
 

 

 

 

 

 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 17/07/2016 
 

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: 
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 LUÍS CORREIA-PI 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2016 
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Leia o texto I a seguir, para responder às questões de 01 a 06. 
 

 
Sua forma de olhar as pessoas diz muito sobre credibilidade 
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Se por um lado o momento econômico e político só nos inspira incerteza, por outro sabemos muito bem 
o que precisa ser recuperado nos dois ambientes: credibilidade. Diante da divisão que se estabeleceu no país 
entre os favoráveis e os contrários ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, bem como as tensões e 
desconfianças a respeito de outras figuras políticas, recuperar a confiança da população neste cenário não será 
tarefa simples.  

De um modo geral, nós ainda não temos uma visão muito clara sobre o que o futuro pode reservar para o 
Brasil tanto no quadro político quanto no econômico. Mas já que tocamos no assunto credibilidade, vale trazer 
uma discussão de como um elemento muito simples pode afetar drasticamente a forma como enxergamos 
alguém: o poder do contato visual.  

Muita gente pode reconhecer o poder dos olhares quando o assunto é flertar. No entanto, não dá para 
subestimar o efeito dos olhares em uma disputa política. No ano 2000, por exemplo, o candidato às eleições 
presidenciais dos Estados Unidos, Al Gore, acabou perdendo um debate em função da linguagem corporal 
utilizada. Quando o oponente, George W. Bush, falava algo, Al Gore logo tratava de rolar os olhos para cima e 
suspirar de forma audível, como forma de demonstrar desdém em relação ao oponente. 

Se o objetivo era levar o público a não dar crédito para as declarações do rival, o tiro acabou saindo pela 
culatra. O exagero no olhar desdenhoso por parte de Al Gore acabou fazendo com que Bush se destacasse no 
debate e ganhasse as eleições. O fato inclusive foi destacado pela rede de TV CNN, em reportagem que 
mostrava momentos marcantes em debates presidenciais.  

A questão do contato visual é tão relevante que a Universidade do Sul da Califórnia (USC) já, inclusive, 
enumerou alguns efeitos causados por diferentes olhares. Olhar diretamente para alguém é um meio eficiente de 
chamar atenção. Por essa razão que candidatos à presidência tendem a levar vantagem em manter o discurso a 
maior parte do tempo olhando diretamente para a câmera, ou seja, direto para o telespectador. 

Um olhar disperso ou constantemente mirado para baixo denota falta de confiança e inferioridade. Em 
contrapartida, se a pessoa exagerar na hora de chamar a atenção de alguém e passar a encará-la por tempo 
demais, o efeito  pode ser desastroso. Em geral, estudos sugerem que passar mais de 10 segundos encarando 
alguém leva a pessoa a ativar o sistema de defesa e querer sair daquela situação. Piscar excessivamente, por 
outro lado, é um sinal que demonstra uma tentativa de mentir.  
Se isso funciona no âmbito político, sua forma de olhar para as pessoas também pode ser fundamental para 
definir os rumos de uma negociação importante, uma reunião com clientes ou tentativa de concluir uma grande 
venda. Pratique em casa, com amigos, com o próprio espelho. É um exercício que pode te levar conquistar 
ótimos resultados financeiros. 
 

 (SUA FORMA de olhar as pessoas diz muito sobre credibilidade. Samy Dana. Disponível em: http://g1.globo.com/economia/blog/samy-dana/2.html - 
Acesso em: 22/04/2016). 

 
 
01. Sobre o texto I, julgue as afirmativas como verdadeiras ou falsas e a seguir assinale a opção CORRETA. 
 

I. No texto, não existe uma tomada de posição clara do autor sobre a questão de este ser ou não favorável ao 
impeachment de Dilma Rousseff; 

II. O texto visa principalmente a dar dicas para o leitor, para que este consiga identificar os políticos que falam a 
verdade e os que mentem, a partir das pistas de linguagem corporal que são percebidas quando eles se 
expressam publicamente; 

III. De acordo com o texto, o contato visual é tão importante que existem estudos que explicam diferentes formas 
de olhar e possíveis efeitos que isso pode ter sobre a pessoa que está sendo mirada. Por exemplo, 
candidatos à presidência procuram chamar a atenção do público, quando olham diretamente para a câmera, 
dando a impressão que conversam com o espectador; 

IV. Os estudos desenvolvidos em universidades americanas interpretaram, inclusive, o olhar de Al Gore durante 
as eleições presidenciais dos EUA, em 2000, e provaram que o candidato desdenhava do opositor George 
W. Bush.  
  

(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  (D)  Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  (E)  Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

http://g1.globo.com/economia/blog/samy-dana/post/sua-forma-de-olhar-pessoas-diz-muito-sobre-credibilidade.html
http://g1.globo.com/economia/blog/samy-dana/2.html
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02. Com base na interpretação do Texto I, assinale a opção CORRETA. 
 

(A) Além de ser utilizado para flertar, estudos comprovam que o poder do olhar pode ser decisivo em decisões 
políticas, como é o caso do impeachment da Presidente Dilma Rousseff.  

(B) O olhar de George W. Bush foi destaque na rede CNN, por tentar desestabilizar seu oponente, o que fez 
com que o político se destacasse no debate e ganhasse as eleições. 

(C) Olhar diretamente para o espectador através da câmara faz com que os candidatos à presidência tomem a 
frente na corrida eleitoral. 

(D) Olhar diretamente para alguém é um meio eficiente de se chamar atenção, mas, segundo estudos, somente 
se esse olhar durar até 10 segundos. 

(E) O contato visual pode te levar a alcançar ótimos resultados financeiros, apesar de funcionar melhor no êxito 
da vida política, como demonstrou Al Gore. 

 
03. Considerando elementos linguísticos utilizados no texto I e os sentidos produzidos a partir de seus usos, assinale 

a opção INCORRETA. 
 

(A) O autor fez uma elipse, logo na primeira linha do primeiro parágrafo, criando um efeito estilístico na 
construção linguística do período que iniciou o texto, evitando uma repetição. 

(B) “No entanto”, que aparece na linha 10, liga por oposição a ideia que será apresentada no período seguinte 
àquela que foi apresentada no período anterior. 

(C) “Em contrapartida”, na linha 24, acrescenta a informação apresentada no período anterior de que um olhar 
disperso ou constantemente mirado para baixo denota falta de confiança e inferioridade.  

(D) O segundo parágrafo funciona também para ligar as ideias apresentadas no primeiro e no terceiro 
parágrafos: a instabilidade política e econômica do Brasil, no primeiro, e o poder do contato visual, no 
terceiro. 

(E) A expressão “O fato”, utilizada na linha 17, refere-se, anaforicamente, à informação sobre o exagero no 
olhar desdenhoso de Al Gore que contribuiu para que Bush se sobressaísse no debate e ganhasse as 
eleições dos EUA. 

 
04. Analise as assertivas a seguir e assinale a opção CORRETA sobre o trecho: “O exagero no olhar desdenhoso 

por parte de Al Gore acabou fazendo com que Bush se destacasse no debate e ganhasse as eleições”.  
 

I. O período é composto tanto por coordenação quanto por subordinação, sendo três orações coordenadas e 
uma subordinada substantiva objetiva direta; 

II. O período é composto apenas por subordinação, já que a oração subordinada substantiva objetiva indireta 
atua como catalizadora das orações coordenadas assindéticas aditivas; 

III. As três orações que compõem o período supracitado podem ser classificadas em: oração coordenada 
sindética, oração subordinada substantiva objetiva direta e oração coordenada assindética aditiva. 

 
(A) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
(C) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
(D) Apenas a assertiva III está correta. 
(E) As assertivas I, II e III estão incorretas. 

 
05. Quanto à composição morfossintática do trecho “Muita gente pode reconhecer o poder dos olhares quando o 

assunto é flertar”, pode-se afirmar que: 
 

(A) A locução verbal “pode reconhecer” ocupa a posição de núcleo do predicado verbal e exige um objeto 
indireto para complementar o seu sentido. 

(B) A composição do predicado desta oração pode ser representada da seguinte maneira: Locução verbal + 
Objeto direto + Adjunto adverbial (função exercida pela oração subordinada adverbial). 

(C) A oração “quando o assunto é flertar” não pode ser considerada adjunto adverbial, pois se refere a “o poder 
dos olhares”, devendo ser classificada como oração subordinada adjetiva. 

(D) “Muita gente” é o sujeito composto da oração principal, pois possui dois núcleos, com “muita” servindo como 
intensificador de “gente”. 

(E) A oração “quando o assunto é flertar” é uma subordinada substantiva que ocupa a função de adjunto 
adverbial na oração principal. 

 
 
 
 



Prefeitura Municipal de Luís Correia - Concurso Público – Edital 01/2016 – Cargo: Técnico em Enfermagem 

 

4 | P á g i n a  

 

06. Ainda de acordo com o texto I, assinale a opção CORRETA, em relação à utilização dos sinais de pontuação. 
 

(A) No trecho “O fato inclusive foi destacado pela Rede de TV CNN”, na linha 17, a palavra “inclusive” poderia 
ter vindo, sem prejuízo de sentido, entre vírgulas. 

(B) Se uma vírgula tivesse sido usada antes do pronome “que”, no trecho “estudos sugerem que passar mais de 
10 segundos encarando alguém...”, na linha 25, o sentido estaria preservado e não haveria inadequação na 
pontuação. 

(C) O ponto final do trecho “Olhar diretamente para alguém é um meio eficiente de chamar atenção. Por essa 
razão...”, nas linhas 20 e 21, poderia ser substituído por uma vírgula, uma vez que a oração subsequente se 
relaciona com a anterior. 

(D) Uma vírgula poderia ter sido colocada depois de “Por essa razão”, no trecho “Por essa razão que 
candidatos à presidência tendem a levar vantagem” (linha 21), semelhantemente às que foram colocadas 
depois de “De um modo geral”, “No entanto” e “Em contrapartida”, nas linhas 6, 10 e 23/24, 
respectivamente. 

(E) No trecho “A questão do contato visual é tão relevante que a Universidade do Sul da Califórnia”, na linha 19, 
a expressão “é tão relevante” poderia ter vindo entre vírgulas, uma vez que, quando lemos o texto, fazemos 
uma pausa neste trecho. 

 
O texto II a seguir é uma letra de música. Leia-o para responder às questões de 07 a 09. 
 

A CARTA (Erasmo Carlos) 
 
1   Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, 
2   Porque veio a saudade visitar meu coração. 
3   Espero que desculpes os meus erros, por favor, 
4   Nas frases desta carta  
5   Que é uma prova de afeição. 
6   Talvez tu não a leias, mas quem sabe até darás 
7   Resposta imediata me chamando de meu bem. 
8   Porém o que me importa 
9   É confessar-te uma vez mais 
10 Não sei amar na vida mais ninguém. 
 

 
 
11  Tanto tempo faz 
12  Que li no teu olhar 
13  A vida cor-de-rosa que eu sonhava. 
14  E guardo a impressão 
15  De que já vi passar 
16  Um ano sem te ver, 
17  Um ano sem te amar. 
18  Ao me apaixonar 
19  Por ti não reparei 
20  Que tu tivesses só entusiasmo. 
21  E para terminar, amor, assinarei 
22  Do sempre, sempre teu 
 

Disponível em: http://www.vagalume.com.br/renato-russo/a-carta.html - Acesso em 24/04/2016. 
 
 

07. Quanto aos sentidos apresentados a partir da leitura e interpretação do texto II, assinale a opção INCORRETA.  
 

(A) O texto é uma letra de música, em que se utiliza de traços constantes de outro gênero textual, a fim de 
construir um efeito de sentido na música.  

(B) É possível afirmar que, neste texto, o gênero carta pessoal está a serviço do gênero letra de música, uma 
vez que a função da letra de música não coincide com a função da carta pessoal. 

(C) Da forma como o texto se apresenta, é possível afirmar que o locutor aproveitou uma carta pessoal escrita 
anteriormente e a transformou em uma letra de música. 

(D) Não existe, no texto, uma expressão linguística que nos permita afirmar certamente que se trataria de uma 
carta escrita por um homem e endereçada a uma mulher. 

(E) Expressões como “mal traçadas linhas”, “desculpes os meus erros” e “Do sempre, sempre teu” são 
construções linguísticas que lembram um perfil de texto. 

 
08. Quanto aos elementos linguísticos utilizados no texto II, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) O texto está escrito na primeira pessoa do singular, que se dirige ao seu interlocutor, utilizando as formas 
pronominais “tu”, “te” e “ti”, que identificam a segunda pessoa. 

(B) “Escrevo-te” e “Espero” são formas verbais no presente do modo indicativo, mas “li” e “sonhava” são formas 
verbais do modo indicativo no pretérito perfeito e imperfeito, respectivamente. 

(C) O pronome da primeira pessoa do caso reto fica elíptico na maioria de suas ocorrências, mas é possível 
recuperá-lo a partir da desinência de verbos. 

(D) Quando o sujeito da oração é “EU” ou “TU”, o verbo concorda em gênero e número, como em “Espero que 
desculpes” e “Talvez tu não a leias”. 

(E) “Tu” é pronome pessoal do caso reto e “te” e “ti” são pronomes pessoais do caso oblíquo.  
 
 

http://www.vagalume.com.br/renato-russo/a-carta.html
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09. Considerando os valores de elementos linguísticos que aparecem no texto II, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) De acordo com a ortografia vigente da língua portuguesa, a expressão cor-de-rosa permanece com hífen, 
conforme aparece no texto. 

(B) “Porque”, na linha 02, está assim grafada no texto, pelo fato de ter valor de uma conjunção explicativa, 
tendo o sentido aproximado a “uma vez que” e “por qual razão”. 

(C) Se o locutor tivesse utilizado o pronome “você” em vez de “tu”, teria que alterar a concordância verbal nos 
trechos em que esse pronome aparecesse. 

(D) Tanto a expressão “meu amor”, na linha 01, como a palavra “amor”, na linha 21, têm valor de vocativo, por 
isso que aparecem entre vírgulas. 

(E) No trecho “Nas frases desta carta”, a forma pronominal “desta” é formada pela contração da preposição “de” 
mais o pronome demonstrativo “esta”. 

 
10. “Não temais ímpias falanges / Que apresentam face hostil / Vossos peitos, vossos braços / São muralhas do 

Brasil [...]”. Levando em consideração o trecho do Hino da Independência do Brasil, pode-se afirmar que as 
unidades lexicais em negrito apresentam o sentido, respectivamente, de: 

 
(A) Tropas desumanas; ameaçadora. 
(B) Bando cruel; mal-humorada. 
(C) Polícia inimiga; agressiva. 
(D) Patrulha herege; desfavorável.  
(E) Exército ateu; desumana. 

 

 
 
 
11. A Lei 8.080/1990 inclui no campo do Sistema Único de Saúde a execução das seguintes ações: 
 

(A) Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral e 
farmacêutica. 

(B) Assistência básica, assistência hospitalar, assistência especializada, promoção da saúde, epidemiologia.  
(C) Vigilância epidemiológica, Estratégia Saúde da Família, assistência hospitalar, assistência farmacêutica.  
(D) Vigilância sanitária, vigilância nutricional, saúde da família, vigilância epidemiológica, assistência 

farmacêutica.  
(E) Vigilância epidemiológica, saúde da família, saúde do trabalhador, vigilância nutricional e assistência 

farmacêutica.  
 
12. Os Conselhos de Saúde devem ter representação do segmento dos usuários, conforme estabelece a Lei 

8.142/1990. Assinale opção que contém a proporção exigida pela referida lei. 
 

(A) Representação inferior em relação ao conjunto dos demais segmentos. 
(B) Representação majoritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. 
(C) Representação paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. 
(D) Representação totalitária em relação ao conjunto dos demais segmentos. 
(E) Representação acordada em relação ao conjunto dos demais segmentos. 

 
13. O Pacto pela Saúde publicado em 2006 é constituído por três dimensões. Assinale a opção que representa estas 

dimensões: 
 

(A) Pacto pela Vida, Pacto de Defesa do Consumidor e Pacto do SUS. 
(B) Pacto pela Vida, Pacto de Gestão e Pacto em Defesa do SUS. 
(C) Pacto pela Vida, Pacto do Financiamento e Pacto em Defesa do Usuário do SUS. 
(D) Pacto de Gestão, Pacto em Defesa da Vida e Pacto do SUS. 
(E) Pacto de Gestão, Pacto do Financiamento e Pacto em Defesa da Vida. 

 
14. A Portaria do Ministério da Saúde nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, define as Redes de Atenção à Saúde 

como arranjos organizativos, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de 
apoio técnico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Assinale a opção que caracteriza as 
redes prioritárias para o Ministério da Saúde. 

 
(A) Rede Cegonha, Rede Psicossocial, Rede de Pessoas com Deficiência e Rede de Urgências e Emergências. 
(B) Rede Cegonha, Rede de Doenças Crônicas, Rede Psicossocial, Rede de Urgências e Emergências.  

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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(C) Rede de Pessoa com Deficiência, Rede Psicossocial, Rede de Doenças Crônicas, Rede de Prevenção das 
Violências e Cultura de Paz. 

(D) Rede de Urgências e Emergências, Rede de Prevenção das Violências e Cultura de Paz, Rede Cegonha, 
Rede Psicossocial. 

(E) Rede Cegonha, Rede Psicossocial, Rede de Doenças Crônicas e Rede de Urgências e Emergências. 
 
15. A Política Nacional de A Atenção Básica coloca que a atenção básica deve cumprir algumas funções para 

contribuir para o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde. Marque a opção que trata destas funções. 
 

(A) ser base, ser resolutiva, coordenar o cuidado e ordenar as redes.  
(B) ser integradora, ser territorial, ordenar as redes e gerenciar os serviços de saúde. 
(C) ser base, ser multiprofissional, ser resolutiva, ser territorial. 
(D) coordenar o cuidado, ordenar os serviços de saúde, ser multiprofissional, ser longitudinal. 
(E) ser integral, ser resolutiva, ser longitudinal, coordenar o cuidado. 

 
16. Marque a opção CORRETA que trata de uma das atribuições comuns a todos os profissionais da atenção 

básica. 
 

(A) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS. 
(B) Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando 

indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.).  
(C) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados 
(D) Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e 

situações de importância local. 
(E) Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais. 

 
17. A Política Nacional de Atenção Básica coloca que, no processo de trabalho pode-se lançar mão das equipes de 

Consultório de Rua, sendo estas definidas como equipes de atenção básica, composta por profissionais de 
saúde com responsabilidade de articular e prestar atenção integral à saúde das pessoas em situações de rua. 
Assinale a opção que trata da carga horária mínima semanal de trabalho. 

 
(A) As equipes dos Consultórios de Rua deverão cumprir a carga horária mínimo de 20 horas semanal. 
(B) As equipes dos Consultórios de Rua deverão cumprir a carga horária mínimo de 30 horas semanal. 
(C) As equipes dos Consultórios de Rua deverão cumprir a carga horária mínimo de 40 horas semanal. 
(D) As equipes dos Consultórios de Rua deverão cumprir a carga horária mínimo de 35 horas semanal. 
(E) As equipes dos Consultórios de Rua deverão cumprir a carga horária mínimo de 15 horas semanal. 

 
18. Educação Permanente em Saúde é considerada uma importante estratégia para a qualificação do processo de 

trabalho dos trabalhadores do SUS. Para que possa ser efetivada, foram desenvolvidos comissões compostas 
por gestores, trabalhadores do SUS, instituições de ensino e movimentos sociais. Estes comissões são 
denominadas  

 
(A) Polo de Educação Permanente em Saúde. 
(B) Comissão de Formação em Saúde. 
(C) Comissão Intergestora de Ensino na Saúde. 
(D) Comissão Permanente de Formação em Saúde. 
(E) Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço. 

 
19. A Política Nacional de Humanização aponta algumas estratégias para o processo de humanização do cuidado 

em saúde, dentre elas o apoio matricial. Identifique a opção que define apoio matricial. 
 

(A) Processo de trabalho em que um profissional atuando em determinado setor aponta os erros para outros 
profissionais, equipes e setores. 

(B) Processo de trabalho em que um profissional atuando em determinado setor oferece apoio em sua 
especialidade para outros profissionais, equipes e setores. 

(C) Processo de trabalho em que um profissional atuando em determinado setor gerencia outros profissionais, 
equipes e setores. 

(D) Processo de trabalho em que um profissional atuando em determinado setor ensina outros profissionais, 
equipes e setores. 

(E) Processo de trabalho onde um profissional atuando em determinado setor aprende com outros profissionais, 
equipes e setores. 
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20. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o 
escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade. Assinale a opção CORRETA em que conste 
os tipos de composição existentes dos NASF. 

 
(A) NASF 1. 
(B) NASF 1 e NASF 2. 
(C) NASF 1, NASF 2, NASF 3. 
(D) NASF 1, NASF 2, NASF 3, NASF 4. 
(E) NASF 1, NASF 2, NASF 3, NASF 4, NASF 5. 

 
 
 
 
 
 
21. A resolução COFEN nº 429/2012, em seu artigo primeiro, determina que é de responsabilidade e dever dos 

profissionais de enfermagem registrar, no prontuário do paciente e em outros documentos próprios da área, as 
informações inerentes ao processo de cuidar e ao gerenciamento dos processos de trabalho, necessárias para 
assegurar a continuidade e a qualidade da assistência. De acordo com esse contexto, marque a opção 
INCORRETA. 

 
(A) Permitem o planejamento da assistência de enfermagem. 
(B) Permitem que sejam feitas estatísticas de atendimento. 
(C) Documentam ações realizadas com os pacientes.  
(D) Facilitam a comunicação entre a equipe de enfermagem e a família.  
(E) Servem de fonte de consulta em auditorias e processos legais para defesa ou incriminação de profissionais 

de saúde. 
 
22. O profissional de enfermagem, ao realizar as anotações de enfermagem, deve utilizar termos técnicos de forma 

coerente, com objetividade e compreensão para toda a equipe de saúde. Sobre os cuidados que o técnico em 
enfermagem deve ter ao realizar as anotações no prontuário do paciente, marque a opção CORRETA.  

 
(A) Usar abreviaturas previstas ou não em literatura, que permitam a compreensão de toda equipe. 
(B) Anotar de forma complexa, sem resumos, utilizando frases longas.  
(C) Em caso de rasura, usar corretivo e anotar entre parênteses a nova palavra.  
(D) Fazer as anotações sem registrar os horários. 
(E) Não conter rasuras, entrelinhas, linhas em branco ou espaços. 

 
23. As precauções com gotículas são indicadas para pacientes portadores ou com infecção por micro-organismos 

transmissíveis por gotículas, que podem ser geradas por tosse, espirro, conversação. Sobre as precauções com 
gotículas, marque a assertiva INCORRETA. 

 
(A) São infecções causadas por micro-organismos transmissíveis por gotículas parotidite, coqueluche, difteria, 

rubéola, meningite por meningococos, síndrome da imunodeficiência adquirida. 
(B) A internação do paciente deverá ser em quarto privativo ou, caso não seja possível, em quarto de paciente 

com infecção pelo mesmo micro-organismo (coorte); a distância mínima entre os leitos deve ser de um 
metro.  

(C) Visitas são irrestritas e orientadas.  
(D) O transporte de paciente é limitado, mas, quando necessário, utilizar máscara cirúrgica para o paciente.  
(E) Usar máscara quando a proximidade com o paciente for menor de um metro. 

 
24. Diabetes Mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue (hiperglicemia). Em relação 

ao Diabetes Mellitus, marque a assertiva CORRETA. 
 

(A) Pacientes diabéticos em tratamento sempre necessitam verificar a taxa de glicose antes das refeições. 
(B) O Diabetes tipo 1 é característico da fase adulta, ocorrendo principalmente em indivíduos obesos. 
(C) No Diabetes tipo 2, as pessoas geralmente são magras e não possuem história da doença na família. 
(D) Diabetes tipo 1 atinge principalmente crianças e adolescentes,  necessitando de uso de insulina, controle de 

dieta e atividades físicas. 
(E) O Diabetes tipo 2 manifesta-se subitamente e atinge principalmente crianças e adolescentes. 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
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25. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e 

sustentados de pressão arterial (PA). Sobre a verificação da PA, marque a assertiva CORRETA. 
 

(A) Não é necessário realizar a higienização das mãos. 
(B) Não é necessário explicar o procedimento ao paciente, pois trata-se de uma técnica simples que dispensa 

esclarecimentos. 
(C) Os materiais necessários para a execução do procedimento são: bandeja, relógio com ponteiro de 

segundos, algodão, álcool etílico a 70%, caneta e papel, estetoscópio e tensiometro. 
(D) É necessário realizar a assepsia das olivas e do diafragma do estetoscópio com algodão embebido em 

álcool etílico a 70%. 
(E) A verificação PA está recomendada quando existe a necessidade de verificação da frequência cardíaca por 

minuto, e, quando o resultado estiver alterado, pode indicar a presença de graves arritmias cardíacas. 
 
26. O Zika é um vírus transmitido pelo Aedes aegypti e identificado pela primeira vez no Brasil em abril de 2015. 

Sobre o Zica, marque a assertiva INCORRETA. 
 

(A) Os principais sintomas são dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na 
pele, coceira e vermelhidão nos olhos. 

(B) No geral, a evolução da doença é benigna e os sintomas desaparecem espontaneamente após 3 a 7 dias. 
No entanto, a dor nas articulações pode persistir por anos. 

(C) Não existe tratamento específico para a infecção pelo vírus Zika. Também não há vacina contra o vírus.  
(D) Utilize telas em janelas e portas, use roupas compridas – calças e blusas – e, se vestir roupas que deixem 

áreas do corpo expostas, aplique repelente nessas áreas. 
(E) Mulheres que desejam engravidar, devem buscar orientação com um profissional de saúde e tirem todas as 

dúvidas para avaliar sua decisão. 
 
27. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, a depender de sua 

forma de apresentação, podendo evoluir a o óbito. Sobre a dengue, marque verdadeiro(V) ou falso(F) e em 
seguida assinale a opção com a sequência CORRETA. 

 
(    ) O período de incubação varia de 90 a 180 dias, sendo em média de 100 a 120 dias. 
(    ) A cefaleia é o primeiro sintoma, seguida da prostação, mialgia, artralgia, dor retro-orbitária, exantema 

maculopapular.  
(    ) Embora raros, existem casos de transmissão pelo contato entre pessoas com dengue e pessoas 

saudáveis. Este contágio ocorre por meio do contato direto com secreções e fômites. 
(    ) A dengue é uma doença de etiologia bacteriana, cujo tratamento exige internação hospitalar e 

administração de antibióticos por via intravenosa, além da aplicação de imunoglobulina antidengue. 
(    ) A dengue é uma das doenças de notificação compulsória, devendo todo caso suspeito ou confirmado ser 

notificado ao Serviço de Vigilância Epidemiológica, por meio do SINAN (Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação), nas fichas de notificação e investigação. 

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

 
28. A paciente J.M.A. precisa receber 250mg de amicacina (IM) de 12/12 horas. Considerando que a clínica só 

dispõe de ampolas de 2ml com 500mg, marque a assertiva CORRETA sobre a dose a ser administrada. 
 

(A) 0,2ml     (D)  0,1ml 
(B) 2ml     (E)  0,5ml 
(C) 1ml 

 
29. Foram prescritos para o paciente A.S.B. 500mg via oral (VO) de cefalexina suspensão de 6/6 horas. Marque a 

assertiva CORRETA quanto à dose em ml a ser administrada, sabendo que o frasco de 60ml contém 250mg de 
cefalexina a cada 5ml. 

 
(A) 2ml     (D)  10ml 
(B) 5ml     (E)  2,5 ml 
(C) 7,5ml 
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30. Atualmente, tem sido sugerida a mudança do termo Infecção Hospitalar (IH) por Infecção Relacionada à 

Assistência à Saúde (IRAS), que reflete melhor o risco de aquisição dessas infecções. Sobre as infecções 
hospitalares, marque a assertiva INCORRETA. 

 
(A) Trata-se da infecção adquirida durante a hospitalização e que não estava presente ou em período de 

incubação por ocasião da admissão do paciente. É diagnosticada, em geral, a partir de 48 horas após a 
internação. 

(B) As IHs são consideradas as principais causas de morbidade e de mortalidade, além de aumentarem o 
tempo de hospitalização do paciente, elevando o custo do tratamento. 

(C) As IHs podem decorrer de falhas no processo de assistência, que elevem o risco de aquisição de infecções 
para os pacientes como falhas no processo de esterilização, falhas no preparo de medicações parenterais, 
falhas na execução de procedimentos invasivos. 

(D) As IHs estão situadas entre as principais causas de óbito no Brasil, ao lado das doenças cardiovasculares, 
neoplasias, doenças respiratórias e infecciosas. 

(E) O uso indiscriminado dos antimicrobianos aumenta a pressão seletiva, o que colabora para o aparecimento 
de micro-organismos multirresistentes e reduz o risco de infecção hospitalar. 

 
31. Sobre as mudanças no calendário nacional de vacinação/2016, marque a assertiva INCORRETA. 
 

(A) Será restrita a oferta de vacina hepatite B independentemente da idade e/ou condições de vulnerabilidade. 
(B) A terceira dose da Vacina Oral Poliomielite (VOP) é administrada atualmente, por vacina inativada 

poliomielite (VIP). 
(C) Há alteração da administração da vacina hepatite A de 12 para quinze meses de idade. 
(D) A vacina Papiloma Vírus Humano (HPV) será realizada em duas doses (0 e 6 meses) em meninas com 

idade entre nove e treze anos 
(E) Ocorre adoção do esquema básico para a vacina pneumocócica 10 valente de duas doses (2 e 4 meses de 

idade), e reforço, preferencialmente aos 12 meses, podendo ser administrada até os 4 anos de idade.  
 
32. O código de ética dos profissionais de enfermagem está centrado na pessoa, família e coletividade e pressupõe 

que os trabalhadores de enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por uma assistência sem riscos e 
danos e acessível a toda população. Marque as assertivas verdadeiras (V) e as falsas (F), conforme estabelece 
o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

 
(    ) É dever do profissional assegurar à pessoa, à família e à coletividade assistência de enfermagem livre de 

danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. 
(    ) É direito recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e 

legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, pessoa, família e coletividade. 
(    ) É proibido ao profissional promover a eutanásia ou participar de prática destinada a antecipar a morte do 

cliente. 
(    ) É direito do profissional prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro profissional, 

principalmente em caso de emergência. 
 
Assinale a opção que indica a sequência CORRETA. 

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

 
33. Marque a assertiva em que as doenças relacionadas são causadas por bactérias. 
 

(A) Sarampo, Raiva e Sífilis.    (D)  Tétano, Tuberculose e Sífilis. 
(B) Gonorreia, Febre Amarela e Poliomielite.  (E)  Dengue, Pneumonia e tuberculose. 
(C) Coqueluche, Sarampo e Candidíase. 

 
34. Sobre as terminologias utilizadas na área da saúde, assinale com (V) as assertivas verdadeiras e com (F) as 

assertivas falsas. 
 

(    ) Disúria corresponde ao aumento do volume urinário, podendo ou não ser acompanhada de aumento da 
frequência urinária. 

(    ) “Taquicardia” é um termo utilizado para designar aumento da frequência cardíaca. 
(    ) Hipopirexia é a diminuição da temperatura do corpo humano abaixo dos limites considerados normais. 
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(    ) Disfagia é um distúrbio de fala, caracterizado pela dificuldade em articular as palavras e pela má 
pronunciação. 

(    ) Epistaxe é o sangramento ou hemorragia nasal. 
 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 
 

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

 
35. Na Atenção Básica, a atuação dos profissionais de saúde, no que se refere ao planejamento reprodutivo, 

envolve algumas atividades junto ao indivíduo, casal e/ou comunidade. Sobre essas atividades, marque a 
assertiva INCORRETA. 

 
(A) Acolhimento da demanda da pessoa ou casal, entendida como suas necessidades, curiosidades, dúvidas, 

preocupações, medos e angústias, relacionadas às questões de sexualidade, planejamento reprodutivo e 
prevenção das DST/HIV/Aids. 

(B) Identificação do contexto de vida da pessoa ou do casal, estimulando e incentivando o uso de métodos 
contraceptivos para a erradicação de gravidez. 

(C) As atividades educativas são fundamentais para a qualidade da atenção prestada, têm como objetivo 
oferecer às pessoas os conhecimentos necessários para a escolha livre e informada e propiciam a reflexão 
sobre os temas relacionados à sexualidade e à reprodução. 

(D) Compreensão de que o sucesso a ser alcançado depende da ação conjunta e solidária dos profissionais de 
saúde com a pessoa ou o casal. 

(E) Avaliação de vulnerabilidades individual ou do casal, para a infecção pelo HIV e outras DST. 
 
36. Os sinais vitais são indicadores das condições de saúde de uma pessoa. Sobre a avaliação da respiração, 

marque a assertiva CORRETA. 
 

(A) Os valores normais de respiração em um adulto variam entre 18 a 24 movimentos respiratórios por minuto. 
(B) Os dados a serem observados são a frequência, o ritmo e a amplitude dos movimentos respiratórios. 
(C) Na execução da técnica de avaliação da respiração, devem-se explicar os procedimentos, lavar as mãos, 

deixar o paciente em repouso, pedir para respirar normalmente, contar a frequência por um minuto 
completo, comunicar ao paciente o valor encontrado, lavar as mãos e registrar. 

(D) O material a ser utilizado inclui relógio com ponteiro de segundos, estetoscópio, caneta e papel. 
(E) A atividade física e o estresse são condições patológicas que elevam a frequência respiratória. 

 
37. O profissional deve conhecer os princípios e cuidados de enfermagem na realização de curativos.  Marque a 

assertiva INCORRETA sobre esses princípios e cuidados. 
 

(A) Lavar as mãos antes e após o procedimento. 
(B) Manipular o material esterilizado sempre com auxílio de pinças estéreis. 
(C) Deixar a ferida e os materiais estéreis expostos o menor tempo possível. 
(D) Iniciar o curativo da região mais contaminada para a menos contaminada. 
(E) Não falar ao manipular o material estéril ou a ferida. 

 
38. Sobre a lei do exercício profissional da enfermagem, assinale com (V) as assertivas verdadeiras e com (F) as 

assertivas falsas. 
 

(    ) São técnicos de Enfermagem os profissionais com diploma ou o certificado de Técnico de Enfermagem, 
expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente. 

(    ) O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do 
trabalho de Enfermagem em grau auxiliar. 

(    ) Executar ações assistenciais de Enfermagem, incluindo as privativas do Enfermeiro, sem supervisão. 
(    ) Orientar e supervisionar o trabalho de Enfermagem em grau auxiliar. 
(    ) participar da equipe de saúde e da programação da assistência de Enfermagem 

 
Marque a opção com a sequência CORRETA. 

 
(A) V, F, V, F, V    (D)  F, V, F, F, V 
(B) V, V, F, F, F    (E)  V, V, F, F, V 
(C) F, F, V, F, V 
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39. Sobre as medidas de prevenção das doenças de veiculação hídrica, marque a assertiva INCORRETA. 
 

(A) Diminuição do contato com águas contaminadas. 
(B) Melhoria de instalações hidráulicas. 
(C) Identificação e eliminação dos locais adequados para procriação. 
(D) Sistemas de coleta e tratamento dos esgotos antes do lançamento ou reuso. 
(E) Educação sanitária. 

 
40. Com o objetivo de prevenir e de reduzir a incidência de eventos adversos nos serviços de saúde públicos e 

privados, a Fiocruz, o Ministério da Saúde (MS) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicaram 
os protocolos básicos de segurança do paciente. Marque a assertiva INCORRETA sobre os protocolos. 

 
(A) O Protocolo de Identificação do Paciente tem a finalidade assegurar que o cuidado seja prestado à pessoa 

para a qual ele se destina. 
(B) O Protocolo para Prevenção de Úlcera por Pressão visa a prevenir a ocorrência dessa e de outras lesões da 

pele, visto que é uma das consequências mais comuns da longa permanência em hospitais. 
(C) O Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos objetiva a promoção de 

práticas seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos de saúde. 
(D) O Protocolo para Cirurgia Segura diz respeito ao estabelecimento de medidas a serem implantadas para 

evitar a realização de procedimentos cirúrgicos no local correto e no paciente correto.  
(E) O Protocolo para a Prática de Higiene das Mãos em Serviços de Saúde tem o intuito de prevenir e controlar 

as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). 
 
41. Um paciente deu entrada na clinica com história rebaixamento do nível de consciência, sem se alimentar a vários 

dias. O médico prescreveu a passagem de sonda nasogástrica para alimentação. Quanto a este procedimento, 
marque a assertiva CORRETA. 

 
(A) O técnico de enfermagem introduz a sonda nasogástrica e inicia a dieta conforme prescrição médica. 
(B) O técnico de enfermagem comunica à enfermeira que tem esse procedimento para ser feito e vai cuidar dos 

outros pacientes. 
(C) O técnico de enfermagem prepara o material e chama o médico para fazer a sondagem nasogástrica. 
(D) O técnico de enfermagem prepara o material, comunica à enfermeira e auxilia no procedimento. 
(E) Não é de responsabilidade do técnico de enfermagem a passagem e alimentação do paciente por sonda 

nasogástrica. 
 
42. Para que haja uma comunicação efetiva entre o profissional de enfermagem e o paciente, devem-se desenvolver 

algumas habilidades de comunicação. Quanto às técnicas de comunicação marque a assertiva INCORRETA. 
 

(A) Usar o silêncio em algumas situações encoraja o paciente a verbalizar os seus sentimentos. 
(B) Resguardar informações sobre o seu estado geral e tratamento. 
(C) Dar informações sobre o ambiente, tornando-se claros os fatos referentes às necessidades do paciente, para 

adaptá-lo ao ambiente. 
(D) Oferecer-se para ajudá-lo em suas necessidades. 
(E) Demonstrar aceitação e apoio ao paciente. 

 
43. Um paciente internado na clínica médica informa que está constipado há dez dias, encontra-se com abdome 

distendido e doloroso à palpação. Marque a conduta INCORRETA em relação ao estado do paciente. 
 

(A) Perguntar se ele tem dificuldades de evacuação frequentemente. 
(B) Averiguar o tipo de dieta que está sendo oferecida ao paciente. 
(C) Fazer um fleet enema imediatamente para ajudar na evacuação. 
(D) Aumentar a ingesta de líquidos. 
(E) Comunicar ao enfermeiro e restante da equipe. 

 
44. A Pressão Arterial (PA) é a pressão exercida pelo sangue na parede dos vasos. Sobre verificação da pressão 

arterial marque a assertiva CORRETA. 
 

(A) No método auscultatório de verificação da PA, identificam-se a pressão máxima (sistólica) e a mínima 
(diastólica). 

(B) A verificação da pressão arterial pode ser realizada logo após atividade física sem alterações nos valores 
normais. 
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(C) O paciente pode permanecer deitado ou sentado com os braços estendidos ao longo do corpo para 
verificação da PA. 

(D) Converse com o paciente durante o procedimento para mantê-lo tranquilo e confortável. 
(E) A hipotensão é queda da pressão diastólica sem alteração da pressão sistólica. 

 
45. Paciente jovem, 19 anos, compareceu a um Posto de Saúde, levando seu cartão de vacinação com o esquema 

básico completo da vacina antitetânica (dT). Marque a assertiva CORRETA para o prazo em anos, após ter sido 
vacinado, em que deverá fazer o reforço da antitetânica. 

 
(A) 2.   (B)  3.   (C)  5.   (D)  10.   (E)  15. 

 
46. Os artigos hospitalares são definidos, de acordo com o grau de risco de aquisição de infecções, pelas seguintes 

categorias: críticos, semicríticos e não críticos. Marque a assertiva CORRETA em relação à classificação dos 
materiais. 

 
(A) crítico (equipamentos respiratórios), semicrítico (endoscópios), não crítico (comadres).  
(B) crítico (endoscópios), semicrítico (materiais de implante), não crítico (termômetro). 
(C) crítico (especulo vaginal), semicrítico (canula endotraqueal), não crítico (estetoscópio).  
(D) crítico (endoscópios), semicrítico (comadres), não crítico (espéculos vaginais).  
(E) crítico (instrumental cirúrgico), semicrítico (especulo vaginal), não crítico (comadres). 

  
47. A coleta de material citológico do colo de útero é de suma importância para o êxito do diagnóstico de patologias 

associadas ao aparelho reprodutor. Antes da consulta para realização do exame, o técnico de enfermagem deve 
orientar a paciente. Marque a assertiva CORRETA acerca das orientações a serem feitas. 

 
(A) Ter relações sexuais 2 horas antes da coleta facilita a inserção do espéculo.  
(B) Não se deve interromper a utilização de anticoncepcional local, no caso de a paciente fazer uso.  
(C) Pedir que faça ingestão de grande quantidade de líquidos 2 horas antes da coleta, pois a bexiga cheia facilita 

a dilatação do canal vaginal. 
(D) A realização de ultrassom transvaginal poderá ser realizada nas 24 horas anteriores ao procedimento, para 

facilitar a dilatação do canal vaginal. 
(E) Orientar que o exame não deve ser realizado no período menstrual, aguardando o 5º dia após o término da 

menstruação para coleta do exame. 
 
48. A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos 

serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente A notificação compulsória será 
realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravo. Marque a assertiva CORRETA em relação às 
doenças de Notificação Compulsória Imediata (até 24 horas). 

 
(A) Cólera e hepatites virais.    (D)  Botulismo e gonorreia. 
(B) Botulismo e febre amarela.    (E)  Febre amarela e cancro mole. 
(C) Candidíase e HIV. 

 
49. A determinação do pulso é importante na avaliação dos sinais vitais, para reconhecimento de alterações do 

sistema cardiovascular. Marque a assertiva CORRETA em relação ao pulso. 
 

(A) Bradicardia refere-se ao pulso fraco e com batimentos abaixo do padrão. 
(B) Pulso filiforme é relativo ao pulso forte e firme. 
(C) Taquisfigmia são os batimentos do pulso acima do normal. 
(D) Taquicardia são os batimentos do pulso acima do normal. 
(E) Bradisfigmia são os batimentos cardíacos abaixo do padrão. 

 
50. O processo de cicatrização é complexo e dinâmico, podendo ser classificado de acordo com o nível celular. 

Sobre os tipos de cicatrização, marque a opção INCORRETA. 
 

(A) A cicatrização por primeira intenção tem perda mínima de tecidos. 
(B) A cicatrização por primeira intenção apresenta edema acentuado e drenagem de secreção.  
(C) A cicatrização por segunda intenção tem danos excessivos ao tecido e infecção da ferida. 
(D) A queimadura é exemplo de cicatrização por segunda intenção. 
(E) A cicatrização por terceira intenção é corrigida ou estimulada cirurgicamente e implica uma sutura dos bordos 

ou aplicação de enxerto. 
 
 


