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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o poema, a seguir, e responda às questões 01 a 
04. 
 
SONETO DE MAIO 
(Vinícius de Moraes) 
 
Suavemente Maio se insinua 
Por entre os véus de Abril, o mês cruel 
E lava o ar de anil, alegra a rua 
Alumbra os astros e aproxima o céu. 
 
Até a lua, a casta e branca lua 
Esquecido o pudor, baixa o dossel 
E em seu leito de plumas fica nua 
A destilar seu luminoso mel. 
 
Raia a aurora tão tímida e tão frágil 
Que através do seu corpo transparente 
Dir-se-ia poder-se ver o rosto 
 
Carregado de inveja e de presságio 
Dos irmãos Junho e Julho, friamente 
Preparando as catástrofes de Agosto... 
 
Disponível em: http://www.viniciusdemoraes.com.br 

 

Questão 01  
 
Ao ler o soneto de Vinícius de Moraes, NÃO é possível 
afirmar que: 

(A) Há dois quartetos e dois tercetos. 
(B) Há quatro estrofes. 
(C) Há catorze versos. 
(D) Não há rimas. 

Questão 02  
 
O poeta Vinícius de Moraes é representante de qual 
Escola Literária Brasileira? 

(A) Trovadorismo. 
(B) Parnasianismo. 
(C) Romantismo. 
(D) 2ª Geração do Modernismo. 

Questão 03  
 
No poema “Soneto de Maio”, ao dar vida a alguns 
meses do ano (atribuição de ações, qualidades ou 
características humanas), o autor utiliza-se da figura 
de linguagem conhecida como: 

(A) Personificação ou Prosopopeia. 
(B) Eufemismo. 
(C) Comparação. 
(D) Paradoxo. 

Questão 04  
 
Em um poema, é possível afirmar que a função de 
linguagem está centrada na: 

(A) Função fática. 
(B) Função emotiva ou expressiva. 
(C) Função conativa ou apelativa. 
(D) Função denotativa ou referencial. 

 

 

Leia o texto, a seguir, e responda a questão 05. 
 

Calendários 
 
Datado há aproximadamente 30 mil anos, o 

primeiro artefato que poderia ter a mesma função de 
um calendário é um osso achatado. Nele foram 
inscritos intervalos referentes à crescente e a círculos 
que, de forma sistemática, foram interpretados como 
uma forma de registro das fases lunares. 

Cada civilização possui um tipo de calendário. 
Desde a antiguidade até os dias atuais, as civilizações 
preocuparam-se em criar formas para medir as 
mudanças, estabelecer datas, meses, dias e 
fenômenos marcantes, sejam da natureza ou 
protagonizados pelos seres humanos. A origem do 
termo calendário vem do latim: calendas. Entre os 
tipos mais conhecidos, encontram-se os calendários 
lunares, solares e luni-solares. 

Na civilização egípcia, o calendário adotado 
era do tipo helíaco. Este era organizado da seguinte 
forma: ano dividido em 365 dias, 12 meses, 30 dias 
com 5 dias adicionais. Já no calendário criado pelos 
gregos, do tipo lunar, o ano era formado por 12 meses, 
totalizando 354 dias. Outro calendário do tipo lunar era 
utilizado pelos muçulmanos, que tinha 12 meses, a 
hégira como ponto inicial (ano 622 da Era cristã) e 354 
dias. No caso do judaico (lunar), são 12 meses de 29 e 
30 dias, com a soma de 1 mês a cada 2 ou 3 anos. Para 
eles, o ano I da Era cristã ocorre na passagem do ano 
3760 para o 3761 do calendário judaico. 

No ano de 1793, os franceses instituíram o 
calendário republicano. A divisão é a seguinte: 12 
meses com 30 dias, acrescentando cinco dias de 
complemento a cada mês. Depois, em 1806, o papa 
Gregório XIII instituiu na França o calendário 
gregoriano, utilizado atualmente. 

Na América do Sul pré-colombiana, povos 
como os maias, incas e astecas também possuíam 
calendários. Os maias utilizavam dois calendários ao 
mesmo tempo. Um tinha 365 dias e era civil e o outro, 
de caráter ritual, era organizado em 13 grupos com 20 
dias. Pela elaboração destes calendários, nota-se que 
os maias possuíam grande conhecimento de 
astronomia. Seus cálculos eram mais precisos do que 
os encontrados no calendário asteca. Além disso, na 
América, a civilização maia é responsável pelo 
conceito de zero como ausência de valor. 
 
Disponível em: http://www.infoescola.com 
 

Questão 05  
 
Quanto às informações contidas no texto 
“Calendários”, assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) Um osso achatado foi um dos primeiros 
artefatos encontrados, há aproximadamente 30 
mil anos, que cumpria a mesma função de um 
calendário. 

 
(B) A origem do termo calendário vem do latim. 

 
(C) O calendário da civilização egípcia era do tipo 

helíaco, já o calendário criado pelos gregos era 
do tipo lunar. 

 
(D) Os astecas possuíam grande conhecimento de 

astronomia e matemática. 
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MATEMÁTICA 

  
Um aparelho de televisão que custa R$ 900,00 está na 
promoção com um desconto à vista de 20%. Quanto 
custa o aparelho de televisão com o desconto? 
 

(A) R$ 720,00 

(B) R$ 738,00 

(C) R$ 745,00 

(D) R$ 754,00 

Questão 07  
 
Na compra de um ventilador que custa R$ 90,00 foi 
pago 40% de entrada e o restante foi dividido em três 
prestações de mesmo valor. Qual foi o valor pago em 
cada prestação? 
 

(A) R$ 14,00 
(B) R$ 16,00 
(C) R$ 18,00 
(D) R$ 20,00 

Questão 08  

O preço de um computador com um desconto de 20% 
é de R$ 960,00. Quanto custa o computador sem o 
desconto? 

(A) R$ 1152,00 
(B) R$ 1200,00 
(C) R$ 1264,00 
(D) R$ 1280,00 

Questão 09  

Em uma montadora de veículos são gastos exatamente 
uma hora para montar um motor, necessitando de 
cinco funcionários para deixá-lo pronto. Sabendo que 
esta montadora tem 25 funcionários. Quantos motores 
serão montados em 8 horas de serviço usando 25 os 
funcionários? 

(A) 40 motores. 
(B) 20 motores. 
(C) 16 motores. 
(D) 8 motores. 

Questão 10  

Em uma sala de aula com 40 alunos entre meninos e 
meninas. Sabe-se que 35% desses alunos são meninos 
e o restante são meninas. Qual a quantidade de 
meninos? 

(A) 22 meninos. 
(B) 18 meninos. 
(C) 16 meninos. 
(D) 14 meninos. 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 11  
 

São informações sobre os objetivos e características 
da estratégia de Saúde da Família, EXCETO: 
 

(A) Reorganização da Atenção Básica no País, de 
acordo com os preceitos do Sistema Único de 
Saúde. 

 
(B) É tida pelo Ministério da Saúde e gestores 

estaduais e municipais, representados 
respectivamente pelo CONASS e CONASEMS, 
como estratégia de expansão, qualificação e 
consolidação da Atenção Básica. 

 
(C) Favorece uma re-orientação do processo de 

trabalho com maior potencial de aprofundar os 
princípios, diretrizes e fundamentos da atenção 
básica. 

 
(D) Amplia impacto na situação de saúde somente 

das pessoas, além de propiciar uma relação 
negativa de custo-efetividade. 

 

Questão 12  
 

A Atenção Básica caracteriza-se por: 
 

(A) Um conjunto de ações de saúde, no âmbito 
individual e coletivo, que abrange a promoção e a 
proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a 
redução de danos e a manutenção da saúde, com 
o objetivo de desenvolver uma atenção integral 
que impacte na situação de saúde e autonomia 
das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde das coletividades. 

 
(B) Um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrange a promoção, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a 
redução de danos e a manutenção da saúde, com 
o objetivo de desenvolver uma atenção integral 
que impacte na situação de saúde e autonomia 
das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de doença das coletividades. 

 

(C) Um conjunto de ações de saúde, no âmbito 
individual, que abrange a promoção e a proteção 
da saúde, redução de danos e a manutenção da 
saúde, com o objetivo de desenvolver uma 
atenção integral que impacte na situação de 
doença das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde das coletividades. 

 

(D) Um conjunto de ações de saúde, no âmbito 
coletivo, que abrange a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, a reabilitação, a redução de danos e 
a manutenção da saúde, com o objetivo de 
desenvolver uma atenção integral que impacte 
nas pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de doença do indivíduo e das 
coletividades. 

 

 

 

 

 

 

Questão 06  



Cargo: Técnico em Enfermagem                                                  Página 

 

- 5 - 

Questão 13  
 

Na perspectiva da Política Nacional de Humanização 
do Sistema Único de Saúde – HumanizaSUS, instituída 
pelo Ministério da Saúde em 2003, humanização na 
saúde significa: 
 

(A) A valorização do cuidado, aliada ao 
reconhecimento dos direitos do/a usuário/a de sua 
subjetividade e referências culturais, não 
priorizando as questões de gênero, etnia, raça, 
situação econômica, orientação sexual e a grupos 
populacionais como indígenas, trabalhadores, 
quilombolas, ribeirinhos e assentados. 

 
(B) A valorização da qualidade técnica e ética do 

cuidado, aliada ao reconhecimento dos direitos 
do/a usuário/a, de sua subjetividade e referências 
culturais, garantindo o respeito às questões de 
gênero, etnia, raça, situação econômica, 
orientação sexual e a grupos populacionais como 
indígenas, trabalhadores, quilombolas, ribeirinhos 
e assentados. 

 

(C) Avançar nos princípios do SUS de acesso, 
atenção prioritária as ações curativas e igualdade 
na gestão, uso dos recursos segundo as 
necessidades de doença da população brasileira. 

 

(D) Que o “acolhimento” que se caracteriza como um 
modo de operar os processos de trabalho em 
saúde de forma a dar atenção somente aos 
doentes que procuram os serviços de saúde, 
ouvindo suas necessidades. 

Questão 14  

Como atribuição dos auxiliares/técnicos de 
enfermagem da atenção básica no controle dos 
cânceres do colo do útero e da mama, temos: 
 

I. Realizar atenção integral às mulheres. 
II. Realizar coleta de exame preventivo, 

observadas as disposições legais da 
profissão. 

III. Realizar atenção domiciliar, quando 
necessário. 

IV. Manter a disponibilidade de suprimentos para 
a realização do exame do colo do útero. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
(A) Somente a I. 
(B) I, II e III. 
(C) I, II, III e IV. 
(D) Somente a IV. 

Questão 15  

A comprovação da vacinação será feita por meio do 
cartão ou caderneta de vacinação, emitido pelas 
unidades de saúde públicas e privadas, devidamente 
credenciadas no âmbito do SUS, contendo as 
seguintes informações: 
 

(A) Nome da vacina; data; número do lote; laboratório 
produtor; unidade vacinadora; e nome do 
vacinador. 

(B) Nome da vacina; data; laboratório produtor; 
unidade vacinadora; e nome do vacinador. 

(C) Nome da vacina; data; número do lote; unidade 
vacinadora; e nome do vacinador. 

(D) Nome da vacina; data; número do lote; laboratório 
produtor e nome do vacinador. 

Questão 16  

Sobre as campanhas nacionais de vacinação é correto 
afirmar, EXCETO: 

 
(A) Influenza – Crianças de 06 meses a menores de 

02 anos de idade, gestantes, puérperas, pessoas 
com 60 anos e mais, trabalhadores de saúde, 
população privada de liberdade, povos indígenas 
e indivíduos com comorbidades. 
 

(B) Poliomielite – Crianças de 06 meses a menores 
de 05 anos de idade. 

 
(C) Multivacinação (todas as vacinas do Calendário 

Básico de Vacinação da Criança para atualização 
de esquema vacinal) – Crianças menores de 05 
anos de idade. 

 
(D) Seguimento contra o Sarampo (a cada 02 anos ou 

de acordo com a situação epidemiológica) –
Crianças menores de 5 anos de idade. 

 

Questão 17  
 
Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos 
contra o idoso serão obrigatoriamente comunicados 
pelos profissionais de saúde a quaisquer dos 
seguintes órgãos: 
 

I.  Autoridade policial. 

II. Ministério Público. 

III. Conselho Municipal do Idoso.  

IV. Conselho Estadual do Idoso e Conselho 

Nacional do Idoso. 

 

Está(ão) CORRETA(S): 

 

(A) I e II. 

(B) I, II, III e IV. 

(C) Somente a IV. 

(D) I, II, III. 

Questão 18  

Proliferação de micro-organismos patogênicos em um 
determinado hospedeiro, podendo causar um 
processo patológico, é a definição de: 

(A) Infecção. 
(B) Desinfecção. 
(C) Contaminação. 
(D) Transmissão. 

Questão 19  

A administração de medicamentos é uma das 
atividades mais sérias e de maior responsabilidade da 
enfermagem. Para realizá-la, é necessário ter 
conhecimento dos seguintes princípios científicos 
farmacológicos: 

I. Ação e dose; 
II. Efeitos adversos e método; 
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III. Precauções na administração; 
IV. Interações medicamentosas. 

Está(ão) CORRETA(S): 

(A) Somente a I. 
(B) I e II. 
(C) I, II, III e IV. 
(D) Somente a III. 

Questão 20  

Algumas patologias costumam apresentar padrões de 
aumento ou diminuição da temperatura, portanto, é 
importante o conhecimento destes para a realização de 
uma descrição adequada. Sobre a febre temos que: 

 

(A) A febre contínua é a variação entre febre e 
temperatura normal durante dias. 
 

(B) A febre intermitente é o aumento permanente da 
temperatura corpórea. 

 
(C) A febre remitente é aumento e oscilações entre 

a temperatura corpórea e a extracorpórea. 
 

(D) A febre recorrente é o aumento de temperatura 
com alguns episódios de normotermia. 

Questão 21  
 

O exame físico consiste na realização de uma 
entrevista e na aplicação de algumas técnicas em 
diferentes sistemas. A investigação física segue quatro 
métodos clássicos de exploração, que são: 

 

(A) Inspeção, palpação, percussão e ausculta. 
 

(B) Inspeção, coleta de dados, verificação e 
pressão e avaliação. 

 
(C) Verificação de temperatura, pulso, frequência 

cardíaca e pressão arterial. 
 

(D) Peso, altura, temperatura, pressão arterial. 
 

Questão 22  
 

Sobre o Decreto nº. 7508, de 28 de junho de 2011, é 
INCORRETO afirmar: 
 

(A) Regulamenta a lei 8142, de 19 de setembro de 
1990. 

 
(B) Dispõe sobre a organização do sistema único de 

saúde-SUS. 
 

(C) Dispõe sobre o planejamento da saúde. 
 

(D) Dispõe sobre a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa, e dá outras 
providências. 

 

Questão 23  
 

O acesso universal e igualitário e ordenador às ações 
e serviços de saúde se inicia pelas Portas de entrada 
do SUS e se completa na rede regionalizada e 
hierarquizada, de acordo com a complexidade do 
serviço. São portas de entrada às ações e aos serviços 
de saúde nas Redes de Atenção à saúde, os serviços: 

 
I. De atenção primária. 

II. De atenção de urgência e emergência. 
III. De atenção psicossocial . 
IV. Especiais de acesso aberto. 

 
Está(ão) correta(s) 

 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) Todas. 
(D) Somente a I. 

 

Questão 24  
 

A assepsia significa o conjunto de medidas usadas 
para minimizar ou eliminar os micro-organismos 
patogênicos e envolve: 

 
(A) Antissepsia, apneia, degermação, higienização. 

 
(B) Degermação, antissepsia, desinfecção, 

esterilização e sanificação. 
 

(C) Higienização, deteriorização, limpeza. 
 

(D) Esterilização, técnica, redução de procedimentos 
invasivos. 

 

Questão 25  
 

Cuidados em parada cardiorrespiratórias (PCR) devem 
ser rápidos e corretos. Sobre este assunto temos, 
EXCETO: 
 

(A) A PCR é a interrupção abrupta da circulação 
sanguínea e dos movimentos respiratórios. 

 
(B) É uma súbita falência cardíaca sem possibilidade 

de manutenção espontânea. 
 

(C) As causas podem ser a hipóxia, acidose 
respiratória e lesões cardíacas. 

 
(D) O diagnóstico é feito pela ausência de 

consciência, presença de respiração e ausência 
de pulso carotídeo e femoral. 

 

Questão 26  
 

A lavagem das mãos tem por objetivo a remoção de 
microbiota transitória e a diminuição de microbiota 
residente da pele. É CORRETO afirmar: 
 

(A) Microbiota transitória – micro-organismos que 
vivem e se multiplicam em camadas profundas da 
pele, glândulas sebáceas. 

 
(B) Microbiota transitória – micro-organismos 

adquiridos por meio de contato direto com o meio 
ambiente, contaminando temporariamente a pele. 

 
(C) Microbiota residente – micro-organismos 

adquiridos por meio de contato direto com o meio 
ambiente, contaminando temporariamente a pele. 

 
(D) Microbiota residente – micro-organismos que 

vivem em camadas superficiais da pele e folículos 
pilosos. 
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Questão 27  
 

Doença caracterizada por uma disfunção grave do 
sistema imunológico, sendo o agente etiológico um 
retrovírus e sua evolução é marcada por uma 
considerável destruição de linfócitos T CD4+. Estas 
características são: 
 

(A) Malária. 
(B) Cancro mole. 
(C) Gripe. 
(D) AIDS. 

 

Questão 28  
 

Sobre a Dengue tem-se, EXCETO: 

 
(A) Doença infecciosa febril aguda, que pode ser de 

curso benigno ou grave, dependendo da forma 
como se apresente: infecção inaparente, dengue 
clássico (DC), febre hemorrágica da dengue 
(FHD) ou síndrome do choque da dengue (SCD). 
 

(B) Na dengue, a primeira manifestação é a febre, 
geralmente alta (39ºC a 40ºC), de início abrupto, 
associada à cefaleia, adinamia, mialgias, 
artralgias, dor retroorbitária, com presença ou não 
de exantema e/ou prurido. 

 
(C) Agente etiológico – A bactéria da dengue (RNA) é 

um Arbovírus do gênero Flavivirus, pertencente à 
família Flaviviridae, com quatro sorotipos 
conhecidos: DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4. 

 
(D) Sinonímia – Febre de quebra ossos. 

  

Questão 29  
 

Sobre as atribuições do auxiliar/técnico de 
enfermagem na saúde do idoso, tem-se, EXCETO: 

 
(A) Supervisionar e coordenar o trabalho dos ACS. 

 
(B) Realizar atenção integral às pessoas idosas. 

 
(C) Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador 

sobre a correta utilização dos medicamentos. 
 

(D) Participar das atividades de assistência básica, 
realizando procedimentos regulamentados no 
exercício de sua profissão na UBS e quando 
indicado, ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários. 

 

Questão 30  

 
A Rede de Frio ou Cadeia de Frio é: 

 
(A) O processo de armazenamento, distribuição e 

transporte dos imunobiológicos do Programa 
Nacional de Imunizações, e deve ter as condições 
adequadas de refrigeração, desde o laboratório 
produtor até o momento em que a vacina é 
administrada. 
 

(B) O processo de armazenamento, conservação, 
manipulação, distribuição e transporte dos 
imunobiológicos do Programa Nacional de 
Imunizações, e deve ter as condições adequadas 
de refrigeração, desde o laboratório produtor até o 
momento em que a vacina é administrada. 
 

 
 

(C) O processo de armazenamento, distribuição e 
transporte dos imunobiológicos do Programa 
Nacional de Imunizações, e deve ter as condições 
adequadas de refrigeração no momento em que a 
vacina é administrada. 

 
(D) O processo de manipulação, distribuição e 

transporte dos imunobiológicos do Programa 
Nacional de Imunizações, e deve ter as condições 
adequadas de refrigeração, desde a regional de 
saúde até o momento em que a vacina é 
administrada. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura do Município de Iguaraçú 

http://www.fafipa.org/concurso 
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