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Vendem-se espécies 

 
Ganhar o Prêmio Nobel? Entrar no Big Brother? Ago-
ra existe um jeito mais fácil de alcançar a imortalida-
de: batizar uma espécie animal com o seu próprio 
nome 
 

por Cristine Gerk 
 
A comunidade científica descobriu uma nova maneira 
de financiar seus projetos: explorar a vaidade huma-
na, vendendo os nomes científicos de animais e plan-
tas para pessoas que queiram aparecer. Você paga e 
ganha o direito de batizar criaturas recém-
descobertas, que passarão a ser conhecidas pelo seu 
nome. Esse mercado é liderado pelo Instituto Scripps 
(supportscripps.ucsd.edu), da Universidade de San 
Diego, que se especializou no negócio - e trabalha 
com vermes e moluscos. Prefere criaturas mais gra-
ciosas? Procure a Biopat (www.biopat.de), que está 
vendendo os nomes de 100 novas espécies, como 
sapos e orquídeas. 
 
http://super.abril.com.br/mundo-animal/vendem-se-especies-
614402.shtml 
 
1) Acerca do verbo presente no título do texto sabe-se 
que: 
 
A) Está no plural, mas deveria estar no singular, pois 
não existe sujeito com o qual ele concorde; 
B) Está no plural porque a gramática normativa o exi-
ge, não podendo ficar no singular; 
C) Está no plural, mas deveria estar no singular, pois 
o sujeito o exige; 
D) Pode ficar no singular como no plural que não há 
erro, haja vista que, empregado com a partícula “se”, 
admite-se esta construção; 
E) Só poderia ficar no plural se fosse empregado com 
uma preposição mais a partícula “se” como: Precisam
-se de professores. 
 
2) Os dois pontos usados no fragmento abaixo, foi 
empregado pelo mesmo motivo na alternativa: 
 
“Ganhar o Prêmio Nobel? Entrar no Big Brother? Ago-
ra existe um jeito mais fácil de alcançar a imortalida-
de:” 
 
A) Assim, olhei para ele e falei: Não te amo mais; 
B) Tem-se que acertar esta questão: Vale muitos pon-
tos; 
C) Tem-se que acertar muitas questões: Para ser a-
provado; 
D) Comprou vários vestidos novos: Era louca por ves-
tidos; 
E) Ser ou não ser. Eis a questão. 
 

FRAGMENTO PARA A QUESTÃO 3  
 
Ganhar o Prêmio Nobel? Entrar no Big Brother? Ago-
ra existe um jeito mais fácil de alcançar a imortalida-
de: batizar uma espécie animal com o seu próprio 
nome 

por Cristine Gerk 
 
3) As palavras em destaques no fragmento são acen-
tuadas, RESPECTIVAMENTE por: 
 
A) A primeira e a terceira, pela regra das paroxítonas, 
onde ambas terminam em ditongos decrescentes e a 
segunda por ser uma paroxítona terminada em “l”; 
B) A primeira e a terceira, pela regra das paroxítonas, 
onde a primeira termina em ditongo decrescente, a 
terceira termina em ditongo crescente e a segunda 
por ser uma proparoxítona terminada em “l”; 
C) Todas são paroxítonas, sendo duas terminadas em 
ditongo crescente e uma terminada em “L”; 
D) Todas são proparoxítonas, onde a primeira e ter-
ceira são terminadas em ditongos e a segunda termi-
nada em “L”; 
E) A primeira e a terceira, pela regra das paroxítonas, 
onde a primeira termina em ditongo crescente, a ter-
ceira termina em ditongo decrescente e a segunda 
por ser uma proparoxítona terminada em “l”. 
 
4) A respeito da charge abaixo é CORRETO afirmar 
que: 

http://www.ivancabral.com/ 
 
I. A substituição da preposição “pra”, pela preposição 
“para”, deixa a frase de acordo com a vigência grama-
tical. 
II. A palavra “só” possui valor semântico de um advér-
bio, permanecendo assim, invariável. 
III. A substituição do pronome possessivo “teu” pode 
ser substituído por “seu” que a frase permanece de 
acordo com as diretrizes gramaticais.  
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e II; 
B) I e III; 

PORTUGUÊS 
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C) II e III; 
D) I, II e III; 
E) III. 
 

Dois amigos e um chato 
 
Os dois estavam tomando um cafezinho no boteco da 
esquina, antes de partirem para as suas respectivas 
repartições. Um tinha um nome fácil: era o Zé. O outro 
tinha um nome desses de dar cãibra em língua de 
crioulo: era o Flaudemíglio. 
Acabado o café o Zé perguntou: - Vais pra cidade? 
- Vou - respondeu Flaudemíglio, acrescentando: - 
Mas vou pegar o 434, que vai pela Lapa. Eu tenho 
que entregar uma urinazinha de minha mulher no la-
boratório da Associação, que é ali na Mem de Sá. 
Zé acendeu um cigarro e olhou para a fila do 474, que 
ia direto pro centro e, por isso, era a fila mais piruada. 
Tinha gente às pampas. 
- Vens comigo? - quis saber Flaudemíglio. 
- Não - disse o Zé: - Eu estou atrasado e vou pegar 
um direto ao centro. 
- Então tá - concordou Flaudemíglio, olhando para a 
outra esquina e, vendo que já vinha o que passava 
pela Lapa: - Chi! Lá vem o meu... - e correu para o 
ponto de parada, fazendo sinal para o ônibus parar. 
Foi aí que, segurando o guarda-chuva, um embrulho 
e mais o vidrinho da urinazinha (como ele carinhosa-
mente chamava o material recolhido pela mulher na 
véspera para o exame de laboratório...), foi aí que o 
Flaudemíglio se atrapalhou e deixou cair algo no 
chão. 
O motorista, com aquela delicadeza peculiar à classe, 
já ia botando o carro em movimento, não dando tem-
po ao passageiro para apanhar o que caíra. Flaude-
míglio só teve tempo de berrar para o amigo: - Zé, 
caiu minha carteira de identidade. Apanha e me entre-
ga logo mais. 
O 434 seguiu e Zé atravessou a rua, para apanhar a 
carteira do outro. Já estava chegando perto quando 
um cidadão magrela e antipático e, ainda por cima, 
com sorriso de Juraci Magalhães, apanhou a carteira 
de Flaudemíglio. 
- Por favor, cavalheiro, esta carteira é de um amigo 
meu - disse o Zé estendendo a mão. 
Mas o que tinha sorriso de Juraci não entregou. Exa-
minou a carteira e depois perguntou: - Como é o no-
me do seu amigo? 
- Flaudemíglio - respondeu o Zé. 
- Flaudemíglio de quê? - insistiu o chato. 
Mas o Zé deu-lhe um safanão e tomou-lhe a carteira, 
dizendo: - Ora, seu cretino, quem acerta Flaudemíglio 
não precisa acertar mais nada! 
 

Stanislaw Ponte Preta 
 
 
5) A respeito do uso das vírgulas no fragmento abai-
xo, pode-se concluir que: 
 
“O motorista, com aquela delicadeza peculiar à clas-
se, já ia botando o carro em movimento.” 

A) Estão empregadas de forma obrigatória, pois sepa-
ram uma estrutura oracional adjetiva; 
B) Estão empregadas de forma obrigatória, pois sepa-
ram um termo com valor explicativo; 
C) Estão empregadas de forma facultativa, pois sepa-
ram uma estrutura oracional adjetiva; 
D) Se forem substituída por parênteses, a frase fica 
incongruente com a norma culta; 
E) Se forem substituída por travessões, a frase entra 
em divergência com a norma culta. 
 
6) A respeito do verbo destacado no fragmento abai-
xo, conclui-se que: 
 
“não dando tempo ao passageiro para apanhar o que 
caíra” 
 
A) Está conjugado no presente do indicativo; 
B) Está conjugado no pretérito perfeito do indicativo; 
C) Está conjugado no futuro do presente; 
D) Está conjugado no pretérito mais-que-perfeito; 
E) Está conjugado no presente do subjuntivo. 
 
7) Observando as alternativas abaixo, conclui-se que 
está CORRETA:   
 
A) Ao substituir a preposição do fragmento “O 434 
seguiu e Zé atravessou a rua, para apanhar a cartei-
ra” pelo termo “afim de”, a frase permanece com o 
mesmo valor semântico; 
B) Ao colocar o acento indicativo de crase, antes da 
palavra “sua” em “antes de partirem para as suas res-
pectivas repartições” acarreta uma discordância à 
norma culta; 
C) A palavra em destaque ao lado classifica-se como 
um pronome indefinido. “O outro tinha um nome des-
ses de dar cãibra em língua de crioulo.”; 
D) A supressão do artigo em “era o Flaudemíglio.” 
Concatena uma incongruência às regras gramaticais; 
E) A classificação do sujeito do verbo em “ - Vais pra 
cidade?” classifica-se como elíptico. 
 
8) Sabe-se que está CORRETA a alternativa: 
 
A) O verbo “querer” está grafado de forma incorreta 
“quis saber Flaudemíglio.” Sendo aceito porque as 
crônicas possuem a licença poética; 
B) A introdução de uma vírgula antes da conjunção 
aditiva em “Eu estou atrasado e vou pegar um direto 
ao centro.” Deixa a frase de acordo com as regras 
gramaticais; 
C) A substituição da conjunção adversativa em “Mas o 
que tinha sorriso de Juraci não entregou” pela conjun-
ção “todavia”, altera o sentido do enunciado; 
D) Ao substituir a palavra peculiar em “aquela delica-
deza peculiar à classe” por “de não origem” deixa a 
frase com mesmo valor semântico; 
E) Sabe-se que há uma estrutura oracional aditiva em 
“Eu estou atrasado e vou pegar um direto ao centro.” 
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9) O vocábulo em destaque no fragmento: “Foi aí que, 
segurando o guarda-chuva, um embrulho e mais o 
vidrinho da urinazinha” 
 
Pluraliza-se: 
 
A) Os dois termos, pois os dois são substantivos; 
B) Apenas o primeiro termo, por ser um verbo ligado a 
um substantivo;  
C) Apenas o segundo termo, por ser um verbo ligado 
a um adjetivo; 
D) Apenas o segundo termo, por ser um verbo ligado 
a um substantivo; 
E) Os dois termos, por ser um verbo ligado a substan-
tivo. 
 
10) A respeito da frase presente na imagem abaixo é 
CORRETO afirmar que:  

A) Cada período possui apenas um verbo; 
B) Cada período possui três verbos; 
C) A classe gramatical da palavra, conhecer, é a mes-
ma nos dois períodos; 
D) A classe gramatical da palavra, viajar, é a mesma 
nos dois períodos; 
E) As palavras “viajar  e conhecer”  assumem  formas 
nominais de gerúndio.  

11) Surgida no final da década de 1950, no Rio de 
Janeiro, a Bossa Nova constituía um subgênero musi-
cal derivado do samba, e que teve forte influência do 
Jazz norte-americano. A Bossa Nova acabou se 
transformando em um dos mais influentes movimen-
tos da história da Música Popular Brasileira. A seguir, 

assinale a alternativa que traz a cantora que foi consi-
derada “a musa” da Bossa Nova: 
 
A) Dori Caymmi; 
B) Claudette Soares; 
C) Elizeth Cardoso; 
D) Nara Leão; 
E) Sylvia Telles. 
 
12) Foi criado com o intuito de garantir a livre circula-
ção de pessoas dos países membros sem a necessi-
dade de apresentação de visto; possibilitar a integra-
ção econômica e cultural entre os países membros; 
representar os interesses dos países membros em 
acordos com outros blocos econômicos. O bloco foi 
fundado em 1969, e atualmente possui Bolívia, Co-
lômbia, Equador e Peru como representantes. Esta-
mos falando do(a): 
  
A) Comunidade Andina de Nações; 
B) Pacto da América do Sul; 
C) Mercado Comum do Sul; 
D) Bloco Sul-americano; 
E) Pacto Comercial do Sul. 
 
13) Observe a charge abaixo e avalie as proposições: 

 
 
I. A educação brasileira é estabelecida levando em 
conta a cor da pele. 
II. A charge denuncia a precariedade do ensino públi-
co brasileiro. 
III. A população branca historicamente teve melhores 
oportunidades em ter uma educação de qualidade. 
IV. No Brasil, somente as escolas particulares são 
capazes de oferecer uma educação de qualidade. 
 
 
Estão CORRETAS: 
 
A) I e II; 
B) II e III; 
C) III e IV; 
D) I e IV; 
E) I, II e III. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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14) A Operação Monte Carlos, que expediu mais de 
80 mandados judiciais, inclusive ao empresário Carlos 
Augusto Ramos – o Carlinhos Cachoeira –, repercutiu 
bastante nesse mês de abril. Essa operação tem se 
constituído como uma ação conjunta entre a Polícia 
Federal e o Ministério Público Federal do estado de 
Goiás, cujo objetivo tem sido: 
 
A) Prender a quadrilha acusada de clonar chassis de 
caminhões; 
B) Desarticular uma quadrilha envolvida em explora-
ção de máquinas caça-níqueis; 
C) Atuar grupos políticos envolvidos no “caixa 2”; 
D) Desmontar uma quadrilha que agia dentro de ca-
deias públicas; 
E) Prender contrabandistas paraguaios que entram no 
país através da Ponte da Amizade. 
 
15) A Serra do Teixeira é onde se encontra a saliên-
cia do Pico do Jabre, ponto culminante da Paraíba. A 
referida serra está localizada em qual município parai-
bano: 
 
A) Boqueirão; 
B) Cabaceira; 
C) Conceição; 
D) Maturéia; 
E) Barra de São Miguel. 
 
16) Toda construção humana é chamada de patrimô-
nio cultural, pois é o que vem sendo legado de gera-
ção a geração e faz com que não tenhamos de rein-
ventar a roda de tempos em tempos. Com isso em 
mente, assinale a única alternativa que NÃO traz um 
exemplo de patrimônio cultural imaterial do Brasil: 
 
A) A Capoeira; 
B) O Samba; 
C) Hip Hop; 
D) O Forró; 
E) O Bumba-meu-boi. 
 
17) Vegetação litorânea paraibana que apresenta ma-
tas, manguezais e cerrados; formada por gramíneas, 
arbustos tortuosos, predominantemente representa-
dos, entre outras espécies, por batiputás e mangabei-
ras. Estamos falando do(a): 
 
A) Mata Ciliar; 
B) Brejo; 
C) Caatinga; 
D) Estuário; 
E) Tabuleiro. 
 
18) Sobre a história do município de Santo André, 
assinale V para as proposições verdadeiras e F para 
as falsas: 
 
(   ) No período em que foi distrito, o município de 
Santo André teve o nome de Mucuitu. 
(    ) Por meio da lei estadual nº 2747, de 2 de janeiro 

de 1962, o distrito de Santo André passou a pertencer 
ao novo município de Gurjão. 
(    ) Santo André foi elevado à categoria de município 
em 1994, por meio da lei estadual nº 5906. 
 
A sequência CORRETA é: 
 
A) V – V – F; 
B) F – V – F; 
C) V – V – V; 
D) F – F – F; 
E) F – F – V. 
 
19) Segundo dados demográficos publicados no por-
tal eletrônico do IBGE (2010), a população de Santo 
André estava em torno de: 
 
A) 2,6 mil habitantes; 
B) 2,4 mil habitantes; 
C) 2,5 mil habitantes; 
D) 2,7 mil habitantes; 
E) 2,9 mil habitantes. 
 
20) Acerca dos aspectos fisiográficos do município de 
Santo André, de acordo com o Serviço Geológico do 
Brasil (CPRM), assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) O município de Santo André está inserido na uni-
dade geoambiental do Planalto do Curimataú, forma-
da por maciços e outeiros altos; 
B) O município de Santo André está inserido na uni-
dade geoambiental do Planalto da Borborema, cuja 
vegetação desta unidade é formada por Florestas 
Subcaducifólica e Caducifólica, próprias das áreas 
agrestes; 
C) O município de Santo André se encontra inserido 
na unidade geoambiental do Planalto do Agreste, cujo 
relevo é geralmente movimentado, com vales profun-
dos e estreitos dissecados; 
D) O município de Santo André se encontra inserido 
na unidade geoambiental do Planalto da Borborema, 
e apresenta clima Tropical Temperado; 
E) O município de Santo André está inserido na uni-
dade geoambiental do Planalto do Curimataú paraiba-
no, e seu clima é semiárido, com riscos de secas. 

21) O sarampo é uma doença infecciosa, de natureza 
viral, transmissível e extremamente contagiosa. Mani-
festa-se por lesões na pele, do tipo exantema com 
prostração importante do paciente. Sobre esta doença, 
analise as afirmativas a seguir: 
 
I. O único reservatório do vírus e fonte de infecção é o 
homem.  
II. O período de incubação da doença é aproximada-
mente de seis dias.  
III. Pode evoluir com complicações respiratórias, ence-
falites, laringites e diarreias.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 






 

CONCURSO PÚBLICO SANTO ANDRÉ 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM ENFERMAGEM (VACINAÇÃO) E TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO PSF  - 5 - 

 

IV. A única forma de prevenir a doença é com a vaci-
nação DTP.  
V. Não possui tratamento específico para o vírus ape-
nas faz uso de medicamentos sintomáticos. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
22) A cólera é uma doença intestinal aguda, causada 
pela enterotoxina do bacilo da cólera Vibriocholerae. 
Pode se apresentar de forma grave e evoluir rapida-
mente para desidratação e até levar a morte. São con-
sideradas medidas de controle da cólera: 
 
I. Garantir infraestrutura adequada como água tratada, 
esgotamento sanitário e coleta de lixo. 
II. Isolamento dos casos hospitalizados, com desinfec-
ção concorrente de fezes e vômitos. 
III. Vacinação em crianças e adultos jovens com três 
doses da tríplice bacteriana. 
IV. Monitorização das doenças diarréicas agudas nos 
períodos de epidemia da doença.  
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
23) A vacina tríplice bacteriana previne as seguintes 
doenças: 
 
A) Tétano, coqueluche e sarampo; 
B) Rubéola, difteria e sarampo; 
C) Difteria, tétano e coqueluche; 
D) Tétano, rubéola e coqueluche; 
E) Difteria, rubéola e coqueluche. 
 
24) De acordo com o calendário de vacinação infantil 
aprovado pelo Programa Nacional de Imunização, as 
vacinas que uma criança com dois meses já imuniza-
da com a BCG-ID deve receber são:  
 
A) Tríplice bacteriana, tríplice viral, rotavírus humano e 
influenza; 
B) Tetravalente, poliomielite, rotavírus humano e pneu-
mocócica 10; 
C) Poliomielite, rotavírus humano, tríplice viral e tetra-
valente; 
D) Tetravalente, poliomielite, tríplice viral e pneumocó-
cica 10; 
E) Poliomielite, tríplice bacteriana, rotavírus humano e 
influenza. 
 

25) A tuberculose ainda constitui um problema de saú-
de pública. Doença infecciosa, causada pelo M. tuber-
culosis atinge, principalmente, o pulmão. Sua preva-
lência é maior em áreas de grande concentração po-
pulacional, e precárias condições socioeconômicas e 
sanitárias. São alguns dos sinais/sintomas desta infec-
ção: 
 
I. Tosse produtiva. 
II. Febre alta vespertina. 
III. Sudorese noturna. 
IV. Faringite. 
V. Emagrecimento.  
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas a afirmativa I está correta; 
B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
26) De acordo com a Lei 8080/90 o Sistema Único de 
Saúde é: 
 
A) A definição da atuação de clínicas e hospitais parti-
culares no âmbito da saúde; 
B) O reordenamento dos serviços de saúde represen-
tado pelo Programa Saúde da Família em todo territó-
rio nacional; 
C) Um sistema que prioriza as atividades curativas em 
detrimento as de promoção da saúde; 
D) Um sistema complexo que tem a responsabilidade 
de articular e coordenar ações promocionais e de pre-
venção com as de cura e reabilitação; 
E) O conjunto de ações e serviços de saúde, presta-
dos por órgãos e instituições públicas federais, estadu-
ais e municipais, da administração direta e indireta e 
das fundações mantidas pelo poder público. 
 
27) O modelo de Vigilância em Saúde caracteriza-se: 
 
I. Desenvolvimento das atividades com foco na doen-
ça.  
II. Análise permanente da situação de saúde da popu-
lação. 
III. A equipe de trabalho é multiprofissional sendo o 
médico coordenador das atividades.  
IV. Realização de planejamento em saúde com base 
no território. 
 
Está(ão) INCORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II estão incorretas; 
B) Apenas as afirmativas I e III estão incorretas; 
C) Apenas as afirmativas II e III estão incorretas; 
D) Apenas as afirmativas II e IV estão incorretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
28) Segundo a Norma Operacional de Assistência à 
Saúde (NOAS) são instrumentos de gestão: 
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I. Agendas de Saúde. 
II. Mapas de Saúde. 
III. Planos de Saúde. 
IV. Programação Pactuada Integrada. 
V. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
29) Marque a alternativa que representa a lei que re-
gulamenta a participação da comunidade na gestão do 
SUS: 
 
A) Lei nº 8.080; 
B) Lei nº 7.508; 
C) Lei nº 8.142; 
D) Lei nº 5.692; 
E) Lei nº 7.498. 
 
30) Sabe-se que o sistema de informação em saúde 
(SIS) é uma ferramenta importante para o planejamen-
to e tomada de decisão no âmbito do SUS. Nesse sen-
tido, as doenças de notificação compulsória se enqua-
dram em qual sistema de informação: 
 
A) SIM; 
B) SINAN; 
C) SINASC; 
D) SI-PNI; 
E) SIH. 
 
31) O modelo assistencial sanitarista busca atenuar os 
problemas de saúde da população através da realiza-
ção de campanhas que se caracterizam por serem: 
 
A) Voltadas para a demanda espontânea, pela livre 
iniciativa individual e de baixo custo operacional; 
B) Colaboradoras com a estrutura das atividades de 
rotina dos serviços de saúde, descentralizadas e de 
fácil operacionalização; 
C) Periódicas, centralizadoras e de baixo custo opera-
cional por utilizarem mão-de-obra voluntária; 
D) Temporárias, centralizadoras e de grande mobiliza-
ção de recursos; 
E) Pontuais, descentralizadas e de fácil acesso a po-
pulação menos favorecida. 
 
32) O Saúde da Família (SF) é uma estratégia adota-
da pelo Ministério da Saúde que visa a reorganização 
dos modelos de atenção em saúde de modo a garantir 
acesso e uma assistência de qualidade ao indivíduo, 
família e comunidade. Nesse sentido, quais profissio-
nais constituem equipe mínima do SF: 
 
A) Médico, enfermeiro, odontólogo, técnico de enfer-
magem, auxiliar de consultório dentário e agentes co-

munitários de saúde; 
B) Médico, enfermeiro, odontólogo, auxiliar de enfer-
magem ou auxiliar de consultório dentário; 
C) Médico, enfermeiro, auxiliar e técnico de enferma-
gem e agentes comunitários de saúde; 
D) Médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enferma-
gem e agentes comunitários de saúde; 
E) Enfermeiro, odontólogo, auxiliar ou técnico de en-
fermagem e agentes comunitários de saúde. 
 
33) O infarto do miocárdio (IM) é um distúrbio cardio-
vascular que ocorre quando o suprimento de sangue a 
uma parte do músculo cardíaco é reduzido ou cortado 
totalmente. Isso acontece quando uma artéria coroná-
ria está contraída ou obstruída, parcial ou totalmente, 
podendo levar o indivíduo a morte. Analise as afirmati-
vas a seguir: 
 
I. São alguns sintomas do IM a dor torácica, dispneia e 
ansiedade. 
II. A enfermagem deverá manter o paciente na posição 
de decúbito lateral D e oxigenação acima de 92%.  
III. Monitorar constantemente o débito urinário em vir-
tude da possibilidade da diminuição no fluxo sanguí-
neo renal. 
IV. O IM nos idosos são mais frequentes e apresentam 
sinais e sintomas clássicos da doença.  
 
Está(ão) INCORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II estão incorretas; 
B) Apenas as afirmativas II e III estão incorretas; 
C) Apenas as afirmativas II e IV estão incorretas; 
D) Apenas as afirmativas III e IV estão incorretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
34) A anemia ferropriva é uma afecção em que a 
quantidade de ferro corporal total encontra-se diminuí-
do abaixo do nível normal, afetando a síntese de he-
moglobina. São alguns sintomas desta doença: 
 
I. Cefaleia. 
II. Dispneia de esforço. 
III. Palidez da pele e das mucosas. 
IV. Zumbido. 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s):  
 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas; 
D) Apenas a afirmativa III está correta; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
35) O uso de antisséptico nas feridas é uma tentativa 
de controlar a proliferação bacteriana. Porém, alguns 
estudos demonstraram efeitos nocivos da aplicação 
dos mesmos em feridas o que provoca um retardo no 
processo de cicatrização. Sobre os antissépticos, ana-
lise as afirmativas abaixo: 
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I. O PVP-I a 10% em veículo alcoólico é utilizado como 
antisséptico da pele e mucosas. 
II. O álcool a 70% possui a melhor eficácia como ger-
micida e deve ser utilizado em antissepsia de pele pa-
ra realização de punções e em coto umbilical, sendo 
necessárias três aplicações sucessivas. 
III. A clorexidina tem boa atividade antimicrobiana e é 
menos irritante que o PVP-I. 
IV. A PVP-I a 10%, solução degermante é usada na 
antissepsia da pele, mãos e antebraços da equipe ci-
rúrgica e lavagem do campo operatório. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s):  
 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
36) A oxigenoterapia consiste na administração de 
oxigênio numa concentração de pressão superior à 
encontrada na atmosfera ambiental com a finalidade 
de corrigir e diminuir a deficiência de oxigênio no paci-
ente. São alguns cuidados de enfermagem na admi-
nistração de oxigênio por cateter: 
 
I. Trocar o cateter de narina, no máximo de 06 em 06 
horas, a fim de evitar ferimento da mucosa e obstru-
ção do cateter por secreção. 
II. Orientar o paciente que respire somente pelo nariz, 
a fim de aproveitar totalmente o oxigênio aplicado. 
III. Observar o nível da água do umidificador que não 
deve ultrapassar a marca contida no frasco, para evi-
tar a inalação de água pelo paciente. 
IV. Inspecionar o paciente para verificar se os sinto-
mas de hipóxia desapareceram. 
 
Está(ão) INCORRETA(s) a(s) afirmativa(s):  
 
A) Apenas a afirmativa I está incorreta; 
B) Apenas as afirmativas I e II estão incorretas; 
C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão incorretas; 
D) Apenas as afirmativas III e IV estão incorretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
37) Um paciente com diagnóstico de infecção intesti-
nal deu entrada no hospital com dores abdominais e 
febre alta. Imediatamente, o médico prescreveu dipiro-
na (frasco de 2ml + água destilada) que deverá ser 
aplicado por via endovenosa. Nesse sentido, são al-
guns dos cuidados de enfermagem: 
 
I. Investigar junto ao paciente e a família se já houve 
uso do medicamento anteriormente e se houve algum 
processo alérgico. 
II. Administrar a medicação EV lentamente e observar 
o comportamento do paciente. 
III. Observar, durante a administração, alterações cu-
tâneas como urticárias. 
 

IV. Orientar ao paciente evitar dirigir, pois o medica-
mento pode causar tontura e sonolência.  
V. Para eficácia do tratamento prescrito se faz neces-
sário observar na preparação: medicamento certo, 
dose certa e a via de administração certa.  
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s):  
 
A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II, III, IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
38) No Brasil, o exercício legal da profissão de enfer-
magem, é regulamentado pelo seguinte dispositivo 
legal: 
 
A) Lei 9.696/98; 
B) Lei 2.604/55; 
C) Lei 8.080/90; 
D) Lei 5.692/71; 
E) Lei 7.498/86. 
 
39) São atribuições do técnico de enfermagem na Es-
tratégia Saúde da Família: 
 
I. Realizar ações de educação em saúde a grupos es-
pecíficos e em situações de risco, conforme planeja-
mento da equipe. 
II. Planejar, gerenciar, coordenar as ações desenvolvi-
das pelos ACS. 
III. Participar do gerenciamento dos insumos necessá-
rios para o adequado funcionamento da USF. 
IV. Contribuir e participar das atividades de educação 
permanente dos ACS. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas; 
D) Apenas a afirmativa IV está correta; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
40) O câncer de colo de útero é uma afecção progres-
siva iniciada com transformações intra-epiteliais pro-
gressiva que podem evoluir para um processo invasor 
num período que varia de 10 a 20 anos. São alguns 
fatores de risco para o câncer de colo de útero: 
 
I. Início precoce da atividade sexual. 
II. Imunossupressão. 
III. Baixa condição socioeconômica. 
IV. Higiene íntima inadequada. 
V. Uso prolongado de contraceptivos orais. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas; 
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C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







