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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto para responder às questões de 01 a 13. 

Agressões denunciadas 
 
 

Os profissionais de saúde e de estabelecimentos 
públicos de ensino estão obrigados a notificar as 
secretarias municipais ou estaduais de Saúde sobre 
qualquer caso de violência doméstica ou sexual que 
atenderem ou identificarem. A obrigatoriedade, que 
entrou em vigor ontem, consta da Portaria nº 104 do 
Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da 
União - texto legal com o qual o ministério amplia a 
relação de doenças e agravos de notificação obrigatória. 
Atualizada pela última vez em setembro do ano passado, 
a Lista de Notificação Compulsória (LNC) é composta 
por doenças, agravos e eventos selecionados de acordo 
com critérios de magnitude, potencial de disseminação, 
transcendência, vulnerabilidade, disponibilidade de 
medidas de controle e compromissos internacionais com 
programas de erradicação, entre outros fatores. 
 
         Com a inclusão dos casos de violência doméstica, 
sexual e outras formas de violência, a relação passa a 
contar com 45 itens. Embora não trate especificamente 
da violência contra as mulheres, o texto 
automaticamente remete a casos de estupro e agressão 
física, dos quais elas são as maiores vítimas. A Lei 
10.778, de 2003, no entanto, já estabelecia a 
obrigatoriedade de notificação de casos de violência 
contra mulheres atendidas em serviços de saúde públicos 
ou privados. 
 
       Responsável pelas delegacias da Mulher de todo o 
estado de São Paulo, a delegada Márcia Salgado acredita 
que a notificação obrigatória dos casos de violência, 
principalmente sexual, vai possibilitar o acesso das 
autoridades responsáveis por ações de combate à 
violência contra a mulher a números mais realistas do 
problema. De acordo com ela, os casos de agressão 
contra a mulher não tinham que ser obrigatoriamente 
notificados à autoridade policial. 
 
       "A lei determina que cabe à vítima ou ao seu 
representante legal tomar a iniciativa de comunicar a 
polícia. No momento em que isso passa a ser de 
notificação compulsória e a equipe médica tem que 
informar a autoridade de Saúde, fica mais fácil termos 
um número mais próximo da realidade", disse a 
delegada, destacando a importância de que a privacidade 
das vítimas de violência, principalmente sexual, seja 
preservada. 
 

O Norte, 27 de janeiro de 2011  
 

1. Considerando o texto, marque como certas (C) ou 
erradas (E) as afirmações abaixo. 

 
( ) A Portaria nº 104 do Ministério da Saúde constitui 

uma novidade, pois, pela primeira vez, o 
Ministério da Saúde relaciona as doenças e 
agravos que são de notificação compulsória.  

(  ) Considerando a publicação da Portaria nº 104 do 
Ministério da Saúde, a última vez em que a Lista 
de Notificação Compulsória foi atualizada 
aconteceu em setembro de 2010.  

( )Está evidente na notícia que, embora os 
profissionais de saúde sejam obrigados a notificar 
os casos de violência às secretarias municipais e 
estaduais de saúde, essa notificação só poderá ser 
realizada com consentimento dos pacientes. 

 
A sequência CORRETA é: 

 
A. E, C, E 
B. E, E, C 
C. E, E, E 
D. C, E, E 
E. C, C, E 

2. Sobre o texto, atente para as afirmações abaixo. 

I. A inclusão explícita da violência contra a mulher 
na lista de notificações obrigatórias pode ser 
considerada um avanço, pois possibilita que as 
autoridades policiais possam agir, com maior 
rapidez, especificamente no combate a esse 
problema.  

II.  A violência contra a mulher não está 
explicitamente relacionada na Lista de Notificação 
Compulsória da Portaria nº 104 do Ministério da 
Saúde, mas como ela é a maior vítima desse 
problema, com toda certeza, ela é beneficiada com 
a publicação desse texto legal.  

III. De acordo com a Portaria nº 104, as instituições 
educacionais públicas e privadas têm a 
incumbência de informar os casos de abuso sexual 
contra as suas alunas para as secretarias de saúde 
municipais ou estaduais.  

 
Está(ão) verdadeira(s): 

 
A. Apenas a afirmação I. 
B. Apenas a afirmação II. 
C. As afirmações I e II. 
D. As afirmações II e III.  
E. Todas as afirmações. 

 
3. Os critérios para a inclusão de doenças, agravos e 

eventos na Lista de Notificação Compulsória (LNC) 
são magnitude, potencial de disseminação, 
transcendência, vulnerabilidade, disponibilidade de 



Técnico em Enfermagem                                                                               Concurso Público de Poço de José de Moura - PB 

 2 

medidas de controle e compromissos internacionais 
com programas de erradicação.  

 
O critério potencial de disseminação se refere: 

 
A. Ao grau de transmissibilidade das doenças, que se 

propagam colocando em risco outras pessoas. 
B. Aos acordos internacionais que o Brasil vem 

firmando com alguns países, no sentido de 
empreender esforços conjuntos para controle, 
eliminação ou erradicação de algumas doenças. 

C. À frequência com que determinadas doenças têm 
atingido grandes contingentes populacionais. 

D. Aos altos índices de mortalidade que têm como causa 
uma determinada doença. 

E. Ao fato de as pessoas pobres serem mais vulneráveis 
às diversas fontes de infecção. 

 
4. Segundo as ideias do texto, analise os itens abaixo:  
 

I. Desde setembro do ano passado, o Ministério da 
Saúde incluiu a violência doméstica e a sexual 
na lista de agravos de notificação obrigatória.  

II.  A delegada Márcia Salgado destaca que as 
autoridades públicas tratam com descaso a 
privacidade sexual das mulheres violentadas 
dentro de sua própria casa.  

III. O fato de a lei exigir a obrigatoriedade de 
somente os profissionais de saúde denunciarem 
os casos de violência se justifica pela facilidade 
que esses profissionais têm de detectar essas 
situações nos atendimentos médicos.  

 
Está(ão) falso(s): 

 
A. Os itens I, II e III. 
B. Apenas os itens I e II. 
C. Apenas os itens I e III. 
D. Apenas o item II. 
E. Apenas o item I. 

 
5. Sobre as informações presentes no texto, julgue as 

seguintes assertivas. 

I. Com a publicação da Portaria nº 104 do 
Ministério da Saúde, o número de casos de 
violência doméstica, sexual e outras formas de 
violência passam a ser 45.  

II.   A obrigatoriedade de notificar os casos de 
violência contra a mulher, estabelecida pela 
Portaria nº 104 do Ministério da Saúde restringe-
se à vítima ou ao seu representante legal, que 
devem tomar a iniciativa de comunicar a agressão 
física à polícia.  

III.  É possível inferir que a delegada Márcia Salgado 
está otimista com relação à obrigatoriedade da 
notificação dos casos de violência, uma vez que 
possibilitará o acesso a dados mais concretos 

sobre esse problema por parte das autoridades que 
combatem a violência contra a mulher.  

 
Está(ão) CORRETA (s):  

 
A. Apenas I 
B. Apenas II 
C. Apenas III 
D. Apenas I e II 
E. I, II e III 
  
6. Leia atentamente os seguintes fragmentos do texto: 

 
I. “A Lei 10.778, de 2003, no entanto, já 

estabelecia a obrigatoriedade de notificação de 
casos de violência contra mulheres atendidas em 
serviços de saúde públicos ou privados.” 
(segundo parágrafo) 

II.  “De acordo com ela, os casos de agressão contra 
a mulher não tinham que ser obrigatoriamente 
notificados à autoridade policial.” (terceiro 
parágrafo) 

 
 Assinale a opção CORRETA. 

 
A. O texto II complementa a afirmação do texto I. 
B. No texto I, está claro que, em qualquer serviço 

público ou privado, já era obrigatório notificar os 
casos de violência contra a mulher. 

C. A afirmação do texto II está em contradição com a 
informação do texto I. 

D. O texto I confirma a afirmação do texto II. 
E. A informante do texto II parece ter pleno 

conhecimento da Lei 10.778, de 2003, mais 
especificamente no que diz respeito à obrigatoriedade 
de notificação de casos de casos de violência contra a 
mulher.  

 
7. Assinale a opção INCORRETA a respeito do 

processo de coesão presente no texto. 
 

A. “Texto legal com o qual o ministério...” A utilização 
do pronome qual, considerando a palavra que o 
antecede, traz consigo o número e o gênero do termo 
que está substituindo/sendo retomado.   (1º 
parágrafo)   

B. “ texto legal” substitui o termo “Portaria nº 104 do 
Ministério de Saúde” sem deixar de manter relação 
no campo semântico. (1º parágrafo)  

C. “No momento em que isso passa ...” o pronome 
“ isso” é um mecanismo de coesão por substituição 
que consiste em encurtar a sentença.(último 
parágrafo)  
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D.  “De acordo com ela ...” O pronome pessoal “ela” 
funciona como conectivo de sequenciação do 
parágrafo, embora os pronomes pessoais sejam 
considerados indefinidos. (3º parágrafo)   

E. “...a delegada Márcia salgado acredita que a 
notificação... “, a conjunção “que” introduz uma 
oração. (3º parágrafo) 

8 . “De acordo com ela, os casos de agressão contra a 
mulher não tinham que ser obrigatoriamente 
notificados à autoridade policial”. 

 
Assinale a opção que APRESENTA o sentido da 
expressão destacada acima. 

 
A. Introdução 
B. Conformidade 
C. Esclarecimento 
D. Continuação 
E. Consequência 

 
9. Observe atentamente as palavras retiradas do texto.  

magnitude -  vulnerabilidade -  disseminação - 
obrigatoriamente  

 Assinale a opção CORRETA: 

A. As palavras magnitude e vulnerabilidade são 
formadas por um prefixo ou mais  acrescentados à 
palavra primitiva.  

B. Nas palavras magnitude, vulnerabilidade e 
obrigatoriamente  ocorre derivação sufixal, uma vez 
que um sufixo foi acrescentado à forma primitiva de 
cada uma dessas  palavras.  

C. Em magnitude e disseminação a derivação sufixal 
existe porque um prefixo e um sufixo foram 
acrescentados à palavra primitiva de forma 
independente, ou seja, sem a presença de um dos 
afixos a palavra continua tendo significado.  

D. Em obrigatoriamente foi acrescentado um prefixo e 
um sufixo à palavra primitiva de forma dependente, 
ou seja, os dois afixos não podem se separar, devem 
ser usados ao mesmo tempo.  

E. No processo de derivação da palavra disseminação 
ocorre uma mudança de classe, ou seja, essa palavra 
comumente é usada como pertencente a uma classe, 
mas faz parte de outra.  

10. “A Lei 10.778, de 2003, no entanto, já estabelecia a 
obrigatoriedade de notificação de casos de violência 
contra mulheres atendidas em serviços de saúde 
públicos ou privados”. 

 
Assinale a opção em que a substituição da 
expressão“no entanto” altera a relação de sentido do 
trecho: 

A. Enquanto 
B. Contudo 
C. Todavia 
D. Porém 
E. Entretanto 
 
11. Embora não trate especificamente da violência 

contra as mulheres, o texto automaticamente remete 
a casos de estupro e agressão física, dos quais elas 
são as maiores vítimas.  

 
Os vocábulos grifados são classificados, 
RESPECTIVAMENTE como: 

 
A. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e 

verbo intransitivo. 
B. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e 

verbo de ligação. 
C. Verbo intransitivo, verbo transitivo direto e verbo de 

ligação. 
D. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e 

verbo transitivo direto. 
E. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo indireto e 

verbo de ligação. 
 

 12. “A Lista de Notificação Compulsória (LNC) é 
composta por doenças, agravos e eventos 
selecionados...” 

 
Se mudar a oração destacada para a voz ativa sem 
alterar substancialmente o sentido da frase, é FALSO 
afirmar que: 

 
A. A forma verbal da voz ativa dispensa o verbo auxiliar 

da voz passiva.  
B. O verbo da oração  na voz ativa indica que  a ação é 

praticada pelo sujeito, ou seja, o sujeito é o agente da 
ação verbal.  

C. O sujeito da oração na voz ativa passa a ser doenças, 
agravos e eventos selecionados, levando o verbo para 
o plural.  

D. O agente da passiva é um termo integrante da oração 
que ficará presente quando a oração está na voz ativa.  

E. Na oração na voz ativa, o sujeito gramatical também 
é o agente da ação verbal.  

 
13. "A lei determina que cabe à vítima ou ao seu 

representante legal tomar a iniciativa de comunicar 
a polícia”  

 
As palavras destacadas são RESPECTIVAMENTE: 

 
A. Pronome exercendo a função de adjunto adnominal, 

substantivo exercendo a função de núcleo do 
complemento verbal e adjetivo com função de 
adjunto adnominal. 

B. Pronome exercendo a função de adjunto adverbial, 
substantivo exercendo a função de núcleo do 
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complemento verbal e adjetivo com função de 
adjunto adnominal. 

C. Pronome exercendo a função de adjunto adnominal, 
substantivo exercendo a função de núcleo do objeto 
direto e adjetivo com função de adjunto adverbial. 

D. Pronome exercendo a função de adjunto adnominal, 
substantivo exercendo a função de núcleo do objeto 
indireto e adjetivo com função de adjunto adverbial. 

E. Pronome exercendo a função de adjunto adnominal, 
substantivo exercendo a função de núcleo do objeto 
direto e indireto e adjetivo com função de adjunto 
adnominal. 

 
14. Em todas as opções, a regência verbal está 

CORRETA, EXCETO em: 
 
A. O escrivão visou os documentos e autenticou-os. 
B. Durante o depoimento, ele precisou o lugar do crime. 
C. Meu filho namora com uma candidata deste 

concurso. 
D. O visitante preferiu vinho à cerveja. 
E. Ensinei a música e a letra a eles. 

 
15. Observe a concordância verbal dos itens abaixo. 
 

I. Mais de um candidato reservou lugar nesta sala. 
II.  Um ou outro fará o levantamento das despesas.  

III. Minas Gerais produz muita soja no cerrado. 
 

Está(ão) CORRETO (s): 
 

A. I 
B. II 
C. III 
D. II e III  
E. I, II e III 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16. Princípio do SUS que garante ao cidadão brasileiro o 
direito de ser atendido, desde a prevenção das 
doenças até as ações de saúde de maior 
complexidade: 

 
 Assinale a opção CORRETA: 
 
A. Controle social 
B. Humanização 
C. Descentralização 
D. Intersetorialidade 
E. Integralidade 
 
17.  Em relação ao Sistema de Saúde (SUS), considere 

as seguintes afirmativas: 
 

1. A Constituição Federal de 1988 destaca como 
competência do Sistema Único de Saúde (SUS) 
a execução das ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador. 

2. Diretoria Colegiada da Saúde e Diretoria 
Técnica da Saúde são instâncias colegiadas 
estaduais do Sistema Único de Saúde. 

3. A Lei Orgânica da Saúde é incisiva nos seus 
princípios e diretrizes quando destaca a 
utilização da epidemiologia na definição de 
prioridades e orientação no planejamento das 
ações dos serviços de saúde. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
B. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
C. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
D. Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
E. As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 
18. Considerando o histórico da atenção primária à 

saúde, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A. Seus princípios foram enunciados numa conferência 

realizada em Alma Ata, na antiga URSS. 
B. A meta “Saúde para todos no ano 2000” foi um 

marco para a atenção primária. 
C. A OMS preconiza o fornecimento de medicamentos 

essenciais como parte da APS. 
D. A educação em saúde e o saneamento ambiental só se 

incorporaram à APS com a Conferência de Promoção 
da Saúde, em Ottawa, Canadá, em 1986. 

E. A prevenção de doenças endêmicas locais e o 
tratamento adequado de doenças e lesões comuns são 
componentes da APS. 

 
19. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), o 

princípio da equidade significa: 
 
A. Atendimento a todos pelo sistema de saúde, sem 

distinções ou restrições, oferecendo toda a atenção 
necessária, sem qualquer custo. 

B. Capacidade de resolução dos serviços em todos os 
níveis de assistência. 

C. Acesso aos benefícios e serviços de saúde para as 
populações urbanas e rurais. 

D. Articulação da saúde com outras políticas públicas 
que tenham repercussão na qualidade de vida dos 
indivíduos. 

E. Atenção à saúde sem privilégios ou preconceitos, 
disponibilizando recursos e serviços de forma justa, 
de acordo com as necessidades de cada um. 

 
20. Em relação aos princípios da Estratégia Saúde da 

Família, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. A Atenção Básica está contida na Estratégia Saúde da 

Família e visa reorganizá-la. 
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B. O diagnóstico situacional de saúde deve servir à 
organização do trabalho das necessidades de saúde da 
população pela lógica da demanda espontânea. 

C. O foco principal das ações de saúde 
operacionalizadas pela Estratégia Saúde da Família 
deve ser o indivíduo em todas as suas 
especificidades. 

D. As ações de saúde operacionalizadas pelas equipes de 
Saúde da Família devem resultar de programações 
pactuadas com a comunidade e devem ser baseadas 
no diagnóstico situacional do território. 

E. A atuação das equipes de Saúde da Família deve ser 
planejada, visando ao alcance de resultados mais 
eficazes, de acordo com as especialidades dos 
profissionais disponíveis no município. 

 
21. Qual é à média recomendada de número de 

habitantes por equipe de Saúde da Família? 
 
A. 4.000 pessoas. 
B. 600 a 1.000 famílias. 
C. 1.200 pessoas. 
D. 800 famílias. 
E. 3.000 pessoas. 
 
22. Dentro da atenção à saúde, é importante a 

abordagem nos níveis primário, secundário e 
terciário. É CORRETO  afirmar que a atenção 
primária: 

 
A. Recebe os pacientes referendados pelas unidades do 

nível secundário e terciário. 
B. Focaliza a coordenação do cuidado, o diagnóstico 

precoce e a reabilitação de acamados. 
C. Desenvolve suas atividades nas unidades 

especializadas. 
D. Promove abordagem a grupos de risco e a prestação 

de programas educacionais, visando tanto às pessoas 
como ao ambiente. 

E. Atua num território e deve desenvolver ações de 
vigilância da saúde do trabalhador nas fábricas, para 
evitar o trabalho infantil. 

 
23.  Com base na Estratégia Saúde da Família, considere 

as seguintes afirmativas: 
 

1. A Estratégia Saúde da Família enfatiza a criação 
de laços de compromisso e de 
corresponsabilidade entre os profissionais de 
saúde e a população. 

2. O profissional que atua na Estratégia Saúde da 
Família deve ser um profissional altamente 
capacitado, especialista com forte visão 
biológica, pautando suas ações no tratamento 
das principais doenças que acometem a 
coletividade. 

3. O objetivo geral da Estratégia Saúde da Família 
consiste na reorientação na Atenção Básica, em 

conformidade com os princípios do Sistema 
Único de Saúde. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
B. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
C. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
D. Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
E. As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 
24. As práticas interdisciplinares encontram campo 

propício na Estratégia Saúde da Família porque: 
 
A. São uma forma de trabalho em que os profissionais 

adquirem novos conhecimentos. 
B. Um profissional pode responder a todos os problemas 

e necessidades de saúde da população. 
C. Esta é um espaço de saber e prática complexo que 

requer a articulação de diferentes profissões. 
D. Esta é um campo complexo que requer a atuação de 

profissionais especializados que se revezam no 
atendimento. 

E. Os profissionais, conforme sua formação, atuam de 
forma independente na assistência à comunidade. 

 
25.  A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização 

da Atenção Básica no país, de acordo com os 
preceitos do Sistema Único de Saúde. Além dos 
princípios gerais da Atenção Básica, a Estratégia 
Saúde da Família deve: 

 
A. Promover a interlocução com conselho local ou 

municipal de saúde. 
B. Incentivar o desenvolvimento de mecanismos de 

escuta da comunidade. 
C. Promover a corresponsabilização dos serviços. 
D. Permitir o desenvolvimento de ações voltadas para as 

linhas do cuidado. 
E. Ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção 

Básica tradicional nos territórios em que as equipes 
Saúde da Família atuam. 

 
26. A anemia persiste como um dos mais graves 

problemas de saúde pública do mundo, atingindo 
principalmente os grupos mais vulneráveis à carência 
de ferro, que são as crianças e gestantes.  

 
Com relação a esse assunto, identifique as 
afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas 
(F): 

 
( ) No último trimestre da gestação ocorre o maior 

armazenamento de ferro pelo feto, e tanto crianças 
prematuras como os recém-nascidos a termo terão 
acumulado quantidades semelhantes desse 
micronutriente. 
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( ) Alguns fatores, como a amamentação prolongada 
e a introdução precoce do leite de vaca, estão 
associados à anemia, mas o uso contínuo de 
fórmulas infantis fortificadas é um fator protetor 
da anemia. 

( ) Nas gestantes adolescentes, a anemia tem seus 
efeitos menos pronunciados, pois a interrupção da 
menstruação constitui um fator de proteção, uma 
vez que não há perdas contínuas de ferro. 

( ) No Brasil, a anemia em crianças causada por 
parasitoses é preponderante em relação à anemia 
de origem dietética. 

( ) Os elevados requerimentos fisiológicos de ferro na 
primeira infância tornam a criança especialmente 
vulnerável à anemia durante o segundo semestre e 
o segundo ano de vida. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA, de cima para baixo. 

 
A. F – F – V – V – F 
B. V – V – F – F – V 
C. F – V – F – F – V 
D. V – F – F – F – V 
E. F – V – V – V – F 
 
27.  A tuberculose é uma prioridade entre as políticas 

governamentais do Ministério da Saúde. Sendo 
assim, todos os profissionais das unidades básicas de 
saúde devem ser capazes de identificar os 
sintomáticos respiratórios dessa doença, que são os 
que apresentam: 

 
A. Sangramento nasal e febre. 
B. Dor no peito e emagrecimento. 
C. Tosse produtiva há três semanas ou mais. 
D. Tosse seca e febre há uma semana. 
E. Falta de ar, tosse, dor e febre há três dias. 
 
28.  A anticoncepção é um assunto importante na vida 

das pessoas que desejam planejar a sua família; 
portanto, elas devem ser orientadas pelos 
profissionais de saúde, para escolherem o método que 
puderem e/ou quiserem utilizar.  
Quanto à classificação dos métodos 
anticoncepcionais e seus respectivos tipos, considere 
as seguintes afirmativas. 

 
I. Métodos definitivos: laqueadura e vasectomia. 

II.  Métodos de barreira: condons masculino e 
feminino, espermaticida e diafragma. 

III. Métodos naturais: Ogino-Knaus, Billings, 
temperatura basal. 

IV.  Métodos definitivos: laparoscopia e vasectomia. 
V. Métodos hormonais: pílula e espermaticida. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
B. Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras. 
C. Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras. 
D. Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
E. Somente as afirmativas III e V são verdadeiras. 
 
29.  O técnico de enfermagem, no desenvolvimento de 

suas atividades educativas, deve orientar o paciente 
diabético em relação aos cuidados na aplicação e 
conservação da insulina. Sobre tais cuidados, 
considere as afirmativas abaixo: 

 
1. Há fatores que podem influenciar a absorção ou 

biodisponibilidade de insulina, entre eles o local e 
a profundidade da aplicação. 

2. A insulina deve ser aplicada por via subcutânea, 
fazendo-se rodízio nos locais de aplicação diária. 

3. A seringa e a agulha para a aplicação podem ser 
reutilizadas, desde que em boas condições de 
higiene e pelo mesmo paciente, por até 7 dias, 
embora o recomendável seja o descarte em 
aplicação única. 

4. Nas viagens, é aconselhável conservar a insulina 
congelada, descongelando-a em temperatura 
ambiente, mas evitando a exposição ao sol. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
B. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
C. Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
D. Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
E. Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
30. Em se tratando do procedimento de medida da 

pressão arterial, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A. Explicar o procedimento ao paciente, orientar para 

que não fale e deixá-lo descansar por cinco a dez 
minutos. 

B. Certificar-se de que o paciente não está com bexiga 
cheia, não praticou exercício físico há 60 – 90 
minutos, não ingeriu bebida alcoólica ou fumou até 
30 minutos antes da medição. 

C. Registrar os valores das pressões sistólica e 
diastólica, arredondando-os para dígitos terminados 
em zero ou cinco. 

D. Quando os batimentos persistirem até o nível zero, 
determinar a pressão diastólica no abafamento dos 
sons (fase IV de Korotkoff), e anotar os valores da 
sistólica / diastólica/zero. 

E. O procedimento deve ser repetido em caso de dúvida 
na aferição da pressão arterial.  

 
31.  O câncer de mama em mulheres teve um aumento 

considerável e ocupará o primeiro lugar nas 
estimativas de incidência e mortalidade para os 
próximos anos em nosso país. Essa tendência é 
semelhante à de países desenvolvidos, onde a 
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urbanização levou ao aumento da prevalência de 
fatores de risco. Com base no assunto, analise os 
itens abaixo. 

 
I. Sexo feminino, menarca antes dos 11 anos, 

menopausa após os 55 anos, nuliparidade e 
primeira gestação a termo após os 30 anos. 

II.  Ciclos menstruais menores que 21 dias, mãe ou 
irmã com história de câncer de mama. 

III. Dieta rica em gordura animal e pobre em fibras, 
obesidade principalmente após a menopausa. 

IV.  Dieta pobre em fibras e pobre em gorduras, cor 
branca, fumo, sexo feminino, menarca após os 15 
anos. 

V. Stress, história de câncer na família, obesidade, 
menopausa precoce, etilismo, padrão 
socioeconômico baixo. 

 
Contêm apenas fatores associados ao câncer de 
mama: 

 
A. Os itens I, II e III. 
B. Os itens I, II, e IV. 
C. Os itens III, IV e V. 
D. Os itens I, III e V. 
E. Os itens I, IV e V. 
 
32.  Considere as afirmativas: 
 

I. Ciclo menstrual é o intervalo entre o primeiro dia 
de uma menstruação e a véspera do primeiro dia 
da próxima menstruação. 

II.  O preventivo (colpocitologia oncótica) pode ser 
feito a qualquer momento do ciclo menstrual, não 
necessitando de preparo, como abstinência sexual. 

III. A tricomoníase caracteriza-se por uma secreção 
vaginal esbranquiçada, grumosa, leitosa, com 
prurido intenso, sem odor fétido. 

IV.  Menstruação é a perda sanguínea vaginal 
periódica cíclica com duração de 3 a 5 dias, 
podendo variar para mais ou menos. 

V. A síndrome pré-menstrual (SPM) é um conjunto 
de sinais e sintomas físicos e emocionais que 
ocorrem ciclicamente antes da menstruação e que 
diminuem ou desaparecem após a mesma. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. Somente as afirmativas I, IV e V são verdadeiras. 
B. Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras. 
C. Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
D. Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
E. Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras. 
 
33. Em relação à dengue, considere as seguintes 

afirmativas: 
 

1. A primeira manifestação da doença é a febre alta. 

2. Dores de cabeça, náusea, vômito e prostração são 
alguns sintomas da doença. 

3. A transmissão se faz através do contato com um 
doente. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
B. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
C. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
D. Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
E. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
 
34. Foram prescritos 750 mg de dipirona para uma 

criança febril. Sabe-se que a ampola possui 500 
mg/ml, com o volume de 2 ml de medicamento. O 
conteúdo da ampola deverá ser diluído em 8 ml de 
água destilada.  

 
Para atender a prescrição médica, assinale a 
alternativa que CONTÉM a quantidade que deverá 
ser administrada. 

 
A. 2,0 ml 
B. 7,5 ml 
C. 8,2 ml 
D. 5,6 ml 
E. 7,7 ml 

 
35.  O Agente Comunitário de Saúde (ACS) integra as 

equipes do PACS e PSF. Ele realiza atividades de 
prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio 
de ações educativas em saúde nos domicílios e 
coletividade, em conformidade com as diretrizes do 
SUS, e estende o acesso às ações e serviços de 
informação e promoção social e de proteção da 
cidadania.  

 
No que diz respeito às competências do Agente 
Comunitário de Saúde, considere as afirmativas 
abaixo. 

 
1. O ACS desenvolve ações que facilitem a 

integração entre as equipes de saúde e as 
populações adscritas às Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), considerando as características e 
finalidades do trabalho de acompanhamento de 
indivíduos e grupos sociais ou coletividades. 

2. O ACS interage com os indivíduos na 
comunidade, mas, por sua atuação restrita, tem 
apenas o dever de transmitir a seus superiores as 
situações adversas que surgem durante as 
atividades profissionais. 

3. O ACS participa do desenvolvimento das 
atividades de planejamento e avaliação, em 
equipe, das ações de saúde no âmbito de adstrição 
da respectiva UBS. 

 



Técnico em Enfermagem                                                                               Concurso Público de Poço de José de Moura - PB 

 8 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
B. Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
C. Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
D. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
E. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
 
36.  Assinale a alternativa que CONTÉM somente 

vacinas produzidas por vírus vivo atenuado. 
 
A. Contra coqueluche e contra rubéola. 
B. Contra sarampo e contra caxumba. 
C. Contra difteria e contra raiva. 
D. Contra tétano e contra raiva. 
E. Contra tétano e contra paralisia infantil. 
 
37.  A avaliação do estado nutricional de adolescentes 

tem uma importância fundamental para a detecção 
precoce de distúrbios nutricionais.  

 
Com relação a esse assunto, identifique as 
afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas 
(F): 

 
( ) Na avaliação antropométrica, os índices que 

associam as medidas de peso e idade têm sido os 
mais usados em estudos populacionais de 
avaliação nutricional de adolescentes. 

( )   Em função da aceleração rápida do crescimento, 
os adolescentes têm suas necessidades de 
energia, proteínas e carboidratos aumentadas, 
porém as necessidades de minerais como cobre, 
ferro, cálcio e zinco encontram-se diminuídas. 

( )   A idade da menarca é um marcador importante 
de desaceleração do crescimento para as 
meninas. A menarca ocorre, geralmente, de 12 a 
18 meses após o início do estirão de 
crescimento. 

( ) O aumento de casos de excesso de peso em 
adolescentes no Brasil tem sido associado ao 
aparecimento precoce de alterações metabólicas 
de risco para doenças cardiovasculares, tais 
como a resistência à insulina, o diabetes mellitus 
tipo 2 e a síndrome metabólica. 

( ) O IMC, na adolescência, apresenta uma boa 
correlação com outras medidas mais específicas 
de adiposidade e é empregado para fins de 
comparação de estudos internacionais sobre 
prevalência de sobrepeso e obesidade nessa fase 
da vida. 

 
Assinale a alternativa que APRESENTA a sequência 
CORRETA, de cima para baixo. 

 
A. F – F – V – V – V 
B. F – V – V – F – V 
C. V – F – F – V – F 

D. F – F – F – V – V 
E. V – V – F – F – F 
 
38.  Assinale a alternativa que apresenta os fatores de 

risco para o desenvolvimento e agravamento da 
hipertensão. 

 
A. Obesidade, excesso de sal na alimentação, vida 

sedentária e tabagismo. 
B. Ingesta de álcool, excesso de sal na alimentação, 

atividade física e tabagismo. 
C. Obesidade, dieta hipossódica, contraceptivos 

hormonais e tabagismo. 
D. Tensão emocional, excesso de açúcar na alimentação, 

vida sedentária e repouso. 
E. Obesidade, alimentação hipocalórica, vida sedentária 

e estresse. 
 
39. Em relação ao suporte básico de vida (SBV), é 

INCORRETA afirmar: 
 
A. O SBV deve ocorrer precocemente, após a PCR, pois 

a cada minuto de retardo diminui em 10% a 
possibilidade de recuperação. 

B. O SBV visa a manter um mínimo de oferta de 
oxigênio tecidual até que seja iniciado o suporte 
avançado de vida (SAV), que deve ocorrer 
idealmente dentro de até 15 minutos após o início do 
SBV. 

C. As massagens cardíacas devem ser realizadas na 
frequência de 100 por minuto, e as ventilações na 
frequência de 6–8 por minuto. 

D. Quanto mais cedo for realizada a desfibrilação, 
através de desfibrilador externo automático, maior 
será a possibilidade de recuperação da vítima. 

E. O treinamento para a entubação orotraqueal é 
fundamental para um ótimo SBV. 

 
40. A prevenção ao uso/abuso de drogas inclui três 

níveis de ação: o primário, o secundário e o terciário.  
 

Assinale a alternativa que contém a ordem 
CORRETA das ações em cada nível. 

 
A. Orientação quanto a evitar o uso, desenvolvimento de 

ações para impedir a passagem do uso ocasional para 
uso regular, tratamento dos dependentes buscando 
reestruturação de vida. 

B. Tratamento dos dependentes buscando reestruturação 
de vida, orientação quanto a evitar o uso, 
desenvolvimento de ações para impedir a passagem 
do uso ocasional para uso regular. 

C. Orientação quanto a evitar o uso, tratamento dos 
dependentes buscando reestruturação de vida, 
desenvolvimento de ações para impedir a passagem 
do uso ocasional para uso regular. 

D. Tratamento dos dependentes buscando reestruturação 
de vida, desenvolvimento de ações para impedir a 
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passagem do uso ocasional para uso regular, 
orientação quanto a evitar o uso. 

E. Desenvolvimento de ações para impedir a passagem 
do uso ocasional para uso regular, tratamento dos 
dependentes buscando reestruturação de vida, 
orientação quanto a evitar o uso. 

_______________________________________ 
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