
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO DE CONGONHAS 

 

Técnico de Enfermagem 

 

LEIA COM ATENÇÃO!  
 
01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos 
fiscais da sala. 
02. Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 60 (sessenta) 
questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala. 
03. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como 
resposta uma alternativa correta. 
04. Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número 
de inscrição. Qualquer irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal. 
05. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os 
resultados para a folha de respostas. 
06. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou 
azul e faça as marcas de acordo com o modelo afixado no quadro. A marcação da 
folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras. 
07. Só marque uma resposta para cada questão. 
08. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso 
poderá prejudicá-lo. 
09. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a 
questão será posteriormente anulada e os pontos, a ela correspondentes, serão 
atribuídos a todos os candidatos. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos 
sobre o conteúdo das provas. A interpretação das questões faz parte da avaliação 
(prova). 
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Prova de Língua Portuguesa 
 

TEXTO 1  
 

A ameaça da canção de ninar 
 

Quem dorme aceita se retirar da realidade e ficar indefeso. Essa retirada, 
sem a qual nós não vivemos, pode ser angustiante e deve ser facilitada. Por isso, 
espera-se de uma canção de ninar que seja apaziguadora. No entanto, ainda hoje, no 
Brasil, ouve-se a canção aterradora com a qual eu fui criada. 

Tive o desprazer de constatar isso ligando a televisão e vendo um ator que a 
cantava, enquanto segurava um bebê nos braços: "Dorme, nenê, que a cuca vem 
pegar / Papai foi pra roça / Mamãe foi passear". O rosto do ator era bonito e o bebê, 
comovente - dois anjos. Mas, sem ter consciência do que fazia, o ator ameaçava a 
criança. Dizia-lhe que o pai e a mãe estavam ausentes, e, caso ela não dormisse, a 
cuca a levaria. 

Popularmente, a cuca é uma velha feia parecida com um jacaré. Segundo o 
Aurélio, um bicho-papão, um papa-gente. E, de acordo com Monteiro Lobato, uma 
bruxa com as unhas compridas como as de um gavião.  

Como explicar a vigência de uma canção de ninar tão assustadora, se não 
pelo sadismo dos adultos em relação às crianças? Um sadismo cujas consequências 
podem ser nefastas. A educação começa no berço, com as primeiras palavras, que 
tanto podem abrir quanto fechar os nossos caminhos. Isso significa que o educador - 
o pai, a mãe ou outra pessoa precisa atentar para o que diz. Em vez de fazer menção 
à cuca, por que não escolher, por exemplo, uma canção de ninar como a dos Beatles, 
Good Night? "Hora de dizer boa-noite / Boa noite, durma bem / O sol agora apagou a 
sua luz / Boa noite, durma bem". Uma canção que associa o sono à desaparição do 
sol, fazendo dele um fenômeno natural.  

Ninguém é obrigado a procriar. A obrigação está fora de moda. Mas quem 
tiver filho precisa se ocupar dele durante a infância com devoção e inteligência, 
contrariando os hábitos, se preciso for. A vida não é fácil e, para evitar dificuldades 
futuras, a prevenção é sempre melhor do que o tratamento. Nós só nos esquecemos 
disso porque não somos educados para ser felizes, e sim para repetir o que os outros 
fizeram sem se questionar.  
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Betty Milan 
(Veja, ed. 2231, ano 44, nº 34, 24 de agosto de 2011, p. 120) Texto adaptado. 

 
QUESTÃO 01 
 
O texto 1 apresenta as seguintes ideias: 
 
I – A ameaça que se infere da temática da canção de ninar. 
II – A experiência da articulista como fator de credibilidade. 
III – A neutralidade da autora em relação ao que é enunciado. 
 
Estão COERENTES com o texto as ideias apresentadas em:   
 

(A) Apenas nos itens I e II. 
(B) Apenas nos itens I e III. 
(C) Apenas nos itens II e III. 
(D) Nos itens I, II e III. 

 
QUESTÃO 02 
 
Da leitura do texto depreende-se que o PRINCIPAL objetivo da articulista é: 
 

(A) Comprovar a eficácia das canções de ninar. 
(B) Constatar a ineficiência das canções de ninar.  
(C) Avaliar a mensagem da canção de ninar. 
(D) Destacar a importância da educação das crianças. 

 
 
QUESTÃO 03 
 
Com base nos argumentos da autora, é PERTINENTE afirmar que a canção de ninar 
é uma ameaça porque: 
 

(A) É característica do ser humano assustar as crianças. 
(B) O ser humano, acostumado a repetir o que aprendeu, não a questiona. 
(C) Apresenta sempre uma temática assustadora. 
(D) Por sadismo, a satisfação do ser humano é amedrontar as crianças.  
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QUESTÃO 04 
 
Para defender seu ponto de vista, a autora do texto: 
 

I. Fornece exemplos que evidenciam as concepções em que acredita. 
II. Apresenta argumentos diversificados para confirmar suas ideias. 

III. Apresenta soluções possíveis para o problema que discute. 
 
São VERDADEIRAS as afirmativas contidas em: 
 

(A) Apenas nos itens I e III. 
(B) Apenas nos itens I e II. 
(C) Apenas nos itens II e III. 
(D) Nos itens I, II e III. 

 
QUESTÃO 05 
 
A classe gramatical da palavra destacada está INCORRETAMENTE identificada na 
alternativa: 
 

(A)  “Em vez de fazer menção à cuca, por que não escolher [...]” [substantivo] 
(B) “Tive o desprazer de constatar isso ligando a televisão [...]” [verbo] 
(C) “Ninguém é obrigado a procriar.” [pronome] 
(D) “[...] a prevenção é sempre melhor do que o tratamento.” [advérbio] 
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QUESTÃO 06 
 

Marque a alternativa em que haveria acento grave, indicador de crase. 
 

(A) A força de se manter isenta, não cantou tal canção de ninar. 
(B) A partir daquele momento, mudou seu ponto de vista sobre o assunto. 
(C) Dia a dia, observa que os hábitos das pessoas não mudam. 
(D) O bebê a quem se referiu era bonito, parecia um anjo. 

 
Para responder à questão 7, leia os TEXTOS 1 e 2. 

 

TEXTO 2 
 

 

Canção de Ninar Gente Pequena 
 

Dorme, dorme menininha 
eu estou aqui 

vá sonhar 
ainda é tempo, menininha 

vá, vá dormir 
Sonha sonhos cor de rosa 
passeia no céu e no mar 

apanha o mundo 
no teu sonho, menininha 

e não deixa ninguém roubar 
Olha, não reparta com ninguém 

os teus sonhos de menina 
dorme, dorme 

dorme e sonha menininha 
sonha, é tempo ainda 

 
      Oswaldo Montenegro 

             (Disponível em http://letras.terra.com.br/oswaldo-montenegro/106328/.                             
Acesso em: 30 ago. 11) 
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QUESTÃO 07 
 

O texto 2, em relação ao texto 1, apresenta 
 

(A) Pluralidade de vozes. 
(B) Eu poético egocêntrico. 
(C) Mundos opostos. 
(D) Elementos intertextuais. 

 
QUESTÃO 08 
 
Marque a alternativa em que a ideia expressa pelo conector destacado, no trecho 
transcrito, está CORRETAMENTE identificada entre colchetes. 
 

(A)  “E, de acordo com Monteiro Lobato, uma bruxa com as unhas compridas 
como as de um gavião.” [conformidade] 

(B) “Tive o desprazer de constatar isso ligando a televisão e vendo um ator que a 
cantava, enquanto segurava um bebê nos braços [...]” [proporcionalidade] 

(C) “A vida não é fácil e, para evitar dificuldades futuras, a prevenção é sempre 
melhor do que o tratamento.” [comparação] 

(D) Por isso, espera-se de uma canção de ninar que seja apaziguadora.” 
[consequência] 

 
QUESTÃO 09 
 
A concordância verbal está INCORRETA em: 
 

(A) O que me admira é ainda existirem pessoas que gostem da canção de ninar. 
(B) Sobra-lhe motivos para não gostar da canção de ninar. 
(C) Não se trata de situações imaginárias, mas a canção de ninar era 

assustadora. 
(D) Concluiu que jamais se poderiam imaginar canções de ninar tão 

assustadoras. 
 



Concurso Público de Congonhas | Fundação Guimarães Rosa. 

 

 8 

QUESTÃO 10 
 
De acordo com a norma culta, a regência verbal está CORRETA na alternativa: 
 

(A) Prefere mais a canção de ninar dos Beatles do que a tradicional. 
(B) Assistiu um programa de televisão e ouviu a canção de ninar. 
(C) A decisão da articulista implica uma mudança radical. 
(D) Nós lembramos da canção de ninar: “Dorme, nenê, que a cuca vem pegar.” 

 

 
Prova de Conhecimentos Gerais 

 
QUESTÃO 11 
 
O Brasil será o país anfitrião da Copa do Mundo de Futebol de 2014. Essa será a 
segunda Copa realizada nos gramados do país – a primeira ocorreu em 1950, quando 
o Brasil foi derrotado na final para o Uruguai no Maracanã. Hoje, pode-se afirmar em 
relação ao evento: 
 

I. Que nossos principais estádios de futebol não estão devidamente preparados 
em termo de estrutura. 

II. Que a nossa rede hoteleira instalada abrigará confortavelmente os turistas 
que aqui virão. 

III. Que haverá geração de empregos no país e impacto no crescimento do PIB 
brasileiro. 

IV. Que a nossa infraestrutura atual de transportes suportará a demanda futura 
prevista. 
 

Marque a alternativa CORRETA:  
 

(A) Apenas o item III é correto. 
(B) Apenas os itens III e IV são corretos. 
(C) Apenas os itens I e III são corretos. 
(D) Apenas o item I é correto. 
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QUESTÃO 12 
 
Os países denominados BRIC´S são aqueles que se destacam no cenário mundial 
pelo rápido crescimento das suas economias e correspondem respectivamente: 
 

(A) Ao Brasil, Rússia, Índia, China e Suíça. 
(B) Ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
(C) À Bielorrússia, Reino Unido, Irlanda, República Checa e Suíça. 
(D) À Bélgica, Reino Unido, Itália, Canadá e Suécia. 

 
QUESTÃO 13 
 
A “Lei Seca” é um instrumento de viabilização de políticas públicas que se aplica 
para: 
 

(A) Melhorar a arrecadação dos cofres públicos. 
(B) Organizar o trânsito urbano das grandes capitais. 
(C) Melhorar a avaliação popular dos políticos que fazem as leis. 
(D) Conter a violência urbana no trânsito. 

 
QUESTÃO 14 
 
“A expectativa de vida média no Brasil cresce paulatinamente: em 2008, a média de 
vida no Brasil era de 72,8 anos; em 2009, foi de 73,1 anos; em 2020, a previsão é de 
que deve chegar a 76,1; e em 2050 a 81,3 anos”.  

(Revista Brasileira de Administração (RBA), Julho / Agosto 2011. Pág 40.) 

 
Tal constatação, aliada a outras informações inerentes ao tema, nos remete a 
seguinte conclusão: 
 

(A) A qualidade de vida do brasileiro melhora a cada dia. 
(B) A expectativa de vida no Brasil é universal, ou seja, é igual em todas as 

regiões. 
(C) A expectativa de vida independe do sexo do ser humano. 
(D) Não há correlação entre expectativa de vida e classe social. 
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QUESTÃO 15 
 
Leia o trecho abaixo referente à segurança cibernética em Belo Horizonte e marque a 
alternativa CORRETA: 
 
“Segurança – Disparou em BH os crimes cibernéticos. O número de delitos via 
Internet registrados na delegacia especializada da capital quase dobrou entre 2009 e 
2010, pulando de 334 para 640. Este ano já foram abertos 510 inquéritos, 54% por 
estelionato”.  
                                                                                         (Jornal Estado de Minas, 03/10/2011. Pág. 01.) 

 
O aumento dos crimes cibernéticos deve-se: 
 

(A) À má índole de parte da população brasileira que gosta de levar vantagem 
em tudo. 

(B) Ao desemprego elevado em BH e na região metropolitana. 
(C) À impunidade reinante no Brasil. 
(D) Ao uso cada vez mais elevado do acesso de brasileiros aos computadores 

sem as devidas precauções de segurança. 
 

 
Prova de Conhecimentos Locais 

 
 
QUESTÃO 16 
 
Em relação ao município de Congonhas, NÃO se pode afirmar taxativamente: 
 

(A) Foi criado inicialmente como Congonhas do Campo. 
(B) É um centro de mineração do Estado de Minas Gerais. 
(C) Que seja um centro turístico de negócios com um clima admirável. 
(D) É um centro religioso por excelência. 
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QUESTÃO 17 
 
Constituem belezas da cidade de Congonhas: 
 

(A) Profetas, Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos e Estátua da 
Liberdade. 

(B) Profetas, Igreja do Rosário e Salão dos Ex-Votos. 
(C) Profetas, Estação Ferroviária e Prefeitura Municipal. 
(D) Profetas, Cine Teatro Leon e Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. 

 
QUESTÃO 18 
 
Congonhas integra com outros municípios o Circuito Turístico: 
 

(A) Dos Diamantes. 
(B) Da Mineração. 
(C) Dos Inconfidentes. 
(D) Do Ouro. 

 
QUESTÃO 19 
 
O município de Congonhas está inserido na bacia hidrográfica do: 
 

(A) Rio Piracicaba. 
(B) Rio São Francisco. 
(C) Rio Doce. 
(D) Rio das Velhas. 

 



Concurso Público de Congonhas | Fundação Guimarães Rosa. 

 

 12 

QUESTÃO 20 
 
Congonhas tem os seguintes municípios limítrofes: 
 

I. À leste: Ouro Preto e Ouro Branco. 
II. À oeste: Jeceaba e Belo Vale. 

III. Ao sul: Conselheiro Lafaiete e São Brás do Suaçuí. 
IV. Ao norte: Ouro Preto e Belo Vale.  

 
Marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Apenas os itens I e II são corretos. 
(B) Apenas os itens II e III são corretos. 
(C) Apenas o item III é correto. 
(D) Todos os itens são corretos. 

 
 

Prova de Conhecimentos Específicos 
Técnico de Enfermagem 

 
QUESTÃO 21 
 
As alternativas abaixo, referem-se ao conceito de Pseudo-surto, EXCETO: 
 

(A) É o agrupamento de pacientes em que há isolamento de um mesmo 
microorganismo, porém, sem a presença de sinais/sintomas sugestivos de 
infecção. 

(B) São culturas positivas para algum agente patogênico. 
(C) Contaminação dos materiais coletados, contaminação de equipamentos 

usados em procedimentos diagnósticos (ex.: Broncoscópio). 
(D) Técnica inadequada de coleta de sangue (pseudobacteremias Contaminação 

de antissépticos). 
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QUESTÃO 22 
 
Quanto à lavagem das mãos, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Abrir a torneira, molhar as mãos, antebraços e cotovelos. 
(B) Recolher, com as mãos em concha, o antisséptico e espalhar nas mãos, 

antebraço e cotovelo. No caso de escova impregnada com antisséptico, 
pressione a parte da esponja contra a pele e espalhe por todas as partes. 

(C) Limpar sob as unhas com as cerdas da escova ou com limpador de unhas. 
(D) Friccionar as mãos, observando dedos, espaços interdigitais e antebraços por 

no mínimo 1 a 3 minutos, mantendo as mãos acima dos cotovelos. 
 

QUESTÃO 23 
 
Em relação aos locais onde ocorrem os surtos, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Instituições para assistência a pacientes agudamente enfermos. 
(B) Instituições de curta permanência. 
(C) Unidades de atendimento ambulatorial. 
(D) Serviços de atendimento domiciliar (home care). 

 
QUESTÃO 24 
 
De acordo com o processo de coleta de sangue, marque a alternativa INCORRETA: 
 
(A) O sangue venoso é usado para a maioria dos exames laboratoriais.  
(B) A colheita é feita por meio de seringas de plástico estéreis, adaptadas a agulhas 

estéreis ou por meio de tubos com vácuo adaptados a agulhas estéreis, com ou 
sem coagulantes.  

(C) Em geral, utilizam-se agulhas 25X8 ou 25X7 para a colheita de sangue de adultos 
e de agulhas 25X6 ou 25X9 para crianças. 

(D) O sangue venoso é colhido geralmente da veia cubital, na dobra do antebraço, 
em adultos e em crianças. 
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QUESTÃO 25 
 
Para realizar o exame de escarro, deve-se estimular o paciente a participar 
ativamente da coleta de material. Marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) A melhor coleta é feita com a supervisão direta do pessoal de enfermagem. 
(B) Frequentemente, o frasco é colocado na mesa de cabeceira ao lado do leito 

do paciente com uma única instrução: "cuspa neste frasco".  
(C) É necessário esclarecer ao paciente a importância da coleta. 
(D) A cultura de escarro é um procedimento fácil e seguro, devido a pouca 

possibilidade de contaminação da amostra com a flora da orofaringe, boca e 
nariz. 

 
QUESTÃO 26 
 

Em relação à desinfecção de artigos semi-críticos, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) A limpeza e desinfecção de artigos semi-críticos não variam em relação a 
natureza dos mesmos.  

(B) Todos eles devem sofrer limpeza prévia, ficarem livres de toda matéria 
orgânica. 

(C) Alguns artigos semi-críticos, mesmo sendo para entrar em contato com 
mucosa íntegra, devem ser esterilizados. Exemplo: bicos e mamadeiras, 
unidades de diálise e tubos, traquéias, endoscópios, equipamentos de 
aspiração. 

(D) O material sensível ao calor deve ser esterilizado por meios químicos, isto é, 
através de solução de Glutaraldeído ou autoclave de óxido de etileno.  

 
QUESTÃO 27 
 

Quanto ao manuseio de material pérfuro-cortante (seringas, agulhas, ampolas e 
lâminas), marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Não reencape, quebre ou entorte estes materiais. 
(B) Use pinça hemostática para retirar a lâmina do cabo dos bisturis. 
(C) Descarte estes materiais em recipiente rígido. 
(D) Mantenha o recipiente rígido fechado e utilize apenas 2/4 de sua capacidade. 
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QUESTÃO 28 
 
São doenças imunopreveniveis de notificação compulsórias, EXCETO: 
 

(A) Difteria. 
(B) Tétano acidental. 
(C) Tétano neonatal. 
(D) Hanseníase. 

 
QUESTÃO 29 
 

Quanto ao banho do RN, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Lavar a genitália no sentido posterior-ântero. 
(B) Colocar a criança sentada na banheira, lavando-a do pescoço para as 

extremidades e de cima para baixo. 
(C) Limpar o coto umbilical, verificando o curativo. 
(D) Virar o corpo do bebê, segurando-o pela axila e mantendo o braço dele por 

cima do seu antebraço e lavar o dorso e complementar a limpeza da região 
anal. 

 
QUESTÃO 30 
 
O pessoal que trabalha na sala de vacinação deve, EXCETO: 
 

(A) Verificar se a sala está devidamente limpa e em ordem. 
(B) Verificar e anotar a temperatura do(s) refrigerador(es), no mapa de controle 

diário de temperatura. 
(C) Verificar o prazo de validade dos imunobiológicos, usando com prioridade 

aqueles que estiverem com prazo mais longe do vencimento. 
(D) Retirar do refrigerador de estoque a quantidade de vacinas e diluentes 

necessários ao consumo na jornada de trabalho. 
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QUESTÃO 31 
 
Quanto aos procedimentos básicos para o transporte dos imunobiológicos, marque a 
alternativa INCORRETA: 
 

(A) Dispor de bolsas de gelo reciclável suficiente. 
(B) Acondicionar na mesma caixa térmica, as vacinas que podem ser congeladas. 
(C) Escolher a caixa térmica de qualidade e tamanho adequado. 
(D) Ter cuidado com a temperatura do gelo. 

 
QUESTÃO 32 
 

Marque a alternativa INCORRETA. Para administrar o imunobiológico é importante:  
 

(A) Verificar qual o produto a ser administrado, examinando a caderneta de 
vacinações, ou o Cartão da criança, ou outro documento de controle, ou a 
indicação médica. 

(B) Lavar as mãos com água e sabão. 
(C) Preparar e administrar o imunobiológico a seu critério. 
(D) Observar reações imediatas e rubricar no local do documento onde os 

imunobiológicos foram registrados, e conferir o aprazamento, se for o caso, 
reforçar as orientações. 

 

As QUESTÕES 33 e 34 referem-se ao encerramento dos trabalhos na sala de vacina. 
 
QUESTÃO 33 
 

Marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Arquivar os cartões de controle ou fichas de registro, conforme orientação. 
(B) Guardar as sobras de vacinas contra o sarampo, BCG-ID e contra a febre 

amarela. 
(C) Somar as doses aplicadas, registradas no mapa diário de vacinação, 

transferindo esse consolidado para o dia correspondente no Boletim 
Diário/mensal de vacinação. 

(D) Retirar as demais vacinas da caixa térmica, ou do refrigerador de uso diário, 
recolocando-as no refrigerador de estoque. 
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QUESTÃO 34 
 

Marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Verificar a temperatura do refrigerador. 
(B) Quando não utilizar seringas e agulhas descartáveis, proceder a limpeza do 

material reutilizável. 
(C) Encaminhar o material reutilizável para a esterilização. 
(D) Guardar todo material esterilizado (descartável ou reutilizável), em local limpo 

e seco, de preferência em armário fechado e deixar a sala limpa e em ordem. 
 
QUESTÃO 35 
 
Em relação à composição das equipes de PSF, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) É recomendável que a equipe de uma unidade de Saúde da Família seja 
composta, no mínimo, por um médico de família ou generalista, enfermeiro, 
auxiliar de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

(B) Outros profissionais de saúde poderão ser incorporados a estas unidades 
básicas, de acordo com as demandas e características da organização dos 
serviços de saúde locais, devendo estar identificados com uma proposta de 
trabalho que exige criatividade e iniciativa para trabalhos comunitários e em 
grupo. 

(C) Para garantir a vinculação e identidade cultural com as famílias sob sua 
responsabilidade, os profissionais das equipes de saúde serão responsáveis 
por sua população adscrita. 

(D) Os Agentes Comunitários de Saúde não necessitam residir nas suas 
respectivas áreas de atuação. 
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QUESTÃO 36 
 

A respeito da adscrição da clientela, podemos afirmar, EXCETO: 
 

(A) A unidade de PSF deve trabalhar com a definição de um território de 
abrangência, que significa a área sob sua responsabilidade. 

(B) Pode conter uma ou mais equipes de profissionais, dependendo do número 
de famílias a ela vinculada. 

(C) Recomenda-se 500 a 1500 famílias por equipe, com limite máximo de 5000 
habitantes por equipe. 

(D) Deve-se levar em consideração a situação sociopolítico, econômica e a 
facilidade de acesso entre outras.  

 
QUESTÃO 37 
 

As ações do auxiliar de enfermagem no PSF são desenvolvidas nos espaços da 
unidade de saúde e em domicílio. Suas atribuições básicas são, EXCETO: 
 

(A) Desenvolver, com os Agentes Comunitários de Saúde, atividades de 
identificação das famílias de risco.  

(B) Contribuir, se solicitado, com o trabalho dos ACS no que se refere às visitas 
domiciliares.  

(C) Acompanhar as consultas de enfermagem dos indivíduos expostos às 
situações de risco, visando garantir uma melhor monitoria de suas condições 
de saúde.  

(D) Os procedimentos de vigilância sanitária e epidemiológica não são de 
competências do técnico ou auxiliar de enfermagem.  

 

QUESTÃO 38 
 

Marque a alternativa que corresponde a vantagem da via endovenosa. 
  

(A) Efeito farmacológico lento. 
(B) Controle da dose. 
(C) Admite grandes volumes. 
(D) Permite substâncias com pH diferente da neutralidade. 
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QUESTÃO 39 
 

Marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Doença infectocontagiosa - é preferível substituir esta expressão por "doença 
transmissível". 

(B) Epidemia - é a variação da incidência de uma doença numa comunidade 
humana, dentro dos limites considerados "normais" para essa comunidade.  

(C) Epidemia - é a ocorrência, numa coletividade ou região, de casos de uma 
mesma doença em número que ultrapassa a incidência normalmente 
esperada. 

(D) Epidemiologia - é a ciência que estuda a distribuição (natural) das doenças 
nas comunidades, relacionando-as a múltiplos fatores, concernentes ao 
agente etiológico, hospedeiro e meio ambiente, visando indicar as medidas 
para a sua profilaxia.  

 
QUESTÃO 40 
 

Os itens abaixo, referem-se à finalidade do exame de urina. 
 

I. Pesquisa de infecção urinária. 
II. Pesquisa de distúrbios hepáticos. 
III. Pesquisa de distúrbios renais. 
IV. Pesquisa de distúrbios endócrino-metabólicos. 

 
Marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Todos os itens estão corretos. 
(B) Todos os itens estão incorretos. 
(C) Apenas os itens I, II e IV estão incorretos. 
(D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
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QUESTÃO 41 
 

Em relação ao transporte de imunobiológicos, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Colocar as vacinas “ilhadas” pela bolsa de gelo. 
(B) Utilizar barreiras entre as vacinas e as bolsas de gelo. 
(C) Colocar o bulbo do termômetro na lateral da caixa, ao lado das vacinas. 
(D) Verificar a temperatura e anotar. 

 
QUESTÃO 42 
 
De acordo com a organização da geladeira de vacina, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 

(A) No congelador: água para consumo humano. 
(B) Na primeira prateleira: vacinas que podem ser submetidas à temperatura 

negativa. 
(C) Na segunda prateleira: termômetro de máxima e mínima.  
(D) Abaixo do termômetro: vacinas que não podem ser submetidas a 

temperaturas negativas. 
 

QUESTÃO 43 
 

Marque alternativa INCORRETA: 
 

(A) Pandemia: é uma epidemia de grandes proporções, atingindo um grande 
número de pessoas, numa vasta área geográfica (um ou mais continentes). 

(B) Portador ativo: é a pessoa ou animal que não apresenta sintomas 
clinicamente reconhecíveis de uma determinada doença transmissível ao ser 
examinado, mas que está albergando o agente etiológico respectivo. 

(C) Notificação compulsória: é a comunicação de casos clínicos de determinadas 
doenças, chamadas "doenças de notificação compulsória", à autoridade 
sanitária. 

(D) Janela imunológica: intervalo entre o início da infecção e a possibilidade de 
detecção de anticorpos por meio de técnicas de laboratórios. 
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QUESTÃO 44 
 

Em relação às vantagens da administração de medicamentos via bucal/sub-lingual, 
marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Fácil acesso e aplicação.  
(B) Circulação sistêmica. 
(C) Latência longa.  
(D) Emergência. 

 
QUESTÃO 45 
 
O profissional de enfermagem participa, como integrante da equipe de saúde, das 
ações que visam satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa dos 
princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que garantem a 
universalidade de acesso aos serviços de saúde. Em relação ao código de ética da 
enfermagem, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Integralidade da assistência. 
(B) Preservação da autonomia das pessoas. 
(C) Participação da comunidade. 
(D) Hierarquização e centralização político-administrativa dos serviços de saúde. 
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QUESTÃO 46 
 
Segundo o código de ética da enfermagem, compete ao profissional da enfermagem, 
EXCETO: 
 

(A) Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de 
imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da 
equipe de saúde.  

(B) Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de 
emergência, epidemia e catástrofe, somente sob remuneração ou vantagens 
pessoais.  

(C) Encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do 
cidadão, nos termos da lei.  

(D) Respeitar, no exercício da profissão, as normas relativas à preservação do 
meio ambiente e denunciar aos órgãos competentes as formas de poluição e 
deterioração que comprometam a saúde e a vida.  

 
QUESTÃO 47 
 
Segundo o código de ética da enfermagem, é proibido ao pessoal da enfermagem, 
EXCETO: 
 

(A) Provocar aborto, ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação.  
Parágrafo único - Nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir, de 
acordo com a sua consciência, sobre a sua participação ou não no ato 
abortivo.  

(B) Promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte 
do cliente.  

(C) Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se 
da possibilidade de riscos.  

(D) Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, nos casos previstos na 
legislação vigente e em situação de emergência.  
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QUESTÃO 48 
 
Em relação às vantagens da via retal, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Circulação sistêmica. 
(B) Pacientes não colaboradores (semiconscientes, vômitos). 
(C) Possibilidade da via oral. 
(D) Impossibilidade da via parenteral. 

 
QUESTÃO 49 
 
Tendo em vista os direitos do paciente, é INCORRETO afirmar: 
 

(A) Não é direito do paciente receber explicações claras sobre o exame a 
que vai ser submetido e para qual finalidade irá ser coletado o material 
para exame de laboratório.  

(B) O paciente tem direito a informações claras, simples e compreensivas, 
adaptadas à sua condição cultural, sobre as ações diagnósticas e 
terapêuticas, o que pode decorrer delas, a duração do tratamento, a 
localização de sua patologia, se existe necessidade de anestesia, qual o 
instrumental a ser utilizado e quais regiões do corpo serão afetadas pelos 
procedimentos.  

(C) O paciente tem direito a ser esclarecido se o tratamento ou o diagnóstico 
é experimental ou faz parte de pesquisa, e se os benefícios a serem 
obtidos são proporcionais aos riscos e se existe probabilidade de 
alteração das condições de dor, sofrimento e desenvolvimento da sua 
patologia.  

(D) O paciente tem direito de consentir ou recusar a ser submetido à  
experimentação ou pesquisas. No caso de impossibilidade de expressar 
sua vontade, o consentimento deve ser dado por escrito por seus 
familiares ou responsáveis.  
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QUESTÃO 50 
 
São vantagens da via intramuscular, EXCETO: 
  

(A) Dolorosa. 
(B) Substâncias irritantes ou com pH diferente. 
(C) Suporta grandes volumes. 
(D) Absorção relacionada com tipo de substância. 

 

 
Prova de Saúde Pública 

 
QUESTÃO 51 
 
Em relação às Normas de Operações Básica 93 e 96, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 

(A) Promoveu uma integração de ações entre as três esferas de governo.  
(B) Desencadeou um processo de centralização intenso. 
(C) Transferiu para os Estados e, principalmente, para os municípios um conjunto 

de responsabilidades e recursos para a operacionalização do SUS, 
concentrados no Governo Federal. 

(D) Criou-se duas formas de Gestão Municipal: Gestão Plena da Atenção Básica, 
Gestão Plena do Sistema Municipal. 
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QUESTÃO 52 
 
Em referência à Lei 8.080, que regulamenta a saúde em todo o território nacional, 
marque a alternativa INCORRETA: 
 

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

(B) O dever do Estado de garantir a saúde não consiste na formulação e 
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de 
doenças e de outros agravos. 

(C) Fornecer condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e 
aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

(D) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da 
sociedade.  

 
QUESTÃO 53 
 
Marque a alternativa INCORRETA. A Humanização vista não como programa, mas 
como política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, 
implica em: 
 

(A) Traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes 
equipamentos e sujeitos da rede de saúde. 

(B) Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção 
de saúde e produção de sujeitos. 

(C) Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, destacando o aspecto 
objetivo nelas presente. 

(D) Contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, incluindo 
gestores, trabalhadores da saúde e usuários. 
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QUESTÃO 54 
 
Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), a execução 
das seguintes ações, EXCETO:  
 

(A) Assistência terapêutica parcial, inclusive farmacêutica. 
(B) Vigilância sanitária. 
(C) Vigilância epidemiológica. 
(D) Saúde do trabalhador. 

 
QUESTÃO 55 
 
Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), 
EXCETO: 
 

(A) A participação na formulação da política e na execução de ações de 
saneamento básico. 

(B) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde. 
(C) A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
(D) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele excluído o do trabalho. 

 
QUESTÃO 56 
 
Dos princípios e diretrizes do SUS, marque a alternativa INCORRETA: 
 

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

(B) Igualdade da assistência à saúde, preservando determinados interesses da 
unidade. 

(C) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo 
das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos 
para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

(D) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e 
moral. 
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QUESTÃO 57 
 
Com referência ao Art.199 da Constituição Brasileira, que trata da assistência à 
saúde, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(B) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 

Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio. 

(C) Tem preferência à participação complementar as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos. 

(D) É permitido a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos. 

 
QUESTÃO 58 
 
Marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em 
lei. 

(B) A Lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 
tratamento.  

(C) É permitido todo tipo de comercialização de hemoderivados, órgãos e tecidos 
humanos. 

(D) A Lei disporá sobre as condições e os requisitos da coleta, processamento e 
transfusão de sangue e seus derivados, 
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As QUESTÕES 59 e 60 referem-se ao Art. 200 da Constituição Brasileira, que trata 
das competências e atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
QUESTÃO 59 
 
Marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Não se envolver ou participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico. 

(B) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse 
para a saúde. 

(C) Participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, 
hemoderivados e outros insumos. 

(D) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de 
saúde do trabalhador. 

 
QUESTÃO 60 
 
Marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e 
tecnológico. 

(B) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. 

(C) É de competência da Polícia Federal participar do controle e fiscalização da 
produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 
psicoativos, tóxicos e radioativos. 

(D) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
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ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA. 

 
 

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta 

Nº 01  Nº 21  Nº 41  

Nº 02  Nº 22  Nº 42  

Nº 03  Nº 23  Nº 43  

Nº 04  Nº 24  Nº 44  

Nº 05  Nº 25  Nº 45  

Nº 06  Nº 26  Nº 46  

Nº 07  Nº 27  Nº 47  

Nº 08  Nº 28  Nº 48  

Nº 09  Nº 29  Nº 49  

Nº 10  Nº 30  Nº 50  

Nº 11  Nº 31  Nº 51  

Nº 12  Nº 32  Nº 52  

Nº 13  Nº 33  Nº 53  

Nº 14  Nº 34  Nº 54  

Nº 15  Nº 35  Nº 55  

Nº 16  Nº 36  Nº 56  

Nº 17  Nº 37  N° 57  

Nº 18  Nº 38  N° 58  

Nº 19  Nº 39  Nº 59  

Nº 20  Nº 40  Nº 60  

 

O gabarito oficial da prova de múltipla escolha será divulgado no prazo máximo de 
até 48 (quarenta e oito) horas, após a sua realização, no órgão oficial do Município 
e no site <www.fgr.org.br>. 

 
Comissão de Concursos FGR 

concursos@fgr.org.br  

http://www.fgr.org.br/
mailto:concursos@fgr.org.br



