 
06. Considerando as unidades lexicais “morrem”, “privilegiasse”, “alicerce” e “poderíamos”, assinale a opção que 

apresenta CORRETAMENTE os tempos verbais das unidades selecionadas. 
 

(A) Presente do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo, não é verbo e futuro do pretérito do indicativo, 
respectivamente. 

(B) Presente do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo, presente do subjuntivo e futuro do pretérito do 
indicativo, respectivamente. 

(C) Presente do indicativo, pretérito perfeito do subjuntivo, presente do subjuntivo e futuro do pretérito do 
indicativo, respectivamente. 
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(D) Pretérito imperfeito do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo, não é verbo e futuro do presente do 
indicativo, respectivamente. 

(E) Pretérito imperfeito do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo, presente do subjuntivo e futuro do 
pretérito do indicativo, respectivamente. 

 
07. Levando em consideração o desmembramento dos elementos estruturais que compõem a forma verbal 

“ensinasse”, analise as afirmações e assinale a opção CORRETA: 
 

I. “ensina”, no verbo ensinar, na forma “ensinasse”, é o conjunto de dois elementos mórficos denominado de 
tema. 

II. O verbo ensinar, na sua forma conjugada “ensinasse”, apresenta como elementos estruturais o radical “ensin-”, 
que indica a essência semântica verbal, a vogal de ligação “a”, que indica a conjugação do verbo, e a 
desinência modo-temporal “sse”, que indica o modo e o tempo do verbo. 

III. No caso da forma conjugada “ensinasse” (verbo ensinar), não há a marcação da desinência número-pessoal. 
 

(A) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
(D) As afirmações I, II e III estão corretas. 
(E) As afirmações II e III estão incorretas. 

 
08. Quanto à formação do período “Recente pesquisa do departamento de Psicologia da Universidade de Chicago 

(EUA) concluiu que crianças educadas em lares não religiosos são mais tolerantes e generosas”. Assinale a 
opção CORRETA. 

 
(A) O período é composto por duas orações: uma oração principal e uma oração subordinada substantiva que 

exerce a função de objeto direto. 
(B) O período é composto por duas orações: uma oração absoluta e uma oração subordinada substantiva que 

exerce a função de objeto indireto. 
(C) O período é composto por duas orações: uma oração independente e uma oração subordinada 

categorizada como substantiva completiva verbal. 
(D) O período é composto por três orações: uma oração principal, uma oração subordinada substantiva objetiva 

direta e uma oração adjetiva restritiva. 
(E) O período é composto por três orações: uma oração absoluta, uma oração subordinada substantiva objetiva 

direta e uma oração subordinada adjetiva restritiva. 
 
09. Quanto aos termos essenciais, integrantes e acessórios da oração “A inviolabilidade da vida humana, “não 

matar”, é um conceito ético.”, assinale V para verdadeiro e F para falso nas afirmações e, em seguida, marque a 
opção CORRETA. 

 
(    ) O sujeito da oração é “A inviolabilidade da vida humana”.  
(    ) “da vida humana” atua como complemento nominal de “inviolabilidade”. 
(    ) O aposto “não matar” é um termo acessório que não faz parte nem do sujeito, nem do predicado. 
(    ) O predicado da oração é classificado como nominal, tendo como núcleo o substantivo “conceito”. 
(    ) Tanto “um” quanto “ético” atuam na função de adjunto adnominal. 

 
(A) F, F, F, V, V. 
(B) F, V, F, V, F. 
(C) F, V, F, V, V. 
(D) F, V, F, F, V. 
(E) V, V, V, V, V. 

 
10. Quanto a acentuação gráfica das unidades lexicais “confissões” (linha 03), “princípios” (linha 09), “ético” (linha 

16), “Jordânia” (linha 22) e “candomblé” (linha 33) no texto I, pode-se afirmar EXCETO que: 
 

(A) A palavra “confissões” não recebe acentuação gráfica. 
(B) A palavra “princípios” é acentuada em razão de ser proparoxítona. 
(C) A palavra “ético” é acentuada em razão de ser proparoxítona. 
(D) A palavra “Jordânia” é acentuada em razão de ser paroxítona terminada em ditongo. 
(E) A palavra “candomblé” é acentuada em razão se ser oxítona terminada em “e”. 
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11. A respeito da Lei 8.080/90, conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, assinale a opção CORRETA. 
 

(A) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

(B) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). 
(C) Dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 

providências. 
(D) Regulamenta a inserção dos agentes de endemias no Sistema único de Saúde (SUS). 
(E) Trata sobre as normatizações da Atenção Básica no SUS. 

 
12. A Participação Social no SUS é um princípio doutrinário assegurado pela Constituição Federal, por meio da Lei:  
 

(A) Lei nº 8.080/90. 
(B) Lei nº 8.142/90. 
(C) Lei nº 10.216/01.  
(D) Lei nº 7.508/11. 
(E) Lei nº 2.488/11. 

 
13. Sobre a diretriz do SUS denominada de “Descentralização”, pode ser compreendida como: 

 
(A) Redistribuição das responsabilidades às ações e serviços de saúde entre os níveis de governo.  
(B) A responsabilidade por garantir a saúde a todos não é de exclusividade da União. 
(C) Deve haver integralidade das ações e serviços de saúde do SUS. 
(D) Estados, Distrito Federal e Municípios, através das secretarias estaduais de saúde e secretarias municipais 

de saúde, compartilham as responsabilidades com a União. 
(E) Exceto a opção “C”, as demais estão corretas. 

 
14. São diretrizes da organização do SUS, conforme o artigo 198 da Constituição Federal/88: 
 

I. Descentralização; 
II. Atendimento integral; 

III. Participação da Comunidade; 
IV. Hierarquização. 

  
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e IV. 
(C) Apenas I, II e IV. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) I, II, III e IV. 

 
15. Ao conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 

garantir a integralidade da assistência à saúde, denomina-se: 
 

(A) Descentralização. 
(B) Igualdade da assistência à saúde. 
(C) Rede de Atenção à Saúde. 
(D) Participação social. 
(E) Regionalização. 

 
16. Em conformidade com o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, pode ser considerada porta de 

entrada do SUS: 
 

(A) Atenção primária à saúde. 
(B) Atenção de urgência e emergência. 
(C) Atenção psicossocial. 
(D) Atenção de apoio diagnóstico de imagem. 
(E) As opções A, B e C estão corretas. 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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17. Vigilância epidemiológica é compreendida como o 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 medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. 
Essa definição é: 

 
(A) Falsa, pois o conceito se refere à vigilância sanitária. 
(B) Falsa, pois o conceito se refere à vigilância ambiental. 
(C) Correta, pois retrata o real conceito de vigilância epidemiológica. 
(D) Falsa, pois a finalidade não consiste em adotar medidas de prevenção, nem controle de agravos. 
(E) Nenhuma das opções anteriores. 

 
18. Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da 
saúde. A afirmativa refere-se à: 

 
(A) Vigilância epidemiológica. 
(B) Vigilância em saúde do trabalhador. 
(C) Vigilância ambiental. 
(D) Vigilância sanitária. 
(E) Nenhuma das opções anteriores. 

 
 19. Sobre a Lei nº 8.080/90, analise as proposições abaixo: 
 

I. A fiscalização das ações e serviços de saúde é de responsabilidade exclusiva da União e Estados;  
II. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as 

seguintes atividades: alimentação e nutrição; saneamento e meio ambiente; Vigilância Sanitária e 
farmacoepidemiologia; recursos humanos; ciência e tecnologia; e saúde do trabalhador;  

III. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde- SUS em caráter complementar.  
 

A opção CORRETA é: 
 

(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II e III estão corretas. 
(C) Apenas II está correta. 
(D) Apenas III está correta. 
(E) Todas estão corretas. 

 
20. Trata-se de um eixo estruturante do Pacto de Gestão que orienta a descentralização das ações e serviços de 

saúde, bem como os processos de negociação e pactuação entre os gestores: 
 

(A) Hierarquização. 
(B) Descentralização. 
(C) Controle Social. 
(D) Regionalização. 
(E) Pactuação das ações. 
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21. A resolução COFEN 311/2007 aprova a Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 

(CEPE) para aplicação na jurisdição de todos os Conselhos de Enfermagem. Em relação às penalidades do 
CEPE, o ato que consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do 
mesmo, na presença de duas testemunhas, institui-se:  

 
(A) Advertência verbal.    (D)  Suspensão do exercício profissional. 
(B) Multa.      (E)  Cassação do direito ao exercício profissional. 
(C) Censura. 

 
22. As atribuições dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as referidas disposições legais que 

regulamentam o exercício de cada uma das profissões (BRASIL, 2012). Sobre as atribuições dos técnicos de 
enfermagem nas equipes de atenção básica, julgue os itens a seguir: 

 
I. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; 
II. Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da equipe; 
III. Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde em conjunto com 

os outros membros da equipe.  
IV. Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente. 

 
Está(ão) CORRETA(AS): 
 
(A) I e IV apenas.     (D)  I; II e IV apenas. 
(B) II e III apenas.     (E)  I; II; III e IV. 
(C) I; II; III apenas. 

 
23. Na década de 70, foram estabelecidos, por Leavell & Clark (1976), níveis de prevenção que inter-relacionam 

atividade médica e saúde pública (BRASIL, 2010). A ação implementada para reduzir em um indivíduo ou 
população os prejuízos funcionais consequentes de um problema agudo ou crônico, incluindo reabilitação, 
designa-se:  

 
(A) Prevenção primária.    (D)  Prevenção quaternária. 
(B) Prevenção secundária.   (E)  Prevenção por rastreamento. 
(C) Prevenção terciária. 

 
24. A medida dos sinais vitais fornecem dados basais para determinar o estado usual de saúde do paciente. Nesse 

contexto, o pulso é uma delimitação palpável da circulação sanguínea percebida em vários pontos do corpo 
(POTTER; PERRY, 2013). Em relação à avaliação do pulso, assinale a opção que menciona os locais mais 
comuns para a tomada de pulsação:  

 
(A) Radial e apical.    (D)  Ulnar e femoral. 
(B) Apical e carótida.    (E)  Femoral e braquial. 
(C) Radial e ulnar. 

 
25. As pessoas com diagnóstico recente ou em tratamento de doenças crônicas devem ser submetidas ao exame 

físico e à avaliação antropométrica para o diagnóstico do estado nutricional. Diante desse contexto, analise as 
opções abaixo:  

 

I. Na avaliação antropométrica, o profissional deverá calcular o Índice de Massa Corporal (IMC), conforme 
fórmula altura (m) dividida pelo peso (kg) ao quadrado; 

II. O sobrepeso, a obesidade e a circunferência abdominal aumentada são fatores indicativos de maior risco 
relacionados com a intolerância à glicose e ao diabetes; 

III. Na avaliação da circunferência abdominal, é recomendada a aferição obtida com fita métrica ao redor do 
abdômen, na altura do ponto médio entre o rebordo costal inferior e a crista ilíaca. 

 
Está(ão) CORRETA(AS): 
 

(A) II apenas.     (D)  I e II apenas. 
(B) I e III apenas.     (E)  I; II; III. 
(C) II e III apenas.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
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26. A administração de medicamentos é uma parte essencial da prática de enfermagem que requer uma base de 
conhecimentos para permitir uma administração segura (POTTER; PERRY, 2013). Em relação às vias de 
administração de medicamentos, assinale a opção INCORRETA. 

 
(A) Nas regiões intramusculares, o ventroglúteo é recomendado para volumes maiores que 2 mL.  
(B) Na via sublingual, o medicamento é colocado sob a língua para se dissolver e não deve ser deglutido.  
(C) As regiões mais profundas do trato respiratório proporcionam uma grande área de superfície para a 

administração de medicamentos. 
(D) A técnica em Z para injeções intramusculares protege tecidos subcutâneos dos líquidos parenterais 

irritantes.  
(E) Na administração por via subcutânea, o medicamento deve ser injetado exatamente abaixo da epiderme. 

 
27. K. P. S, técnica de enfermagem da sala de medicação de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), recebe uma 

prescrição médica para administrar: Eritromicina 350 mg, duas vezes ao dia, por via oral (VO), porém na UBS 
está disponível o frasco suspenção oral de Eritromicina de 100 mL com concentração de 125 mg/5mL. A 
quantidade em mL eritromicina VO a cada administração corresponde à opção:  

 
(A) 10 mL.     (D)  20 mL. 
(B) 14 mL.     (E)  24 mL. 
(C) 18 mL. 

 
28. A Política Nacional de Humanização (PNH) afirma que humanizar o Sistema Único de Saúde (SUS) requer 

estratégias que são construídas entre os trabalhadores, usuários e gestores do serviço de saúde. A diretriz da 
PNH que corresponde à criação de espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, 
propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas, denomina-se:  

 
(A) Gestão participativa.    (D)  Ambiência. 
(B) Clínica ampliada.    (E)  Cogestão. 
(C) Acolhimento.  

  
29. Na Atenção Domiciliar alguns procedimentos/ações em saúde podem ser realizados pelos familiares/cuidadores, 

a partir da pactuação com a Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD)/Equipe Multiprofissional de 
Apoio (EMAP) e de capacitação prévia (BRASIL, 2013). Assinale a opção que NÃO corresponde a um 
procedimento que pode ser realizado pelo cuidador/família: 

 
(A) Cateterismo vesical intermitente – técnica limpa. 
(B) Troca e fixação e higienização de sonda orogástrica.  
(C) Administração de dietas enterais e cuidados com as sondas. 
(D) Administração de medicamentos por via oral (VO). 
(E) Troca de bolsas coletoras. 

 
30. Na investigação epidemiológica, assinale a opção que se refere ao tipo de epidemia em que os casos se 

restringem a uma área geográfica geralmente pequena e bem delimitada ou a uma população institucionalizada 
(creches, quartéis, escolas, entre outros): 

 
(A) Prevalência.     (D)  Incidência.     
(B) Endemia.     (E)  Surto.    
(C) Exposição maciça. 

 
31. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) apresenta alta morbimortalidade, com perda importante da qualidade de 

vida, o que reforça a importância do diagnóstico precoce e o acompanhamento efetivo dos casos pelas equipes 
da Atenção Básica (BRASIL, 2013). Em relação às condições padronizadas de aferição da Pressão Arterial (PA) 
como medida de rastreamento e diagnóstico da HAS, assinale a opção INCORRETA: 

 
(A) O paciente deve estar preferencialmente deitado, com o braço apoiado e à altura do precórdio. 
(B) A primeira verificação deve ser realizada em ambos os braços. Caso haja diferença entre os valores, 

considera-se o valor maior. 
(C) Deve-se palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 30mmHg acima do valor em que o pulso deixar de 

ser sentido. 
(D) É preciso evitar o uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 30 minutos precedentes. 
(E) Os valores com intervalos de 2 mmHg devem ser registrados, evitando-se arredondamentos. 
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32. A pessoa com Diabetes mellitus (DM) pode permanecer assintomática por um longo tempo, com isso, é 
importante que as equipes de Atenção Básica estejam atentas, não apenas para os sintomas de diabetes, mas 
também para seus fatores de risco (BRASIL, 2013). Sobre a temática, assinale a opção que apresenta uma 
medida de prevenção primária do DM:  

 
(A) Detectar quem tem diabetes, mas desconhece. 
(B) Realizar monitoramento e o controle da glicemia. 
(C) Efetivar abordagem terapêutica dos casos detectados. 
(D) Atuar na prevenção de complicações. 
(E) Rastrear quem tem alto risco para desenvolver a doença. 

 
33. O Pé Diabético está entre as complicações mais frequentes do Diabetes Mellitus (DM) e suas consequências 

podem ser dramáticas para a vida do indivíduo, desde feridas crônicas e infecções até amputações de membros 
inferiores (BRASIL, 2016). Sobre esta temática, assinale a opção INCORRETA. 

 
(A) No Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), é possível detalhar a avaliação do pé do usuário diabético 

conforme o método orientado por problemas. 
(B) A avaliação do Pé Diabético sem alterações à anamnese e exame físico não dispensa a realização de 

exames adicionais. 
(C) A estratificação do risco e a avaliação periódica do pé diabético são cuidados realizados preferencialmente 

na Atenção Básica. 
(D) As duas principais complicações do pé diabético são o desenvolvimento de úlceras e amputações. 
(E) O foco do profissional técnico é diferenciar as pessoas que têm lesão das que não apresentam lesão e 

precisam apenas de orientação sobre cuidado com os pés. 
 
34. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que afeta 

prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas (BRASIL, 2017). Em relação à 
tuberculose, assinale a opção CORRETA. 

 
(A) Os bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos e outros objetos dificilmente se dispersam em 

aerossóis, porém desempenham papel importante na transmissão. 
(B) O tratamento da tuberculose sensível deve ser desenvolvido sob regime hospitalar e realizado 

preferencialmente em hospitais com assistência de alta complexidade. 
(C) Recomenda-se que todo sintomático respiratório com tosse por quatro semanas ou mais sejam investigados 

para a tuberculose. 
(D) A tuberculose é uma doença de transmissão aérea que ocorre a partir da inalação de aerossóis oriundos 

das vias aéreas. 
(E) A maioria dos infectados não resiste ao adoecimento, mas, após a infecção, podem desenvolver imunidade 

parcial à doença. 
 
35. O tratamento da hanseníase é eminentemente ambulatorial, utiliza os Esquemas Terapêuticos Padronizados 

(PQT) e está disponível nas unidades públicas de saúde definidas pelo município (BRASIL, 2017). Assinale a 
opção que apresenta os medicamentos utilizados nos PQT para a forma multibacilar (MB): 

 
(A) Rifampicina e Dapsona. 
(B) Prednisona e Clofazimina. 
(C) Rifampicina, Dapsona e Clofazimina. 
(D) Dapsona, Clofazimina e Prednisona. 
(E) Rifampicina, Dapsona e Talidomida. 

 
36. A varicela, também conhecida como catapora, é uma infecção viral primária, aguda, altamente contagiosa. No 

que se refere à varicela, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) A imunidade passiva transferida para o feto pela mãe que já teve varicela assegura, na maioria das vezes, 
proteção até quatro a seis meses de vida extrauterina. 

(B) Em crianças, geralmente é benigna e autolimitada, entretanto em adolescentes e adultos, em geral, o 
quadro clínico é mais exuberante. 

(C) O herpes-zóster decorre da reativação do vírus da varicela, que permanece em latência.  
(D) A infecção confere imunidade permanente, embora, raramente, possa ocorrer um segundo episódio de 

varicela.  
(E) O principal modo de transmissão é pessoa a pessoa por meio do contato com as lesões de pele. 
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37. A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e sua manifestação clínica em fase avançada, ou 
síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), ainda representam um problema de saúde pública de grande 
relevância na atualidade. Sobre o HIV, identifique as opções a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F): 

 

(    ) A quimioprofilaxia antirretroviral está recomendada em todos os casos de exposição de risco à infecção 
pelo HIV. 

(    ) A transmissão vertical pode ocorrer durante a gestação, o parto e a amamentação. 
(    ) A doença tem uma expressão clínica logo após a infecção, com isso o profissional deve saber conduzir a 

investigação laboratorial após a suspeita de risco de infecção pelo HIV. 
 

A opção que representa a sequência CORRETA é: 
 

(A) V – V – F.    (D)  V – F – V. 
(B) V – V – V.    (E)  F – F – F. 
(C) F – V – V. 

 
38. Na atenção em anticoncepção, é muito importante oferecer diferentes opções e métodos anticoncepcionais para 

todas as etapas da vida reprodutiva de modo que as pessoas tenham a possibilidade de escolher o método mais 
apropriado às suas necessidades e circunstâncias de vida (BRASIL, 2010). Os métodos anticoncepcionais 
abaixo podem ser utilizados em mulheres lactantes, EXCETO: 

 

(A) Minipílula de progestogênio.   (D)  Anticoncepcionais hormonais combinados. 
(B) Injetável trimestral.    (E)  Diafragma. 
(C) Dispositivo intrauterino. 

 
39. O controle dos cânceres do colo de útero e da mama depende de uma atenção básica qualificada e organizada, 

integrada com os demais níveis de atenção (BRASIL, 2013). Sobre o exame citopatológico, utilizado como 
método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras, assinale a opção 
INCORRETA. 

 

(A) Embora usual, a recomendação de abstinência sexual prévia ao exame só é justificada quando são 
utilizados preservativos com lubrificante ou espermicidas. 

(B) O exame não deve ser feito no período menstrual, pois a presença de sangue pode prejudicar o diagnóstico 
citopatológico.  

(C) No caso de sangramento vaginal anormal, o exame ginecológico é mandatório, porém a coleta do exame 
não poderá ser realizada. 

(D) Os exames devem ser enviados ao laboratório o mais breve possível, para que o tempo entre a coleta e o 
resultado não seja prolongado desnecessariamente. 

(E) A utilização de lubrificantes, espermicidas ou medicamentos vaginais deve ser evitada por 48 horas antes 
da coleta do exame citopatológico. 

 
40. O câncer de mama é o mais incidente em mulheres, é a quinta causa de morte por câncer em geral e a causa 

mais frequente de morte por câncer em mulheres (WHO, 2008; BRASIL 2013). Assinale a opção que NÃO 
corresponde a um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. 

 

(A) Nuliparidade.     (D)  Terapia de reposição hormonal. 
(B) Infecção pelo papilomavírus humano.  (E)  Obesidade. 
(C) Ingestão regular de álcool. 

 
41. O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e 

constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil (BRASIL, 
2015). Diante deste contexto, analise as opções abaixo: 

 

I. No aleitamento materno misto ou parcial, a criança recebe leite materno e outros tipos de leite; 
II. Não há vantagens em se iniciar os alimentos complementares antes dos seis meses, podendo, inclusive, 

haver prejuízos à saúde da criança; 
III. Nos primeiros dias, o leite materno é chamado colostro, que contém menos proteínas mais gorduras do que o 

leite maduro. 
 

Está(ão) CORRETA(AS): 
 

(A) I apenas.     (D)  II e III apenas. 
(B) II apenas.     (E)  I; II; III. 
(C) I e II apenas. 
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42. A suscetibilidade humana as geo-helmintíases é universal. Entretanto, as crianças em idade escolar apresentam 
um importante papel epidemiológico na disseminação, uma vez que constituem um grupo altamente suscetível. 
Sobre as geo-helmintíases, assinale a opção INCORRETA. 

 
(A) As geo-helmintíases são associadas às precárias condições de higiene, à falta de acesso à água e ao 

saneamento básico. 
(B) O hospedeiro definitivo é o homem, porém não há hospedeiros intermediários envolvidos na transmissão 

das geo-helmintíases.  
(C) O medicamento de primeira escolha disponibilizado gratuitamente na rede de atenção à saúde é o 

albendazol na apresentação de 400mg.  
(D) O tratamento coletivo é uma forma efetiva de controle das geo-helmintíases, uma vez que reduz a carga 

parasitária e as fontes de contaminação do ambiente. 
(E)  As geo-helmintíases são doenças de notificação compulsória nacional e fazem parte do Plano Integrado de 

Ações Estratégicas de Doenças em Eliminação. 
 
43. Sobre as atribuições dos técnicos de enfermagem na atenção básica em relação à saúde da criança, julgue os 

itens a seguir: 
 

I. Monitorar, notificar e orientar escolares, pais e professores diante de efeitos vacinais adversos; 
II. Aferir os dados antropométricos de peso e altura das crianças e repassar tais informações para o 

profissional que realiza a puericultura na equipe; 
III. Encaminhar as crianças com alterações na acuidade auditiva para o serviço de referência, para a 

continuidade da investigação diagnóstica e/ou do serviço de reabilitação. 
 

Está(ão) CORRETA(AS): 
 

(A) I apenas.    (D)  II e III apenas. 
(B) II apenas.    (E)  I; II; III. 
(C) I e III apenas. 

 
44. Os Calendários e as Campanhas Nacionais de Vacinação têm por objetivo o controle, a eliminação e a 

erradicação de doenças imunopreveníveis. Sobre o calendário nacional de vacinação infantil, aos 03 meses de 
idade, é CORRETO afirmar que a criança recebe a seguinte vacina:  

 
(A) Primeira dose da rotavírus humana. 
(B) Primeira dose da meningocócica C (conjugada). 
(C) Primeira dose da pneumocócica 10 V (conjugada). 
(D) Primeira dose da hepatite B. 
(E) Primeira dose da tríplice viral. 

 
45. Levando em consideração o Calendário Nacional de Vacinação vigente, é CORRETO afirmar que, no 

acompanhamento de pré-natal, as gestantes recebem as seguintes vacinas:  
 

(A) Vacina dupla adulto (dT) e hepatite A.  (D)  Vacina febre amarela e tríplice viral. 
(B) Vacina tríplice viral e hepatite B.  (E)  Vacina tetraviral e hepatite A.  
(C) Vacina dupla adulto (dT) e hepatite B.  

 
46. A Atenção Básica tem como um de seus princípios possibilitar o primeiro acesso das pessoas ao sistema de 

saúde, inclusive daquelas que demandam um cuidado em saúde mental (BRASIL, 2013). Acerca do tema, 
identifique as opções a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F): 

 
(    ) As síndromes mais frequentes na Atenção Básica são a depressiva, ansiosa e de somatização (as 

chamadas queixas físicas sem explicação médica). 
(    ) O alvoroço, a desorganização, a confusão, o comportamento violento são algumas das características 

mais facilmente associadas a situações de crise na saúde mental. 
(     ) Deve-se evitar a internação psiquiátrica das pessoas em situação de crise no território, e sustentar o 

usuário no seu contexto de vida com o apoio a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). 
 

A opção que representa a sequência CORRETA é: 
 
(A) V – F – V.    (D)  V – V – V. 
(B) F – V – V.    (E)  F – F – F. 
(C) V – V – F. 
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47. De acordo com as novas diretrizes da American Heart Association (AHA), disponibilizadas em 2015, em vítimas 
adultas para realização de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), o CORRETO é que os socorristas apliquem 
compressões torácicas a uma frequência de:  

 
(A) 100 a 120 por minuto. 
(B) 100 a 150 por minuto. 
(C) 120 a 150 por minuto. 
(D) 150 a 170 por minuto. 
(E) 150 a 180 por minuto. 

 
48. Quase todos os ferimentos causados por corpos estranhos têm o potencial de infecção. Quando se decide 

remover o corpo estranho, deve-se localizá-lo no tecido. Isso pode não ser difícil se o objeto é palpável, ou se é 
relativamente grande e o orifício de entrada estiver nitidamente visível (BRASIL, 2011). Em relação à retirada de 
corpos estranhos, assinale a opção INCORRETA. 

 
(A) Na remoção de anel, o objetivo é remover e preservar o anel (se possível) que pode causar 

comprometimento vascular do dedo. 
(B) Na presença de um corpo estranho visivelmente fixado no globo ocular, a indicação é tentar retirá-lo e 

utilizar colírios anestésicos. 
(C) O potencial de feridas caudadas por remoção de farpas de madeira e metálicas tornar-se infectadas é alto, 

e o perigo para o tétano é real. 
(D) A retirada de projéteis de arma de fogo deve ser realizada de maneira asséptica, com a utilização de luvas 

estéreis, máscara e óculos de proteção. 
(E) Na presença de insetos vivos no conduto auditivo, os mesmos devem ser exterminados antes de retirados, 

para alívio imediato dos sintomas.  
 
49. Em relação às coberturas utilizadas para tratamento de feridas, numere a coluna da direita de acordo com sua 

correspondência com a coluna da esquerda.  
 

1. Hidrocoloide. 
2. Alginato de cálcio. 
3. Sulfadiazina de prata. 
4. Ácidos graxos essenciais. 
 

(  ) Indicado na prevenção de úlceras de pressão e no tratamento de 
feridas abertas. 

(  ) Indicado em queimaduras e lesões infectadas ou com tecido 
necrótico. 

(  ) Indicado na prevenção e no tratamento de feridas abertas não 
infectadas. 

(  ) Indicado em feridas exsudativas, com ou sem sangramento, 
cavitárias, tunelizadas, com ou sem infecção. 

 
A opção que representa a sequência CORRETA é: 

 
(A) 4 – 2 – 1 – 3. 
(B) 1 – 2 – 4 – 3. 
(C) 4 – 3 – 1 – 2. 
(D) 1 – 3 – 4 – 2. 
(E) 3 – 4 – 2 – 1. 

 
50. Em conformidade com a RDC nº 15, de 15 de março de 2012 que dispõe sobre requisitos de boas práticas para 

o processamento de produtos para saúde e dá outras providências, os produtos que entram em contato com 
pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas denominam-se:  

 
(A) Críticos. 
(B) Não-críticos. 
(C) Passíveis de processamento. 
(D) Conformação não complexa. 
(E) Semi-críticos. 

 
 


