CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO
DE PEDRA LAVRADA
N.º 001/2020
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

INSTRUÇÕES:
VERIFIQUE SE ESTE CADERNO:






Corresponde a sua opção de cargo.
Contém 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40, caso contrário reclame ao fiscal da sala outro
caderno. NÃO serão aceitas reclamações posteriores.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
A alternativa escolhida deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:




Procurar na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu.
Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: [█].

ATENÇÃO:







Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta.
Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará nota zero à
questão.
Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
Você terá 3 (três) horas para responder a todas as questão e preencher a folha de respostas.
Devolva esse caderno de prova ao aplicador, juntamente com a sua folha de respostas.
Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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LÍNGUA PORTUGUESA – QUESTÕES 01 – 12 (02 PONTOS)
As boazinhas que me perdoem
Qual o elogio que uma mulher adora receber? Bom, se você está com tempo, pode-se listar aqui uns 700:
mulher adora que verbalizem seus atributos, sejam eles físicos ou morais. Diga que ela é uma mulher inteligente, e ela
irá com a sua cara. Diga que ela tem um ótimo caráter e um corpo que é uma provocação, e ela decorará o seu
número. Fale do seu olhar, da sua pele, do seu sorriso, da sua presença de espírito, da sua aura de mistério, de como
ela tem classe: ela achará você muito observador e lhe dará uma cópia da chave de casa. Mas não pense que o jogo
está ganho: manter o cargo vai depender da sua perspicácia para encontrar novas qualidades nessa mulher
poderosa, absoluta. Diga que ela cozinha melhor que a sua mãe, que ela tem uma voz que faz você pensar
obscenidades, que ela é um avião no mundo dos negócios. Fale sobre sua competência, seu senso de oportunidade,
seu bom gosto musical. Agora quer ver o mundo cair? Diga que ela é muito boazinha.
Descreva uma mulher boazinha. Voz fina, roupas pastéis, calçados rente ao chão. Aceita encomendas de
doces, contribui para a igreja, cuida dos sobrinhos nos finais de semana. Disponível, serena, previsível, nunca foi vista
negando um favor. Nunca teve um chilique. Nunca colocou os pés num show de rock. É queridinha. Pequeninha.
Educadinha. Enfim, uma mulher boazinha.
Fomos boazinhas por séculos. Engolíamos tudo e fingíamos não ver nada, ceguinhas. Vivíamos no nosso
mundinho, rodeadas de panelinhas e nenezinhos. A vida feminina era esse frege: bordados, paredes brancas,
crucifixo em cima da cama, tudo certinho. Passamos um tempão assim, comportadinhas, enquanto íamos
alimentando um desejo incontrolável de virar a mesa. Quietinhas, mas inquietas.
Até que chegou o dia em que deixamos de ser as coitadinhas. Ninguém mais fala em namoradinhas do Brasil:
somos atrizes, estrelas, profissionais. Adolescentes não são mais brotinhos: são garotas da geração teen. Ser
chamada de patricinha é ofensa mortal. Quem gosta de diminutivos, definha.
Ser boazinha não tem nada a ver com ser generosa. Ser boa é bom, ser boazinha é péssimo. As boazinhas
não têm defeitos. Não têm atitude. Conformam-se com a coadjuvância. PH neutro. Ser chamada de boazinha, mesmo
com a melhor das intenções, é o pior dos desaforos.
Mulheres bacanas, complicadas, batalhadoras, persistentes, ciumentas, apressadas, é isso que somos hoje.
Merecemos adjetivos velozes, produtivos, enigmáticos. As “inhas” não moram mais aqui. Foram para o espaço,
sozinhas.
MEDEIROS, Martha. Liberdade Crônica. Porto Alegre: L&PM, 2014.
QUESTÃO N.º 01: Com essa crônica, a autora pretende, principalmente:
a) satirizar a postura das famílias que impunham uma vida monótona às mulheres, mesmo reconhecendo suas
potencialidades.
b) criticar o olhar que os homens todos tinham até então em relação à mulher, não valorizando suas potencialidades.
c) fazer um alerta de que existe muito preconceito em relação a como os homens devem tratar as mulheres para
conquistá-las, mostrando-lhes como são boazinhas e merecedoras de respeito e proteção.
d) mostrar como a mulher contemporânea deve ser tratada, ou seja, como uma figura independente e atuante na
sociedade, desconstruindo o estereótipo de sexo frágil em voga até pouco tempo.
e) lamentar que a mulher ainda é muito desvalorizada na sociedade, necessitando criar coragem para assumir uma
posição mais independente, mesmo com o risco de não encontrarem um parceiro para se casarem.
QUESTÃO N.º 02: Em relação aos aspectos discursivos do texto, assinale a opção INCORRETA:
a) Um tom de ironia permeia o texto de Martha Medeiros, principalmente no uso do morfema que marca, geralmente,
a flexão de grau dos substantivos.
b) A autora utiliza em dois momentos do texto uma frase interrogativa; tal estratégia, nesse texto, é apenas um recurso
de estilo, deixando uma reflexão em aberto.
c) O 1º parágrafo apresenta características próprias da tipologia textual injuntiva.
d) O 2º parágrafo pode ser considerado, principalmente, descritivo.
e) O 3º parágrafo apresenta uma constatação de como era a vida da figura feminina por um bom tempo na sociedade
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QUESTÃO N.º 03: Sobre o texto é correto afirmar que:
a) Pelo gênero textual a que pertence, constata-se, nessa crônica de Martha Medeiros, que só há marcas da
variedade padrão da língua.
b) No 1º parágrafo, estão presentes marcas próprias de interpelação ao leitor, o que justifica dizer que está em
evidência, nesse parágrafo, o código da mensagem.
c) A autora faz uma distinção entre os adjetivos “boa” e “boazinha” para não se interpretar que a mulher atual deve ser
implacável e má.
d) No 2º parágrafo, a ocorrência do vocábulo “nunca” deixa clara a intenção de se destacar uma ideia de negação no
texto.
e) A conclusão do texto deixa clara, pela escolha lexical, que podem coexistir os dois tipos de mulheres: a boa e a
boazinha.
QUESTÃO N.º 04: Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa adequada sobre aspectos estruturais do
texto:
a) No título, o vocábulo “que” assume um papel pronominal, funcionando como pronome relativo.
b) Não há desvio gramatical em “(...) pode-se listar aqui uns 700: (...)” (1º parágrafo).
c) Na passagem “Qual o elogio que uma mulher adora receber?” (1º parágrafo), o vocábulo “que” deve ser classificado
como uma partícula expletiva, pois apenas funciona como um realce no período.
d) Os vocábulos “você”, “está”, “decorará” e “pastéis” atendem à mesma regra de acentuação gráfica.
e) Não sobressaem, no primeiro parágrafo do texto, verbos flexionados no modo imperativo.
QUESTÃO N.º 05: Pelo que se lê no último parágrafo, pode-se inferir que:
a) só há qualidades listadas para a mulher atual, não diferindo muito do modelo tradicional.
b) as mulheres de hoje querem ser respeitadas em igualdade, mas sentindo-se merecedoras da proteção masculina.
c) há espaço para todas as mulheres, mesmo para aquelas que preferem se manter sob o título de boazinhas.
d) há uma crítica declarada à masculinidade considerada tóxica na sociedade atual.
e) não há mais espaço para o modelo antigo de mulher, pois elas estão cada vez mais conscientes do seu valor e do
que são merecedoras.
QUESTÃO N.º 06: Os itens abaixo apresentam informações corretas, com EXCEÇÃO da alternativa:
a) Os dois-pontos na passagem “(...) pode-se listar aqui uns 700: (...)” (1º parágrafo) introduzem uma enumeração no
texto.
b) As orações destacadas em “(...) mulher adora que verbalizem seus atributos, (...)” (1º parágrafo) e “Mas não
pense que o jogo está ganho: (...)” (1º parágrafo) assumem o mesmo valor sintático.
c) Ocorre, no excerto “(...) que ela é um avião no mundo dos negócios.” (1º parágrafo), uma figura de linguagem
denominada metáfora.
d) Os dois primeiros pontos-finais em “É queridinha. Pequeninha. Educadinha.” (2º parágrafo) poderiam ser
substituídos por vírgulas.
e) Na passagem “Ser boa é bom, ser boazinha é péssimo.” (5º parágrafo), poderia ser inserido um conectivo de valor
adversativo depois da vírgula.
QUESTÃO N.º 07: Assinale a alternativa em que esteja destacada uma forma verbal flexionada em modo e tempo
que expressa uma noção habitual:
a) “Descreva uma mulher boazinha.” (2º parágrafo)
b) “Aceita encomendas de doces, (...)” (2º parágrafo)
c) “Nunca colocou os pés num show de rock.” (3º parágrafo)
d) “Engolíamos tudo e fingíamos não ver nada, ceguinhas.” (3º parágrafo)
e) “Até que chegou o dia (...)” (4º parágrafo)
QUESTÃO N.º 08: Das opções abaixo, uma apresenta um vocábulo “que” destacado com classificação DIFERENTE
das demais; assinale-a:
a) “mulher adora que verbalizem seus atributos,(...)” (1º parágrafo)
b) “Diga que ela é uma mulher inteligente, (...)” (1º parágrafo)
c) “Mas não pense que o jogo está ganho: (...)” (1º parágrafo)
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d) “Diga que ela cozinha melhor que a sua mãe,(...)” (1º parágrafo)
e) “(...) que ela tem uma voz que faz você pensar obscenidades, (...)” (1º parágrafo)
QUESTÃO N.º 09: Analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:
a) Não há ditongo em todos os seguintes vocábulos retirados do texto: “roupas”, “pastéis, “ao”, “contribui” e “Ninguém”.
b) No vocábulo “crucifixo” (3º parágrafo), há dois encontros consonantais.
c) No 5º parágrafo, o vocábulo “coadjuvância” não constitui um neologismo na língua portuguesa.
d) Os vocábulos seguintes retirados do texto: “observador”, “perspicácia”, “obscenidades”, “incontrolável” e “mortal”
apresentam o mesmo processo de formação de palavras.
e) O segmento destacado na passagem “Ser chamada de boazinha, mesmo com a melhor das intenções, é o pior
dos desaforos.” (5º parágrafo) assume um valor semântico de conformidade no contexto em que aparece.
QUESTÃO N.º 10: Observa-se, em todos os excertos abaixo, o emprego de um recurso de linguagem denominado
ironia, MENOS na alternativa:
a) “Voz fina, roupas pastéis, calçados rente ao chão.” (2º parágrafo)
b) “É queridinha. Pequeninha. Educadinha. Enfim, uma mulher boazinha.” (2º parágrafo)
c) “(...) e fingíamos não ver nada, ceguinhas.” (3º parágrafo)
d) “Vivíamos no nosso mundinho, rodeadas de panelinhas e nenezinhos.” (3º parágrafo)
e) “A vida feminina era esse frege: bordados, paredes brancas, crucifixo em cima da cama, tudo certinho.” (3º
parágrafo)
QUESTÃO N.º 11: Nos itens abaixo, foram destacados elementos coesivos que fazem referência a algo
anteriormente expresso no texto, com EXCEÇÃO da alternativa:
a) “(...) sejam eles físicos ou morais.” (1º parágrafo)
b) “(...) e um corpo que é uma provocação, (...)” (1º parágrafo)
c) “(...) e lhe dará uma cópia da chave de casa.” (1º parágrafo)
d) “Passamos um tempão assim, (...)” (3º parágrafo)
e) “(...) é isso que somos hoje.” (6º parágrafo)
QUESTÃO N.º 12: No 5º parágrafo, a autora afirma que “ser boazinha é péssimo”; pode-se afirmar, então, que os três
períodos que se seguem a essa afirmação apresentam uma relação semântica de:
a) consequência
b) conclusão
c) condição
d) proporção
e) causa

RACIOCÍNIO LÓGICO – QUESTÕES 13 – 16 (02 PONTOS)
QUESTÃO N.º 13: Seja a proposição: “Se hoje é sexta-feira, amanhã não estudarei”. A negação dessa afirmação
é:
a) Hoje não é sexta-feira e amanhã estudarei
b) Hoje é sexta-feira e amanhã estudarei
c) Se hoje é sexta-feira, amanhã estudarei
d) Se hoje não é sexta-feira, amanhã estudarei
e) Hoje não é sexta-feira ou amanhã estudarei.
QUESTÃO N.º 14: Oito motoristas transportam 1000 caixas em 10 horas. Em quantas horas, dois motoristas
transportam 400 caixas?
a) 14 horas e meia
b) 15 horas
c) 15 horas e meia
d) 16 horas
e) 16 horas e meia
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QUESTÃO N.º 15: Deve-se percorrer o prisma trapezoidal da figura, com deslocamentos somente nas arestas, do
ponto A ao ponto C passando por E, F e G, respectivamente.

A projeção vista de cima que melhor representa o caminho percorrido é

a)

c)

b)

d)

e)

QUESTÃO N.º 16: Observe a sequência.

4321

5555

6789

791113

O próximo número na sequência é:
a) 8101315
b) 9111417
c) 8111417
d) 9111315
e) 8111319

ATUALIDADES – QUESTÕES 17 – 20 (02 PONTOS)
QUESTÃO N.º 17: No total, 3,6 milhões de redações da aplicação regular do Enem 2019 foram corrigidas e só 53
chegaram à pontuação máxima. Os candidatos homens são responsáveis por 21 dessas notas, enquanto 32
mulheres tiraram a nota mil. Dos representantes nordestinos, o maior número de notas 1000 nas redações, 6 no
total, vieram de qual estado?
a) Paraíba.
b) Rio Grande do Norte.
c) Bahia.
d) Ceará.
e) Sergipe.
QUESTÃO N.º 18: Um projeto composto por estudantes da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), conseguiu
alcançar um marco para a arqueologia do Brasil. Sob a coordenação do pesquisar e arqueólogo, Juvandi Santos,
o grupo descobriu a:
a) Pedra Retumba, um sítio arqueológico situado no município de Pedra Lavrada.
b) Pedra Pintada, um sítio arqueológico situado no município de Catingueira.
c) Soledade, um sítio arqueológico situado no município de Imaculada.
d) Cidade Lajedo, um sítio arqueológico situado no município de Zabelê.
e) Gruta Catimbau, um sítio arqueológico situado no município de Puxinanã
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QUESTÃO N.º 19: Segundo a Constituição brasileira, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional,
que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Marque a alternativa que indica o nome do
político que ocupa atualmente o cargo de Presidente do Senado Federal.
a) Davi Alcolumbre.
b) Eduardo Cunha.
c) Rodrigo Maia.
d) José Sarney.
e) Renan Calheiros.
QUESTÃO N.º 20: Leia atentamente a notícia a seguir, publicada no início deste ano, e marque a opção que
apresenta o nome que preenche corretamente a lacuna.
“Alvo de críticas, o ministro da Educação, ______________, recebeu hoje uma carta de apoio de um grupo de
parlamentares. A carta foi elaborada depois de ele ter ido ao Senado prestar esclarecimentos sobre erros no
Exame Nacional do Ensino Médio. A falha no processo seletivo foi um dos motivos que levaram um outro grupo de
congressistas a protocolar um pedido de impeachment no Supremo Tribunal Federal contra o economista”.
(Congresso em Foco, 18/02/20, com adaptações).
a) Abraham Weintraub
b) Aloizio Mercadante
c) Cid Gomes
d) Fernando Haddad
e) Mendonça Filho

CONTEÚDO ESPECÍFICO AO CARGO – QUESTÕES 21 – 40 (03 PONTOS)
QUESTÃO N.º 21. A resolução COFEN 564/2017, trouxe as novas alterações para o Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem. Com base nessa resolução, considera-se dever profissional:
a) Apoiar e/ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania e das
reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração, observados os parâmetros e
limites da legislação vigente.
b) Associar-se, exercer cargos e participar de Organizações da Categoria e Órgãos de Fiscalização do Exercício
Profissional, atendidos os requisitos legais.
c) Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.
d) Formar e participar da Comissão de Ética de Enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da
instituição em que trabalha.
e) Colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar informações fidedignas, permitindo
o acesso a documentos e a área física institucional.
QUESTÃO N.º 22. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, são penalidades
aplicadas, frente às infrações:
a) advertência, multa, censura pública e cassação.
b) advertência, advertência escrita, multa, suspensão e cassação.
c) advertência, multa, censura, suspensão e cassação.
d) advertência pública, suspensão, divergência judicial e expulsão.
e) multa, suspensão, censura interna, censura pública e expulsão.
QUESTÃO N.º 23. Uma ampola de cefalexina 500mg, foi diluída em 80 mL de soro fisiológico 0,9%. Se o paciente
receber, dessa solução, apenas 30 mL. Qual dosagem do antibiótico será infundida?
a) 178,25 mg.
b) 187,50 mg.
c) 198,75 mg.
d) 205,15 mg.
e) 235,20 mg.
QUESTÃO N.º 24. Uma ampola de Cetoconazol 2%/10 mL foi dispensada da farmácia, para um paciente com
uma infecção fúngica pulmonar. A prescrição médica é de 65mg. Qual volume, o técnico em enfermagem, deverá
aspirar, para obter, a prescrição médica solicitada?
a) 0,85 mL.
b) 2,48 mL.
c) 2,65 mL.
d) 3,25 mL.
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e) 3,72 mL.
QUESTÃO N.º 25. Erro de medicação é definido como um evento evitável, ocorrido em qualquer fase da terapia
medicamentosa, que pode ou não causar danos ao paciente. Sobre os erros de medicação, considere a
alternativa que indique um erro relacionado à prescrição incompleta:
a) Prescrição de dipirona sódica 10 gotas por via intravenosa.
b) Prescrição do antifúngico Anfotericina B para infusão em 1 hora.
c) Medicamento disponível em comprimido foi prescrito para administração por via intravenosa.
d) Paciente com prescrição de cefalexina, mas administrado cefuroxima.
e) Prescrição de cloridrato de cefepime 1g a cada 8 horas.
QUESTÃO N.º 26. Ao realizar a higiene oral de um paciente acamado, antes de colocar o creme dental na escova
de dentes e umedecê-la, o técnico deverá ter realizado qual das etapas abaixo?
a) escovar a língua com cuidado, para evitar desconforto ao paciente.
b) colocar a cuba rim abaixo do maxilar inferior do paciente para que ele possa descartar o conteúdo da boca.
c) oferecer um copo com água para o paciente fazer bochechos.
d) secar os lábios do paciente com a toalha.
e) inspecionar a integridade dos lábios e da cavidade oral.
QUESTÃO N.º 27. Qual dos materiais abaixo não é indicado para verificação dos Sinais Vitais?
a) Estetoscópio.
b) Esfigmomanômetro.
c) Termômetro digital.
d) Cuba rim.
e) Algodão e álcool 70%.
QUESTÃO N.º 28. Ao realizar a avaliação nutricional de um paciente, aparentemente emagrecido, apático e com
relatos de perda de apetite, a Enfermeira decide calcular o IMC. Para realizar esse procedimento, o técnico
separou para a Enfermeira:
a) Bandeja, seringa de 20 mL, agulha 40x12 e fita métrica.
b) Balança digital, Fita métrica, Calculadora.
c) Calculadora, Fita métrica, Estetoscópio e uma seringa de 20 mL.
d) Termômetro, Estetoscópio, Calculadora, Bandeja e um copo com água.
e) Dosador, Glicerina, Papel e Caneta, Balança Digital e uma sonda retal.
QUESTÃO N.º 29. Com relação ao mal de Alzheimer, considere as asserções abaixo:
I - A Doença de Alzheimer (DA) é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal que se manifesta pela
deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma variedade
de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais.
II - A doença de Alzheimer costuma evoluir para vários estágios de forma lenta e inexorável, ou seja, não há o que
possa ser feito para barrar o avanço da doença. A partir do diagnóstico, a sobrevida média das pessoas
acometidas por Alzheimer oscila entre 8 e 10 anos. O quadro clínico costuma ser dividido em seis estágios.
III - O primeiro sintoma, e o mais característico, do Mal de Alzheimer é a perda de memória recente. Com a
progressão da doença, vão aparecendo sintomas mais graves como, a perda de memória remota (ou seja, dos
fatos mais antigos), bem como irritabilidade, falhas na linguagem, prejuízo na capacidade de se orientar no espaço
e no tempo.
Está correto o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
QUESTÃO N.º 30. A Aids é a doença causada pela infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV é a sigla
em inglês). Sobre a Aids, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência
correta:
(___) O vírus ataca o sistema imunológico, que é o responsável por defender o organismo de doenças. As células
mais atingidas são os linfócitos T CD4+. O vírus é capaz de alterar o DNA dessa célula e fazer cópias de si
mesmo.
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(___) Todas as pessoas diagnosticadas com HIV têm direito a iniciar o tratamento com antirretrovirais
imediatamente, e, assim, poupar o seu sistema imunológico. Esses medicamentos (coquetel) impedem que o vírus
replique-se dentro das células T-CD4+ e evitam, assim, que a imunidade caia e que a aids apareça.
(___) Somente os pacientes soropositivos que têm AIDS, podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações
sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez
e a amamentação, quando não tomam as devidas medidas de prevenção.
a) V – V – F.
b) V – F – F.
c) V – F – V.
d) F – V – V.
e) F – F – F.
QUESTÃO N.º 31. Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do
coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de
coronavírus (COVID-19).De acordo com o Ministério da Saúde, a infecção humana pelo 2019-nCoV é uma
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), segundo anexo II do Regulamento Sanitário
Internacional. Portanto, trata-se de um:
a) Agravo de saúde pública sociocomunitário.
b) Evento de saúde pública de caráter endêmico.
c) Evento de saúde pública de notificação imediata.
d) Agravo de saúde pública epidemiossanitário.
e) Evento de saúde pública de vigilância sentinela.
QUESTÃO N.º 32. No final de 2019, o Ministério da Saúde divulgou novidades para o Calendário Vacinal 2020,
entre as mudanças, está incluído alterações para o esquema de vacinação contra Febre Amarela, que de acordo
com o Ministério da Saúde:
a) será ofertado para gestantes e idosos, como rotina.
b) será ofertada para trabalhadores da área rural.
c) será oferecida como reforço para as crianças de 4 anos.
d) será obrigatória para funcionários que ingressarem no serviço público.
e) será ofertada como reforço, após a dose inicial, aos 9 anos e a cada 10 anos, em áreas de transmissão
endêmica da doença.
QUESTÃO N.º 33. Sobre o calendário vacinal nacional, analise os excertos:
I – Aos 3 meses: Meningocócica C (conjugada) - (previne Doença invasiva causada pela Neisseria meningitidis do
sorogrupo C) – 1ª dose.
II – Aos 12 meses: Tríplice viral (previne sarampo, caxumba e rubéola) – 1ª dose.
III – Aos 15 meses: DTP (Previne a difteria, tétano e coqueluche) – 2º reforço.
IV – Aos 4 anos: Vacina Poliomielite 1 e 3 (atenuada) (VOP) - (previne poliomielite) – 1º reforço.
Está correto o que se afirma em:
a) I e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) III e IV, apenas.
d) I e IV, apenas.
e) II, III e IV, apenas.
QUESTÃO N.º 34. A doação de sangue é um gesto solidário de doar uma pequena quantidade do próprio sangue
para salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos e intervenções médicas de grande porte e
complexidade, como transfusões, transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias.
https://saude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-sangue
Um técnico em enfermagem recebeu uma bolsa O+ do laboratório, mas verificou no prontuário do paciente que o
mesmo é AB+, logo, deduziu que:
a) Não poderia realizar a transfusão, pois são tipos de sangue diferentes.
b) Não poderia realizar a transfusão, pois são fatores rh iguais.
c) Não poderia realizar a transfusão, pois o tipo O é doador universal, mas só pode receber sangue do tipo O.
d) Pode realizar a transfusão, pois AB+ é um doador universal, podendo ser infundido em qualquer sorotipo de
sangue.
e) Pode realizar a transfusão, pois o sangue tipo O+ é doador universal para todos os sangues com rh+.
QUESTÃO N.º 35. Assinale a alternativa que indique, somente, doenças causadas por bactérias:
a) Leptospirose, Antraz, Febre Hemorrágica Brasileira, Ebola.
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b) Rubéola, Hepatite D, Poliomielite, Onicocercose.
c) Botulismo, Difteria, Coqueluche, Peste, Salmonelose.
d) Criptococose, Brucelose, Malária, Febre Maculosa.
e) Dengue, Herpes, Sífilis, Enterobíase, Filariose.

QUESTÃO N.º 36: Analise as afirmativas abaixo acerca do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011:
I. O planejamento da saúde não é obrigatório para os entes públicos.
II. A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as
normas que regem as relações internacionais.
III. O processo de planejamento da saúde será descendente e integrado, do nível nacional até o local.
IV. As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
V. A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas
especificidades e com a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do
Ministério da Saúde.
Julgue as afirmativas:
a) As afirmativas III e IV são verdadeiras.
b) As afirmativas I e III são falsas.
c) As afirmativas IV e V são falsas.
d) As afirmativas II, III, V são verdadeiras.
e) Todas as afirmativas são falsas.
QUESTÃO N.º 37: Complete a lacuna na frase a seguir e assinale a afirmativa CORRETA. 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 _____________.
a) as comissões intersetoriais.
b) subsistema de atenção à saúde.
c) participação complementar.
d) o Sistema Único de Saúde.
e) seguridade social.
QUESTÃO N.º 38: Assinale as afirmativas abaixo e assinale (V) ou (F) nos parênteses, conforme a assertiva
seja verdadeira ou falsa, respectivamente, de cima para baixo, a respeito da Lei nº 8.142/1990:
(____) A Conferência de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde
na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas
pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
(____) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
(____) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo Poder Legislativo.
(____) É o Ministério da Saúde, mediante portaria do Ministro de Estado, autorizado a estabelecer condições para
aplicação da Lei nº 8.142/1990.
(____) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.
A sequência CORRETA é:
a) V – F – V – V - F
b) F – V – F – V - V
c) V – F – V – F - F
d) F – V – V – F - V
e) V – F – F – V - F
QUESTÃO N.º 39: Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 que regulamenta a Lei Orgânica da
Saúde, é CORRETO afirmar que o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES a
cada:
a) 2 meses
b) 4 meses
c) 6 meses
d) 2 anos
e) 4 anos
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QUESTÃO N.º 40: A Sra. Jaci está com 8 meses de gravidez e já está preocupada se os serviços de saúde do
Sistema Único de Saúde (SUS), da rede própria ou conveniada permitem a presença de acompanhante para ficar
ao seu lado durante o nascimento do seu primogênito. Acerca da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 é
INCORRETO afirmar que:
a) A parturiente terá direito apenas a um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pósparto imediato.
b) O médico indicará o acompanhante.
c) Os hospitais de todo o país ficam obrigados a manter em local visível de suas dependências o aviso informando
do direito ao acompanhante.
d) As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício do direito ao acompanhante constarão no regulamento da lei,
a ser elaborado pelo órgão competente do Poder Executivo.
e) A parturiente indicará o acompanhante.
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