
 

 

PROVA PORTUGUÊS 

 

QUESTÃO 01 - Indique a forma correta do uso dos verbos na frase: 

 “Mesmo que a diretoria o _________________ para o emprego e ele _____________ 

nomeado, duvido que ______________ a exercer o cargo. 

 

A) indique - seja - chega. 

B) indique - seja - chegue.  

C) indicar - ser - chegue. 

D) indique - for - chega. 

 

QUESTÃO 02 - Marque a alternativa onde todas as palavras estão corretamente no 

plural: 

 

A) Chapéus, Animales, Pedais. 

B) Reprodutores, Agricultores, Animais.  

C) Pedaus, Vegetações, Comercializações. 

D) Projeções, Parasitas, Pãos. 

 

QUESTÃO 03 - Segundo as gramáticas de língua portuguesa, empregam-se aspas: 

 

I - No inicio e no fim de uma citação para distingui-La do resto do contexto. 

II - Para acentuar o valor significativo de uma palavra. 

III - Para realçar ironicamente uma palavra ou expressão. 

IV - Para indicar o título de uma obra. 

 

A) II e IV. 

B) I e IV.  

C) I e III. 

D) II e III. 

 

QUESTÃO 04 - Uma das maneiras de formar palavras é por meio de prefixação, ou 

seja, agregar um elemento no inicio do vocábulo. No português, um prefixo muito 

produtivo é o IN-, veiculando um sentido negativo. Isso não significa que toda palavra 

que começa por IN- seja formada por esse processo. Das palavras abaixo, selecione o 

conjunto em que as palavras foram acrescidas de prefixo: 

 

A) Informalidade, Inadaptação.  

B) Instigante, Infortúnio. 

C) Investiu, Inovação. 

D) Induzido, Instigante. 

 

QUESTÃO 05 - Os verbos chover, reaver e abolir são verbos: 

 

A) Irregular.  

B) Regular. 

C) Anômalo. 

D) Defectivo. 

 

 



 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERIAS 

 

QUESTÃO 06 - O SUS foi desenvolvido em razão do artigo 198 da Constituição 

Federal, com base nos seguintes princípios, EXCETO: 

 

A) Universalidade. 

B) Igualdade. 

C) Participação da Comunidade. 

D) Capacidade econômica dos municípios.  

 

QUESTÃO 07 - Segundo a Lei Orgânica da Saúde, de setembro de 1990, que dispõe 

sobre o SUS, NÃO é da competência do nível municipal: 

 

A) Executar serviços de Vigilância em Saúde. 

B) Gerir laboratórios públicos. 

C) Normatizar a Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras.  

D) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde. 

 

QUESTÃO 08 - O novo modelo de atenção básica à saúde baseia-se: 

 

A) Na ética do médico, na qual a pessoa constitui o foco nuclear da atenção. 

B) No modelo epidemiológico. 

C) Na ética do coletivo que incorpora e transcede ao individual, em que a pessoa é 

estimulada a ser agente da sua própria saúde e da saúde da comunidade que integra.  

D) No modelo terapêutico. 

 

QUESTÃO 09 - temo como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados 

rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica, nas três esferas de governo, 

para apoiar processos de investigação e de análise das informações sobre doenças 

compulsórias, neste caso relata-se o: 

 

A) SIM - Sistema de Informações de Mortalidade. 

B) SIAB - Sistema de Informação da Atenção Básica. 

C) SIH - Sistema de Informações Hospitalares do SUS. 

D) SINAN - Sistema de Informações de Agravos de Notificação.  

 

QUESTÃO 10 - É correto afirmar que as ações e serviços de saúde do SUS: 

 

A) São executadas diretamente por ele, obrigatoriamente. 

B) Tem participação prioritária da iniciativa privada. 

C) São organizadas de forma centralizada. 

D) Tem organização hierarquizada em níveis de complexidade crescente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROVA ESPECIFICA - AUXILIAR/TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 

QUESTÃO 11 - Sobre os procedimentos para medida da estatura é INCORRETO 

afirmar: 

 

A) A gestante deve estar de pé e descalça, no centro da plataforma da balança, com os 

braços estendidos ao longo do corpo. Quando disponível, poderá ser utilizado o 

antropômetro vertical. 

B) Calcanhares, nádegas e espáduas devem se aproximar da haste vertical da balança. 

No caso de se usar o antopômetro vertical, a gestante deverá ficar com calcanhares, 

nádegas e espáduas encostados no equipamento. 

C) A cabeça deve estar erguida de maneira que a borda inferior da órbita fique no 

mesmo plano horizontal que o meato do ouvido externo. 

D) Fazer a leitura na escala da haste. No caso de valores intermediários (entre os 

traços da escala), considerar o maior valor.  

 

QUESTÃO 12 - Em relação ao exame do “ Teste do Pezinho”, é INCORRETO 

afirmar: 

 

A) O local da coleta do material para o exame é na parte lateral do calcâneo.  

B) O exame detecta níveis alterados de proteínas, creatina e uréia. 

C) O exame deverá ser colhido após 48 horas de ingestão de leite materno. 

D) É necessário realizar a anti-sepsia do local de coleta do material para exame com 

álcool a 70% e aguardar que o mesmo evapore. 

 

QUESTÃO 13 - O câncer de mama pode apresentar diversos sintomas, EXCETO: 

 

A) Aparecimento de nódulo ou endurecimento da mama, ou embaixo do braço. 

B) Alteração na coloração ou na sensibilidade da pele da mama ou da auréola. 

C) Secreção contínua por um dos ductos. 

D) Retração da pele da mama e aparecimento de leite materno nas mamas. 

 

QUESTÃO 14 - A palpação do pulso é feita nas artérias superficiais. Sua freqüência 

normal (em média) de um adulto oscila entre: 

 

A) 160 a 180 pulsações por minuto. 

B) 120 a 140 pulsações por minuto. 

C) 90 a 125 pulsações por minuto. 

D) 70 a 75 pulsações por minuto.  

 

QUESTÃO 15 - São sinais de agravamento do nível de desidratação: 

 

A) Anúria, letargia, pulso fino e rápido, taquipnéia e posteriormente bradipnéia.  

B) Saliva espessa, língua úmida e ausência de lágrimas. 

C) Diarréia, vômitos, cefaléia e diurese noturna. 

D) Ausencia de brilho no olhar, aumento da diurese e urina de cor escura. 

 

QUESTÃO 16 - Marque a alternativa INCORRETA sobre as vantagens do curativo 

fechado: 

 



 

 

A) Proteger o ferimento das lesões mecânicas. 

B) Promover hemostasia, através de curativos compressivos. 

C) Impedir contaminação do ferimento, por fatores externos. 

D) Permitir melhor observação e detecção precoce de dificuldades no processo de 

cicatrização e facilitar a limpeza.  

 

QUESTÃO 17 - São vantagens do Aleitamento Materno para o Bebê, EXCETO: 

 

A) Fornece água adequada para hidratação. 

B) Protege contra infecções e alergias. 

C) Maior risco de doenças crônicas.  

D) Favorece o vinculo afetivo e o desenvolvimento. 

 

QUESTÃO 18 - A respeito dos cuidados básicos de conservação que devemos ter 

com as vacinas marque a alternativa INCORRETA: 

 

A) Fazer a leitura da temperatura diariamente, no inicio da jornada de trabalho e no 

fim do dia. 

B) Vacinas na apresentação multidões: ao abri-lãs, etiquetar com data e hora da 

abertura do frasco. 

C) Instalar o refrigerador dde conservação perto da fonte de calor, bem nivelado e 

encostado a parede.  

D) Não permitir armazenar outros materiais no refrigerador (alimentos, e produtos de 

outros setores) 

 

QUESTÃO 19 - Um turista é atendido em uma unidade de saúde devido a uma crise 

hipertensiva. Após o atendimento, solicita à enfermeira uma transcrição do 

atendimento, pela necessidade de mostra-lo ao médico que já o atende em sua cidade. 

A enfermeira se recusa a fornecer a transcrição, agindo, assim, de forma: 

 

A) Não ética, porque os registros e documentação do usuário em saúde são dele por 

direito.  

B) Ética, porque se trata de um documento sigiloso do serviço de saúde. 

C) Ética, porque o usuário poderia ler e interpretar erroneamente os registros. 

D) Ética, porque não haveria necessidade de transcrever a outro profissional. 

 

QUESTÃO 20 - A Vacina Triplice Viral é utilizada como prevenção para: 

 

A) Tuberculose, Pneumococos e Influenza. 

B) Sarampo, Caxumba e Rubéola.  

C) Difteria, Tétano e Sarampo. 

D) Influenza, Pneumococos e Tétano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA 

 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF 

 
NOME: _______________________________________________________ 
 
D.N.: _____/_____/__________   RG.: _________________________ 
 
DATA: _____/_____/__________ 
 
 
 

ATENÇÃO! INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 
 

 MARQUE APENAS UMA RESPOSTA POR QUESTÃO. 

 MAIS DE UMA MARCAÇÃO ANULA A RESPOSTA. 

 ASSINALE SUAS RESPOSTAS COM CANETA AZUL OU PRETA. 
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