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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
1. A portaria 648 de 28 de março de 2006, diz respeito à aprovação da Política Nacional de Atenção 
Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o 
Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS), e 
também estabelece funções específicas para técnicos que são: 
a) Participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos regulamentados no 
exercício de sua profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações etc...); 
b) Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, 
conforme planejamento da equipe;  
c) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; 
d) Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a micro área. 
(a) Somete a e d estão corretas. 
(b) Somente c e d estão corretas. 
(c) Somete d está correta. 
(d) Somente a, b e c estão corretas. 
 
2. O processo de verificação da Pressão Arterial realizado na UBS (Unidade Básica de Saúde), 
Hospitais, Domicílio, Casas de Saúde tem a finalidade de mensurar: 
(a) A frequência cardíaca do paciente; 
(b) O tempo que se leva para verificar a pressão; 
(c) A velocidade com que o sangue exerce nas paredes das artérias; 
(d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
3. Sabendo da responsabilidade do Técnico em Enfermagem em executar a administração de 
medicamentos, marque a alternativa que corresponde ao tempo de ação da insulina simples ou 
regular no organismo. 
(a) 72 horas; 
(b) Rápida; 
(c) Lentamente; 
(d) Nenhuma das alternativas esta correta. 
 
4. Durante uma visita domiciliar com a equipe da ESF (Estratégia da Saúde da Família), você 
verifica que no domicílio reside um paciente com AVE (Acidente Vascular Encefálico), 
apresentando uma hemiplegia à esquerda, afásica, dependente dos cuidados da família. Frente à 
situação quais os cuidados básicos que o Técnico em Enfermagem deve orientar no sentido de 
prevenção de Úlceras de Pressão: 
a) Orientar os familiares a manusear o paciente o menos possível; 
b) Orientar os familiares à hidratação da pele, expor o paciente ao sol em horários adequados; 
c) Orientar os familiares a realizar movimentos ativos e passivos no paciente; 
d) Orientar os familiares à mudança de decúbito de 2/2h. 
(a) Somente a e c estão corretas. 
(b) Somente d e a estão corretas. 
(c) Somente b, c e d estão corretas. 
(d) Todas estão corretas. 
 
5. A Puericultura é uma conduta adotada nas redes de Atenção Básica à criança até 1 (Um) ano de 
idade e tem como objetivo: 
(a) Avaliar a saúde da mãe e da família; 
(b) Avaliar o crescimento e desenvolvimento da criança; 
(c) Avaliar relação da criança com a equipe; 
(d) Nenhuma das alternativas está correta. 
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6. Sabe-se que o tabagismo durante a gestação é fator determinante para o surgimentode anomalias 
no processo de desenvolvimento do concepto.Diante disso marque as complicações mais comuns 
trazidas pelo uso do fumo na gestação.  
(a) Dores ósseas e musculares; 
(b) Atrofia cerebral e convulsões; 
(c) Prematuridade e baixo peso; 
(d) Todas estão corretas. 
 
7. Gestante multípara de 35 anos de idade chega ao ESF (Estratégia da Saúde da Família), para 
iniciar seu pré-natal. Durante a anamnese, a mesma relata estar com 15 semanas de gestação e não 
ter o cartão de vacinas, diz ter um filho de 6 (seis) anos de idade, e que realizou corretamente as 
vacinas durante a gestação de seu filho de 6 (seis) anos. Qual a conduta frente à situação da 
gestante? 
(a) Não deverá realizar nenhuma vacina, pois o esquema está completo; 
(b) Devido não ter o cartão deverá realizar todas as vacinas correspondentes; 
(c) Fará uma dose de reforço, pois já fazem mais de 5(cinco) anos; 
(d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
8. Para exercer legalmente as atividades de técnico de enfermagem, este profissional necessita: 
(a) Ser filiado à UNATE; 
(b) Ser inscrito no Conselho Regional de Enfermagem da região onde trabalha; 
(c) Ser sindicalizado; 
(d) Ser portador de certificado expedido por uma instituição de ensino. 
 
9. Conforme a lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 no seu art. 6º está incluída ainda no campo de 
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações: 
(a) De vigilância sanitária; 
(b) De vigilância epidemiológica; 
(c) De saúde do trabalhador;  
(d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
10. Qual a lei que regulamenta, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde 
executados isolada ou conjuntamente em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou 
jurídicas de direito Público ou privado? 
(a) Lei 10.099/94; 
(b) Lei 9.394/96; 
(c) Lei 10.241/99; 
(d) Lei 8.080/90; 
 
11. Antes de executar a administração de medicação ou alimento por SNE (Sonda nasoentérica), 
devemos ter o cuidado de: 
(a) Testar a SNE com 20ml de ar e fazer a ausculta; 
(b) Testar a SNE com 20ml de água e fazer a ausculta; 
(c) Não é necessário executar nenhuma testagem, pois a mesma está posicionada no estômago; 
(d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
12. Durante a retirada de uma SVSF (Sondagem Vesical em Sistema Fechado), o paciente reclamou 
do profissional de enfermagem por este não ter colocado o biombo para promover-lhe a retirada da 
SVSF. Estava sendo de fato desrespeitado o: 
(a) Acesso à informação; 
(b) Direito de reivindicação; 
(c) Natural pudor; 
(d) Direito à assistência. 
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13. Ao deixar de administrar uma medicação conforme aprazamento previsto, tal conduta está 
caracterizada como: 
(a) Imperícia; 
(b) Culpa; 
(c) Imprudência; 
(d) Negligência. 
 
14. Administrar 2/3 de Despacilina 400.000UI diluída em 4 ml. Quanto vou administrar? 
(a) 1,33mg; 
(b) 2ml; 
(c) 2,66ml; 
(d) 2,8ml. 
 
15. Deve-se aplicar 6mg de Decadron, sendo que um frasco contém 2,5ml e que cada ml=4mg. 
Quantos ml vou administrar? 
(a) 1ml; 
(b) 10mg; 
(c) 0,5ml; 
(d) 1,5ml. 
 
16. Foram prescritos 150mg de ampicilina EV (Endovenosa) a um lactente. Só existem no posto de 
enfermagem frascos de 500mg. Ao diluirmos o conteúdo do frasco em 5ml de água destilada 
quantos ml devemos aplicar? 
(a) 0,5 ml; 
(b) 1,0 ml; 
(c) 1,5 ml; 
(d) 2,5 ml. 
 
17. Durante a administração de medicamento por via parenteral, o cliente indaga o profissional de 
enfermagem de como o medicamento será absorvido. Frente ao exposto, você informaria que: 
(a) Absorção se dá no sistema digestivo; 
(b) Absorção se dá no sistema nervoso central; 
(c) Absorção se dá no sistema circulatório; 
(d) Absorção se dá no sistema tegumentar. 
 
18. No pós-operatório de craniotomia, o cliente começa apresentar agitação, flutuação dos sinais 
vitais, resposta diminuída aos estímulos, aumento de cefaléia e alterações pupilares. Estes sinais e 
sintomas caracterizam: 
(a) Abscessos cerebrais; 
(b) Hipovolemia; 
(c) Edema cerebral; 
(d) Meningite asséptica. 
 
19. A lavagem criteriosa das mãos pelos profissionais de saúde e visitantes contribui 
significativamente para a interrupção do ciclo da infecção: 
(a) Comunitária; 
(b) Recorrente; 
(c) Cruzada; 
(d) Vertical. 
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20. A lei 8142 de 21 de dezembro de 1990 que dispõe da participação da comunidade na gestão do 
sistema único de saúde, se dá através: 
a) Da participação dos grupos de saúde de seu bairro; 
b) Da participação nos conselhos de saúde; 
c) Da participação em eventos organizados pela comunidade; 
d) Da participação na conferência de saúde. 
(a) a e b estão corretas; 
(b) b e d estão corretas; 
(c) Somente a b está correta; 
(d) Somente a c está correta. 
 

 
Leia o texto I para responder às questões de 21 a 23.  
 
[Texto I]  
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

O tempo não é experiência. Pode ser esclerose. Numa visão ligeira, envelhecer 
seria um caminhar no sentido do futuro – o que não corresponde à verdade. 
Caminhar em direção ao futuro é a característica do jovem, ocorrendo 
envelhecimento quando se inicia o processo inverso: a volta ao passado, sua 
preservação, dele se fazendo sempre mais dependente. No que envelhece, o risco é 
o 5 hábito – a infindável repetição daquilo que foi antes uma resposta criadora.  
O perigo é a tensão inerente ao passado em buscar perpetuar-se, oferecendo as 
mesmas respostas a questões que agora são outras. Esta, a ameaça do passado. 
Mas há outro ângulo.  
O passado não se acumula somente sob a forma de hábito, mas, virtualmente, 
introduz a possibilidade da memória. E se o hábito faz com que se 10 repitam 
mecanicamente respostas caducas, a memória é o potencial criador sempre 
disponível com o qual a história pode contar.  
O jovem está, num certo limite, livre de um passado que ameace escravizá-lo – 
simplesmente por não existir ou por não ter atingido a intensidade necessária. Na 
aparência – como se isso não dependesse de uma posição do espírito – sendo o 
Brasil um país jovem, estaríamos menos próximos 15 dos perigos da esclerose. 
Mas com o que podemos contar? Já foi dito, de resto, ser o Brasil um país sem 
memória.  
Nosso ceticismo destruiria esta consideração – no sentido de levar em conta – com 
relação ao passado. Parece que estamos condenados a sempre partir do zero.  
 

 (GOMES, Roberto. Crítica da Razão Tupiniquim. 7. ed. Porto Alegre, RS:  
Mercado Aberto, 1984)  

 
21. Após uma leitura atenta do fragmento, qual alternativa não é possível afirmar: 
(a) O autor estabelece uma visão antitética em relação ao conceito usual de tempo. 
(b) Envelhecimento é a dependência em relação ao passado. 
(c) Pode-se inferir que o jovem, para manter-se fiel às suas características, preserva incólumes os 
valores herdados dos antepassados. 
(d) Hábito e memória excluem-se, na medida em que o hábito é pura repetição, enquanto a memória 
abre possibilidades criadoras. 
 
22. Julgue a correta, em relação às normas gramaticais: 
(a) Na linha 10, a próclise do pronome em não se acumula é facultativa. 
(b) As duas ocorrências da partícula se, nas linhas 7 e 10, equivalem-se no plano morfossintático. 
(c) Num certo limite, linha 14, está entre vírgulas por ser expressão internalizada em uma oração. 
(d) O agente da ação verbal no último período do texto, linha 21, é indeterminado. 
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23. Julgue a correta, em relação aos aspectos semânticos e estilísticos: 
(a) Experiência, esclerose, passado, futuro e envelhecer, no texto, pertencem ao mesmo campo 
semântico. 
(b) Virtualmente, na linha 11, poderia ser substituído por potencialmente, sem alterar 
substancialmente o sentido do texto. 
(c) “Sendo o Brasil um país jovem”, linhas 16-17, instaura uma condição concessiva em relação à 
oração seguinte. 
(d) Ceticismo, linha 20, liga-se semanticamente a sem memória, na linha 18-19. 
 
Leia o texto II para responder às questões 24 e 25.  
 
[Texto II]  
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Periodização da Filosofia  
 
Não se pode afirmar que a história do pensamento filosófico obedeça a uma 
evolução linear, de tal modo que cada posição atingida pelos grandes pensadores 
no plano epistemológico, ético, metafísico, estético, etc., condicione o 
desenvolvimento sucessivo.  
Em primeiro lugar, há uma multiplicidade de áreas diversas de indagação e, a não 
ser em casos bem raros, raramente surgem pensadores geniais capazes de 5 
abrangê-las de maneira sincrônica ou unitária, marcando pontos cardeais da 
história das idéias. O que prevalece, em geral, são contribuições especializadas 
que cuidam de determinado campo de pesquisa, não se devendo esquecer que 
essas indagações setoriais podem, às vezes, repercutir sobre o curso do 
pensamento geral, inspirando novos paradigmas, ou seja, pressupostos 
fundamentais que passam a condicionar as meditações subseqüentes.  
Como se vê, as linhas de indagações filosóficas resultam de preferências 
individuais dos pensadores assim como de fatores das mais diversificadas 
configurações, não sendo possível, pois, afirmar que as várias correntes de 
pensamento se entrelacem ou atuem umas sobre as outras. Há até mesmo 
hipóteses em que determinadas escolas ou círculos de pensamento são tão ciosos 
de suas convicções que chegam a olhar com desprezo as demais perquirições, 
como se deu, por exemplo, em certos momentos do escolasticismo medieval; no 
apogeu do naturalismo positivista da passada centúria; no predomínio ideológico 
do marxismo que, no dizer de Raymond Aron, foi “o ópio dos intelectuais”; ou, 
em tempos mais recentes, a corrente do positivismo lógico, alguns de cujos 
mentores chegaram a considerar meaningless, isto é, desprovido de sentido tudo 
que não se ajustasse a seus parâmetros. 
 
(Miguel Reale Jr. O Estado de São Paulo. Jun/1998)  

  
 
24. A primeira instância da interpretação textual situa-se na esfera da compreensão dos significados 
vocabulares e organizacionais. Atentando para esta afirmação, julgue os itens a seguir segundo os 
critérios semânticos e de estilo. 
(a) “Multiplicidade de áreas diversas de indagação”, linha 7, trata do caráter unívoco do 
conhecimento e, por conseguinte, do objeto da filosofia. 
(b) “abrangê-las de maneira sincrônica”, linha 9, é o mesmo que visão superficial sobre o objeto do 
conhecimento. 
(c) A partícula pois, linha 17, instaura uma circunstância explicativa entre duas afirmações que  a 
circundam. 
(d) Nenhuma alternativa correta. 
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25. Considerando que paráfrase é o desenvolvimento de um texto conservando-se suas ideias 
originais, expressas por palavras diferentes, julgue os itens a seguir, caso sejam ou não paráfrases de 
segmentos do texto II. 
(a) A progressão do pensamento filosófico não se sujeita a parâmetros evolutivos lineares. 
(b) Raros filósofos conseguem abarcar simultaneamente diferentes campos da perquirição 
filosófica. 
(c) O pensamento geral é modificado por paradigmas fundamentais. 
(d) Todas alternativas corretas. 
 
Leia as duas últimas estrofes do soneto para responder às questões de 26 a 28: 
 

Hoje, segues de novo... Na partida 
Nem o pranto os teus olhos umedece, 
Nem te comove a dor da despedida. 
 
E eu, solitário, volto a face, e tremo, 
vendo o teu vulto que desaparece 
Na extrema curva do caminho extremo. 

[Olavo Bilac] 
 
26. Sujeito do verbo umedecer (umedece): 
(a) a partida; 
(b) os teus olhos; 
(c) tu; 
(d) o pranto. 
 
27. O verbo comover (comove) refere-se no texto (e por isso concorda com ela) à palavra: 
(a) o pranto; 
(b) a dor; 
(c) teus olhos; 
(d) te; 
 
28. Assinale a alternativa onde aparece um verbo intransitivo. 
(a) Hoje seques de novo. 
(b) Nem o pranto os teus olhos umedece. 
(c) Nem te comove a dor de despedida. 
(d) E eu, solitário, volto a face. 
 
29. Ambas as palavras estão grafadas incorretamente em: 
(a) capitalizar, catalizar 
(b) agonisar, batisar 
(c) improvisar, anarquisar 
(d) modernizar, concretizar 
 
30. Erro de acentuação gráfica:  
(a) O delegado mantém o preso incomunicável  
(b) Eles mantêm os reféns amarrados  
(c) Os que detém o poder, responderão por seus atos  
(d) Os reféns, transidos de medo, vêem os soldados como verdugos  
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31. Aponte o erro, quanto ao número de sílabas e de fonemas: 
(a) conseguiu = 3 sílabas, 7 fonemas. 
(b) lentilha = 3 sílabas, 6 fonemas. 
(c) cheirinho = 3 sílabas, 7 fonemas. 
(d) construir = 2 sílabas, 9 fonemas. 
 
32. Acentuados pela mesma regra:  
(a) equino, álbum, ideia, glória  
(b) também, chaminé, temíveis, rádio  
(c) uísque, cafeína, saúde, balaústre  
(d) lágrima, remói, inajá, faróis  
 
33. Indique a alternativa errada: 
(a) As pessoas mal-educadas, sempre se dão mal com os outros. 
(b) Os meus ensinamentos foram mal interpretados. 
(c) Vivi maus momentos, naquela época. 
(d) Temos que esclarecer os mau-entendidos. 
 
34. Assinale a letra que preenche corretamente as lacunas das frases apresentadas. 
O rapaz que se sentiu ____________ pela diretora do colégio fez uma _______ até Brasília para 
tentar _________ uma pena a ela. 
(a) descriminado - viajem - inflingir. 
(b) discriminado - viagem - infligir. 
(c) discriminado - viajem -infringir. 
(d) descriminado - viagem - infligir. 
 
35. Preenchendo as lacunas com “QUE”, em qual alternativa esse “QUE” levaria acento circunflexo 
por ser monossílabo tônico? 
(a) Mas __________ lindo carro você comprou! 
(b) O novo diretor tem um _______ estranho. 
(c) Eis a aula de _________ mais gosto. 
(d) Por _____ você saiu? 
 
LEGISLAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
36. Sobre o técnico em enfermagem, é incorreto afirmar que: 
(a) concorre à escala de serviço nos finais de semana e feriados; 
(b) assiste o enfermeiro na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado 
grave; 
(c) realiza visitas periódicas às famílias, para monitorar situações de risco; 
(d) atua na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar. 
 
37. Quanto ao exercício da função de técnico em enfermagem, é correto dizer que: 
(a) tem carga horária semanal de 40 horas; 
(b) assiste o enfermeiro na execução dos programas de saúde; 
(c) tem autonomia para planejar atividades de assistência de enfermagem; 
(d) trabalha somente no Hospital Municipal. 
 
38. Está entre os direitos individuais e coletivos estabelecidos pela Constituição Federal: 
(a) garantia de irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 
(b) direito de voto facultativo para os maiores de setenta anos; 
(c) direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à 
imagem;  
(d) relação de emprego protegida contra despedida arbitrária. 



10 

 
39. De acordo com a Constituição Federal, pode-se afirmar que: 
(a) a seguridade social será financiada exclusivamente por recursos provenientes do orçamento da 
União; 
(b) a assistência social dependerá de contribuição à seguridade social; 
(c) o incentivo ao desenvolvimento científico, à pesquisa e à capacitação tecnológica será 
promovido e incentivado pelo Estado; 
(d) incumbe ao Poder Público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública  para a preservação do meio ambiente. 
 
40. Em relação ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Sul, é 
incorreto afirmar que: 
(a) para cada falta sem motivo justificado, a partir da segunda durante o mês, o servidor perderá o 
equivalente a uma remuneração de repouso; 
(b) a remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho; 
(c) em nenhuma hipótese poderá ser exigido o trabalho nos dias feriados, civis ou religiosos; 
(d) remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, 
estabelecidas em lei. 
 
41. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens, com exceção de : 
(a) prêmio por pontualidade; 
(b) indenizações; 
(c) auxílios e adicionais; 
(d) auxílio para diferença de caixa. 
 
42. Não é dever do servidor público municipal: 
(a) observar as normas legais e regulamentares; 
(b) participar de comemorações e atividades desportivas; 
(c) levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão de 
seu cargo; 
(d) apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio e convenientemente trajado, ou com o 
uniforme que for determinado. 
 
43. Em relação ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Sul, é 
correto afirmar que: 
(a) o servidor somente responde civil e penalmente pelo exercício irregular de suas atribuições; 
(b) a responsabilidade civil decorre somente de atos praticados de forma dolosa contra terceiros; 
(c) a responsabilidade penal decorre de ato omisso ou comissivo praticado no desempenho de cargo 
ou função; 
(d) a responsabilidade civil ou administrativa  do servidor será afastada no caso de absolvição 
criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 
 
44. Não é caso de aplicação de pena de demissão ao servidor: 
(a) crime contra a administração pública; 
(b) inobservância de dever funcional previsto em lei; 
(c) indisciplina ou insubordinação graves ou reiteradas; 
(d) improbidade administrativa. 
 
45. Ao Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado não incumbe: 
(a) regulamentar, controlar e fiscalizar, com exclusividade, os alimentos, da fonte de produção até o 
consumidor;  
(b) coordenar e integrar as ações e serviços estaduais e municipais de saúde individual e coletiva; 
(c) definir as prioridades e estratégias regionais de promoção da saúde; 
(d) regulamentar, controlar e fiscalizar as  ações e serviços públicos e privados de saúde. 
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46. Não está entre as atribuições do Município, quanto à saúde: 
(a) executar serviços de vigilância sanitária; 
(b) planejar  e executar a política de saneamento básico, em articulação com o Estado e a União; 
(c) destinar recursos públicos para instituições privadas com fins lucrativos, para aumentar as vagas 
de internação; 
(d) formar consórcios intermunicipais de saúde. 
 
47. É correto afirmar que: 
(a) o Conselho Municipal de Saúde não responde pela distribuição dos recursos destinados à saúde; 
(b) o Sistema  de Saúde, no âmbito do Município, será financiado exclusivamente com recursos 
municipais; 
(c) a proibição do uso de cigarros no interior das repartições públicas é atribuição exclusiva do 
Estado; 
(d) o Conselho Municipal de Saúde formulará a política municipal de saúde. 
 
48. Em relação à Constituição Federal, é incorreto afirmar que: 
(a) não é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; 
(b) está entre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais adicional de remuneração para as 
atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; 
(c) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
(d) homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.  
 
49. A Constituição Estadual estabelece que: 
(a) são Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Tribunal de Contas; 
(b) é mantida a integridade do território do Estado; 
(c) o território dos Municípios não poderá ser dividido; 
(d) são poderes do Município o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. 
 
50. Não está entre os princípios  orientadores do planejamento municipal: 
(a) viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da 
solução e dos benefícios públicos; 
(b) respeito e adequação à realidade local e regional, e consonância com os planos e programas 
estaduais e federais existentes; 
(c) licitação para a concessão ou permissão de serviços públicos; 
(d) complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais. 
 
 




