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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de 
escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de 
inscrição e no cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao 
fiscal de sala. 
 
 

2. Esta prova contém 40 questões objetivas, sendo 05 de Língua Portuguesa, 05 de Noções de Informática, 
05 de Meio Ambiente, 05 de Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado e 20 de Conhecimentos 
Específicos. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há 
espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8:30h e 
término às 12:30h (horário de Belém). 
 
 

3. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTÃO RESPOSTA, 
considerando a numeração de 01 a 40. 
 
 

4. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte 
superior do CARTÃO RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique 
imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 
 

5. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 
 

6. Utilize somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois não serão consideradas marcações a lápis 
no CARTÃO RESPOSTA. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de 
suas respostas. 
 
 

7. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO RESPOSTA.  
 
 

8. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta por erro do candidato. O cartão resposta só 
será substituído se for constatada falha de impressão. 
 
 

9. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 
 

10. O candidato deverá devolver no final da prova, o cartão-resposta e o boletim de questões, recebidos. 
 
 

11. Será automaticamente eliminado do concurso público do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do 
Pará, o candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 01/2009-
SEAD/IASEP. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 



 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 01 A 04, LEIA O TEXTO A SEGUIR, UM FRAGMENTO  

DA CRÔNICA “A COMPLICADA ARTE DE VER”, DE RUBEM ALVES. 
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Ela entrou, deitou-se no divã e disse: "Acho que estou ficando 
louca". Eu fiquei em silêncio aguardando que ela me revelasse 
os sinais da sua loucura. "Um dos meus prazeres é cozinhar. 
Vou para a cozinha, corto as cebolas, os tomates, os pimentões 
- é uma alegria! Entretanto, faz uns dias, eu fui para a cozinha  
para fazer aquilo que já fizera centenas de vezes: cortar  
cebolas. Ato banal sem surpresas. Mas, cortada a cebola, eu  
olhei para ela e tive um susto. Percebi que nunca havia visto  
uma cebola. Aqueles anéis perfeitamente ajustados, a luz se 
refletindo neles: tive a impressão de estar vendo a rosácea de  
um vitral de catedral gótica. De repente, a cebola, de objeto a  
ser comido, se transformou em obra de arte para ser vista! E o  
pior é que o mesmo aconteceu quando cortei os tomates, os 
pimentões... Agora, tudo o que vejo me causa espanto." 
Ela se calou, esperando o meu diagnóstico. Eu me levantei,  
fui à estante de livros e de lá retirei as "Odes Elementales", de  
Pablo Neruda. Procurei a "Ode à Cebola" e lhe disse: "Essa  
perturbação ocular que a acometeu é comum entre os poetas. Veja o que Neruda disse de  
uma cebola igual àquela que lhe causou assombro: 'Rosa de água com escamas de cristal'.  
Não, você não está louca. Você ganhou olhos de poeta... Os poetas ensinam a ver". 

 
http://www.releituras.com/i_airon_rubemalves.asp 

 

 

 
01. O excerto do texto A complicada arte de ver é, quanto à tipologia textual, predominantemente 
(A) informativo: o autor fornece informações sobre o sentido da visão. 
(B) descritivo: o autor descreve a perturbação ocular que acomete os poetas. 
(C) narrativo: trata-se do relato de uma paciente sobre suas vivências recentes. 
(D) injuntivo: o terapeuta, após diagnosticar sua paciente, diz-lhe como deve proceder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



02. Considere os enunciados abaixo: 
I.  Os poetas ensinam a descobrir a beleza e a poesia das coisas. 
II. A mulher foi acometida de uma grave e incurável perturbação ocular. 
III. A mulher considerava-se louca por surpreender-se com as coisas que via. 
IV. O terapeuta experimenta espanto e assombro diante dos sinais de loucura da mulher. 

 
Em relação às idéias desenvolvidas no texto A complicada arte de ver, está correto o que se afirma em 
(A) I e III 
(B) III e IV 
(C) I, II e III 
(D) I, II e IV 

 
03. Quanto aos fatos gramaticais da língua, é correto afirmar que o(s) 
(A) verbo “fazer” (linha 5), em sua primeira ocorrência no texto, é impessoal: indica tempo decorrido. 
(B) ponto de exclamação, em suas duas ocorrências (linhas 5 e 12), indica entusiasmo e alegria. 
(C) emprego da crase é optativo em “fui à estante de livros” (linha 16), e obrigatório em “Ode à 

cebola”(linha 17). 
(D) vocábulos “entretanto” (linha 5) e “mas” (linha 7) poderiam ser substituídos, respectivamente, por 

“entrementes” e “todavia”, sem prejuízo de sentido. 
 
04. Levando-se em consideração as recomendações da gramática normativa, é falso afirmar que 
(A) a locução “havia visto” (linha 8) equivale a “vira”. 
(B) “estar vendo” (linha 10) tem, no contexto em que ocorre, o mesmo sentido de “ver”. 
(C) a forma verbal “fizera” (linha 6) poderia ser substituída por “fazia”, sem qualquer alteração na 

correlação temporal. 
(D) se pode substituir “se refletindo” (linhas 9-10) por “que se refletia”, apesar das diferenças sintáticas 

entre as duas construções. 
 
05. No que diz respeito à redação oficial, o documento não está classificado corretamente em 
(A) Exemplo de REQUERIMENTO 

MARIA BERNADETE HALFELD, servidora ocupante do cargo de professora deste estabelecimento 
de ensino, vem mui respeitosamente solicitar a V.S.ª licença-maternidade a ser gozada no segundo 
semestre deste ano. 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 

Belém, 4 de janeiro de 2010. 
(B) Exemplo de MEMORANDO 

Eu, Fernando Cunha, RG xxx, Diretor da EE..... de ......, declaro para fins da classificação a que se 
refere o artigo 14 do Decreto n.º 14.329, de 29 de novembro de 2009, que Rodrigo Souza, RG xxx, 
contava até 30/06 com o seguinte tempo de serviço como docente, no magistério oficial do Estado 
do Pará: 

a. de 1ª à 4ª série do ensino fundamental: ..... dias; 
b. de 5ª à 8ª série do ensino fundamental: ..... dias. 

 
(C) Exemplo de OFÍCIO 

Senhor Diretor da XXX: 
Com o objetivo de estabelecer um diagnóstico da produção acadêmica desta instituição de ensino 
superior, para servir de base a um programa institucional de indução à pesquisa, a ser posto em 
prática em 2010, solicitamos a V.S.ª que encaminhe os dados relacionados aos docentes que 
constam na relação anexa, para que possam ser feitas as inclusões e/ou alterações que julgarem 
necessárias. Ressaltamos que os dados foram obtidos do Currículo Lattes, no período de 2005 a 
2009. 
Solicitamos que o envio das alterações seja feito até o dia 9 de janeiro do corrente ano. 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 
 



(D) Exemplo de ATA 
Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e nove,  às onze horas, na sede da SUSEP, no 
décimo segundo andar, no auditório, no prédio situado à rua Buenos Aires duzentos e cinquenta e 
seis, Centro/RJ,  reuniram-se a Senhora Pregoeira juntamente com sua Equipe de Apoio, para dar 
início à abertura da sessão pública referente à licitação na modalidade Pregão, que tem por objeto a 
aquisição de três mil e setecentas resmas de papel para impressão, material celulose vegetal, tipo 
A4, gramatura 75 g/m2, comprimento 297 mm, aplicação fotocópia, cor branca, largura 210 mm, 
conforme especificação e quantificação contidas no Termo de Referência, Anexo I do edital. 
Participaram do certame as empresas: Mamccivirb do Brasil Com. de Papéis Maq. e Serviços Ltda., 
Office Line Comércio de Informática Papelaria Ltda., Pit Stop 10 Material de Escritório e Presentes 
Ltda., Turiaçu Papéis Ltda., Stop II Papéis e Papelaria Ltda., estando todas devidamente 
credenciadas através dos seus respectivos representantes legais [...]. 

 
INFORMÁTICA 

06.  O comando do menu “Iniciar” do Windows XP que permite ao usuário a digitação de um 
comando ou o nome de arquivo ou pasta para ser aberto (carregado) no computador é o 
(A)  Comandar 
(B)  Executar  
(C)  Funcionar 
(D)  Arquivar   

 
07. No Windows XP, os programas em execução são apresentados em janelas. Dentre os componentes 
que formam uma janela, a Barra de Título é a barra superior que apresenta o nome da janela, 
mostrando na sua extremidade esquerda o Ícone de Controle e, à sua direita, os botões 
(A)  Encolher, Expandir, Fechar  
(B)  Minimizar, Expandir, Fechar 
(C)  Minimizar, Maximizar e Fechar 
(D)  Reduzir, Maximizar e Fechar  

 
08. No Microsoft Internet Explorer 6, a barra da janela que exibe informações importantes, tais como o 
endereço da página que está sendo carregada, da página carregada atualmente ou o endereço do link 
que está se apontando com o mouse é a  
(A)  Status  
(B)  Endereço 
(C)  Ferramenta  
(D)  Título  
 
09. Dentre as Pastas do Outlook Express 6, aquela que mostra as mensagens que foram criadas mas 
que ainda não foram enviadas é a 
(A)  Caixa de Entrada  
(B)  Rascunhos  
(C)  Locais  
(D)  Notícias 
 
10. No Windows Explorer, quando o usuário quer enviar um arquivo já selecionado para o volume (A:), 
que representa a unidade de disquete, é necessário clicar com o botão direito do mouse sob o arquivo, 
selecionando no menu pop-up a opção 
(A)  Selecionar para  
(B)  Empurrar para  
(C)  Submeter para  
(D)  Enviar para  

MEIO AMBIENTE 
 
11. Determinar a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público em caráter 
geral ou condicional é competência do 
(A) Presidente da República  
(B) Ministério do Meio Ambiente 
(C) Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(D) Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 



 
12. É um dos princípios básicos da Política Estadual do Meio Ambiente: 
(A) Combate à pobreza e à marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais 
(B) Desenvolvimento de pesquisas orientadas para o uso racional de recursos ambientais 
(C) Definição das áreas prioritárias da ação governamental relativas à questão ambiental 
(D) Criação de instrumentos e meios de preservação e controle do meio ambiente 
 
13. Tendo em vista que o combate à pobreza é uma responsabilidade conjunta de todos os países, foi 
proposta no Capítulo 3 da Agenda 21 a área de programa: 
(A) Proteção dos grupos vulneráveis  
(B) Capacitação dos pobres para a obtenção de meios de subsistência sustentáveis 
(C) Desenvolvimento de políticas e estratégias de estímulo a mudanças nos padrões insustentáveis de 

consumo  
(D) Obtenção da participação popular e promoção do desenvolvimento de recursos humanos para a 

agricultura sustentável 
 
14. A realização de um processo de consultas pela autoridade local a sua população, recomendado na 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida em 1992, tem 
como objetivo a construção da 
(A) Agenda 21  
(B) Agenda 21 participativa 
(C) Agenda 21 municipal  
(D) Agenda 21 local  
 
15. As espécies que se encontram em áreas de distribuição natural são consideradas pela Política de 
Meio Ambiente do Estado do Pará como 
(A) Nativas  
(B) Autóctones 
(C) Biodiversidade 
(D) Potencial genético 
 

REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO ESTADO 
 

16. A alternativa que apresenta forma de provimento originário do servidor público civil estadual é  
(A) ascensão  
(B) nomeação 
(C) readaptação 
(D) remoção 
 
17. No que concerne aos direitos e vantagens financeiras do servidor estadual, considere: 
I. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas 
ao servidor pelo exercício de cargo público. 
II. Subsídio é o tipo de sistema remuneratório devido exclusivamente aos servidores ocupantes de 
cargo efetivo já aposentados. 
III. Vencimento é a retribuição pecuniária mensal pelo exercício de cargo público, com valor fixado em 
lei, reajustado periodicamente de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo. 
 
Estão corretos os itens: 
(A) I e II, somente  
(B) I e III, somente 
(C) II e III, somente 
(D) I, II e III  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. Sobre os deveres e as proibições do servidor público estadual, considere: 
I. Cumprir as ordens superiores, em qualquer circunstância, é dever do servidor público estadual. 
II. Ao servidor é atribuído o dever de atender ao público em geral com presteza, prestando as 
informações requeridas, posto que protegidas por sigilo. 
III. O servidor não deve guardar sigilo sobre assunto da repartição, já que a Administração Estadual é 
pública, e seus assuntos são pertinentes à coletividade. 
IV. Deve o servidor tratar com urbanidade apenas àqueles que lhe despenderem tratamento recíproco. 
 
Estão incorretos os itens: 
(A) I, III e IV, somente 
(B) I e IV, somente 
(C) II e III, somente 
(D) I, II, III e IV 
 
19. Assinale a alternativa incorreta: 
(A) O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento facultativo 

em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.  
(B) Reversão é o retorno do servidor aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem 

declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. 
(C) Promoção é a ascensão vertical na carreira, quando se passa de um cargo inferior para outro 

superior. 
(D) Reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo antes ocupado quando sua demissão foi 

anulada por decisão administrativa ou judicial, tendo direito ao ressarcimento de remuneração e 
vantagens não percebidas. 

 
20. Acerca da acumulação de cargos públicos no âmbito do Governo do Estado do Pará, assinale a 
alternativa correta: 
(A) Em regra, o Regime Jurídico Único dos servidores estaduais permite a acumulação remunerada de 

cargos públicos.  
(B) A vedação de acumular é extensiva a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações, 

empresas públicas e sociedades de economia mista pertencentes apenas ao Governo do Estado do 
Pará. 

(C) No âmbito da Administração Pública estadual, a acumulação é excepcionalmente permitida, desde 
que haja compatibilidade de horários e haja observância ao disposto na Constituição da República 
Federativa do Brasil. 

(D) O servidor estadual poderá exercer permanentemente, no máximo, até dois cargos em comissão, 
desde que não seja remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Os profissionais de enfermagem devem conhecer o código de ética de enfermagem para promover 
o desenvolvimento profissional de forma digna e respeitosa, além de fornecer o conhecimento dos 
riscos da aplicação de infrações e penalidades. Com base neste contexto, marque a alternativa correta:  
(A) Infração ética é a omissão ou conivência que implica em desobediência e/ou inobservância às 

disposições do código de ética dos profissionais de enfermagem. 
(B) A gravidade da infração é caracterizada pela análise de fatos e causas do dano, suas 

conseqüências e o tempo de serviço do profissional de enfermagem. 
(C) Os órgãos que impõem penalidades são o conselho federal de enfermagem e o conselho municipal 

de saúde. 
(D) A suspensão consiste na proibição do exercício de enfermagem por um período não superior a 29 

(vinte e nove) dias. 
 
22. Ao administrar um medicamento, o técnico de enfermagem deve levar em consideração os vários 
fatores que permeiam este procedimento, principalmente no que diz respeito às complicações de 
correntes da ação do medicamento no organismo. Ao se administrar um digitálico em pacientes 
cardíacos, o técnico de enfermagem deve tomar o seguinte cuidado: 
(A) avaliar o pulso apical e radial do paciente 
(B) avaliar a presença de hipertermia 
(C) observar o uso de hipoglicemiantes pelo paciente 
(D) avaliar o nível de consciência do paciente 
 



23. A senhora M.R.L. foi submetida a uma paracentese para retirada de líquido da cavidade peritoneal; 
durante o procedimento, o enfermeiro solicitou ao técnico de enfermagem a verificação em intervalos 
regulares do seguinte sinal vital:  
(A) temperatura 
(B) respiração 
(C) freqüência do pulso 
(D) pressão arterial 
 
24. Um paciente, vítima de atropelamento, deu entrada na urgência e emergência de um hospital de 
referência em Belém do Pará; o clínico detectou que a vítima estava inconsciente. Desta forma, este 
profissional direcionou o atendimento, seguindo a ordem de prioridade na triagem. A alternativa correta 
no atendimento prioritário é 
(A) hemorragias, lesões cranianas e vias aéreas 
(B) lesões cervicais, lesões abdominais e ausência de diurese 
(C) vias aéreas, hemorragias e lesões cervicais 
(D) vias aéreas, lesões torácicas e ausência de diurese 
 
25. Quando um paciente apresenta retenção urinária, devemos tomar todas as medidas preventivas 
para impedir complicações. Entre as medidas indicadas nas alternativas, marque aquela que pode 
ocasionar complicações 
(A) encorajar a micção 
(B) abrir uma torneira próxima ao paciente 
(C) incentivar o uso do urinol ou comadre 
(D) oferecer líquidos  
 
26. A infecção pode ser considerada como a invasão de microorganismos nos tecidos corporais, 
promovendo o surgimento de sinais e sintomas, assim como uma resposta imunológica do organismo. 
De acordo com a classificação das áreas hospitalares quanto ao risco de transmissão, aquela em que  
existe menor risco de transmissão de doenças chama-se  
(A) área não-crítica 
(B) área semi-crítica 
(C) área crítica 
(D) área de isolamento 
 
27. A alimentação do paciente por sonda nasogástrica ou nasoentérica é um procedimento que exige 
cuidados de enfermagem no sentido de prevenir complicações e promover a eficácia da administração 
de dietas. Marque abaixo a alternativa correta quanto aos cuidados na administração de alimentos por 
sonda nasogátrica:  
(A) manter a cabeceira elevada a 30° e  observar a velocidade do fluxo da dieta 
(B) observar a tolerância do paciente quanto à dieta através de sintomas como náuseas, cefaléia e 

inchaço  
(C) observar sinais de desidratação, como mucosas secas, aumento da diurese e salivação 
(D) avaliar volumes residuais logo após a administração da dieta  
 
28. A senhora R.S.C., de 35 anos, foi internada para tratamento clínico de úlcera péptica. No momento 
em que estava se alimentando, engasgou-se com um pedaço de carne. O técnico de enfermagem que 
estava próximo da paciente colocou-a em pé e, segurando-a por traz, com os braços em volta da 
cintura, fez pressão para cima logo abaixo da costela, na região do diafragma, para permitir a expulsão 
do alimento. Nesse momento, o profissional usou a técnica chamada Manobra de  
(A) Valsalva 
(B) Heimlich 
(C) Douglas 
(D) Gutembergue 
 
 
 
 
 
 



29. A traqueostomia é um procedimento realizado com o objetivo de promover uma via aérea 
permeável. A enfermagem tem um importante papel nos cuidados a pacientes traqueostomizados. Nas 
alternativas abaixo, marque a opção correta quanto a estes cuidados. 
(A) A pressão do balonete deve ser monitorada a cada 6 horas.  
(B) Em pacientes com ventilação mecânica, o balonete do tubo de traqueostomia deve ficar 

continuamente inflado. 
(C) Em pacientes com cânula metálica, a troca da cânula interna deve ser feita a cada dois dias. 
(D) Em pacientes com cânula plástica sem ventilação mecânica, o cuff deve ser desinsuflado somente 

no momento das refeições. 
 
30. Quando um paciente apresenta um sistema de drenagem de tórax, alguns cuidados de enfermagem 
devem ser realizados, objetivando prevenir a entrada de ar no espaço intrapleural. A alternativa abaixo 
que melhor evidencia esse cuidado é 
(A) colocar solução fisiológica 0,9% ou água esterilizada no frasco de drenagem, deixando a ponta do 

tubo imersa cerca de 2 a 3 cm. 
(B) conectar o prolongamento do frasco ao tórax, sem deixar contaminar 
(C) deixar o frasco de drenagem em um nível acima do tórax do paciente 
(D) vedar com esparadrapo a conexão dreno-prolongamento 
 
31. A amebíase é uma infecção causada por protozoário, com alta incidência em países em 
desenvolvimento, e responsável pela ocorrência de 50 milhões de casos invasivos/ano. Uma das 
medidas de controle dessa doença seria 
(A) o consumo de alimentos e verduras ricos em ferro para evitar a desnutrição e a anemia 
(B) filtrar a água de beber para destruir os cistos e trofozoítos da ameba 
(C) investigar os contatos e a fonte de infecção 
(D) manter os alimentos cozidos sob refrigeração 
 
32. Compareceu a uma unidade de saúde o senhor M.J.P., com febre alta acompanhada de calafrios, 
suores e cefaléia, sendo confirmado o diagnóstico de malária. Diante disso, o profissional de saúde deu 
as seguintes orientações sobre o controle dessa doença: 
(A) tratar a água de beber 
(B) usar repelentes e telas em portas e janelas 
(C) evitar consumir alimentos crus 
(D) lavar as mãos após uso do sanitário 
 
33. Foi atendido no programa de doenças sexualmente transmissíveis em uma unidade municipal de 
saúde um jovem que, após diagnóstico clínico-epidemiológico, foi confirmado como portador de 
linfogranuloma venéreo. Para prevenir essa doença, uma das medidas que deveria ter sido tomada 
seria: 
(A) utilizar preservativos 
(B) realizar a quimioprofilaxia com a amicacina 
(C) evitar compartilhar roupas e toalhas 
(D) realizar a higiene íntima após a relação sexual 
 
34. A Sífilis adquirida é uma doença infectocontagiosa sistêmica, de evolução crônica, ocasionada pelo 
Treponema pallidum. Essa doença apresenta como uma das medidas de controle 
(A) tratar as úlceras anogenitais precocemente 
(B) educação em saúde, de modo geral 
(C) destino adequado dos dejetos 
(D) tratamento de um dos parceiros 
 
35. Um paciente foi internado em um hospital de referência em doenças infecciosas com o diagnóstico 
de Doença de Chagas (DC). Ao administrar uma medicação endovenosa sem luvas de procedimento, o 
técnico de enfermagem teve contato direto com o sangue do paciente, podendo ter adquirido a doença. 
Esse modo de transmissão da DC pode ser evitado com o (a)  
(A) controle químico de vetores com inseticidas no hospital 
(B) controle de qualidade rigoroso de hemoderivados 
(C) cuidado de higiene na manipulação artesanal de alimentos 
(D) utilização de equipamentos de biossegurança 
 



36. Uma criança de 6 meses de idade,  acompanhada de sua mãe, compareceu à sala de vacina de 
uma unidade municipal de saúde e foi atendida pelo técnico de enfermagem que, após analisar a 
carteira de vacinação da criança, constatou que a mesma estava em dia com as vacinas anteriores. 
Desse modo, registrou na carteira e administrou as seguintes doses e vacinas 
(A) 2ª. dose da Vacina tetravalente (DTP + Hib) e Vacina contra hepatite B 
(B) reforço da Vacina tetravalente (DTP + Hib) e VOP (vacina oral contra pólio) 
(C) 3ª. dose da Vacina tetravalente (DTP + Hib), VOP (vacina oral contra pólio) e Vacina contra hepatite 

B 
(D) reforço da VOP (vacina oral contra pólio) e 1º reforço da DTP (tríplice bacteriana) 
 
37. Uma adolescente de 16 anos, mãe de um bebê de 07 dias, compareceu à consulta em uma unidade 
municipal de saúde expressando sua preocupação com o filho que estava em aleitamento materno 
exclusivo e que chora constantemente, pois não consegue saciar sua fome, devido ter pouco leite. Após 
o detalhamento da história e observação cuidadosa das mamadas, o profissional de saúde, com base 
nas recomendações do Ministério da Saúde, prestou a seguinte orientação à mãe para o manejo do 
problema: 
(A) melhorar o posicionamento e a pega do bebê, quando não adequados 
(B) evitar que a criança se alimente durante a noite 
(C) retirar o excesso de leite com bomba de sucção 
(D) oferecer mamadeiras e chás nos intervalos das mamadas 
 
38.  “A equipe de Saúde da Família é constituída por vários profissionais, devendo atuar de forma 
integrada e com níveis de competência bem estabelecidos na abordagem da avaliação de risco 
cardiovascular, nas medidas preventivas primárias e no atendimento à hipertensão arterial e à diabetes 
melitus”. Nesse contexto, constituem atribuição e competência do auxiliar de enfermagem: 
(A) Repetir a medicação de indivíduos controlados e sem intercorrências. 
(B) Verificar os níveis da pressão arterial, peso, altura e circunferência abdominal, em indivíduos da 

demanda espontânea da unidade de saúde. 
(C) Encaminhar para consultas mensais, com o médico da equipe, os indivíduos não-aderentes ao 

tratamento. 
(D) Realizar consulta de enfermagem, abordando fatores de risco e tratamento não-medicamentoso.  
 
39. Foi internada em um hospital materno infantil uma criança com diagnóstico de impetigo, infecção 
cutânea superficial que atinge apenas a epiderme e é causada por cocos gram-positivos. Diante desse 
quadro, um dos cuidados de enfermagem a ser prestado a essa criança seria 
(A) lavagem das mãos ao manusear a criança 
(B) controle rigoroso da Pressão Arterial 
(C) controle rigoroso da glicemia capilar 
(D) manutenção da criança em decúbito elevado 
 
40. Uma criança de 2 anos de idade foi internada em uma clínica pediátrica da cidade com diagnóstico 
de diarréia grave, acompanhada de vômitos, agitação e irritabilidade. Nesse caso, o profissional de 
saúde deverá prestar a seguinte assistência de enfermagem: 
(A) administrar soluções de reidratação oral em grandes quantidades 
(B) suspender imediatamente o aleitamento materno 
(C) evitar o uso de fraldas descartáveis para prevenir dermatites 
(D) efetuar rigoroso controle hídrico, com balanço da ingesta e da excreta 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


