
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 20 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de Saúde Pública 
- 10 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 10/04/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO, de 16/01/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 



 

PARTE I – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
01 - Visando o melhor atendimento ao paciente foi estabelecido 
o Processo de Enfermagem, que embasa a Sistematização da 
Assistência. Para que este processo se estabeleça deverão ser 
seguidos os seguintes passos, exceto: 

A) Observação   
B) Diagnósticos de Enfermagem  
C) Planejamento  
D) Prescrição de Enfermagem 
E) Avaliação 

 
02 - Qual das seguintes personagens foi responsável pela Teoria 
das Necessidades Humanas Básicas, que influenciou de forma 
definitiva os cuidados de enfermagem? 

A) Imogenes King 
B) Martha Rogers 
C) Hildegard Peplau 
D) Wanda Horta 
E) Virginia Henderson  

 
03 - O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
aprovado pela Resolução do Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEN), 311/2007, orienta profissionais e gestores sobre 
diversos assuntos profissionais e, por vezes, polêmicos, na área. 
Nas Relações com a Pessoa, Família e Coletividade, qual das 
seguintes não se trata de uma proibição? 

A) Negar assistência de enfermagem em qualquer situação 
que se caracterize como urgência ou emergência. 

B) Provocar aborto, ou cooperar em prática destinada a 
interromper a gestação. Nos casos previstos em lei, o 
profissional deverá decidir, de acordo com a sua 
consciência, sobre a sua participação ou não no ato 
abortivo. 

C) Promover a eutanásia ou participar em prática destinada 
a antecipar a morte do cliente. 

D) Executar prescrições de qualquer natureza, que 
comprometam a segurança da pessoa. 

E) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua 
competência técnica, científica, ética e legal ou que não 
ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e 
coletividade. 
 

04 - As doenças de notificação compulsória representam aquelas 
de muita importância epidemiológica, por atingir um grande 
número de pessoas no Brasil. Dentre as que estão listadas a 
seguir, qual a que não está entre as que são definidas pela Portaria 
Nº 204, de 17 de fevereiro de 2016. 

A) Botulismo 
B) Doença de Lyme 
C) Coqueluche 
D) Doença de Chagas 
E) Doença aguda pelo vírus Zika 

 
05 - A Portaria Nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, também 
coloca as doenças com suspeita de disseminação intencional, 
que são as seguintes:  

A) Arenavírus, Ebola e Marburg. 
B) Cólera, Difteria e Hepatites virais. 
C) Doença de Creutzfeldt-Jakob, Esquistossomose e Febre 

amarela. 
D) Antraz pneumônico, Tularemia e Varíola. 
E) Febre de Chikungunya, Meningite e Cólera. 

06 - Ainda de acordo com a Portaria Nº 204, de 17 de fevereiro 
de 2016, “Doença ou morte de animal, ou de grupo de animais, 
que possa apresentar riscos à saúde pública” é o mesmo que: 

A) Epizootia  
B) Epidemia 
C) Agravo 
D) Doença 
E) Vigilância sentinela 

 

07 - O conhecimento dos Indicadores de Saúde é muito 
importante para entender os problemas que afetam a sociedade e 
assim definir as ações emergenciais. Dentre os listados a seguir 
assinale o único que se refere a um Indicador Socioeconômico? 

A) Proporção de idosos na população 
B) Grau de urbanização  
C) Taxa de desemprego 
D) Taxa de mortalidade infantil  
E) Taxa de incidência de doenças transmissíveis  

 

08 - Os Indicadores de Morbidade também são muito 
importantes para a tomada de decisões, então, nas alternativas a 
seguir assinale aquele que não representa um desses 
indicadores?  

A) Índice parasitário anual (IPA) de malária  
B) Taxa de incidência de neoplasias malignas 
C) Taxa de incidência de acidentes e doenças do trabalho 

em segurados da Previdência Social  
D) Prevalência de hanseníase  
E) Razão de mortalidade materna  

 

09 - De acordo com o atual Calendário Nacional, disponível no 
Sistema Único de Saúde, qual a vacina que deverá ser 
administrada à crianças de 3 meses de idade, em situação de 
rotina? 

A) Pneumocócica 10v 
B) Hepatite B 
C) BCG 
D) Meningocócica C 
E) Febre amarela   

 

10 - Também de acordo com o atual Calendário Nacional, 
disponível no Sistema Único de Saúde, para as crianças de 4 meses 
são indicadas as seguintes vacinas, em situação de rotina, exceto: 

A) Pentavalente  
B) Hepatite A 
C) Pólio (VIP) 
D) Pneumocócica 10v 
E) Rotavírus humano 

 

11 - O Sistema único de Saúde, também disponibiliza, na rotina, 
as seguintes vacinas, para os idosos: 

A) Hepatite B, Febre amarela, Dupla adulto. 
B) Dupla adulto e Hepatite B. 
C) Febre amarela e Dupla adulto. 
D) Rubéola, Hepatite A e Meningocócica C. 
E) Rubéola e hepatite B. 

 

12 - Os fatores de risco para problemas de desenvolvimento da 
criança podem ser classificados em genéticos, biológicos e/ou 
ambientais. Dos fatores apresentados a seguir, qual se classifica 
como genético? 

A) Prematuridade 
B) Hipóxia neonatal 
C) Meningites  
D) Síndrome de Down 
E) Fatores sociais 



 

13 - A hanseníase é uma doença que ainda tem um grande 
número de casos no Brasil e precisa ser combatida por todos os 
profissionais de saúde. A melhor forma de contribuição é 
conhecer os principais sinais e sintomas. Nesse caso, qual das 
formas seguintes é considerada inicial e sem comprometimentos 
de nervos periféricos? 

A) Hanseníase tuberculoide 
B) Hanseníase neural pura 
C) Hanseníase indeterminada 
D) Hanseníase dimorfa 
E) Hanseníase virchowiana 

 

14 - Para o tratamento dos casos Multibacilares de Hanseníase 
são disponibilizados os seguintes fármacos, que vem em cartela 
específica? 

A) Clofazimina, norfloxacino e rifampicina. 
B) Clofazimina e dapsona. 
C) Rifampicina e dapsona. 
D) Dapsona e ceftriaxona. 
E) Dapsona, clofazimina e rifampicina. 

 

15 - De acordo com prescrição médica, para um adulto foi 
prescrito a administração de 2000 ml de soro fisiológico a 0,9%, 
em 24 horas, em bomba de infusão contínua. Qual a vazão 
correta? 

A) 42 ml/hora 
B) 120 ml/hora 
C) 83 ml/hora 
D) 21 ml/hora 
E) 100 ml/hora 

 

16 - De acordo com uma prescrição médica foi prescrito para 
uma criança, a administração 1500 ml de soro glicosado a 5%, 
em 12 horas. Qual deverá ser o gotejamento correto? 

A) 12 gotas/minuto 
B) 21 gotas/minuto 
C) 42 gotas/minuto 
D) 60 gotas/minuto 
E) 30 gotas/minuto 

 

17 - Qual dos cateteres listados a seguir tem a necessidade do fio 
guia e deverá ser realizado RX para verificar seu correto 
posicionamento, antes da sua utilização? 

A) Sonda nasogástrica 
B) Sonda vesical de demora 
C) Sonda vesical de alívio 
D) Sonda nasoenteral 
E) Cânula de Guedel 

 

18 - Sabendo que o técnico em enfermagem precisa estar ciente 
dos medicamentos que administra, assinale nas alternativas a 
seguir, qual a principal indicação do Maleato de 
Dexclorfeniramina? 

A) Antipirético 
B) Anti-hipertensivo 
C) Diurético 
D) Anti-inflamatório  
E) Antialérgico 

 

19 - Dos medicamentos listados a seguir assinale aquele que se 
destina aos sintomas de náuseas e êmese: 

A) Dipirona 
B) Metoclopramida 
C) Paracetamol 
D) Furosemida 
E) Captopril  

20 - Parasitose pruriginosa e contagiosa, da pele, causada por um 
ácaro, cuja penetração deixa lesões em forma de vesículas, 
pápulas ou pequenos sulcos, nos quais ele deposita seus ovos. 

A) Escabiose 
B) Ascaridíase 
C) Criptococose 
D) Candidíase 
E) Enterobíase 

 
PARTE II – SAÚDE PÚBLICA 
 
21 - No governo de Rodrigues Alves, a Lei sobre vacinação e 
revacinação, no ano de 1904, gerou uma série de revoltas na 
população civil contra o sentido militar imputado à campanha. 
Qual era a vacina obrigatória nessa época? 

A) BCG 
B) Pólio 
C) Rotavírus humano 
D) Sarampo  
E) Varíola 

 
22 - Qual o movimento histórico que discutiu as bases do 
Sistema Único de Saúde e definiu sua inclusão na Constituição 
de 1988, no Brasil? 

A) Reforma Sanitária 
B) I Conferência de Saúde 
C) Assembleia Nacional Constituinte 
D) Conselho de Saúde 
E) Marcha pela família 

 
23 - A Saúde, na Constituição de 1988 é abordada através dos 
artigos, que estão colocados na seguinte alternativa: 

A) 205 a 214. 
B) 193 a 196. 
C) 196 a 200. 
D) 226 a 230. 
E) 192 a 194. 

 
24 - Na Lei Orgânica da Saúde, 8.080/90, o Título que trata do 
Sistema Único de Saúde (SUS) coloca a seguinte ressalva sobre 
a iniciativa privada: 

A) Não poderá participar do Sistema Único de Saúde 
(SUS), a não ser em casos em que não haja atendimento 
público disponível. 

B) É vedada a sua participação no Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

C) Só é permitida a sua participação na Atenção Básica à 
Saúde. 

D) Só é permitida a sua participação em atendimento de 
alta complexidade. 

E) Poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), 
em caráter complementar. 

 
25 - Em seu Capítulo III, a Lei Orgânica da Saúde, coloca, no 
que se refere à Organização, Direção e Gestão, que as ações e 
serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) deverão se dar da seguinte forma: 

A) Centralizada e democratizada. 
B) Regionalizada e hierarquizada em níveis de 

complexidade crescente. 
C) Pública e privada. 
D) Descentralizada e acessível apenas aos trabalhadores 

registrados. 
E) De forma municipalizada e distante das residências. 



 

26 - “Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde e dá outras providências”. Esse é o texto de abertura 
de qual das Leis listadas a seguir? 

A) Lei 8.142/90 
B) Lei 1.148/99 
C) Lei 8.080/90 
D) Lei 10.049/90 
E) Lei 7.498/86 

 
27 - Em relação à quantidade de equipes de Saúde da 
Família na modalidade transitória, os seguintes critérios são 
estabelecidos, exceto: 

A) Município com até 20 mil habitantes e contando 
com uma a três equipes de Saúde da Família poderá 
ter até duas equipes na modalidade transitória. 

B) Município com até 20 mil habitantes e com mais de 
três equipes poderá ter até 50% das equipes de 
Saúde da Família na modalidade transitória. 

C) Municípios com população entre 20 mil e 50 mil 
habitantes poderá ter até 30% das equipes de Saúde 
da Família na modalidade transitória. 

D) Município com população acima de 100 mil 
habitantes poderá ter até 50% das equipes de Saúde 
da Família na modalidade transitória. 

E) Município com população entre 50 mil e 100 mil 
habitantes poderá ter até 20% das equipes de Saúde 
da Família na modalidade transitória.  

 
28 - É prevista a implantação da Estratégia de Agentes 
Comunitários de Saúde nas Unidades Básicas de Saúde, 
como uma possibilidade para a reorganização inicial da 
atenção básica, com vistas à implantação gradual da 
Estratégia Saúde da Família ou como forma de agregar os 
agentes comunitários a outras maneiras de organização da 
atenção básica. Mas estes Agentes devem estar sob a 
supervisão do seguinte profissional: 

A) Nutricionista 
B) Administrador 
C) Médico 
D) Assistente social 
E) Enfermeiro  

 
29 - A Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-
SUS, aprovada pela Portaria nº 373, de 27 de fevereiro de 
2002 tem as seguintes funções, exceto: 

A) Estabelecer os mecanismos de financiamento das 
ações saúde, em particular da assistência hospitalar 
e ambulatorial e diretrizes para os investimentos no 
setor. 

B) Ampliar as responsabilidades dos municípios na 
Atenção Básica. 

C) Estabelecer o processo de regionalização como 
estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e 
de busca de maior equidade. 

D) Criar mecanismos para o fortalecimento da 
capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde. 

E) Proceder à atualização dos critérios de habilitação 
de estados e municípios. 

 
 

30 - A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, apoiada na 
Portaria Ministerial 793/02, busca qualificar a atenção a saúde por 
meio da criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à 
saúde para pessoas com deficiência temporária ou permanente; 
progressiva, regressiva ou estável; intermitente ou contínua, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). São objetivos gerais da 
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, exceto: 

A) Ampliar o acesso às pessoas com deficiência temporária 
ou permanente; progressiva, regressiva ou estável; 
intermitente ou contínua no SUS. 

B) Qualificar o atendimento às pessoas com deficiência 
temporária ou permanente; progressiva, regressiva ou 
estável; intermitente ou contínua no SUS. 

C) Promover a vinculação das pessoas com deficiência 
auditiva, física, intelectual, ostomia e com múltiplas 
deficiências e suas famílias aos pontos de atenção.  

D) Enfrentamento da violência contra a mulher e incentivo 
ao planejamento familiar. 

E) Garantir a articulação e a integração dos pontos de 
atenção das redes de saúde no território, qualificando o 
cuidado por meio do acolhimento e classificação de 
risco. 

 
PARTE III - PORTUGUÊS 
 
As questões 31 e 32 referem-se ao texto seguinte: 
 

O assassino era o escriba 
Meu professor de análise sintática era o tipo de sujeito 

inexistente. 
Um pleonasmo, o principal predicado de sua vida, 

Regular como um paradigma na 1ª conjugação. 
Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, 

Ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito 
Assindético de nos torturar com um aposto. 

Casou com uma regência. 
Foi infeliz. 

Era possessivo como um pronome. 
E ela era bitransitiva. 

Tentou ir para os EUA. 
Não deu. 

Acharam um artigo indefinido na sua bagagem. 
A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, 

Conectivos e agentes das passiva o tempo todo. 
Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. 

(Caprichos e relaxos. Paulo Leminsky. São Paulo: 
Brasiliense, 1983.) 

 
31 - Qual era a principal qualificação do professor, segundo 
o texto? 

A) Ser bitransitivo 
B) Ser viajante 
C) Ser redundante 
D) Ser muito velho 
E) Ser nacionalista 

 
32 - Pelos versos, pode-se supor que a relação do eu-lírico 
com a gramática era: 

A) Fantástica 
B) Conflitante 
C) Pior do que com a língua inglesa 
D) Uma aventura  
E) Leve e engraçada 



 

A questão 33 refere-se a tira seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 - A oração introduzida pelo pronome relativo “QUE” 
classifica-se como: 

A) Subordinada adverbial 
B) Subordinada substantiva apositiva 
C) Subordinada substantiva subjetiva 
D) Subordinada adjetiva 
E) Subordinada substantiva predicativa 

 
34 - Assinale a alternativa que apresenta um vocábulo grafado 
incorretamente: 

A) Exceção – excesso – expontâneo 
B) Aliás – invés – pretensão 
C) Miscigenação – ascensão – misto 
D) Atrás – oscilar – fascículo 
E) Discernimento – talvez – cansaço 

 
A questão 35 refere-se a tira seguinte 
 

35 - Assinale a alternativa que preenche, respectivamente, de 
forma correta as lacunas do 1º e 3º quadrinho da tira: 

A) Porquê – por que 
B) Porquê – porque 
C) Porque – por que 
D) Por quê – por que 
E) Por quê – por que 

 
 
 
 
 
 
 
36 - Entre os itens a seguir, indique aquele em que o elemento 
mórfico destacado está analisado incorretamente. 

A) In justiça – prefixo 
B) Espert eza – sufixo 
C) Pens o – desinência verbal indicativa 1ª pessoa do 

singular do presente do indicativo. 
D) Esquec e mos – vogal temática 
E) Am o – desinência nominal de gênero 

 
37 - Identifique a frase de para-choques que apresenta erro de 
concordância verbal. 

A) Quem tudo quer… tudo pede. 
B) Não me siga! Estou perdido. 
C) Preguiça é o ato de descansar antes de estar cansado. 
D) Cautela e caldo de cana não faz mal a ninguém… 

exceto à galinha. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A questão 38 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

38 - Qual a relação de sentido estabelecida entre as orações pela 
expressão “POR ISSO”? 

A) Adição 
B) Conclusão 
C) Oposição 
D) Alternância 
E) Explicação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 - Identifique a oração que apresenta predicado verbo-
nominal. 

A) “O mundo voava, livre e louco”. 
B) “A bola era um mundo de cores”. 
C) “Regras são regras”. 
D) “Eu também tenho as minhas regras”. 
E) “Você tem de ser minha noiva”. 

 
40 - Em “Este emprego será bom para os três” a função 
sintática do termo destacado é: 

A) Objeto direto 
B) Objeto indireto 
C) Complemento nominal 
D) Agente da passiva 
E) Aposto 

 


