
  
 

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
R E F .  E D I T A L  N º  0 1 / 2 0 1 0  –  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  

 
 

 

INSTRUÇÕES  
� Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a 

 prova objetiva.  

� Composição da Prova:  

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 08 Língua Portuguesa 

09 a 16 Informática 

17 a 40 Conhecimentos Específicos 
 

 

� Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva. 

ATENÇÃO 
 

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do 

fiscal. 

2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. 

Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual 

você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o 

fato ao fiscal imediatamente. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o 

número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre 

alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas 

providências. 

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que 

será o único documento válido para a correção das provas. O 

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade 

do candidato.  

5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta. 

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de 

Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto 

da marcação da Folha de Respostas:    

7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada 

ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às 

questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa 

assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.  

9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a 

marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 

60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno 

de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal 

a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). 

As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA 

(www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito 

Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa 

da prova e levar consigo. 

11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e 

após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do 

termo de fechamento. 

12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta 

ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, 

códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, 

agendas eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, 

gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização 

desses objetos causará eliminação imediata do candidato. 

13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,  deverão 

ser desligados e mantidos dessa forma até o  término da prova e 

entrega da Folha de Respostas ao  fiscal.  

14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata 

denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas 

cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Santo 

Você ainda pode ser um. 
 
 João Paulo II é o papa dos recordes. [...] Neste ano, 

o papa de desempenho superlativo em suas 
funções terrenas bateu um novo recorde, desta vez 
no céu. Em 2000 anos de história da Igreja, ele é o 
que mais fez santos. Ao todo, já canonizou 447. [...] 
Além disso, promoveu outras 1052 pessoas à 
condição de beatas, o penúltimo estágio antes da 
santidade. Duas razões explicam a fábrica de 
santos de João Paulo II. A primeira é que, na igreja 
sob seu comando, o próprio conceito de santidade 
mudou. Antigamente, santos eram figuras míticas 
da fé cristã, pessoas de conduta e virtudes ímpares, 
capazes de se submeter às mais terríveis provações 
em nome da religião que professavam. Depois de 
mortas e já candidatas à santidade, eram 
responsáveis por milagres e feitos extraordinários. 
Com essas exigências, ser santo era uma meta 
quase inatingível para seres humanos normais, 
repletos de defeitos e fraquezas e expostos às 
tentações e ao pecado.  

 Os santos de João Paulo II, ao contrário, são 
pessoas comuns, sem nenhuma outra característica 
marcante que não seja ter levado uma vida honesta, 
fazendo o bem, rezando e seguindo os 
ensinamentos de Cristo. [...] Para facilitar o acesso 
das pessoas comuns ao status da santidade, o 
papa simplificou o processo de beatificações e 
canonizações. Do ponto de vista do processo 
canônico, hoje é muito mais fácil virar santo do que 
vinte anos atrás. [...] 

 O que é um santo? De acordo com a doutrina 
católica, é a pessoa que, tendo seguido os 
mandamentos de Cristo e ajudado a promover o 
bem, ao morrer está salva e junto de Deus, no céu. 
Pela fé cristã, mesmo quem tenha feito o mal a vida 
inteira pode tornar-se santo se, no último momento 
que antecede a morte, reconhecer seus erros e, 
sinceramente, pedir perdão a Deus. A Igreja, 
portanto, não faz santos. A ela cabe apenas 
reconhecer a santidade de alguém que, com a ajuda 
divina, a tenha conquistado pelos próprios méritos. 
Como nem mesmo o papa consegue saber o que se 
passa depois da morte, durante séculos a Igreja 
desenvolveu um complicado processo para 
comprovar se uma pessoa, ao morrer, já está salva. 
Ou seja, se virou santa.  

 Existem duas formas pelas quais a Igreja tenta 
descobrir se alguém é santo ou não. A primeira é 
pelo exame exaustivo da biografia do candidato, 
para assegurar-se de que ele realmente levou uma 
vida correta, ajudando a melhorar o mundo a sua 
volta. O outro sinal, considerado infalível, é o 
milagre – um evento extraordinário, inexplicável à 
luz da ciência ou de qualquer razão humana, e que, 
teoricamente, só é possível mediante a ação divina. 
Ocorre que, da mesma forma que a Igreja não faz 
santos, o santo também não faz milagre. Ele é 
apenas um intermediário entre um ser vivo, que 
solicita o milagre, e Deus, que o concede. Por isso, 
o milagre é considerado uma prova de santidade 
pelos católicos. Quando acontece, significa que o 
santo a quem foram dirigidas as orações está perto 
o suficiente de Deus para interceder em favor de 
alguém e ser atendido. O milagre é, portanto, um 

sinal do mundo dos mortos para o mundo dos 
vivos.  

 Durante séculos, esses dois parâmetros – a 
biografia ilibada do candidato a santo e os milagres 
obtidos mediante sua suposta intercessão – foram 
considerados os requisitos essenciais para o 
processo de santidade. Na primeira etapa, a da 
beatificação, era necessário que, além de 
comprovar que o candidato teve uma vida correta, 
fosse constatada a realização de pelo menos um 
milagre. Na etapa seguinte, a da canonização, 
exigia-se um segundo. Para não haver riscos de 
engano, os candidatos sempre passaram por um 
escrutínio rigoroso. Nisso também há mudanças.  

 Pelas regras do Vaticano, qualquer católico pode 
propor o início de um processo de beatificação, 
mas, até João Paulo II, cabia ao proponente provar 
que o candidato era santo, enquanto o tribunal da 
Igreja se esforçava para demonstrar o oposto. Daí 
surgiu a figura do "advogado do diabo", um 
promotor cuja função era demonstrar, por todos os 
meios, que o aspirante a santo tinha culpa em 
cartório. Por esse sistema, era considerado culpado 
(de não-santidade) até prova em contrário. Além 
disso, toda a investigação sobre a biografia do 
candidato e seus supostos atos milagrosos 
centralizava-se em Roma. João Paulo II mudou esse 
processo em 1983. [...] 

 A beatificação ou a canonização de candidatos 
considerados polêmicos revela um outro lado 
menos celestial da fábrica de santos da Igreja. São 
as conveniências políticas que marcam esse tipo de 
decisão. Todos os papas, sem exceção, usaram a 
prerrogativa de acelerar ou brecar processos de 
canonização para satisfazer os interesses 
circunstanciais da Igreja. Outros interesses, que 
não os de ordem geopolítica, funcionam na escala 
de prioridade dos processos de santificação. Tome-
se o caso dos beatos e santos americanos. Os 
Estados Unidos já têm dois santos. O Brasil, 
nenhum. Isso significa que o clima tropical é menos 
propício à santidade que o do Hemisfério Norte? 
Não necessariamente. "Os endinheirados católicos 
americanos são hoje os maiores financiadores da 
Igreja e, ao promover santos e beatos, o papa está 
atento a esse fato", lembrou recentemente o jornal 
The New York Times.  Durante seu pontificado, João 
Paulo II canonizou nada menos que seis santos de 
seu país de origem, a Polônia. Se o papa não fosse 
polonês, dificilmente esse país conseguiria um 
número tão expressivo de santos e beatos em tão 
pouco tempo.  

 Há ainda imperativos de ordem moral e doutrinária 
que fazem o papa colocar uma determinada 
candidatura na frente de todas as demais. 

[...] http://veja.abril.com.br/201200/p_142.html  
 
QUESTÃO 01 
 Em “Os Estados Unidos já têm dois santos. O 

Brasil, nenhum.”, a vírgula empregada marca a 
presença da figura de linguagem denominada 

(A) elipse. 
(B) anacoluto. 
(C) silepse. 
(D) zeugma. 
(E) metonímia. 
 
 
 
 
 



 CARGO: TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL MÉDIO – TÉCNICO DE 
                ENFERMAGEM 

 

- 4 - 

QUESTÃO 02 
 Em todas as alternativas abaixo a expressão 

destacada completa o sentido de um nome, 
EXCETO em 

(A) “Além disso, promoveu outras 1052 pessoas à condição 
de beatas...” 

(B) “...esses dois parâmetros – a biografia ilibada do 
candidato a santo...”  

(C) “repletos de defeitos e fraquezas e expostos às 
tentações e ao pecado. “ 

(D) “Para facilitar o acesso das pessoas comuns ao status 
da santidade...” 

(E) “Depois de mortas e já candidatas à santidade...”  
 
QUESTÃO 03 
 Assinale a alternativa correta quanto à 

concordância, conforme a norma padrão. 
(A) A beatificação ou a canonização de candidatos 

considerados polêmicos revelam um outro lado. 
(B) Antigamente, santos eram figuras míticas da fé cristã, 

pessoas de conduta e virtudes ímpar. 
(C) Haviam duas formas pelas quais a Igreja tentava 

descobrir se alguém era santo ou não. 
(D) Eram necessários a retidão e a realização de milagres 

para que a pessoa fosse santa. 
(E) Estados Unidos já tem dois santos. 
 
QUESTÃO 04 
 Leia os fragmentos abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta apenas a(s) 
expressão(ões) que indica(m) sentido de modo . 

 
I. “Antigamente , santos eram figuras míticas da 

fé cristã...”  
 
II. “...reconhecer seus erros e, sinceramente , 

pedir perdão a Deus. “  
 
III. “...assegurar-se de que ele realmente  levou 

uma vida correta...” 
 
IV. ” Se o papa não fosse polonês, dificilmente  

esse país conseguiria um número...” 
 
V. “...o papa está atento a esse fato", lembrou 

recentemente  o jornal The New York Times .. 
 
 Expressa(m) sentido de modo 
(A) apenas I. 
(B) apenas II. 
(C) apenas III e IV. 
(D) apenas IV e V 
(E) I, II, III, IV e V. 
 
QUESTÃO 05 
 Os fragmentos abaixo foram extraídos do texto e 

alterados quanto à colocação pronominal. Leia-os e, 
em seguida, assinale apenas a(s) alternativa(s) que 
apresenta(m) a(s) colocação(ões) pronominal(is) 
correta(s).  

 
I. Toda a investigação sobre o candidato e seus 

supostos milagres se  centralizava em Roma.  
 
II. Na etapa seguinte, a etapa da canonização, 

se exigia um segundo texto, o da realização 
de um milagre. 

 
III. As pessoas tinham de ter conduta e virtudes 

ímpares, capazes de submeter-se  às mais 
terríveis provações. 

IV. O papa não consegue saber o que passa-se  
depois da morte de uma pessoa. 

 
 Está(ão) correta(s) 
(A) apenas I. 
(B) apenas III. 
(C) apenas I e III. 
(D) apenas II e IV. 
(E) apenas I, II e IV. 
 
QUESTÃO 06 
 Leia os fragmentos abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta a(s) análise(s) correta(s) 
da expressão menos . 

 
I. “...fosse constatada a realização de pelo 

menos  um milagre.” (advérbio) 
 
II. “...João Paulo II canonizou nada menos  que 

seis santos...” (substantivo) 
 
III. “Isso significa que o clima tropical é menos  

propício à santidade...” (adjetivo) 
 
IV. “...revela um outro lado menos  celestial...” 

(advérbio) 
 
 Está(ão) correta(s) 
(A) apenas I. 
(B) apenas III. 
(C) apenas I e II. 
(D) apenas I e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 07 
 “Quando acontece, significa que o santo a quem  

foram dirigidas as orações está perto o suficiente 
de Deus para interceder em favor de alguém e ser 
atendido.” 

 
 O pronome relativo funciona como 
(A) objeto indireto. 
(B) complemento nominal. 
(C) adjunto adverbial. 
(D) objeto direto. 
(E) objeto direto preposicionado. 
 
QUESTÃO 08 
 Assinale a alternativa cuja preposição destacada é 

acidental. 
(A) “Todos os papas, sem exceção, usaram a prerrogativa 

de acelerar ou brecar processos...” 
(B) “A ela cabe apenas reconhecer a santidade de alguém 

que, com a ajuda divina...” 
(C) “Ele é apenas um intermediário entre um ser vivo, que 

solicita o milagre, e Deus, que o concede.” 
(D) “O milagre é, portanto, um sinal do mundo dos mortos 

para o mundo dos vivos.” 
(E) “...e que, teoricamente, só é possível mediante a ação 

divina.” 
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INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO 09 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 

aponta as corretas. 
 

I. No kernel estão localizados os componentes 
centrais do sistema operacional.  

 
II. O gerenciador de sistemas de arquivos 

organiza coleções nomeadas de dados em 
dispositivos de armazenamento e fornece 
uma interface para acessar os dados nesses 
dispositivos.  

 
III. Nenhum sistema operacional suporta um 

ambiente de multiprogramação no qual várias 
aplicações podem ser executadas 
concorrentemente. 

 
IV. Uma das funções do sistema operacional é 

gerenciar os dispositivos de entrada e saída 
de dados. 

 
V. Sistemas operacionais usam sistemas de 

arquivos para organizar e acessar 
eficientemente coleções nomeadas de dados. 

 
(A) Apenas I, III, IV e V. 
(B) Apenas II, IV e V. 
(C) Apenas III, IV e V. 
(D) Apenas I, II, IV e V. 
(E) Apenas II, III, e V. 
 
QUESTÃO 10 
 Assinale a alternativa correta sobre memórias de 

computador. 
(A) Os processos não podem acessar localizações de 

dados em qualquer ordem na memória RAM. 
(B) A memória SRAM é tipicamente mais rápida do que a 

memória DRAM, porém não pode ser empregadas em 
cachês de processadores. 

(C) EPROM, SRAM e DRAM são exemplos de memórias 
não volátil. 

(D) A memória cachê é utilizada apenas na inicialização do 
sistema operacional. 

(E) Devido a sua capacidade limitada e volatilidade, a 
memória principal é inadequada para armazenar 
grandes quantidades de dados. 

 
QUESTÃO 11 
 Utilizando o sistema operacional Windows XP 

Professional instalação padrão português Brasil, o 
usuário pode acessar vários locais e aplicativos 
através de comandos inseridos no menu executar. 
Qual comando o usuário pode utilizar no menu 
executar para ter acesso ao painel de controle? 

(A) ipconfig 
(B) control 
(C) cmd 
(D) control panel 
(E) panel admin 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 12 
 Na informática NTFS, FAT32, FAT16 são exemplos 

de 
(A) sistemas de arquivos. 
(B) sistemas operacionais. 
(C) discos rígidos. 
(D) unidade de medida, utilizada para medir o desempenho 

da CPU. 
(E) aplicativos administrativos. 
 
QUESTÃO 13 
 Utilizando o Microsoft Excel 2003 instalado no 

sistema operacional Windows XP Professional, 
instalação padrão português Brasil, o usuário pode 
utilizar várias funções que auxilia na resolução de 
problemas. Qual função pode ser utilizada para se 
obter o resto de uma divisão após um número ter 
sido dividido por um divisor? 

(A) RESTO 
(B) ABS 
(C) MEDIA 
(D) MED 
(E) MOD 
 
QUESTÃO 14 
 Assinale a alternativa que apresenta apenas 

softwares compactadores de arquivos. 
(A) Winzip, Ares, AVG 
(B) Winrar, Winzip, Filzip 
(C) Avast, AVG, Kaspersky 
(D) Limewire, Ares, Winrar  
(E) Winzip, Kaspersky, AVG 
 
QUESTÃO 15 
 Ao configurar uma nova conta no Microsoft Outlook 

2003 instalado no sistema operacional Windows XP 
Professional, instalação padrão português Brasil, é 
preciso configurar o servidor de saída de emails 
que é o 

(A) SMTP 
(B) DNS 
(C) IMAP 
(D) FTP 
(E) HTTPS 
 
QUESTÃO 16 
 Assinale a alternativa que apresenta apenas tipos 

de discos rígidos (HD). 
(A) NTFS, FAT32, ROM 
(B) ROM, RAM, SDRAM 
(C) SCSI, IDE, SATA 
(D) IDE, ROM, RAM 
(E) NTFS, IDE, STA 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 17 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 

aponta as corretas. Para que sejam mantidas as 
condições ideais de conservação dos 
imunobiológicos, deve-se fazer a limpeza da 
geladeira periodicamente, a cada 15 dias, ou 
quando a camada de gelo atingir 0,5 centímetros. 
Para isso, recomenda-se  

 
I. transferir os imunobiológicos para outra 

geladeira, se houver, ou para uma caixa 
térmica com gelo reciclável, mantendo a 
temperatura recomendada (+2ºC a +8ºC) e 
vedar as caixas com fita gomada. 

 
II. não mexer no termostato. 
 
III. limpar a geladeira com um pano umedecido 

em solução de Hipoclorito de Sódio. Não 
jogar água no interior do refrigerador. 

 
IV. após a limpeza: ligar a geladeira; recolocar o 

termômetro, manter as portas fechadas por 
uma hora, verificando a temperatura após 
esse período. Quando a mesma estiver entre 
+1ºC e +9°C recolocar as vacinas e soros nos 
seus devidos lugares.  

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) Apenas III e IV. 
 
QUESTÃO 18 
 A manutenção da qualidade do imunobiológico, 

desde a sua produção até o momento em que ele é 
administrado, deve ser uma constante preocupação 
daqueles que distribuem, recebem e utilizam esses 
produtos. É importante ressaltar, entretanto, que ao 
colocar um imunobiológico sob suspeita, deve-se 
adotar algumas providências. Assinale (V) para 
verdadeiro e (F) para falso, sobre as providências a 
serem tomadas diante de tal situação e, a seguir, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

 
(   ) Suspender de imediato a utilização do 

imunobiológico, retirá-lo da geladeira e 
armazená-lo em temperatura ambiente. 

(   ) Identificar o imunobiológico sob suspeita, 
registrando o número do lote, procedência, 
quantidade, data da validade do lote, local e 
condições de armazenamento. 

(   ) Registrar o problema identificando a causa 
no formulário padronizado de Avaliação de 
Imunobiológicos sob Suspeita. 

(   ) Contatar a rede de frio imediatamente 
superior (local para o municipal, regional ou 
estadual, de acordo com a situação do 
estado).  

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

QUESTÃO 19 
 No serviço de saúde, a conservação dos 

imunobiológicos a serem utilizados na vacinação 
durante a jornada de trabalho deve ser feita em 
caixa térmica do tipo retangular, com capacidade de 
sete litros e com tampa ajustada. Ao organizar a 
caixa térmica para início das atividades diárias, 
deve-se ter os seguintes cuidados, EXCETO 

(A) manter a temperatura interna da caixa entre +2ºC e 
+6ºC, monitorando-a com termômetro linear de 
preferência e não manusear as bobinas de gelo 
reciclável após estarem no interior da caixa térmica. 

(B) usar bobina de gelo reciclável, a qual deverá estar no 
congelador da geladeira da sala de vacina e que 
precisará ser ambientada para uso, vez que a 
temperatura atingida por esta no congelador chega a 
aproximadamente -7°C. 

(C) arrumar os imunobiológicos na caixa, deixando-os 
circundados (ilhados) pelo gelo reciclável (três a cinco 
bobinas de gelo reciclável com capacidade de 500ml 
para a caixa térmica acima mencionada). 

(D) manter a caixa térmica fora do alcance da luz solar 
direta e distante de fontes de calor (estufa, aquecedor). 

(E) lavar e secar cuidadosamente as caixas após cada uso. 
Manter as caixas térmicas sem a tampa, até que 
estejam completamente secas. Após a secagem, 
tampá-las e armazená-las em local adequado. 

 
QUESTÃO 20 
 A verificação da temperatura dos equipamentos da 

Rede de Frio é de extrema importância nos serviços 
de Saúde e para isso, é importante o conhecimento 
dos tipos de termômetros existentes no serviço. Em 
relação aos tipos de termômetro relacione as 
colunas e, a seguir, assinale a alternativa correta. 

 
1. Termômetro linear. 
2. Termômetro digital de máximo e mínimo, 

cabo extensor. 
3. Termômetro analógico, de cabo extensor. 
 
(   ) Este tipo de termômetro é utilizado para 

verificar a temperatura do momento, 
principalmente das caixas térmicas. 

(   ) Esse tipo de termômetro só nos dá a 
temperatura do momento, por isso seu uso 
não é aconselhável na Rede de Frio. São 
utilizados na falta de termômetro de máxima 
e mínima. 

(   ) É constituído de dois displays de cristal 
líquido: um para temperatura da geladeira e 
outro para a temperatura do local. Ambos 
registram a temperatura máxima, mínima e 
atual, além de dispor de alarme, caso seja 
alcançada uma temperatura alta. 

(A) 2 – 3 – 1. 
(B) 3 – 2 – 1. 
(C) 3 – 1 – 2. 
(D) 1 – 3 – 2. 
(E) 1 – 2 – 3. 
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QUESTÃO 21 
 Em relação ao calendário de vacinação do 

adolescente, é correto afirmar que 
(A) a vacina hepatite B (recombinante) deve ser 

administrada em adolescentes não vacinados ou sem 
comprovante de vacinação anterior, seguindo o 
esquema de três doses (0, 1 e 6) com intervalo de um 
mês entre as doses.  

(B) a vacina hepatite B (recombinante) é contra indicada 
para gestantes não vacinadas e que apresentem 
sorologia negativa para o vírus da hepatite B após o 
primeiro trimestre de gestação. 

(C) em caso de gravidez e ferimentos graves a vacina dT 
deve antecipar a dose de reforço sendo a última dose 
administrada há menos de 5 (cinco) anos. A mesma 
deve ser administrada no primeiro trimestre de 
gestação.  

(D) na vacina dT (Dupla tipo adulto) o adolescente sem 
vacinação anteriormente ou sem comprovação de três 
doses da vacina, deve seguir o esquema de três doses. 
O intervalo entre as doses é de 60 dias e no mínimo de 
30 (trinta) dias.  

(E) a vacina de febre amarela (atenuada) é indicada para 
gestante e mulheres que estejam amamentando e a 
dose de reforço, a cada dez anos após a data da última 
dose. 

 
QUESTÃO 22 
 Em relação ao calendário de vacinação do adulto e 

idoso, assinale a alternativa INCORRETA.  
(A) A vacina sarampo, caxumba e rubéola – SCR deve ser 

administrada 1 (uma) dose em mulheres de 20 (vinte) a 
49 (quarenta e nove) anos de idade e em homens de 
20 (vinte) a 39 (trinta e nove) anos de idade que não 
apresentarem comprovação vacinal.  

(B) A vacina influenza sazonal (fracionada, inativada) é 
oferecida anualmente durante a Campanha Nacional de 
Vacinação do Idoso. 

(C) A vacina hepatite B (recombinante) está disponível nos 
Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais 
(CRIE) para as pessoas imunodeprimidas e portadores 
de deficiência imunogênica ou adquirida, conforme 
indicação médica.  

(D) A vacina adsorvida difteria e tétano - dT (Dupla tipo 
adulto) é administrada em adultos e idosos não 
vacinados ou sem comprovação de três doses da 
vacina, seguir o esquema de três doses. O intervalo 
entre as doses é de 60 (sessenta) dias e no mínimo de 
30 (trinta) dias. 

(E) A vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica) é 
administrada 1 (uma) dose durante a Campanha 
Nacional de Vacinação do Idoso, nos indivíduos de 60 
anos e mais que vivem em instituições fechadas como: 
casas geriátricas, hospitais, asilos, casas de repouso, 
com apenas 1 (um) reforço 10 (dez) anos após a dose 
inicial. 

 
QUESTÃO 23 
 Existem vários dispositivos para administração de 

O2 e cada um deles deve ser escolhido de acordo 
com a necessidade de umidificação, tolerância do 
cliente, gravidade da hipoxemia e quantidade do 
fluxo de O 2 a ser ofertado. Em relação a 
administração de O 2, relacione as colunas e, a 
seguir, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
1. Cateter nasal. 
2. Máscara facial de nebulização. 
3. Máscara de Venturi. 
4. Máscara facial com reservatório. 

(   ) Tem concentração de 40% ou superior, é de 
fácil instalação, boa tolerância e baixo custo, 
porém pode provocar irritação na pele e 
restringir os movimentos. Capacidade de 8 a 
10 litros/minuto. 

(   ) Tem como vantagem ser simples, 
confortável, boa tolerância, fácil instalação e 
baixo custo, porém concentrações menores 
que 40% não pode ser utilizado em obstrução 
nasal. Tem capacidade de 1 a 6 litros/minuto. 

(   ) É de fácil instalação e boa tolerância, porém 
retém CO2. Tem capacidade de 6 a 10 
litros/minuto. 

(   ) É de fácil instalação e de boa tolerância, 
porém interfere na fala e na alimentação e 
restringe os movimentos. Tem a capacidade 
de 6 a 10 litros/minuto. 

(A) 3 – 4 – 2 – 1. 
(B) 2 – 1 – 4 – 3. 
(C) 2 – 1 – 3 – 4. 
(D) 1 – 3 – 2 – 4. 
(E) 4 – 2 – 3 – 1. 
 
QUESTÃO 24 
 Em relação aos cuidados com o corpo pós-morte, 

assinale a alternativa correta. 
(A) Os cuidados com o corpo são iniciados quando a 

equipe de enfermagem constata o óbito. 
(B) Caso o paciente seja doador de órgãos, é iniciado 

imediatamente o processo de doação. 
(C) É necessário retirar sondas, drenos e cateteres, porém 

desnecessário a realização de curativos nesses locais.  
(D) Deve-se ocluir com adesivo e algodão orifícios por onde 

possa haver drenagem de líquidos. 
(E) Não é necessário realizar a higienização com água e 

sabão, após a constatação do óbito. 
 
QUESTÃO 25 
 A medicação por esta via é absorvida através da 

epiderme para a derme, podendo ser aplicados em 
diversas formas farmacêuticas, como pomadas, 
líquidos, géis, loções e xampus. A qual via o 
enunciado se refere? 

(A) Via Enteral. 
(B) Via Tópica. 
(C) Via Oral. 
(D) Via Parenteral. 
(E) Via Intramuscular. 
 
QUESTÃO 26 
 O tratamento de úlceras infectadas deve ser 

realizado com a utilização adequada dos curativos, 
pois o uso indiscriminado de antimicrobianos pode 
causar a seleção de patógenos resistentes sem 
benefício para o paciente. Assinale, qual a 
alternativa que contempla um produto contra 
indicado nos curativos? 

(A) Vaselina. 
(B) Alginato de Cálcio. 
(C) Carvão ativado. 
(D) Soro Fisiológico 0,9%. 
(E) Colagenase. 
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QUESTÃO 27 
 Em relação à classificação das feridas quanto ao 

tipo de cicatrização, relacione as colunas  e, a 
seguir, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
1. Feridas de cicatrização de primeira intenção. 
2. Feridas de cicatrização por segunda 

intenção. 
3. Feridas de cicatrização por terceira intenção. 
 
(   ) Houve perda de tecidos e as bordas da pele 

ficam distantes. A cicatrização é mais lenta 
do que primeira intenção. 

(   ) É corrigida cirurgicamente após a formação 
de tecido de granulação, a fim de que 
apresente melhores resultados funcionais e 
estéticos. 

(   ) Não há perda de tecidos, as bordas da pele 
ficam justapostas. Este é o objetivo das 
feridas fechadas cirurgicamente com 
requisitos de assepsia e sutura das bordas. 

(A) 3 – 1 – 2. 
(B) 1 – 2 – 3. 
(C) 1 – 3 – 2. 
(D) 2 – 1 – 3. 
(E) 2 – 3 – 1. 
 
QUESTÃO 28 
 Os principais objetivos dos exames laboratoriais 

são confirmar, estabelecer ou complementar o 
diagnóstico clínico e para isso é indispensável que 
o preparo do paciente e a coleta do material a ser 
examinado seja realizada de maneira correta por 
parte da equipe de enfermagem. Assinale a 
alternativa correta em relação a execução da 
técnica para a coleta de Urocultura. 

(A) Rotular o frasco com: nome, leito, número de registro, 
hora, tipo de material e assinatura e levar ao 
quarto/enfermaria. 

(B) Coletar a primeira urina da manhã e o jato final. 
(C) Na coleta de urina para urocultura o recipiente (cuba 

rim) e frasco de cultura devem estar higienizados.  
(D) Para urocultura de pacientes acamados, desorientados 

ou sem controle de suas funções fisiológicas, deve ser 
realizado o cateterismo de demora para que haja coleta 
de forma asséptica. 

(E) Identificar e enviar o frasco ao laboratório em até 24 
horas da coleta. 

 
QUESTÃO 29 
 Analise as alternativas abaixo e assinale a correta. 
(A) De acordo com a Lei do Exercício Profissional de 

Enfermagem é competência do Técnico de 
Enfermagem e do Enfermeiro a realização da 
prescrição de Enfermagem para os pacientes com 
baixo grau de dependência de cuidados. 

(B) O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível 
médio, envolvendo orientação e acompanhamento do 
trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e 
participação no planejamento da assistência de 
Enfermagem. 

(C) Cabe privativamente ao Técnico de Enfermagem 
atividades de natureza repetitiva, e é atribuído a este 
profissional a função de prestar cuidados de higiene e 
conforto ao paciente assim como observar, reconhecer 
e descrever sinais e sintomas. 

(D) É permitido que as instituições de saúde que não 
possuem Enfermeiro contratem Técnicos de 
Enfermagem com responsabilidade técnica (RT) para 

realização da supervisão direta dos auxiliares de 
enfermagem. 

(E) O técnico de enfermagem realizará consulta de 
enfermagem em ambulatórios, porém é privativo do 
enfermeiro a realização de consultas de enfermagem 
para gestantes, puérperas e pacientes com quadro 
clínico grave. 

 
QUESTÃO 30 
 O Código de Ética dos profissionais de Enfermagem 

em seu artigo 43 descreve que é proibido ao 
profissional “ Abandonar o cliente em meio a 
tratamento sem garantia de continuidade da 
assistência ”. No caso de infração do disposto no 
artigo 43, a penalidade que poderá ser aplicada é 

(A) advertência verbal que consiste em repreensão que 
será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos 
Federal e Regionais de Enfermagem. 

(B) demissão por justa causa e abertura de inquérito 
criminal por dano moral e lesão corporal, e caso as 
circunstâncias agravantes estiverem presentes pode 
ser aplicada a pena de Advertência Verbal. 

(C) a pena de Suspensão do Exercício Profissional que 
consiste na proibição do exercício da enfermagem por 
um período não superior a 29 (vinte e nove) dias. 

(D) a cassação que consiste na perda do direito ao 
exercício da Enfermagem por 02 anos e divulgada nas 
publicações do Conselho Regional de Enfermagem e 
em jornais de grande circulação. 

(E) a pena de prestação de trabalho voluntário que deve 
ser em instituição indicada pelo Conselho Regional de 
Enfermagem por oito semanas consecutivas, duas 
horas por dia. 

 
QUESTÃO 31 
 Baseado no Código de Ética dos profissionais de 

Enfermagem aponte a alternativa que apresenta a(s) 
infração(ões) considerada(s) Gravíssima(s) se 
cometida(s) pelo profissional. 

 
I. As que provoquem debilidade temporária de 

membro, sentido ou função em qualquer 
pessoa. 

 
II. As que causem deformidade permanente, 

perda ou inutilização de membro, sentido ou 
função. 

 
III. A que cause dano moral irremediável em 

qualquer pessoa. 
 
IV. As que ofendam a integridade física, mental 

ou moral de qualquer pessoa, sem causar 
debilidade. 

 
(A) Apenas II e III. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas II. 
(D) Apenas I e IV. 
(E) Apenas III e IV. 
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QUESTÃO 32 
 Relacione a solução com a indicação mais 

adequada e, em seguida, assinale a alternativa com 
a sequência correta. 

 
Solução 
1. Glicose em solução isotônica de cloreto de 

sódio. 
2. Cloreto de Potássio 10%. 
3. Solução de Manitol. 
4. Solução de Ringer com Lactato de sódio. 
 
Indicação 
(   ) Queimaduras, Cetose, toxicose, desidratação. 
(   ) Edema cerebral, Insuficiência Renal, Ascite. 
(   ) Desidratação especialmente quando há perda 

de energia. 
(   ) Hipocalemia ou alcalose hipoclorídrica 

acompanhada de hipocalemia. 
 
(A) 1 – 3 – 2 – 4. 
(B) 3 – 4 – 1 – 2. 
(C) 4 – 2 – 1 – 3. 
(D) 4 – 3 – 1 – 2. 
(E) 1 – 2 – 3 – 4. 
 
QUESTÃO 33 
 Relacione as colunas e, em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

A. Medicamentos que atuam no sistema 
circulatório. 

B. Medicamentos que atuam no sistema 
respiratório. 

C. Medicamentos que atuam no sistema 
gastrointestinal. 

 
(   ) Digitálicos. 
(   ) Vasodilatadores. 
(   ) Broncodilatadores. 
(   ) Mucolíticos. 
(   )  Antiácidos. 

 
(A) B – A – B – C – C. 
(B) A – B – B – A – C. 
(C) C – A – C – B – A 
(D) A – A – B – B – C. 
(E) B – A – B – C – A. 
 
QUESTÃO 34 
 O indivíduo é colocado em decúbito dorsal, as 

coxas são bem afastadas uma das outras e 
flexionadas sobre o abdômen, para manter as 
pernas nesta posição usam-se suportes para as 
pernas (perneiras). Finalidades: Realização de 
exames e cirurgias vaginais e anorretais, parto, 
cateterismo vesical feminino, entre outras. Tal 
descrição refere-se à posição. 

(A) Litotomia. 
(B) Trendelemburg. 
(C) Fowler. 
(D) Sims. 
(E) Genupeitoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 35 
 Assinale a alternativa correta. 
(A) A elevada prevalência de doenças agudas 

transmissíveis na população idosa brasileira somada à 
decorrência de pluripatogenia (evidência de mais de 
uma doença concomitante) pode ser considerada a 
principal responsável pelos internamentos nesta faixa 
etária. 

(B) O bem-estar na velhice, ou a saúde, num sentido mais 
amplo, pode ser visto como o resultado do equilíbrio 
entre as várias dimensões da capacidade funcional do 
idoso, sem necessariamente significar a ausência de 
problemas em todas as dimensões. 

(C) No Brasil ainda não foi implantada uma política pública 
de saúde para a pessoa idosa, mas estudos 
comprovam a necessidade de cuidados especiais nesta 
faixa etária, principalmente no sentido de prevenir 
doenças ou minimizar os danos desta. 

(D) Foi implantado no ano de 2008 juntamente com a 
política nacional de prevenção de agravos, as ações 
integradas para pessoas com mais de 50 anos, que 
inclui o atendimento prioritário desta população em 
todos os serviços de saúde. 

(E) Os óbitos por quedas em idosos não representam um 
indicador importante, visto que nos últimos anos as 
doenças agudas como Acidente Vascular Cerebral e 
Neoplasia de próstata são as duas principais causas de 
morbimortalidade nesta faixa etária. 

 
QUESTÃO 36 
 Assinale a alternativa que aponta um artigo que 

segundo o seu potencial de contaminação é 
considerado crítico e requer esterilização. 

(A) Sonda Nasogástrica. 
(B) Otoscópio. 
(C) Termômetro. 
(D) Esfigmomanômetro. 
(E) Catéter Intravenoso. 
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QUESTÃO 37 
 Em relação à Infecção Hospitalar, assinale (V) para 

as afirmativas Verdadeiras e (F) para as Falsas e, 
em seguida, assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

 
(   ) A Higienização das mãos pelos profissionais 

de saúde não tem relação com as taxas de 
infecção hospitalar uma vez que estas 
dependem exclusivamente de fatores 
intrínsecos do paciente. 

(   ) Infecção comunitária é aquela constatada ou 
em incubação no ato de admissão do 
paciente, desde que não relacionada com 
internação anterior no mesmo hospital. 

(   ) A infecção em recém-nascido, cuja aquisição 
por via transplacentária é conhecida ou foi 
comprovada e que tornou-se evidente logo 
após o nascimento (exemplo: herpes simples, 
toxoplasmose, rubéola, citomegalovirose, 
sífilis e AIDS) é considerada Infecção 
Hospitalar. 

(   ) Vigilância Epidemiológica das infecções 
hospitalares é a observação ativa, 
sistemática e contínua de sua ocorrência e de 
sua distribuição entre pacientes, 
hospitalizados ou não, e dos eventos e 
condições que afetam o risco de sua 
ocorrência, com vistas à execução oportuna 
das ações de prevenção e controle. 

(A) F – F – V – V. 
(B) V – F – V – F. 
(C) F – V – F – V. 
(D) F – V – V – V. 
(E) V – V – V – F. 
 
QUESTÃO 38 
 As hemorragias podem representar complicação 

gestacional ou agravos ginecológicos 
concomitantes com o período gravídico. Dentre as 
alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta 
uma importante causa de hemorragia da primeira 
metade do período gestacional. 

(A) Gestação múltipla. 
(B) Polidrâmnio. 
(C) Pré-eclâmpsia. 
(D) Gravidez ectópica. 
(E) Vaginose Bacteriana. 
 
QUESTÃO 39 
 A gestação pós-termo ou a pós-maturidade é uma 

síndrome em que a placenta começa a deixar de 
funcionar normalmente colocando o feto em perigo. 
É considerada gravidez pós-termo aquela que 

(A) passar de 42 semanas de gestação. 
(B) passar de 37 semanas de gestação. 
(C) passar de 38 semanas de gestação. 
(D) passar de 39 semanas de gestação. 
(E) passar de 36 semanas de gestação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 40 
 Em relação à Anticoncepção de Emergência (AE) 

assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) Entre as principais indicações de AE, está à relação 

sexual sem uso de método anticonceptivo, por razão de 
violência sexual, falha conhecida ou presumida do 
método em uso de rotina ou uso inadequado do 
anticonceptivo. 

(B) A administração da AE classicamente é descrita 
dividindo-se a dose total em duas doses iguais, em 
intervalos de 12 horas, com a primeira dose iniciada, 
recomendada em até 72 horas após a relação sexual. 

(C) Se ocorrer vômito nas primeiras duas horas após a 
administração da AE, recomenda-se que a dose seja 
repetida. Caso o vômito ocorra novamente e dentro do 
mesmo prazo, recomenda-se que a administração da 
AE seja feita por via vaginal. 

(D) A AE não oferece qualquer proteção contra as doenças 
sexualmente transmissíveis (DST) ou contra o vírus da 
imunodeficiência humana (HIV). A elevada eficácia do 
preservativo na prevenção das DST/HIV é indiscutível e 
todo esforço deve ser feito para promover o seu uso. 

(E) A AE não deve ser utilizada para adolescentes uma vez 
que contribui para a não adesão ao uso do 
preservativo. O profissional de saúde que prescreve a 
“pílula do dia seguinte” para adolescente está ferindo 
princípios éticos da profissão. 
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