
                                                                                               
        

Prefeitura Municipal de Dormentes – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

TE – TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PSF 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 

precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 

esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 

total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser 

copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 

sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
Texto para as questões 1, 2 e 3 
 
   Notícia de Jornal 
 
   Leio no jornal a notícia de que um homem 
morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 
anos presumíveis, pobremente vestido, morreu 
de fome, sem socorro, em pleno centro da 
cidade, permanecendo deitado na calçada 
durante 72 horas, para finalmente morrer de 
fome. 
    Morreu de fome. Depois de insistentes 
pedidos de comerciantes, uma ambulância do 
Pronto Socorro e uma radiopatrulha foram ao 
local, mas regressaram sem prestar auxílio ao 
homem, que acabou morrendo de fome. 
    Um homem que morreu de fome. O 
comissário de plantão (um homem) afirmou que 
o caso (morrer de fome) era da alçada da 
Delegacia de Mendicância, especialista em 
homens que morrem de fome. E o homem 
morreu de fome. 
     O corpo do homem que morreu de fome foi 
recolhido ao Instituto Anatômico sem ser 
identificado. Nada se sabe dele, senão que 
morreu de fome. 
    Um homem morre de fome em plena rua, 
entre centenas de passantes. Um homem caído 
na rua. Um bêbado. Um vagabundo. Um 
mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um 
marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa - 
não é um homem. E os outros homens 
cumprem seu destino de passantes, que é o de 
passar. Durante setenta e duas horas todos 
passam, ao lado do homem que morre de fome, 
com um olhar de nojo, desdém, inquietação e 
até mesmo piedade, ou sem olhar nenhum. 
Passam, e o homem continua morrendo de 
fome, sozinho, isolado, perdido entre os 
homens, sem socorro e sem perdão. 
    Não é da alçada do comissário, nem do 
hospital, nem da radiopatrulha, por que haveria 
de ser da minha alçada? Que é que eu tenho 
com isso? Deixa o homem morrer de fome. 
    E o homem morre de fome. De trinta anos 
presumíveis. Pobremente vestido. Morreu de 

fome, diz o jornal. Louve-se a insistência dos 
comerciantes, que jamais morrerão de fome, 
pedindo providências às autoridades. 
As autoridades nada mais puderam fazer senão 
remover o corpo do homem. Deviam deixar que 
apodrecesse, para escarmento dos outros 
homens. Nada mais puderam fazer senão 
esperar que morresse de fome. 
    E ontem, depois de setenta e duas horas de 
inanição, tombado em plena rua, no centro mais 
movimentado da cidade do Rio de Janeiro, 
Estado da Guanabara, um homem morreu de 
fome.     
   Morreu de fome. 

 
(SABINO, Fernando. As melhores crônicas, Rio de Janeiro, 

record, 1986, p. 46-8.) 
 

 

QUESTÃO 1 
 
Assinale o que for incorreto em relação ao 
texto. 
a) O autor noticia o fato e tece comentários 
sobre ele. 
b) Segundo o autor, nas entrelinhas, morrer de 
fome não constitui um problema sério para as 
autoridades. 
c) O texto mostra a desigualdade nas condições 
de vida dos seres humanos. 
d) A passagem do texto: “Louve-se a insistência 
dos comerciantes” é perpassada por ironia. 
e) Todos se sentem responsáveis pela morte de 
um homem em plena rua. 
 
QUESTÃO 2 
 
Marque a alternativa que contém as expressões 
que resumem o que o autor quis mostrar ao 
escrever o texto: 
a) A solidão do ser humano em meio a centenas 
de pessoas / a solidariedade das pessoas frente 
a essa problemática. 
b) O isolamento do homem nos grandes centros 
urbanos / a falta de solidariedade das pessoas 
em relação a essa situação. 
c) A ótima condição de vida dos comerciantes / 
a complacência dos mesmos frente ao fato 
mostrado no texto. 
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d) A existência de problemas sociais urbanos / a 
complacência das autoridades diante desses. 
e) A indiferença dos homens diante do que 
ocorre no texto / a boa vontade das autoridades 
para resolverem o problema da fome. 
 
QUESTÃO 3 
 
Qual a alternativa em que as palavras postas 
lado a lado não constituem sinônimos? Assinale-
a: 
a) presumíveis / improváveis 
b) desdém / arrogância 
c) inanição / enfraquecimento extremo 
d) alçada / competência 
e) escarmento / lição, exemplo para..... 
 
QUESTÃO 4 
 
Marque a alternativa em que a lacuna pode ser 
completada devidamente pelas formas verbais: 
PODEM / PODEMOS: 
a) Alguns daqueles comerciantes ________ 
acudir o homem. 
b) Eles e eu __________ acudir o homem. 
c) As autoridades e nós ______________ acudir 
o homem. 
d) Quantos de nós ______________ acudir o 
homem. 
e) Muitos de vocês _____________ acudir o 
homem. 
 
QUESTÃO 5 
 
Marque o item em que todas as palavras 
dispensam o acento gráfico: 
a) alibi – prototipo – album – item  
b) ureter – Nobel – pudico – mister 
c) avaro – lider – mister – meses  
d) erudito – faceis – nectar – meses 
e) pendulo – alem – ingenuo – açucar 
 
QUESTÃO 6 
 
Escreva C ou E nos parênteses, conforme esteja 
Certa ou Errada a concordância nominal. 
(   ) Havia bastante curiosos em volta do homem 
morto. 

(   ) A pessoa que morreu era de meia idade e 
meio gorda. 
(   ) Os comerciantes mesmos resolveram a 
situação? 
(   ) Aquele foi um fato que deixou sensível 
todos os pedestres. 
(   ) As pessoas não se mostraram bastantes 
solidárias. 
A sequência correta é: 
a) E – E – E – C – C  
b) C – E – C – E – C  
c) E – C – C – E – E 
d) C – C – C – E – E 
e) C – C – E – E – C 
 
QUESTÃO 7 
 
“Mal li o jornal, fiquei sabendo que um homem 
morrera de fome”. 
Assinale a alternativa em que a palavra ou 
expressão NÃO contém o mesmo valor 
semântico da palavra que está sublinhada no 
período acima e, portanto, não pode substituí-
la: 
a) desde que  
b) logo que  
c) quando 
d) caso  
e) assim que 
 
QUESTÃO 8 
 
Marque a alternativa em que o termo entre 
parênteses não completa corretamente a lacuna 
por não atender à regência do verbo da frase: 
a) A cena __________ assistimos era 
estarrecedora.(A QUE) 
b) Preferia catar lixo __________ morrer de 
fome. (DO QUE) 
c) Informaram _____ autoridades ________ um 
homem morrera de fome. (AS / DE QUE) 
d) Lembre-se _______ há pessoas famintas no 
mundo. (DE QUE) 
e) Há programas sociais com ________ não 
simpatizo. (OS QUAIS) 
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QUESTÃO 9 
 
“E aí dançaram tanta dança  
  Que a vizinhança toda despertou 
  E foi tanta felicidade 
  que a cidade toda se iluminou”. 

                              (Chico Buarque e Vinícius de Morais) 
Marque o item que contém o nome da figura de 
linguagem presente na estrofe acima: 
a) prosopopeia 
b) metáfora 
c) pleonasmo 
d) metonímia 
e) perífrase 
 
QUESTÃO 10 
 
Apenas uma alternativa contém palavras 
formadas pelo mesmo processo de formação de 
palavras. Marque-a: 
a) passantes – marginal – especialista – 
pobremente 
b) fidalgo – finalmente – passantes – televisão  
c) radiopatrulha – remover – finalmente – 
anormal 
d) anormal – fidalgo – pobremente – marginal  
e) televisão – remover – anormal – especialista 
 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 11 
 
Gerar energia para desenvolver a economia sem 
comprometer o meio ambiente é um dos 
grandes desafios do mundo para o século XXI.  
Segundo especialistas, a economia com base 
nos combustíveis fósseis ainda tem vida longa. 
Acredita-se que se for mantido o atual nível de 
consumo, as reservas mundiais conhecidas são 
suficientes para abastecer o planeta por, pelo 
menos, mais meio século e a descoberta de 
novas jazidas pode melhorar essa perspectiva. 
Com isso, o fim da era do “ouro negro” pode ser 
afastado para um horizonte ainda mais distante. 
Entretanto, há um lado cruel dos combustíveis 
fósseis que é a agressão e os riscos ao meio 

ambiente acarretados por sua exploração e seu 
uso. Exemplo disso foi... 

“A energia limpa é uma utopia?”, Revista Guia do 
Estudante, Atualidades, Editora Abril, 1º semestre 2012, 

página 142. 

 
Assinale a alternativa que contém uma 
informação incorreta e por isso não pode ser 
utilizada para complementar o texto acima. 
a) o acidente na plataforma Deepwater Horizon, 
operada pela British Petroleum, em 2010, que 
matou 11 pessoas e feriu outras 17. 
b) o vazamento que ocorreu em um poço no 
mar operado pela empresa norte-americana 
Chevron, na bacia de Campos (RJ), em 
novembro de 2011, que, segundo estimativas 
jogou ao mar 2,4 mil barris de petróleo. 
c) o vazamento que ocorreu num poço da bacia 
de Santos, explorado pela Petrobras, em janeiro 
de 2012. 
d) o acidente que ocorreu em março de 2011 no 
Japão, considerado o desastre natural mais 
prejudicial de todos os tempos 
e) o acidente do Golfo do México que ocorreu 
em 2010, cujo óleo lançado nas águas do Golfo 
formou uma mancha que atingiu 1,8 mil 
quilômetros da costa dos Estados Unidos. 
 
QUESTÃO 12 
 

Se você somar energia, matérias-primas, 
alimentos, parques industriais e populações 
crescentes para trabalhar e consumir, terá um 
horizonte promissor para a expansão da 
economia. Essa é uma soma de parâmetros que 
está na origem da palavra BRIC (sigla que é um 
acrônimo com as primeiras letras de Brasil, 
Rússia, Índia e China). Ela foi criada em 2001 
pelo economista Jim O’Neill que, ao estudar o 
crescimento das economias emergentes no 
mundo, concluiu que essas se destacavam e 
projetou sua ascensão como protagonistas da 
nova economia globalizada.  
“Brics: a força dos emergentes”, Revista Guia do 
Estudante, Atualidades, Editora Abril, 1º semestre 2012, 
página 112; Jornal do Commercio, dia 29 de março de 
2012. 
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Assinale a alternativa que apresenta uma 
afirmação incorreta sobre o tema acima 
abordado.  
a) Em abril de 2011, no terceiro encontro de 
chefes de estado, na China, o Bric convidou a 
África do Sul, e esse país passou a integrá-lo, 
alterando-se, então, a sigla para Brics. 
b) Na China e na Índia o crescimento econômico 
é acelerado nos últimos anos e milhões de 
pessoas antes excluídas do mercado de 
consumo de bens industrializados passaram a 
obter emprego e adquirir bens e serviços. 
c) A Rússia possui os melhores indicadores de 
desenvolvimento humano entre os países 
emergentes referidos no texto. 
d) A presidente Dilma Rousseff participou, em 
março de 2012,na Índia, da quarta reunião de 
cúpula do grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul. 
e) Foi acrescido ao BRIC os Tigres Asiáticos 
(Singapura, Taiwan, Hong Kong e Coréia do Sul), 
por serem esses um grupo de países 
emergentes.  
 
QUESTÃO 13 
 
O Brasil faz parte de um grupo relativamente 
pequeno de países que melhoraram seu Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) em 2011. 
Com pouca evolução, ainda se encontra muito 
longe do grupo de 47 países com o indicador 
muito alto.  

“O Brasil avança devagar no ranking mundial do IDH”, 
Revista Guia do Estudante, Atualidades, Editora Abril, 1º 

semestre 2012, página122, por Paulo Montoia. 

 
Em 2010 o IDH do Brasil foi de 0, 715 e o de 
2011 foi de: 
a) 0, 943 
b) 0, 718 
c) 0, 929 
d) 0, 814 
e) 0, 823 
 
QUESTÃO 14 
 
Considere as afirmações abaixo 

I- Depois de passar pelo Senado, o Código 
Florestal Brasileiro, lei que define as regras para 
explorar a terra e preservar o meio ambiente, 
foi aprovado pelo plenário da Câmara dos 
Deputados. 
II- Em novembro de 2011, a presidente Dilma 
Rousseff aprovou duas novas leis que poderão 
ser usadas para passar a limpo a ditadura 
militar: a Lei de Acesso às Informações e a lei 
que institui a formação da Comissão da 
Verdade. 
III-A crise econômica mundial foi iniciada em 
setembro de 2008, com o estouro da bolha 
imobiliária na Grécia. 
agricultura.ruralbr.com.br Revista Guia do Estudante, 
Atualidades, Editora Abril, 1º semestre 2012. 

 
Está (Estão) correta (corretas): 
a) apenas a afirmativa I 
b) apenas a afirmativa III 
c) as afirmativas I e II 
d) as afirmativas I e III 
e) as afirmativas II e III 
 
QUESTÃO 15 
 
No ano de 1999, na cidade de Sarajevo, a 
população mundial chegava ao número de 6 
bilhões de habitantes. De acordo com cálculos 
da ONU a marca dos 7 bilhões de pessoas seria 
atingida entre abril de 2011 e abril de 2012. De 
acordo com seus conhecimentos sobre 
natalidade, pirâmide etária e fases de transição 
demográfica, assinale a alternativa incorreta. 
a) No Brasil a base da pirâmide etária está se 
alargando, o que indica aumento do número de 
jovens. Esse dado é evidenciado pelo 
crescimento da taxa de fecundidade feminina. 
b) Em alguns países europeus enfrenta-se, 
atualmente, um envelhecimento populacional, o 
que diminui o número de pessoas no mercado 
de trabalho. Para enfrentar esse problema, 
existem campanhas de estímulo à natalidade. 
c) Nos países subdesenvolvidos da África 
existem altas taxas de natalidade e de 
mortalidade. 
d) Na Índia a média de filhos por mulher vem 
regredindo, entretanto, suas taxas de natalidade 
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ainda são muito altas, o que pode levar os 
indianos a se tornarem mais numerosos que os 
chineses nessa década ou na próxima. 
e) No Brasil a base da pirâmide etária está se 
estreitando, devido à diminuição da taxa de 
natalidade. 
 
 
LEGISLAÇÃO SUS 
 
QUESTÃO 16 
 
Sobre os objetivos e atribuições do Sistema 
Único de Saúde – SUS, previstos na Lei Federal 
nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, pode-se 
afirmar que: 
a) É correto afirmar que a identificação e 
divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde é um objetivo do SUS; 
b) É incorreto afirmar que a participação na 
formulação da política e na execução de ações 
de saneamento básico está incluída no campo 
de atuação do SUS; 
c) É correto afirmar que não é uma atribuição do 
SUS a participação no controle e na fiscalização 
da produção, transporte, guarda e utilização de 
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos; 
d) É incorreto afirmar que o SUS participa da 
formulação da política de sangue e seus 
derivados; 
e) É correto afirmar que o SUS exerce o controle 
e a fiscalização de serviços, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde animal. 
 
QUESTÃO 17 
 
Análise as afirmativas abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa correta. 
I - Universalidade de acesso aos serviços de 
saúde em todos os níveis de assistência é o 
princípio do Sistema Único de Saúde, segundo o 
qual, independentemente da condição 
financeira do paciente, o mesmo terá direito a 
ser atendido pelo SUS; 
II – A integralidade de assistência deve ser 
entendida como um conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para 
cada caso em todos os níveis de complexidade 
do sistema; 
III – A organização dos serviços públicos deve 
ser pensada de modo a se evitar duplicidade de 
meios para fins idênticos; 
IV – O Sistema Único de Saúde utiliza a 
epidemiologia para o estabelecimento de 
prioridades, a alocação de recursos e a 
orientação programática. 
 
São corretas: 
a) I, II e III apenas. 
b) I, II e IV apenas. 
c) II, III e IV apenas. 
d) I, III e IV apenas. 
e) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 18 
 
À direção municipal do Sistema Único de Saúde, 
compete: 
a) Planejar, organizar, controlar e avaliar as 
ações e os serviços de saúde e gerir e executar 
os serviços públicos de saúde; 
b) Participar do planejamento, programação e 
organização da rede regionalizada e 
hierarquizada do Sistema Único de Saúde-SUS, 
em articulação com sua direção estadual; 
c) Participar da execução, controle e avaliação 
das ações referentes às condições e aos 
ambientes de trabalho; 
d) Colaborar na fiscalização das agressões ao 
meio ambiente, que tenham repercussão  sobre  
a saúde humana, e atuar, junto aos órgãos 
municipais, estaduais e federais  competentes, 
para controlá-las; 
e) Todas as afirmativas são corretas. 
 
QUESTÃO 19 
 
Com base no disposto na Norma Operacional de 
Assistência à Saúde, são princípios gerais do 
financiamento para o Sistema Único de Saúde: 
 
I - Responsabilidade de uma das três esferas de 
gestão – União, Estados e Municípios pelo 
financiamento do Sistema Único de Saúde; 
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II - Redução das iniqüidades macrorregionais, 
estaduais e regionais, a ser contemplada na 
metodologia de alocação de recursos, 
considerando também as dimensões étnico-
racial e social; 
III- Repasse fundo a fundo, definido como 
modalidade preferencial de transferência de 
recursos entre os gestores; 
IV - Financiamento de custeio com recursos 
municipais constituído, organizados e 
transferidos em blocos de recursos. 
 
São verdadeiras as afirmativas: 
a) I e IV; 
b) II e III; 
c) I e III; 
d) I, II e IV; 
e) II, III e IV. 
 
QUESTÃO 20 
 
Sobre a participação complementar dos serviços 
privados no funcionamento do Sistema Único de 
Saúde, assinale a alternativa incorreta: 
a) Apenas quando as suas disponibilidades 
forem insuficientes para garantir a cobertura 
assistencial à população de uma determinada 
área, o Sistema Único de Saúde poderá recorrer 
aos serviços ofertados pela iniciativa privada; 
b) A participação complementar dos serviços 
privados será formalizada mediante contrato ou 
convênio, observadas, a respeito, as normas de 
direito público; 
c) As entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos não terão preferência para participar 
do Sistema Único de Saúde-SUS; 
d) Aos proprietários, administradores e 
dirigentes de entidades ou serviços contratados 
é vedado exercer cargo de chefia ou função de 
confiança no Sistema Único de Saúde; 
e) Os serviços contratados submeter-se-ão às 
normas técnicas e administrativas e aos 
princípios e diretrizes do Sistema Único de 
Saúde - SUS, mantido o equilíbrio econômico e 
financeiro do contrato. 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
A dengue é, hoje, uma das doenças mais 
freqüentes no Brasil, atingindo a população em 
todos os estados, independente da classe social 
e pode ser de curso benigno ou grave, depender 
de sua forma de apresentação. Sobre esta 
patologia, é correto afirmar: 
a) A fêmea do Aedes aegypti, o vetor causador 
da dengue, costuma picar as pessoas durante a 
noite, para viabilizar a maturação dos ovos. 
b) Uma das formas de transmissão da dengue se 
dá através do contato de um doente ou suas 
secreções com uma pessoa sadia. 
c) A dengue é uma das doenças de notificação 
compulsória, devendo ser notificada ao Serviço 
de Vigilância Epidemiológica, apenas em caso 
confirmado da doença. 
d) Em caso comprovado de dengue, orientar 
início de terapia com fármacos à base de ácido 
acetil salicílico, a fim de prevenir hemorragia. 
e) Um ovo do Aedes aegypti pode sobreviver 
por até 450 dias (aproximadamente 1 ano e 2 
meses), mesmo que o local onde ele foi 
depositado fique seco. 
 
QUESTÃO 22 
 
A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, 
de grande importância para a saúde pública 
devido à sua magnitude e seu alto poder 
incapacitante, atingindo principalmente a faixa 
etária economicamente ativa. Sabendo que uma 
das ações do Técnico de Enfermagem é 
educação em saúde, auxiliando no combate ao 
estigma, assim como a assistência aos 
portadores da doença, marque a alternativa 
incorreta: 
a) Uma das formas de transmissão da 
hanseníase se dá pela via placentária, sendo 
considerada uma doença congênita. 
b) Os pacientes que não comparecerem a dose 
supervisionada por mais de 30 dias deverão ser 
visitados em seus domicílios, para pesquisar e 
intervir nas possíveis causas de falta, orientá-los 
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e consequentemente evitar a situação de 
abandono. 
c) Estudos comprovam que o bacilo M. Leprae 
não pode ser transmitido nas relações sexuais. 
d) No tratamento da doença, os pacientes 
devem ser agendados de rotina a cada 28 dias 
para receberem, além das orientações e 
avaliações, a administração da dose 
supervisionada e nova cartela com os 
medicamentos para doses auto-administradas 
no domicilio. 
e) A gravidez e o aleitamento não contra-
indicam o tratamento Poliquimioterapia. 
 
QUESTÃO 23 
 
A Tuberculose é uma doença infecciosa e 
contagiosa, causada por uma bactéria. Sabendo 
dos problemas que essa doença pode causar à 
população, é de fundamental importância o 
preparo de profissionais da saúde para o 
desenvolvimento de ações de controle da 
tuberculose. A busca de casos suspeitos deve 
ser feita principalmente nos casos abaixo, 
exceto: 
a) Portadores de tosse seca há pelo menos 05 
dias. 
b) Usuários de drogas. 
c) Moradores de rua. 
d) Trabalhadores da área de saúde. 
e) Imunodeprimidos por uso de medicamentos. 
 
QUESTÃO 24 
 
A BCG faz parte do calendário de vacinação 
brasileiro, sendo a única vacina contra a 
tuberculose utilizada para imunizar crianças e 
adultos e aplicada sob a forma de injeção. Sobre 
os cuidados referentes à vacinação, assinale a 
alternativa correta: 
a) O Ministério da Saúde lançou uma nova 
resolução, determinando a aplicação da vacina 
no vasto lateral da coxa direita, visando 
minimizar possíveis reações. 
b) A BCG pode ser aplicada com outras vacinas, 
inclusive as de vírus vivos. 

c) A aplicação da vacina é intramuscular, no 
braço direito, na altura da inserção inferior do 
músculo deltoide. 
d) A vacina está indicada para todas as crianças, 
independente do peso. 
e) Portadores de imunodeficiência congênita, 
devido a suas dificuldades, devem ser vacinados 
em suas residências. 
 
QUESTÃO 25 
 
Sabendo-se que os profissionais de saúde estão 
em constante risco de contaminação por 
materiais pérfuro-cortantes, faz-se necessário 
implantar algumas medidas de segurança, 
dentre elas, a imunização de todos os 
profissionais da área contra: 
a) Febre amarela. 
b) Hepatite D. 
c) Hepatite C. 
d) Rubéola. 
e) Hepatite B. 
 
QUESTÃO 26 
 
Uma gestante compareceu à Unidade Básica de 
Saúde, para completar o seu esquema vacinal. 
Ao solicitar seu cartão da gestante, o (a) Técnico 
(a) de Enfermagem observa que as três doses 
foram feitas há quatro anos. Diante dessa 
situação, o (a) profissional deve: 
a) Reiniciar o esquema vacinal. 
b) Realizar uma dose de reforço. 
c) Completar as doses. 
d) Não vacinar. 
e) Orientar a volta da gestante em 60 dias, para 
refazer o esquema. 
 
QUESTÃO 27 
 
De acordo com o Código de Ética de 
Enfermagem, são responsabilidades e deveres 
do profissional da área: 
a) Ter acesso às informações, relacionadas à 
pessoa, família e coletividade. 
b) Exercer a Enfermagem com liberdade e 
autonomia. 
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c) Prestar assistência de Enfermagem, sem 
discriminação de qualquer natureza. 
d) Negar assistência de Enfermagem em 
qualquer situação que se caracterize como 
urgência ou emergência. 
e) Participar da prática profissional multi e 
interdisciplinar com responsabilidade, 
autonomia e liberdade. 
 
QUESTÃO 28 
 
Dentre as alternativas abaixo, assinale a que não 
se refere às atribuições do Técnico de 
Enfermagem: 
a) Participar da orientação e supervisão do 
trabalho de enfermagem em grau auxiliar. 
b) Participar da programação da assistência de 
enfermagem. 
c) Participar da equipe de saúde. 
d) Prestação de cuidados diretos de 
enfermagem a pacientes em estado grave. 
e) Coordenar, organizar e executar e avaliar os 
serviços de assistência de enfermagem. 
 
QUESTÃO 29 
 
A Hipertensão Arterial Sistêmica (PAS) é a mais 
frequente das doenças cardiovasculares. É 
também o principal fator de risco para as 
complicações mais comuns como acidente 
vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, 
além da doença renal crônica terminal. Sobre a 
técnica de aferição da PA, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) Caso o paciente esteja com a bexiga cheia, 
orientá-lo a eliminar a urina para depois aferir a 
PA. 
b) Se o paciente tiver praticado exercícios físicos 
há 60-90 minutos, orientar o repouso e aferir a 
PA.  
c) Certificar-se que o paciente não ingeriu 
bebidas alcoólicas, café, alimentos, ou fumou 
até 30 minutos antes. 
d) Orientar o indivíduo a não cruzar as pernas, 
nem falar no momento da aferição da PA. 
e) Manter o braço do paciente abaixo ou acima 
do coração, livre de roupas, com a palma da 
mão voltada para baixo e cotovelo estendido. 

QUESTÃO 30 
 
Segundo o Ministério da Saúde, o número de 
indivíduos que procuram a rede pública, para 
realizar o teste de HIV, vem aumentando. Essa 
realidade se deve à tecnologia utilizada neste 
teste. Sobre o HIV/AIDS, é falso o que se afirma 
em: 
a) A AIDS não tem cura. 
b) Filhos de mães portadoras do vírus HIV, 
fatalmente nascem com a doença. 
c) Portadores do HIV podem, mesmo sem 
manifestar sintomas, transmitir o vírus a seus 
parceiros. 
d) Uma das características da AIDS é a 
depressão do sistema imunológico, deixando o 
organismo suscetível a adquirir infecções 
oportunistas que podem levar à morte. 
e) O teste para o HIV deve ser oferecido no 
primeiro trimestre de gestação ou no início do 
pré-natal na Unidade Básica de Saúde. 
 
QUESTÃO 31 
 
A Influenza H1N1, popularmente conhecida 
como ‘’gripe suína’’ é uma doença respiratória 
aguda, causada pelo vírus A (H1N1). Este novo 
subtipo do vírus da influenza é transmitido de 
pessoa a pessoa principalmente por meio da 
tosse ou espirro e de contato com secreções 
respiratórias de pessoas infectadas. Diante 
dessas informações, marque a alternativa 
correta: 
a) Tosse, diarreia, cefaleia e dor no peito são 
sintomas da doença. 
b) O contato com superfícies contaminadas com 
secreções contendo outros tipos de Influenza 
podem causar a doença H1N1. 
c) Pessoas que não comem carne de porco 
habitualmente, estão livres de contrair a 
doença. 
d) A melhor forma de prevenir a infecção é 
através de antibióticos, os quais são 
disponibilizados pela rede pública de saúde. 
e) Para prevenir a doença, lavar 
frequentemente as mãos com bastante água e 
sabão e fazer assepsia álcool. 
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QUESTÃO 32 
 
A dengue é considerada um sério problema de 
saúde pública. O Ministério da Saúde divulgou 
recentemente que, nos primeiros quatro meses 
deste ano, foram registrados 286.011 casos 
confirmados de dengue no Brasil. Sobre essa 
doença, marque a alternativa correta: 
a) A dengue hemorrágica pode ocorrer mesmo 
na primeira vez em que o indivíduo contraiu a 
doença. 
b) A pessoa fica imune contra o tipo de vírus 
que provocou a doença e não poderá ser 
contaminada por outras formas do vírus da 
dengue. 
c) A melhor maneira de combater a epidemia é 
uma ampla campanha educativa, orientando as 
famílias a deixarem todos os entulhos em 
lugares com ventilação e ao ar livre, pois assim, 
os objetos estarão livres dos fungos, seres que 
propiciam o aparecimento do Aedes aegypti. 
d) O ovo do Aedes Aegypti não sobrevive em 
ambiente seco, mesmo se ele entrar em contato 
com a água, não poderá originar larvas. 
e) Todas as afirmativas são corretas. 
 
QUESTÃO 33 
 
Segundo o Ministério da Saúde, amamentar é 
muito mais do que nutrir a criança. É um 
processo que envolve interação profunda entre 
mãe e filho, com repercussões no estado 
nutricional da criança, em sua habilidade de se 
defender de infecções, em sua fisiologia e no 
seu desenvolvimento cognitivo e emocional, 
além de ter implicações na saúde física e 
psíquica da mãe. Sobre esse processo, marque a 
alternativa correta: 
a) Vários estudos sugerem que a duração da 
amamentação na espécie humana seja, em 
média, de três a quatro anos, idade em que 
costuma ocorrer o desmame naturalmente. 
b) A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o 
Ministério da Saúde recomendam aleitamento 
materno exclusivo por oito meses e 
complementado até os dois anos ou mais. 
c) Iniciar os alimentos complementares antes 
dos seis meses não traz prejuízos à saúde da 

criança, pois a introdução precoce de outros 
alimentos pode aumentar a imunidade da 
criança. 
d) Segundo a OMS, a amamentação na primeira 
hora de vida pode ser um fator de proteção 
contra mortes neonatais. 
e) Além de provocar o aparecimento de fezes 
escurecidas e pastosas na criança, a 
amamentação também pode levar à 
desnutrição, caso a mãe apresente leite fraco. 
 
QUESTÃO 34 
 
Sobre o aleitamento materno, assinale a 
alternativa correta: 
a) Recomenda-se que o recém-nascido seja 
amamentado três vezes ao dia, a fim de evitar a 
obesidade e educar a criança.  
b) O tamanho da mama tem grande relação com 
a produção do leite, ou seja, as mamas grandes 
e pequenas, em geral, têm diferença na 
quantidade de leite, por isso, aquelas mães que 
apresentam mamas muito pequenas, devem ser 
aconselhadas a não amamentar seu filho. 
c) A mamadeira, além de ser uma grande ajuda 
para a mãe, auxilia na boa pega da criança ao 
seio materno. 
d) Em locais secos e quentes, a suplementação 
do leite materno com água e chás nos primeiros 
seis meses se faz necessária, a fim de evitar a 
desidratação da criança. 
e) Não é rara a presença de sangue no leite, 
dando a ele uma cor amarronzada. Esse 
fenômeno é passageiro e costuma ocorrer nas 
primeiras 48 horas após o parto. 
 
QUESTÃO 35 
 
O cuidado integral com Diabetes Mellitus (DM) 
e suas complicações é um desafio para a equipe 
de saúde, especialmente no sentido de ajudar a 
pessoa a conviver com essa doença crônica, que 
requer mudanças de modo de viver, envolvendo 
a vida de seus familiares e amigos. A cerca dessa 
patologia, marque a alternativa verdadeira: 
a) Os tipos de diabetes mais frequentes são o 
diabetes do tipo I, diabetes do tipo II, diabetes 
gestacional e diabetes infantil. 
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b) Os sintomas clássicos de diabetes incluem 
perda involuntária de peso, sede excessiva, 
aumento da diurese e cianose nas 
extremidades. 
c) Hipoglicemia pode ocorrer em pessoas que 
utilizam anti-diabéticos orais ou a insulina. 
d) Os pacientes portadores de DM apresentam 
circulação sanguínea prejudicada, por isso 
devem ser orientados a ingerir 3 litros de água 
por dia. 
e) Uma das formas de transmissão da DM é por 
via placentária. 
 
QUESTÃO 36 
 
A sífilis é uma doença infecciosa de transmissão 
sexual ou materno-fetal, sistêmica, de evolução 
crônica, sujeita a surtos de agudização e 
períodos de latência clínica de menor ou maior 
tempo de duração. Sobre essa doença, é 
incorreto afirmar: 
a) Por ser uma doença de transmissão exclusiva 
por via sexual (DST), aconselha-se o uso de 
preservativos como profilaxia. 
b) A transmissão para o feto pode ocorrer em 
qualquer estágio da gestação; 
c) Grande parte das gestações que cursam com 
sífilis resultam em morte do concepto. 
d) O objetivo maior é identificar e tratar as 
gestantes com sífilis e seu(s) parceiro(s), a fim 
de se evitar a transmissão para o feto. 
e) O teste VDRL é um teste para identificação de 
pacientes com sífilis. 
 
QUESTÃO 37 
 
Os acidentes de trabalho, com sangue ou outros 
fluidos potencialmente contaminados, devem 
ser tratados como casos de emergência médica. 
Com relação à biossegurança dos profissionais 
de saúde, marque a alternativa correta: 
a) No Brasil, a utilização da vacina contra 
hepatite B é recomendada apenas para os 
profissionais de saúde de setores que lidam com 
emergência. 
b) Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.), 
cuja finalidade é reduzir a exposição do 

profissional ao sangue ou fluidos corpóreos 
devem ser usados apenas em bloco cirúrgico. 
c) Alguns procedimentos não necessitam do uso 
de E.P.I., como: aferição da pressão, troca de 
curativo limpo e banho no leito. 
d) As agulhas devem ser reencapadas ou 
retiradas da seringa com as mãos para que 
ninguém se machuque. 
e) Os recipientes específicos para descarte de 
material não devem ser preenchidos acima do 
limite de 2/3 de sua capacidade total. 
 
QUESTÃO 38 
 
A Raiva é uma doença infecciosa aguda 
caracterizada por um quadro neurológico que 
evolui para óbito em poucos dias. Com relação à 
conduta em caso de possível exposição ao vírus 
da raiva, assinale a alternativa correta: 
a) A transmissão da raiva se dá pela penetração 
do vírus contido na saliva do animal infectado, 
principalmente pela mordedura, mas nunca pela 
arranhadura e lambedura de mucosas. 
b) É imprescindível a limpeza do ferimento com 
água corrente abundante e sabão, ou outro 
detergente, pois essa conduta diminui o risco de 
infecção. 
c) Não há diferença quanto ao local do corpo do 
homem em que o animal mordeu, pois todos os 
casos têm o mesmo tratamento. 
d) A lambedura da pele íntegra oferece risco ao 
homem. 
e) Casos de raiva humana só devem ser 
notificados, se forem confirmados. 
 
QUESTÃO 39 
 
No momento do trauma são interrompidas as 
conexões vasculares e nervosas, sendo que, 
quanto mais extenso o traumatismo, maior é o 
número de elementos lesados. Podem ser 
encontrados nas feridas tecidos desvitalizados, 
sangue extravasado, microorganismos ou 
corpos estranhos, como terra, fragmento de 
madeira, vidro e outros, dependendo do tipo de 
acidente e do agente causa. Sobre feridas e 
curativos, marque a alternativa incorreta: 
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a) Curativo compressivo é aquele utilizado para 
reduzir o fluxo sangüíneo, promover a estase e 
ajudar na aproximação das extremidades da 
lesão. 
b) Curativos úmidos não são indicados em locais 
de inserção de cateteres, introdutores, fixadores 
externos e drenos. 
c) As feridas devem ser manipuladas da parte 
mais contaminada para a menos contaminada. 
d) A ferida é considerada contaminada quando 
aberta por trauma, grande quebra de técnica 
asséptica etc. 
e) Um dos fatores que afetam a cicatrização é a 
idade. 
 
QUESTÃO 40 
 
A administração de medicamentos requer 
bastante atenção do profissional de saúde, 
devendo o mesmo conferir sistematicamente as 
informações da substância a ser administrada, 
assim como o paciente que receberá os 
cuidados. Sobre administração de 
medicamentos, marque a alternativa incorreta: 
a) As vias de administração são divididas em 
enteral e parenteral. 
b) A via de administração de efeito mais rápido 
é a via endovenosa. 
c) A via intradérmica é muito usada em testes 
para detectar algum tipo de alergia. 
d) Em caso de traumatismo facial ou coma, é 
autorizada a administração de medicamentos 
via oral. 
e) A administração de insulina e anticoagulantes 
é feita por via subcutânea. 
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