MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
INSTRUÇÕES
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das
provas e das normas que regem este Concurso Público.
1. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo
apenas 1 (uma) a resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de 3 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O
candidato só poderá retirar-se do recinto da prova teórico-objetiva, portando o caderno de provas, após
transcorrida 1 hora e 30 minutos de seu início. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de
prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois
são parte integrante da prova.
5. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 17/09/2012, até às 23h59min, nos sites
www.fundatec.org.br e www.cachoeirinha.rs.gov.br.
7. Certifique-se de que este caderno contém 50 (cinquenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala
a sua substituição.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS À FUNDATEC.
PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Instrução: As questões de números 01 a 09 referem-se ao texto abaixo.
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Você costuma usar receitas para cozinhar? Talvez você já tenha usado e descoberto que não basta
seguir o que está escrito. Há algum mistério na execução do que vemos nas revistas e jornais, pois nem
todas as pessoas interpretam do mesmo modo as indicações. A compreensão é o que prejudica a execução
da tarefa. Os chefs incorporam as receitas ou as criam como um cientista cria seu método de pesquisa ou um
artista cria seu estilo.
O que ocorre entre a receita e sua realização é um conflito entre teoria e prática. Decepcionar-se é
fácil e perder tempo também quando não conhecemos o método e o significado dos ingredientes. Mas toda
frustração, mesmo com um guia para fazer bolo, tem seu ensinamento. Sobretudo quando se trata de uma
receita para ser feliz. Ser feliz seria como realizar a receita sem falhas. Todas as sociedades em todos os
tempos apostaram na possibilidade de uma imagem da felicidade com legenda, na qual o que é ser feliz
estivesse bem explicadinho. Pingos nos is da felicidade como confeitos em um bolo é tudo o que queríamos
da vida. Que a felicidade viesse num pacote e, lá de dentro, não precisássemos nem acionar um botão, nem
ligar o fogão.
Ser feliz poderia parecer ou ser fácil. No senso comum, o território das nossas crenças mais
imediatas, do que é partilhado por todos em ações e falas, ser feliz é uma promessa sempre revalidada.
Guimarães Rosa, o lúcido escritor de Grande Sertão: Veredas, dizia, ao contrário, que “viver é muito
perigoso”. Aristóteles, que também defendia a felicidade, foi autor da bela frase: “o ser se diz de diversos
modos” que podemos interpretar como “a vida pode ser vivida de diversas maneiras.” A felicidade não tem
um único rosto.
Immanuel Kant no século das Luzes dizia que só podemos almejar a felicidade, nos tornarmos dignos
dela, mas não podemos possuí-la. Com isso ele colocava a felicidade no lugar dos ideais que só podemos
imaginar e supor, esperar que nos orientem, mas jamais realizar. Uma receita para ser feliz seria, desta
perspectiva, um absurdo.
Se a pergunta pela felicidade, com a complexa resposta que ela exige, já não serve por seus tons
abstratos, podemos ficar com a questão bem mais prática do bem viver. Da vida nada parece mais fácil do
que simplesmente vivê-la: contemplar o que há, amar quem vive perto de nós, alegrar-se com as conquistas,
aceitar as frustrações inevitáveis, lutar pelo próprio desejo, transformar o que nos desagrada buscando o
melhor modo possível de pensar e agir. O modo mais ético e mais justo de se viver é o que todos, em
princípio, queremos. Um desejo básico que nos une e que, ao ser construído, carrega a promessa
paradisíaca da felicidade comum, do bem estar geral. Se procurarmos conselhos e fórmulas para o bem viver
não será difícil fazer uma lista de tons e cores que podemos imprimir aos nossos gestos e atos. E ainda que o
receituário seja impreciso, é válido.
O meio tom entre inteligência e emoção, entre razão e sensibilidade é a mais inexata das promessas
e a mais complexa das conquistas que um ser humano pode almejar para si mesmo. Vale, também, como
uma receita, a receita de um manjar desconhecido. Ela só existe porque podemos fazer do melhor modo
possível, usando-a como inspiração. Cada um só precisa saber que cada manjar é diferente do outro. Cada
um tem que aprender a realizar, com método próprio, sua própria alquimia. Somos seres gregários, sua
receita servirá de inspiração a outros.
(Sobre ser feliz e suas receitas. Marcia Tiburi. Adaptado. http://www.marciatiburi.com.br/artigos.htm)

QUESTÃO 01 - Considerando o que se depreende do trecho: “A compreensão é o que prejudica a execução da
tarefa.” (l.03 e 04), analise as seguintes assertivas:
I. Compreender corretamente a tarefa favorece a sua execução.
II. Compreender corretamente a tarefa prejudica a sua execução.
III. Compreender incorretamente a tarefa prejudica a sua execução.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
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QUESTÃO 02 - Considerando as funções da linguagem
no texto, marque V (Verdadeiro) ou F (Falso).

QUESTÃO 05 - O segmento “Somos seres gregários”
(l. 37) significa que

( ) Em: “Você costuma usar receitas para cozinhar?
Talvez você já tenha usado e descoberto que não
basta seguir o que está escrito.” (l. 01 e 02) - a
ênfase está no receptor.
( ) Em: “Cada um tem que aprender a realizar, com
método próprio, sua própria alquimia.” (l. 36-37) - a
ênfase está no emissor.
( ) Em: “Immanuel Kant no século das Luzes dizia que
só podemos almejar a felicidade, nos tornarmos
dignos dela” (l. 20 e 21) - a ênfase está no contexto.

A)
B)
C)
D)
E)

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de
cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

V – V – V.
F – F – V.
V – F – V.
F – V – F.
V – V – F.

somos pessoas antiquadas.
temos atitudes conservadoras.
vivemos juntos, em sociedade.
não somos inteligíveis.
não nos expressamos de forma clara.

QUESTÃO 06 - O trecho “a vida pode ser vivida” (l. 18)
traz um exemplo de figura de linguagem denominada
A) pleonasmo.
B) antonomásia.
C) metáfora.
D) comparação.
E) sinestesia.

QUESTÃO 07 - Considerando o significado contextual e
a correção gramatical, analise as formas como as
orações a seguir foram unidas em um só período.

QUESTÃO 03 - Assinale o trecho do texto que é
exemplo de Prosopopeia (personificação).
A) “é um conflito entre teoria e prática” (l. 06).
B) “quando se trata de uma receita para ser feliz”
(l. 08 e 09).
C) “viver é muito perigoso” (l. 16 e 17).
D) “A felicidade não tem um único rosto” (l. 18 e 19).
E) “a receita de um manjar desconhecido” (l. 35).

QUESTÃO 04 - “Da vida nada parece mais fácil do que
simplesmente vivê-la: contemplar o que há, amar quem
vive perto de nós, alegrar-se com as conquistas, aceitar
as frustrações inevitáveis, lutar pelo próprio desejo,
transformar o que nos desagrada buscando o melhor
modo possível de pensar e agir.” (l. 25-28).
No período acima, o uso dos dois pontos
A) delimita itens de uma colocação: o primeiro
segmento do período, anterior aos dois pontos,
anuncia uma enumeração que é especificada pelo
segundo segmento.
B) delimita itens de uma colocação: no primeiro
segmento do período, anterior aos dois pontos, há
uma síntese do segundo segmento.
C) indica mudança de foco: de narrador (primeiro
segmento do período, anterior aos dois pontos) para
citação (segundo segmento).
D) delimita itens de uma colocação: no segundo
segmento do período, posterior aos dois pontos, há
uma síntese do primeiro segmento.
E) indica mudança de foco: de citação (primeiro
segmento do período, anterior aos dois pontos) para
narrador (segundo segmento).

“Vale, também, como uma receita, a receita de um
manjar desconhecido. Ela só existe porque podemos
fazer do melhor modo possível” (l. 34-36).
I.

“Vale, também, como uma receita, a receita de um
manjar desconhecido, o qual só existe porque
podemos fazer do melhor modo possível”.
II. “Vale, também, como uma receita, a receita de um
manjar desconhecido que só existe porque
podemos fazer do melhor modo possível”.
III. “Vale, também, como uma receita: a receita de um
manjar desconhecido só existe porque podemos
fazer do melhor modo possível”.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.

QUESTÃO 08 - No trecho “Sobretudo quando se trata
de uma receita para ser feliz.” (l. 08 e 09), o advérbio
destacado possui valor
A)
B)
C)
D)
E)

de inclusão, indicando preferência.
de afirmação, indicando adversidade.
temporal, indicando antecipação.
de ordenação, indicando prioridade.
modal, indicando destaque ou realce.
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QUESTÃO 09 - Assinale a alternativa que traz um
exemplo de oração com sujeito desinencial (oculto).
A) “Há algum mistério na execução do que vemos nas
revistas” (l. 02).
B) “A compreensão é o que prejudica a execução da
tarefa” (l. 03 e 04).
C) “Com isso ele colocava a felicidade no lugar dos
ideais” (l. 21).
D) “Vale, também, como uma receita, a receita de um
manjar desconhecido.” (l. 34 e 35).
E) “Cada um só precisa saber que cada manjar é
diferente do outro” (l. 36).

QUESTÃO 10 - De acordo com a tonicidade, assinale a
alternativa cujas palavras possuem a mesma
classificação.
A)
B)
C)
D)
E)

já - sua - até.
você - cortar - útil.
próprio - prática - amáveis.
está - há - jamais.
fácil - dizia - receita.
LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11 - Dentre as competências dos
Municípios, estabelecidas no artigo 30 da Constituição
Federal, estão:
I. Manter, com a cooperação técnica e financeira da
União e do Estado, programas de educação infantil
e de ensino fundamental.
II. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da
União e do Estado, serviços de atendimento à
saúde da população.
III. Promover a proteção do patrimônio históricocultural local, observadas a legislação e a ação
fiscalizadora federal e estadual.

Para responder à questão 12, considere a Lei
Municipal nº 2.424, de 19.10.2005, e suas alterações
posteriores, que dispõe sobre a Avaliação do
Servidor Público do Município de Cachoeirinha em
estágio probatório.
QUESTÃO 12 - Segundo o Parágrafo Único do artigo 2º
da referida Lei, o Servidor Público submeter-se-á à
avaliação trimestral de desempenho, obedecidos os
princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência,
e, além desses, mais os seguintes preceitos:
I. Da razoabilidade e da publicidade.
II. Da competitividade e da seletividade.
III. Da proporcionalidade e da isonomia.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

QUESTÃO 13 - De acordo com as disposições do
capítulo IV - Do Processo Legislativo, a Lei Orgânica
Municipal poderá ser emendada mediante proposta:
I. De dois terços dos Vereadores que compõem a
Câmara Municipal.
II. Do Prefeito Municipal.
III. Do Presidente da Câmara Municipal.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

QUESTÃO 14 - Segundo o artigo 71 da Lei Orgânica
Municipal, poderão ser criados por iniciativa do Prefeito,
com aprovação da Câmara Municipal:
I.
II.
III.

Distritos.
Subprefeituras.
Regiões metropolitanas.

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.
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QUESTÃO 15 - Com base nas disposições da Lei
Orgânica Municipal, assinale V (verdadeiro) ou F (falso)
para as afirmativas que seguem, relacionadas ao
capítulo V – Do Poder Executivo.
( ) O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos para um
mandato de quatro anos.
( ) Se o Prefeito ou Vice-Prefeito não tomarem posse
decorridos 20 dias da data fixada, salvo motivo de
força maior, o cargo será declarado vago.
( ) O Secretário Municipal de Governo substituirá o
Prefeito, no caso de impedimento ou lhe sucederá
em caso de vacância.
( ) O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão ausentar-se
do Município por prazo superior a vinte dias e do
País a qualquer tempo sem prévia autorização da
Câmara.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de
cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

V – F – V – V.
F – V – V – F.
V – F – F – F.
F – F – V – V.
V – V – F – F.

QUESTÃO 16 - O artigo 128 do referido Regime,
estabelece que “após cada ________________ de
efetivo exercício no cargo, o servidor efetivo fará jus a
__________________ de licença a título de prêmio por
assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo.”
A alternativa que preenche correta e respectivamente as
lacunas do trecho acima, na ordem de ocorrência, é:
quinquênio – 03 (três) meses
quinquênio – 02 (dois) meses
quadriênio – 03 (três) meses
triênio – 02 (dois) meses
triênio – 03 (três) meses

I.
II.

prova de concurso público.
exame supletivo ou prova seletiva para ingresso
em estabelecimento de ensino nos quais estas
sejam obrigatórias.
III. prova final de disciplinas relativas ao ensino médio
e superior.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

QUESTÃO 18 - Dentre os casos arrolados no artigo 166
do referido Regime, em que será aplicada ao servidor a
pena de demissão, está a impontualidade habitual.

Para responder às questões 16 a 20, considere a Lei
Complementar nº 003, de 04.07.2006, e suas
alterações posteriores, que representa o Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de
Cachoeirinha.

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 17 - Segundo as disposições do artigo 138
do referido Regime, o servidor será dispensado do
trabalho sem prejuízo de sua remuneração, com a
devida comprovação, durante o dia de realização de:

Segundo as disposições do referido artigo, a
impontualidade habitual é a que ocorrer durante
________________
dias
no
período
de
_________________ meses, de forma intercalada ou
não.
Marque a alternativa que completa correta
respectivamente as lacunas do trecho acima.
A)
B)
C)
D)
E)

e

60 (sessenta) – 9 (nove)
60 (sessenta) – 12 (doze)
90 (noventa) – 9 (nove)
90 (noventa) – 12 (doze)
120 (cento e vinte) – 12 (doze)

QUESTÃO 19 - O ato de aplicação de penalidade ao
servidor público é de competência do Prefeito Municipal.
Conforme disposições do artigo 176 do referido Regime,
poderá ser delegada competência aos Secretários
Municipais, para aplicação das seguintes penalidades:
I. Advertência.
II. Destituição de cargo de confiança.
III. Suspensão.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.
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QUESTÃO 20 - O artigo 103 do referido Regime, define
que “O ____________________ será devido ao servidor
ativo por filhos de qualquer condição, enteado, menor
sob sua guarda ou tutela, que se encontrem
regularmente matriculados em escolas de Ensino
Fundamental, na razão de 1% do cargo efetivo do
servidor.”

Para responder à questão 22, considere a Figura 2 a
seguir.

Marque a alternativa que completa corretamente a
lacuna do trecho acima.
A)
B)
C)
D)
E)

auxílio-escolar
auxílio-ensino
auxílio-aprendizagem
auxílio-didático
auxílio-estudante
INFORMÁTICA

Para responder à questão 21, considere o trecho de
uma planilha apresentado na Figura 1 a seguir.
Figura 2
QUESTÃO 22 - Analisando a Figura 2 acima, identifique
os elementos do gráfico gerado no Excel 2007,
numerando adequadamente os parênteses abaixo.

Figura 1
QUESTÃO 21 - Na Figura 1 acima, inserindo-se na
célula D2 a seguinte entrada: B2+C2/2 seguida da
tecla ENTER, o valor apresentado na célula D2 ao final
será
A)
B)
C)
D)
E)

9
8
13
B2+C2/2
#NOME?

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Área de Plotagem.
Área do Gráfico.
Pontos de Dados.
Eixos Horizontal e Vertical.
Legenda.
Título.
Rótulo de dados.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de
cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

2 – 1 – 4 – 3 – 5 – 6 – 7.
1 – 2 – 3 – 4 – 7 – 5 – 6.
2 – 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7.
1 – 3 – 2 – 4 – 6 – 7 – 5.
2 – 1 – 5 – 7 – 4 – 6 – 3.
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QUESTÃO 23 - Relacione a Coluna 1 à Coluna 2,
associando algumas teclas de atalho do Microsoft Excel
2007 a suas respectivas funções.

QUESTÃO 26 - Considere os seguintes marcadores
deslizantes da régua do Microsoft Word 2003,
destacados na Coluna 1 e relacione-os com sua
respectiva funcionalidade, citadas na Coluna 2.

Coluna 1
Coluna 1
1)
2)
3)
4)
5)

CTRL+1
CTRL+C
CTRL+D
CTRL+B
SHIFT+F3

1)
2)

(Triângulo na Parte Superior)

3)

(Quadrado na parte inferior)

Coluna 2
(
(
(
(

) Exibe a caixa de diálogo Formatar Células.
) Copia as células selecionadas.
) Exibe a caixa de diálogo Inserir Função.
) Usa o comando Preencher Abaixo para copiar o
conteúdo e o formato da célula mais acima de um
intervalo selecionado nas células abaixo.
( ) Salva o arquivo ativo com seu nome de arquivo, local
e formato atual.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de
cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

1 – 2 – 3 – 5 – 4.
1 – 2 – 5 – 3 – 4.
3 – 2 – 5 – 1 – 4.
3 – 4 – 5 – 1 – 2.
2 – 1 – 3 – 5 – 4.

Coluna 2
( ) Define a posição de início da primeira linha do
parágrafo.
( ) Move o recuo deslocado e o recuo da primeira linha
juntos.
( ) Posiciona o começo da segunda e de todas as linhas
seguintes do texto.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de
cima para baixo, é:
A) 1 – 2 – 3.
B) 1 – 3 – 2.
C) 2 – 1 – 3.
D) 2 – 3 – 1.
E) 3 – 1 – 2.

QUESTÃO 24 - No Word 2007, a função do ícone
QUESTÃO 27 - Sobre o recurso Mala direta, disponível
no Word 2007, é possível utilizar como fonte de dados:

é
A) Inserir Caixa de Texto.
B) Alternar entre Maiúsculas/Minúsculas.
C) Limpar Formatação.
D) Realçar Texto.
E) Remover Hiperlink.

I. Documento HTML que tenha uma tabela única.
II. Documento do Word que tenha uma única tabela.
III. Arquivo texto que tenha uma estrutura de tabela,
usando vírgulas ou tabulação para estruturação.
Quais estão corretas?

QUESTÃO 25 - Sobre a opção “Marcar como Final”
disponível no Word 2007, é correto afirmar que:
I. Torna o documento somente leitura.
II. É um recurso seguro, garantindo que o documento
não poderá ser alterado.
III. É irreversível; a ação não pode ser desfeita.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

QUESTÃO 28 - Suponha que uma aplicação no
Windows XP parou de responder, e o botão fechar não
finaliza a aplicação. Qual programa utilitário pode ser
utilizado para forçar o fechamento da aplicação?
A)
B)
C)
D)
E)

Windows Explorer.
Gerenciador de Tarefas.
Internet Explorer.
Conexão de Área de Trabalho Remota.
HyperTerminal.
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QUESTÃO 29 - Relacione os aplicativos disponíveis no
Windows XP listados na Coluna 1 com sua respectiva
funcionalidade na Coluna 2.
Coluna 1
1)
2)
3)
4)
5)

Bloco de Notas.
Windows Explorer.
WordPad.
Prompt de Comando.
Windows Media Player.

Coluna 2
( ) Digitar comandos do MS-DOS.
( ) Tocar e exibir diversos tipos de arquivos de áudio e
vídeo.
( ) Exibe a estrutura hierárquica de arquivos.
( ) Criar ou editar arquivos de texto que contenham
formatação ou elementos gráficos.
( ) Edição de texto básica ou para criar páginas da Web.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de
cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

1 – 5 – 2 – 3 – 4.
4 – 5 – 2 – 1 – 3.
5 – 4 – 2 – 3 – 1.
5 – 4 – 2 –1 – 3.
4 – 5 – 2 – 3 – 1.

QUESTÃO 30 - Sobre o programa Microsoft Outlook
2007, analise as assertivas abaixo:
I. O recurso AutoArquivar exclui os itens de seu local
original no Outlook para uma pasta de arquivo
morto quando eles expiram.
II. É utilizado para navegar na Web.
III. É um programa que faz parte do conjunto de
aplicativos do Microsoft Office 2007.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31 – De acordo com a Lei nº 7.498, de 25
de julho de 1986 (COFEN), são considerados
Técnicos de Enfermagem:
I. O titular do diploma ou do certificado de Técnico
de Enfermagem, expedido de acordo com a
legislação e registrado pelo órgão competente.
II. O titular do diploma a que se refere a Lei nº
2.822, de 14 de junho de 1956.
III. O pessoal enquadrado como Técnico de
Enfermagem, nos termos do Decreto-lei nº 299,
de 28 de fevereiro de 1967.
IV. O titular do diploma ou do certificado legalmente
conferido por escola ou curso estrangeiro,
registrado em virtude de acordo de intercâmbio
cultural ou revalidado no Brasil como diploma de
Técnico de Enfermagem.
V. O titular do diploma ou do certificado a que se
refere o inciso III do art. 2º da Lei nº 2.604, de 17
de setembro de 1955, expedido até a publicação
da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas I, IV e V.
Apenas I, II, III e IV.
Apenas I, III, IV e V.

QUESTÃO 33 – A vacina BCG é prioritariamente
indicada para crianças de 0 a 4 anos, com
obrigatoriedade para menores de 1 ano, como dispõe
a Portaria nº 452, de 6 de dezembro de 1976, do
Ministério da Saúde (Brasil, 2008d), e a Portaria no
3.030, de outubro de 2010, que institui em todo o
território nacional os calendários de vacinação do
Ministério da Saúde (Brasil, 2010).
De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2011), a
vacina BCG está indicada:
I. Ao nascer, ainda na maternidade, os recémnascidos com peso maior ou igual a 2 kg ou na
primeira visita à unidade de saúde.
II. Para lactentes que foram vacinados e não
apresentam cicatriz vacinal após seis meses
devem ser revacinados apenas mais uma vez.
III. Crianças, incluindo as indígenas, de 0 a 4 anos,
preferencialmente em menores de 1 ano.
IV. Contatos de hanseníase comprovadamente
vacinados com a primeira dose – administrar
outra dose de BCG. Manter o intervalo mínimo
de seis meses entre as doses.
V. Crianças HIV positivas: A vacina BCG-ID deve
ser administrada ao nascer ou o mais
precocemente possível. Para as crianças que
chegam aos serviços ainda não vacinadas, a
vacina está contraindicada na existência de
sintomas ou sinais de imunodeficiência.
Quais estão corretas?

QUESTÃO 32 – Por _________ compreendemos a
valorização dos ___________ implicados no processo
de produção de saúde. Os valores que norteiam essa
política são a ___________ e o protagonismo dos
sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, os
___________ e a participação __________ nas
práticas de saúde.
Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do trecho acima.
A) Humaniza SUS – diferentes níveis – atenção –
vínculos solidários – coletiva
B) humanização – diferentes sujeitos – autonomia –
vínculos solidários – coletiva
C) humanização – diferentes níveis – educação –
vínculos solidários – coletiva
D) Humaniza SUS – diferentes níveis – educação –
vínculos solidários – coletiva
E) Humaniza SUS – diferentes sujeitos – autonomia –
vínculos solidários – grupal

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas II, III e IV.
Apenas I, II, III e IV.
Apenas I, III, IV e V.
Apenas II, III, IV e V.
I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 34 – Em relação ao calendário básico de
vacinação da criança (Brasil, Ministério da Saúde),
que vacina a criança deve receber a primeira dose
aos 12 meses de idade e a segunda dose deve ser
administrada aos 4 anos de idade?
A) Pentavalente.
B) Tetravalente vacina adsorvida difteria, tétano,
pertussis e Haemophilus influenzae b (conjugada).
C) Trivalente viral, vacina sarampo, caxumba e
rubéola.
D) Febre Amarela.
E) Trivalente bacteriana, vacina adsorvida difteria,
tétano, pertussis.
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QUESTÃO 35 – De acordo com a Portaria nº 104, de
25 de janeiro de 2011, ________________ significa
uma
enfermidade
ou
estado
clínico,
independentemente de origem ou ______________,
que represente ou possa representar um dano
significativo para os seres _______________.

QUESTÃO 39 – O Uripem é uma cobertura de
borracha macia que fica ao redor do pênis conectado
em uma extensão e coletor de urina em sistema
aberto (Volpato, 2009). Considerando o exposto,
analise as assertivas a seguir referentes à descrição
desse procedimento:

Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do trecho acima.

I.
II.
III.
IV.
V.

A)
B)
C)
D)
E)

Agravo – fonte – vivos
Evento – fonte – humanos
Doença – fonte – humanos
Doença – fonte – vivos
Agravo – fonte – humanos

Quais estão corretas?

QUESTÃO 36 – De acordo com o Ministério da
Saúde (2009) – Saúde da Criança - Nutrição Infantil
Aleitamento Materno e Alimentação Complementar,
qual dos seguintes aspectos NÃO está relacionado
para ser discutido com as mães que planejam
amamentar os seus filhos?
A)
B)
C)
D)
E)

Verificar a prescrição de Enfermagem.
Lavar as mãos.
Cobrir a região genital com uma toalha.
Trocar o dispositivo de Uripen diariamente.
Verificar se a região do pênis está limpa e seca.

Comportamento normal do bebê.
Aspecto do leite.
Número de mamadas por dia.
Duração das mamadas.
Retorno do pai ao trabalho.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas II, III e V.
Apenas I, II, III e V.
Apenas I, II, IV e V.
Apenas I, III, IV e V.
I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 40 – É função do Técnico de Enfermagem
auxiliar o Enfermeiro nas ações de planejamento.
Para o Ministério da Saúde (Brasil, 2001), a
estimativa populacional é um dado indispensável para
o cálculo da população-alvo da vacinação. Para a
atividade de vacinação, é importante a disponibilidade
de dados da população por faixa de idade, assim
detalhado:

QUESTÃO 37 – Portaria nº 1.679, de 19 de setembro
de 2002, que dispõe sobre a estruturação da Rede
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador
no SUS, é denominada

I.
II.
III.
IV.
V.

A)
B)
C)
D)
E)

Assinale a alternativa cujas assertivas acima
expostas contemplam a segmentação da população
por faixa de idade conforme o recomendado pelo
Ministério da Saúde (BRASIL, 2001).

RENAIST.
RENAST.
RENAV.
RINAV.
RENAVST.

QUESTÃO 38 – Para o Ministério da Saúde (Brasil,
2008. DENGUE manual de procedimentos de
enfermagem), qual das opções abaixo relacionadas
NÃO está entre os sinais de choque do paciente com
Dengue:
A) Dor abdominal intensa e contínua.
B) Hipotensão arterial.
C) Pressão arterial convergente (PA diferencial
<20mmHg).
D) Enchimento capilar lento (>2 segundos).
E) Extremidades frias, cianose.

A)
B)
C)
D)
E)

Menores de um ano.
Menores de cinco anos.
Mulheres em idade fértil e gestantes.
Menores de 15 anos.
Maiores de 60 anos.

Apenas I, II, III e V.
Apenas I, II, IV e V.
Apenas I, III, IV e V.
Apenas II, III, IV e V.
I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 41 – De acordo com a Portaria nº
399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, ser orientado
pelos
indicadores,
objetivos,
metas
e
responsabilidades que compõem o respectivo Termo
de Compromisso de Gestão, que faz parte da
implantação e monitoramento dos pactos pela vida e
de gestão, diz respeito ao
A)
B)
C)
D)
E)

Processo de Implantação.
Processo de Monitoramento.
Processo de Direção e Articulação do SUS.
Processo de Direção e Monitoramento.
Processo de Direção e Implantação.
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QUESTÃO 42 – Ao prestar assistência de
enfermagem ao paciente, o Técnico de Enfermagem
precisa estar ciente de que as mãos constituem a
principal via de transmissão de microrganismos
durante a assistência prestada aos pacientes, pois a
pele é um possível reservatório de diversos
microrganismos, que podem se transferir de uma
superfície para outra, por meio de contato direto (pele
com pele), ou indireto, através do contato com objetos
e superfícies contaminados. Nesse sentido, as mãos
dos profissionais que atuam em serviços de saúde
podem ser higienizadas utilizando-se
A)
B)
C)
D)
E)

água e sabão, álcool e antisséptico.
preparação alcoólica, água e antisséptico.
preparação alcoólica e antisséptico.
água e sabão, preparação alcoólica e antisséptico.
água e sabão e preparação alcoólica.

QUESTÃO 45 – A hanseníase é endêmica no Brasil,
e, a cada ano, são 47.000 novos casos, dos quais
23,3% com graus de incapacidade I e II. Essa
situação afeta a vida de milhares de pessoas, porque
a doença compromete mecanismos de defesa, como
a capacidade de sentir dor, a visão e o tato, tornandoas mais vulneráveis aos riscos de acidentes,
queimaduras, feridas, infecções, amputações, entre
outros. (Brasil, 2008. Manual de Prevenção de
Incapacidades em Hanseníase). O diagnóstico
__________, o tratamento e a prevenção são ações
__________ para bloquear a transmissão da doença,
reduzir ___________, assim como para ___________
o medo e o preconceito que causam discriminação e
danos psíquicos, morais e sociais aos doentes, a
seus familiares e à sociedade.
Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do trecho acima.

QUESTÃO 43 – Durante uma visita domiciliar, o
Técnico de Enfermagem encontrou uma criança com
11 meses de idade com uma doença infecciosa
aguda, com febre, acompanhada de tosse produtiva,
corrimento seromucoso do nariz e dor nos olhos,
conjuntivite e fotofobia. Nas últimas 24 horas, surgiu
na altura dos pré-molares, na região gemiana, o sinal
de Koplik e posteriormente apareceu o exantema. O
Técnico de Enfermagem encaminhou a criança para
consulta médica. Os sinais e sintomas acima citados
são característicos de

A) tardio
– prioritárias
– incapacidades e
deformidades – construir
B) tardio
– prioritárias
– incapacidades e
deformidades – desconstruir
C) precoce – prioritárias – incapacidades e
deformidades – construir
D) precoce – prioritárias – incapacidades e
deformidades – desconstruir
E) precoce – tardias – incapacidades e deformidades
– construir

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 46 – De acordo com a Organização
Mundial de Saúde (OMS, 2001), cerca de
___________ dos centros urbanos de todo o mundo
consomem abusivamente substâncias psicoativas
independentemente da idade, do sexo, do nível de
instrução e do poder aquisitivo. A despeito do uso de
substâncias psicoativas de caráter ilícito, e
considerando qualquer faixa etária, o uso indevido de
____________ tem a maior prevalência global,
trazendo também as mais graves consequências para
a saúde pública mundial (Brasil, 2003).

Varicela.
Alergia.
Sarampo.
Rubéola Congênita.
Dengue.

QUESTÃO 44 – A vacina contra a Febre Amarela é
altamente imunogênica e pode ser administrada a
partir dos 9 meses de idade, podendo apresentar
várias reações de hipersensibilidade (Brasil, 2008).
Nesse sentido, qual das alternativas abaixo NÃO é
considerada uma reação de hipersensibilidade?
A)
B)
C)
D)
E)

Erupção cutânea.
Urticária.
Cefaleia.
Broncoespasmo.
Reações anafiláticas, inclusive choque.

Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do trecho acima.
A)
B)
C)
D)
E)

15% da população – álcool e tabaco
10% da população – álcool e crack
15% da população – álcool, tabaco e crack
10% da população – álcool e tabaco
10% da população – álcool, tabaco e crack
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QUESTÃO 47 – A prevenção da violência intrafamiliar
deve estar inserida em ações de comunicação,
culturais e econômicas, que sejam capazes de gerar
uma consciência coletiva e um compromisso frente
aos problemas de discriminação e desigualdades aos
quais estão submetidos os diferentes grupos
populacionais (Brasil, 2002). Entre as medidas
preventivas que podemos realizar contra a violência a
pessoas portadoras de deficiência podemos citar:
I. Atuar na mudança das crenças, tabus e valores
culturais envolvendo os papéis de gênero,
geracionais, relações de poder na família.
II. Afirmar novas concepções e novos modelos de
poder.
III. Incentivar estratégias e atitudes de respeito e
justiça na resolução de conflitos.
IV. Incentivar o respeito e a legitimação de
interesses divergentes como parte do processo
democrático.
V. Incentivar o reconhecimento e a tolerância frente
às diferenças.

QUESTÃO 49 – A vaginose bacteriana e a
candidíase não são consideradas DST. São infecções
do trato genital inferior muito prevalentes e requerem
tratamento oportuno e adequado (Brasil, 2006). A sua
presença aumenta o risco de infecção pelo
A)
B)
C)
D)
E)

HIV e outras DST.
Tétano.
Sarampo.
Rota Vírus.
Parvavírus.

QUESTÃO 50 – Para Smeltzer, qual dos sinais e ou
sintomas abaixo relacionados NÃO é fator de risco
para Doença Articular Degenerativa (Osteoartrite)?
A)
B)
C)
D)
E)

Hipoglicemia.
Obesidade.
Lesão articular prévia.
Idade aumentada.
Deformidade anatômica.

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I, II, III e V.
Apenas I, II, IV e V.
Apenas I, III, IV, V.
Apenas II, III, IV e V.
I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 48 – As queimaduras são o maior trauma
a que um ser humano pode ser exposto. Nenhum
outro tipo de trauma desencadeia uma resposta
metabólica tão intensa e com tantas repercussões em
praticamente todos os órgãos e sistemas. Sua
gravidade é determinada principalmente pela
extensão da superfície corporal queimada e pela
profundidade (Brasil, 2010). Do ponto de vista
evolutivo das lesões, as queimaduras são
classificadas em diferentes graus. Baseado no
exposto acima, assinale a alternativa que
corresponde à queimadura de segundo grau.
A) Atinge apenas a epiderme. O local apresenta
hiperemia ou vermelhidão, calor, edema discreto,
ardência e ressecamento da pele.
B) Atinge a derme, podendo ser superficial e
profunda, e tem como característica a presença de
flictenas ou bolhas com conteúdo líquido ou
coloide; apresenta edema que atinge regiões
circunvizinhas, apresentando dor intensa.
C) Destrói todas as camadas da pele, atingindo
tecidos adjacentes e profundos, originando
cicatrização hipertrófica por segunda intenção.
D) Atinge a epiderme e todas as camadas da pele. O
local apresenta hiperemia ou vermelhidão, calor,
edema discreto, ardência e ressecamento da pele.
E) Atinge apenas a epiderme, podendo ser superficial
e profunda, e tem como característica a presença
de flictenas ou bolhas com conteúdo líquido ou
coloide; apresenta edema que atinge regiões
circunvizinhas, apresentando dor intensa.
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