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CARGO: TECNICO EM ENFERMAGEM 

 
Leia o texto e responda as questões de 1 a 5: 

Codinome Beija-flor 

Pra que mentir 

Fingir que perdoou 

Tentar ficar amigos sem rancor 

A emoção acabou 

Que coincidência é o amor  

A nossa música nunca mais tocou 
 

Pra que usar de tanta educação 

Pra destilar terceiras intenções 

Desperdiçando o meu mel 

Devagarinho, flor em flor 

Entre os meus inimigos, beija-flor 
 

Eu protegi teu nome por amor 

Em um codinome, Beija-flor 

Não responda nunca, meu amor (nunca) 

Pra qualquer um na rua, Beija-flor 
 

Que só eu que podia 

Dentro da tua orelha fria 

Dizer segredos de liquidificador 
 

Você sonhava acordada 

Um jeito de não sentir dor 

Prendia o choro e aguava o bom do amor 

Prendia o choro e aguava o bom do amor 

 

CAZUZA; ARIAS, Reinaldo; NEVES, Ezequiel. Codinome 

Beija-flor. In: O tempo não para. (LP). Polygram, 1988. 

1. Os versos: ―Pra que mentir/Fingir que 
perdoou/Tentar ficar amigos sem rancor‖, 
trazem informações sobre: 
a) O rompimento de uma relação amorosa. 
b) O rompimento de uma amizade fraterna. 
c) A luta pela redemocratização do país. 
d) A música preferida do eu lírico. 
e) Um desejo de reconciliação. 
 

2. ―A emoção acabou/Que coincidência é o 
amor/A nossa música nunca mais tocou.‖ 
Estes versos mostram que: 
a) O eu lírico é um sonhador. 
b) O eu lírico não gosta mais de música. 
c) Apareceu alguém na sua vida do eu 

lírico. 
d) O eu lírico gosta mais de ficar com os 

amigos. 
e) O amor acabou, por isso não há mais 

música. 

3. ―Eu protegi teu nome por amor/Em um 
codinome, Beija-flor‖. 
Mesmo sem sabermos do que ele a 

protegia, a palavra codinome nos faz pensar 

que: 

a) O ódio a amada é tão grande que até o 
nome ele oculta. 

b) O eu lírico ainda sofre muito pelo fim do 
romance. 

c) A amada não gostou do apelido dado a 
ela. 

d) Pressupõe-se que há algum 
impedimento para que o nome da 
amada se tornasse público. 

e) Pressupõe-se que o eu lírico é de uma 
classe inferior a da amada, por isso ele 
esconde sua identidade. 

 

4. Marque a alternativa em que os versos 
fazem referencia à fuga provocada pela dor. 
a) Pra que mentir/Fingir que perdoou. 
b) Tentar ficar amigos sem rancor/A 

emoção acabou. 
c) Eu protegi teu nome por amor/Em um 

codinome, Beija-flor. 
d) Não responda nunca, meu amor 

(nunca)/ Pra qualquer um na rua, Beija-
flor. 

e) Você sonhava acordado/Um jeito de 
não sentir dor. 

 

5. Sentido figurado é atribuir novo significado a 
uma palavra, num contexto específico, 
diferente do usual. No texto há palavras que 
assumem essa conotação. Assinale a 
alternativa que traz esse registro. 
a) Tentar ficar amigos sem rancor 
b) Que coincidência é o amor. 
c) Eu protegi teu nome por amor. 
d) Em um codinome, Beija-flor. 
e) Não responda nunca, meu amor. 
 

6. Quanto à colocação promocional: 
1. Arrumarei o quarto se der-me vontade. 

2. Aquele é o professor que me ensinou a 

cantar. 

3. Quanto amargura-me viver nessa 

situação difícil. 

4. Quem se atreve a dar banho no meu 

cachorro? 
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As alternativas corretas são: 

a) 1 e 2 
b) 2 e 3 
c) 3 e 4 
d) 1 e 3 
e) 2 e 4 
 

7. Leia a frase abaixo e marque a alternativa 
que a completa corretamente: 
 A biblioteca já informou ____ vezes que, 

para a retirada de livros e revistas ____ de 

seu acervo, é _____ a apresentação do 

documento de identidade e de comprovante 

de endereço. 

a) bastante – raras – obrigatório 

b) bastantes – raras – obrigatório 

c) bastante – raros – obrigatória 

d) bastantes – raros – obrigatório 

e) bastantes – raros – obrigatória 

 

8. Complete as orações com o verbo SER no 
presente do indicativo. 
I- Os Estados Unidos ____ uma nação 

poderosa. 
II- Isso ____ verdadeiras maravilhas da 

natureza. 
III- Minas Gerais ____ um estado que mexe 

com a imaginação. 
IV- Dois quilos _____ muito pouco. 

A alternativa que completa corretamente as 

frases são: 

a) são – são – é – é 

b) são – é – são – é 

c) são – são – são – são 

d) é – é – é – é  

e) é – são – é – são 

 

 

 

9. Marque a alternativa que a classificação dos 

verbos esteja correta: 

VTD – Verbo transitivo direto. 

VTI – Verbo transitivo indireto. 

a) Todos assistimos ao espetáculo. (VTD) 

b) Você ainda aspira a uma viagem ao 

exterior. (VTD) 

c) Por que o funcionário não visou aqueles 

documentos? (VTD) 

d) Os alunos atenderam a solicitação do 

diretor. (VTI) 

e) O médico assiste aquele menino ferido. 

(VTI) 

 

10. Classifique os numerais destacados nas 
orações. 
I – Cardinal  (   ) Derrubei um quarto 

do leite do vidro. 

II – Ordinal   (   ) Tenho pelo menos o 

dobro de sua idade. 

III – Multiplicativo  (   ) Comprei trezentos 

gramas de cogumelo. 

IV – Fracionário   (   ) Ele é o 

quadragésimo menino de rua que já acudi. 

Os itens que classificam corretamente é: 

a) d – c – a – b 

b) c – d – a – b 

c) a – b – c – d 

d) b – a – c – d 

e) a – d – c - b 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
 
11 - Marque a alternativa correta. 

 
I - Em dezembro de 2008, a imagem do 
jornalista iraquiano atirando um sapato em um 
presidente ganhou as páginas de jornais e 
revistas do mundo todo. O jornalista, mesmo 
respondendo a processo, virou herói para a 
comunidade árabe. O texto se refere ao 
incidente com o presidente norte-americano 
George W. Bush. 
II - Em dezembro de 2008, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu por 8 votos favoráveis, que a 
demarcação da terra indígena Raposa Serra do 
Sol deve ser contínua e que os arrozeiros que 
ocupam a área deverão deixá-la. Essa reserva 
está localizada no Estado de Rondônia. 
III - A decisão do governo brasileiro de conceder 
refúgio político a um ex-dirigente de partido 
político comunista, condenado por quatro 
homicídios, criou um sério problema diplomático 
entre o Brasil e cuba. 
a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item III está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos 
d) Apenas o item II está correto 
e) Apenas o item I está correto. 
 
12 -  Marque a alternativa correta. 
 
I - Diante da atual crise financeira mundial, 
muitos analistas têm afirmado em reportagens 
de jornais e revistas que os países chamados 
de BRIC sofrerão conseqüências menores e 
que, inclusive, poderão ―puxar‖ o crescimento 
econômico mundial. A sigla BRIC foi dada aos 
países de economia emergente, entre os quais 
a Índia e a Rússia.  
II - Fertilizado in vitro e, posteriormente 
implantado no útero da mãe, nasceu em janeiro 
de 2009 o 1.º bebê britânico selecionado 
geneticamente para não ter o gene 
desencadeador de doenças como a hepatite C.  
III - Empossado em janeiro de 2009, Barack 
Obama, o 44.º presidente dos Estados Unidos, 
cumpriu uma de suas promessas de campanha 
assinando um decreto que ordena o 
fechamento, no prazo de um ano, de 
Guantánamo, que é 
uma prisão de segurança máxima, situada em 
Cuba, para onde são levados indivíduos 
suspeitos de ligações com o terrorismo em solo 
norte-americano. 
IV - O STF deve finalmente encerrar o 
julgamento da extradição do ex-militante de 
esquerda italiano Cesare Battisti. A votação, 
que teve início em 9 de setembro, foi adiada 

duas vezes e esteve empatada em quatro votos 
para cada lado. O presidente do STF, Gilmar 
Mendes, deu o voto decisivo. Diante dos fatos 
relatados anteriormente, pode-se depreender 
que em 13 de janeiro de 2009, o ministro da 
Justiça, Tarso Genro, negou status de refugiado 
político a Battisti em virtude de processo de 
extradição iniciado pelo governo da Itália.  
V - A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma 
Rousseff, afirmou que a entrada do presidente 
deposto de Honduras, Manuel Zelaya, na 
embaixada do Brasil em Tegucigalpa não 
significa que o governo brasileiro tenha dado 
incentivo para o gesto. Zelaya, deposto e 
expulso de Honduras em junho de 2009, 
retornou a seu país e ficou abrigado na 
embaixada brasileira na capital Hondurenha, o 
novo presidente eleito em Honduras foi Porfírio 
Lobo.  
VI - O Conselho de Segurança da ONU 
manifestou satisfação com as últimas eleições 
legislativas realizadas no Iraque, que chamou 
de passo importante à unidade do país. Os 
quinze países-membros do Conselho de 
Segurança elogiam, em um comunicado, os 
iraquianos pela demonstração de ―compromisso 
com um processo político pacífico, completo e 
democrático‖. ―A votação representa uma etapa 
importante no processo político, que busca 
estabelecer a unidade nacional do Iraque, 
soberania e independência‖, afirma o 
comunicado. A última eleição nacional realizada 
no Iraque foi o segundo pleito desde a invasão 
americana ocorrida há quase sete anos.  
 
a) Todos os itens estão errados 
b) Os itens I e II estão errados 
c) Os itens II e III estão errados 
d) Apenas o item II estar errado 
e) Apenas o item I estar errado 
 
13 -  Marque a alternativa correta. 
 
I - Recém-empossado presidente do Paraguai, 
Fernando Lugo voltou ao tema principal de sua 
campanha: o Brasil e a revisão do acordo da 
binacional Itaipu. A principal exigência do 
governo paraguaio é que o Brasil pague maior 
valor pela energia produzida na usina 
hidrelétrica.  
II - Em novembro de 2008, o governo desse 
país sul-americano anunciou que não pretendia 
pagar uma dívida de mais de 200 milhões de 
dólares com o BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social). A notícia 
causou surpresa ao governo brasileiro. O 
pretenso calote seria dado pela Venezuela.  
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III -Em novembro de 2008, foram comemorados 
os 60 anos da assinatura da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. Esse 
importante documento foi assinado sob o 
patrocínio da ALADI (Associação Latino-
Americana de Integração).  
 
a) Apenas os itens II e III estão corretos 
b) Apenas os itens I e III estão corretos 
c) Existem apenas dois itens errados 
d) Existe apenas um item correto 
e) Todos os itens estão corretos 

 
 
Questão 14 
 
Entre os meses de Dezembro de 2009 e Janeiro 
de 2010, os 11 milhões de habitantes de São 
Paulo vivem um drama que parece não ter fim 
— nem solução. Diariamente, a cidade é 
castigada por temporais intensos, que duram 
em torno de duas horas e instauram o caos na 
cidade. Em janeiro, o volume de água que se 
abateu sobre São Paulo foi de 480,5 milímetros. 
Isso representa o dobro da média histórica de 
janeiro e o maior volume registrado desde 1947 
nesse mesmo mês. São Paulo é o epicentro das 
chuvas torrenciais que atingiram também outras 
áreas do Sul e Sudeste do país. 
 
A partir do texto acima, podemos afirmar que: 
 
I - O esfriamento em sete graus das águas do 
Atlântico próximas à costa do Sudeste 
contribuiu para o aumento das chuvas. 
II - Em Minas Gerais, somente três cidades 
decretaram situação de emergência devido às 
fortes chuvas. 
III - Apesar das fortes chuvas, a lavoura de 
arroz gaúcha não sofreu danos ou perdas. 
IV - São Luiz do Paraitinga foi devastada por 
enchente que destruiu construções do século 
XVII tombadas pelo patrimônio histórico. C 
V - A permeabilidade do solo de São Paulo 
aumentou com a diminuição das áreas verdes.  
VI - Uma nuvem de poeira encobriu Porto 
Príncipe, a capital do Haiti. Quando ela se 
dissipou e foi possível ver a cidade de novo, não 
havia mais uma cidade. Casas e barracos 
transformaram-se em um amontoado de 
entulho. Aos gritos de ―Jesus, Jesus!‖, milhares 
de pessoas perambulavam pelas vielas da 
cidade mais populosa do miserável Haiti, o país 
mais pobre das Américas. Com 1,2 milhão de 
habitantes, Porto Príncipe acabara de ser 
atingida em cheio por um terremoto devastador, 
que aniquilou o que havia da precária 
infraestrutura. Em 2008, o Haiti sofreu o efeito 

de quatro furacões, que deixaram milhares de 
desabrigados.  
VII - Os Estados Unidos da América não 
enviaram tropas a Porto Príncipe.  
VIII – Além de ser membro nato do Conselho de 
Segurança da ONU, o Irã faz parte das forças 
de paz, contribuindo com soldados.  
IX - Hillary Clinton riscou seis dias de sua 
agenda para fazer uma excursão pela América 
Latina. No meio do caminho, dedicou 29 horas 
ao Brasil. A secretária de Estado chegou a 
Brasília a noite de terça e deixou o Brasil por 
São Paulo numa madrugada de quarta. Foi a 
primeira vez que um representante graduado do 
governo Obama esteve no país. O primeiro 
encontro foi fugaz e chocho, o que se nota pelas 
declarações mornas de ambas as partes, 
restritas à polidez protocolar do discurso 
diplomático. A questão de como lidar com o Irã, 
aquele mistério teocrático envolto em um 
enigma nuclear, divide Brasil e Estados Unidos 
da América (EUA), haja vista que o governo 
americano defende que o Conselho de 
Segurança da ONU não imponha sanções sobre 
o Irã acerca de armamento nuclear.  
X O governo brasileiro é contra qualquer projeto 
de energia nuclear por parte do Irã.  
XI - A Organização Mundial do Comércio não 
autorizou o Brasil a retaliar os EUA por subsídio 
ao algodão. 
XII - O Brasil defende que o Irã tem o direito de 
enriquecer urânio a 20%, limite ainda permitido 
pelo tratado de não proliferação nuclear.  
 
a) Os itens I, III e V estão corretos 
b) Os itens II, IV e V estão errados 
c) Existe apenas 2(dois) itens errados 
d) Os itens I, II e V estão errados 
e) Existe apenas 2(dois) itens corretos 
 
15 - Agora no último dia 03 de outubro, foi 

realizado no Brasil eleições gerais. No não 

houve um candidato a governador eleito no 

primeiro turno das eleições, assim o segundo 

turno ocorrerá dia. 

A) Dia 30 de outubro 
B) Dia 29 de outubro 
C) No último domingo de outubro 
D) Dia 28 de outubro 
E) Dia primeiro de novembro 
F) Nenhuma das alternativas 
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CONHECIMENTOS LOCAIS 

16 – Marque a alternativa correta. 

I – Localizado na micro região do baixo 
Gurguéia, O município de São Gonçalo do 
Gurguéia faz limites com os municípios de 
Gilbués, Barreiras do Piauí, Corrente, entre 
outros. 
II – Com uma densidade demográfica que 
chega ao número aproximado de 2 habitante 
por quilômetro quadrado, o Município de São 
Gonçalo do Gurguéia, localiza-se ma 
mesorregião do sudoeste do Estado do Piauí. 
III – Com uma área de 1.233 quilometro 
quadrados, o município de São Gonçalo do  
Gurguéia, localiza-se a mais de 800 Km da 
Capital Teresina. 
IV – desmembrado do município de Barreiras do 
Piauí, o município de São Gonçalo do Gurguéia  
foi criado através de Lei Estadual em 
05/01/1999.  
V – Com uma extensão de 632 Km, o Rio 
Gurguéia banha boa parte das terras do 
município de São Gonçalo do Gurgueía.  
 
a) Todos os itens estão errados. 
b) Apenas os itens I, II e V estão errados 
c) Os itens I e III estão corretos. 
d) Os itens I, IV e V estão errados. 
e) Os itens III, IV e V estão corretos. 
 

17– A respeito do Município de São Gonçalo 

do Gurguéia, responda: 

I – O Município de São Gonçalo do Gurguéia, 

localizado no extremo sul do Estado do Piauí, 

possui uma Câmara Municipal composta de 9 

vereadores. 

II – São Gonçalo do Gurguéia conforme a Lei 

Orgânica Municipal  e a Constituição Federal, 

encontra-se organizado administrativa e política, 

com a representação local dos poderes 

executivo e legislativo.  

III – O poder executivo Municipal de São 

Gonçalo do Gurguéia é representado pelo 

prefeito municipal, eleito para um mandato de 4 

anos. Já o poder legislativo municipal(Câmara 

Municipal) é composto de 9  vereadores e 9 

suplentes.  

IV – A respeito das tradições da cultura local do 

Município de São Gonçalo do Gurguéia, 

podemos destacar a religiosidade. O padroeiro 

do Município é São Gonçalo, as festividades 

alusivas a comemoração ocorre todo os anos, 

durante o mês de Maio. 

a) Existe 3(três) itens corretos. 
b) Existem 2 itens errados. 
c) Apenas o item I estar errado 
d) Os itens I, II  III estão corretos 
e) Os itens I, II e IV estão corretos 
 
18 – Marque a alternativa correta de acordo 

com  Lei Orgânica do Município de São 

Gonçalo do Gurgueia – Piauí. 

I – A verba de representação do prefeito 
municipal não poderá exceder a 50% de seus 
subsídios. 
II – O mandato da mesa diretora da Câmara 
Municipal será de 2(dois) anos, permitido a 
recondução para o mesmo cargo na eleição 
imediatamente subseqüente.   
III – A sessão legislativa anual desenvolve-se de 
1º de janeiro a 30 de julho e de 1º de agosto a 
31 de dezembro, independente de convocação.  
IV – Os vereadores não poderão desde a 
expedição de diploma: firmar ou manter contrato 
com o município, suas autarquias, empresas 
públicas, sociedade de economia mista, 
fundações ou empresas concessionárias de 
serviços públicos municipais, salvo quando o 
contrato obedecer a cláusulas uniformes.  
a) Todos os itens estão corretos 
b) Os itens I e III estão errados 
c) Os itens II e IV estão corretos 
d) Os itens I, II e IV estão corretos 
e) Todos os itens estão errados. 
 
19 - Marque a alternativa correta de acordo 

com a Lei Orgânica do Município. 

I – O Governo Municipal é constituído pelos 
poderes Legislativo e executivo, dependentes 
entre si.  
II – Cada legislatura terá duração a duração de 
4 anos.  
III – Todas as leis municipais para entrarem em 
vigor deverão ser sancionadas pela mesa 
diretora da Câmara Municipal.  
IV – A remuneração do prefeito, do vice-prefeito 
e dos vereadores será fixada determinando-se o 
valor em moeda corrente do país, permitido 
vinculação.  
a) Todos os itens estão errados 
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b) Todos os itens estão corretos 
c) Os itens I e II estão corretos 
d) Apenas o item IV está correto 
e) Os itens I, III e IV estão errados. 

 

20 - Marque a alternativa correta de acordo 

com a Lei Orgânica do Município. 

I – Até 30 dias antes das eleições municipais, o 
prefeito municipal deverá preparar, para 
entregar ao sucessor e para publicação 
imediata, relatório da situação da Administração 
Municipal, ..............  
II – O prefeito Municipal poderá realizar 
consultas populares para decidir sobre assuntos 
de interesse específico do Município ou de 
bairro, cujas medidas deverão ser tomadas 
diretamente pela Administração Municipal.  
III – Os planos de cargos e carreiras do serviço 
público municipal serão elaborados de forma a 
assegurar aos servidores municipais 
remuneração compatível com o mercado de 
trabalho para a função respectiva, oportunidade 
de progresso funcional e acesso a cargos de 
escalão superior. 
 
a) Todos os itens estão errados 
b) Os itens III e I estão corretos 
c) Apenas o item I está correto 
d) Apenas os itens I, II e III estão corretos 
e) Apenas o item Ii está correto 

 
 

Conhecimentos Específicos 
 
QUESTÃO 21 – 
 
A técnica de verificação da Pressão Arterial é 
composta por um conjunto de procedimentos. 
Um dos procedimentos que assegura a 
obtenção de valores fidedignos no paciente é 
a) auscultar e, após, proceder ao método 

palpatório. 
b) selecionar o manguito do aparelho pela sua 

largura, de forma que cubra 1/4 do 
comprimento do braço. 

c) insuflar o manguito do aparelho, lentamente, 
até 200 mmHg e desinsuflar rapidamente. 

d) proceder à aferição imediatamente após a 
realização de atividade física intensa. 

e) registrar como pressão diastólica o valor 
indicado no manômetro quando ocorrer o 
abafamento do som ou seu 
desaparecimento. 

 
22- São áreas de atuação do SUS: 

 
a) Vigilância Epidemiológica  
b) Orientação Familiar 
c) Assistência Terapêutica Integral, inclusive 

farmacêutica 
d) Controle e Fiscalização dos alimentos, 

águas e bebidas para o consumo humano 
e) Todas estão corretas 
 
 
23-  Uma das vantagens do exame do líquido 
amniótico na gestante é: 
 

a) Determinar a localização do feto; 
b) Calcular crescimento fetal; 
c) Determinar localização da placenta; 
d) Determinar maturidade fetal; 
e) Identificar insuficiência uterina. 
 
 
24- Os medicamentos possuem formas 
diferentes de ação no organismo. Uns têm 
ação local e outros têm ação sistêmica. 
Afirma-se que a ação sistêmica significa que 
o medicamento: 
 
a) É sempre uma pomada. 
b) É primeiramente absorvido, depois entra na 

corrente sanguínea, para atuar no local 
desejado. 

c) Age no local sem passar pela corrente 
sanguínea. 

d) É sempre um antibiótico. 
e) Constitui-se de substâncias químicas que 

agem especificamente sobre determinado 
órgão 

 
 
25- Sabe-se que o paciente está desidratado 
quando apresenta os seguintes sintomas: 
 
a) Febre, poliúria, sede e ressecamento de 

mucosas; 
b) Sede, febre, elasticidade diminuída e 

bradicardia; 
c) Sede, taquicardia, ressecamento das 

mucosas e oligúria; 
d) Hematúria, edema generalizado, sudorese e 

taquicardia; 
e) Febre, perda de turgor e dispnéia. 
 
 
 
 
26-  A portaria Nº 5 de 21 de fevereiro de 
2006, define a lista nacional de doenças e 
agravos de notificação compulsória. São 
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doenças de notificação compulsória, 
EXCETO: 
 
a) Botulismo, Cólera e Peste; 
b) Difteria, Tétano e Varíola; 
c) Brucelose, Candidíase e Histoplasmose; 
d) Malária, Febre Amarela e Antraz. 
e) Dengue, Sarampo e Hanseníase 
 
27- Analisando os termos da Constituição 
Federal de 1988 e a Lei Federal 8080/1990, 
sobre objetivos e atribuições do SUS, 
coloque V nas alternativas verdadeiras e F 
nas alternativas falsas: 
 
( ) Colaborar na proteção do meio ambiente. 
( ) Fiscalizar e inspecionar alimentos. 
( ) Executar ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica. 
( ) Definir as bases do programa nacional de 
habilitação. 
( ) Executar ações de saúde do trabalhador 
- A sequência está correta em: 
a) V, V, V, V, V;  
b) F, F, V, V, F; 
c) V, V, V, F, V;  
d) F, V, F, V, F 
e) V, V, F, V, V. 
 
28-  Em relação a comunicação com a 
pessoa idosa, e correto afirmar que: 
1) Usar frases curtas. 
2) Deve-se chamá-lo de vovô, querido... 
3) Pergunte se entendeu a explicação. 
4) Fale de frente e não se vire ou se afaste 
enquanto fala. 
a) As corretas são as alternativas: 1,3,4. 
b) As corretas são as alternativas: 1,2,3. 
c) As corretas são as alternativas: 1,4,2. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
29- Em relação à febre, pode-se afirmar: 
I. A febre deve ser investigada para determinar 
se a infecção é a sua origem. 
II. Quando a pessoa apresenta febre alta, é 
proibido fornecer-lhe água para não mascarar 
os sintomas. 
III. Verificar a temperatura é uma técnica de 
responsabilidade exclusiva dos profissionais de 
enfermagem. 
IV. Os pacientes devem ser ensinados a realizar 
leituras exatas de sua temperatura. 
V. Febres mais brandas, acompanhadas de 
fadiga, calafrios e sudorese, são 
desconfortáveis para o paciente. 
Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I, IV e V, estão 
corretas. 

b) Somente as afirmativas I, III e V estão 
corretas. 

c) Somente as afirmativas II, III e IV estão 
corretas. 

d) Somente as afirmativas II, IV e V estão 
corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
30-  Foram prescritos 60 mg de gentamicina 
a um cliente. Na unidade existe gentamicina 
80 mg diluída em 2,0 mL de água destilada. O 
volume que deverá ser aspirado para 
cumprir a prescrição é: 
a) 2,0 mL  
b) 1,3 mL  
c) 0,5 mL  
d) 0,8 mL  
e) 1,5 mL   
 
31-  Associe a 2ª coluna de acordo com a 1ª 
coluna: 
1. Integralidade 
2. Universalidade 
3. Conferências de Saúde 
4. Conselhos de Saúde 
( ) Tem caráter deliberativo e permanente; órgão 
colegiado composto por representantes do 
governo, prestadores de serviços, profissionais 
de saúde e usuários. 
( ) Reúne-se a cada 4 anos com representação 
de vários segmentos sociais, para avaliação da 
saúde e propor diretrizes. 
( ) Conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individual e 
coletivo, exigidos para cada caso em todos os 
níveis de complexidade do sistema. 
( ) Acesso aos serviços de saúde em todos os 
níveis da assistência. 
A sequência correta é: 
a) 4, 3, 1, 2 
b) 4, 2, 3, 1 
c) 1, 2, 3, 4 
d) 4, 3, 2, 1 
e) 3, 4, 1, 2 
 
32- Considera-se infração ética a ação, 
omissão ou conivência que implique 
desobediência e/ou inobservância às 
disposições do Código de Ética de 
Enfermagem por parte do profissional. A 
admoestação ao infrator, de forma 
reservada, registrada no prontuário do 
mesmo, na presença de duas testemunhas é 
uma penalidade do tipo: 
a) advertência. 
b) multa. 
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c) censura. 
d) suspensão. 
e) cassação. 
 

33- No que respeita à vigilância 
epidemiológica, assinale o que for incorreto. 
a) A presença de sinais e sintomas clínicos 

compatíveis com a infecção é suficiente 
para se considerar um caso confirmado de 
infecção hospitalar. 

b) O método de vigilância dirigida das 
infecções hospitalares utiliza a estratégia de 
monitoramento apenas dos pacientes 
internados em determinados setores, por 
serviço específico e por sítio de infecção 
específico. 

c) A cólera, os casos agudos de Doença de 
Chagas e a febre amarela são exemplos de 
doenças de notificação compulsória. 

d) Deve-se suspeitar de um surto de infecção 
hospitalar quando, por meio da análise de 
dados coletados pelo sistema de vigilância 
de rotina, houver agrupamento de casos de 
infecções semelhantes em uma mesma 
unidade hospitalar ou entre pacientes 
semelhantes. 

e) O método de coleta de dados a ser 
instituído em setores como berçários e 
unidades de tratamento intensivo deve ser o 
de busca ativa, com visitas diárias 
programadas. 

 
34-  Os sinais e sintomas característicos do 
estado hiperglicêmico que levantam suspeita 
de diabetes são: 
a) anúria, sonolência, taquicardia e perda de 

peso. 
b) taquicardia, anúria, piúria e dislipidemia. 
c) nictúria, perda de peso, poliúria e 

sonolência. 
d) agitação, perda de peso, insônia e 

parestesia. 
e) poliúria, polidipsia, polifagia e aumento de 

peso. 
 

35-  Uma mãe comparece à unidade de saúde 
onde você trabalha e pergunta qual vacina 
será administrada em seu bebê de 01 ano 
exato de idade. Você responde que será a 
vacina: 
a) BCG; 
b) antipoliomielite; 
c) tríplice viral; 
d) contra a hepatite B; 
e) sabin. 
36- Para o planejamento das ações voltadas 
para pacientes portadores de hipertensão 
arterial sistêmica, a medida de morbidade 
mais útil para estimar o número de casos 

sobre os quais vão ser realizadas ações de 
controle é: 
a) Risco relativo. 
b) Coeficiente de prevalência. 
c) Risco atribuível. 
d) Coeficiente de ataque.  
e) Coeficiente de incidência 
 
37-  De acordo com o que dispõe a Lei 8.080 
de 19 de setembro de 1990, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais, da 
administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público, 
constitui o Sistema Único de Saúde - SUS. 

b) A iniciativa privada não poderá participar do 
Sistema Único de Saúde - SUS. 

c) A iniciativa privada poderá participar do 
Sistema Único de Saúde – SUS 

d) Também constituem o SUS, as instituições 
públicas federais, estaduais e municipais de 
controle de qualidade, pesquisa e produção 
de insumos, medicamentos, inclusive de 
sangue e hemoderivados e de 
equipamentos para saúde. 

e) Nenhuma das alternativas acima 
 
38- Os programas de educação ao 
adolescente, além de atenderem as 
demandas biológicas e curativas, devem 
incluir medidas preventivas, tais como: 
1) identificar adolescentes que estejam sujeitos 
a comportamento de risco. 
2) promover imunização apenas para grupos de 
adolescentes de risco. 
3) desenvolver vínculos que favoreçam um 
diálogo aberto sobre questões de saúde. 
4) utilizar materiais educativos complementares. 
Estão corretas: 
 
a) 1, 2 e 3 apenas 
b) 1, 2 e 4 apenas 
c) 1, 3 e 4 apenas 
d) 2, 3 e 4 apenas 
e) 1, 2, 3 e 4 
 
 
 
 
 
 
 
39- Na realização de Anotação de 
Enfermagem de um cliente/paciente que se 
queixava de odinofagia, xerostomia e 
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polaciúria, o Técnico em Enfermagem 
registrou, respectivamente: 
a) Refere dor à deglutição, boca seca e urina 

várias vezes em pouca quantidade. 
b) Refere queimação, dificuldade na 

mastigação de alimentos e urina grande 
quantidade. 

c) Refere náuseas, muita fraqueza e dor na 
micção. 

d) Refere dor à deglutição, boca seca e urina 
poucas vezes. 

e) Todas estão incorretas. 
 
 
40- São os sintomas mais comuns de um 
ataque cardíaco, exceto: 
 
a) Dor na parte superior do abdômem 
b) Respiração longa e pele rosada 
c) Dor no peito, às vezes estendendo-se pelos 

braços ou para o pescoço e cabeça 
d) Suores, palidez e enjôo 
e) Falta de ar pode ocorrer com ou sem 

desconforto no peito. 
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