
 

 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM ESF 
  

 

 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
 

 

1. Você receberá do fiscal de sala os materiais descritos a seguir: 

a) este caderno de prova contendo 40 (quarenta) questões objetivas, cada qual com 4 alternativas de respostas (A, B, C, D). 

b) uma folha de respostas destinada à marcação das respostas das questões objetivas; 

2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala 
para que sejam tomadas as devidas providências. 

4. Ao receber a folha de respostas, você deve: 

a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade; 

b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 

c) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. 

5. Durante a aplicação da prova não será permitido: 

a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 

b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 

c) Durante a realização da prova, não serão permitidos aos candidatos portar em boné e utilizarem aparelhos celulares ou similares, 
calculadoras ou similares, , ipods, receptores ou similares, relógios, livros, anotações, impressos ou quais quer outros materiais de consulta, 
bem como a comunicação entre candidatos. Será eliminado do certame o candidato que descumprir essa determinação. 

6. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta indelével de 
cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as 
marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio 
que não seja o próprio caderno de provas. 

9. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) minutos de seu início. Nessa 
ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas. 

10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no decurso dos últimos 30 (trinta) 
minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 

11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de 
entrega de tal documento será eliminado do concurso. 

12. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas dependências da escola. 

13. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.crescerconcursos.com.br  no dia 17 de junho de 2019. 

14. O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos preliminares das provas deverá fazê-lo da 0h00min do dia 19 de junho às 
23h59min até às 23h00min do dia 20 de junho de 2019, ininterruptamente, observado o horário oficial local, por meio de formulário que 

será disponibilizado no site e enviar EXCLUSIVAMENTE por e-mail crescer.nossasenhoradosremedios@outlook.com    

 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): ____________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO__________ 
 

Destaque aqui             

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

          

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

          

 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2019 

CRESCER CONSULTORIAS 
 

        DURAÇÃO DA PROVA: 3 HORAS 

 

DATA: 16/06/2019 - MANHÃ 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.crescerconcursos.com.br/
mailto:crescer.nossasenhoradosremedios@outlook.com
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

Estudos apontam que o sistema político é cada vez menos importante para população do país. 1 

Questões históricas, baixa representatividade na política e falta de confiança em instituições podem 2 

explicar o fenômeno. 3 

"Intervenção militar já!", "fora todos eles", "pela volta da monarquia". Em meio à crise político-4 

econômica que assola o Brasil, vozes que questionam a democracia ganham força, apesar de o país ter 5 

passado por um regime de exceção não muito tempo atrás. 6 

Ainda que o modelo democrático seja prestigiado como uma das grandes conquistas da 7 

humanidade, apenas 11% dos países são democracias funcionais, conforme índice da revista The 8 

Economist. O desempenho é avaliado com base em fatores como liberdade de imprensa, 9 

representatividade feminina no parlamento e corrupção. 10 

Segundo esse índice, o Brasil é considerado uma flawed democracy (democracia falha), estando 11 

em um nível entre uma democracia plena – como a do Uruguai – e um regime híbrido – como o 12 

venezuelano. A menor pontuação do país é na categoria que mede o apoio da população à democracia. 13 

Estudos nacionais de fato embasam a ideia de que a democracia é cada vez menos importante 14 

para os brasileiros. Uma pesquisa Pulso Brasil/Ipsos de agosto indica que para 33% da população a 15 

linha democrática não é a melhor para o país. 16 

Nesta sexta-feira (15/09), Dia Internacional da Democracia, chama a atenção tanto o aumento no 17 

número de brasileiros que não respaldam a democracia como o daqueles que manifestam abertamente 18 

preferência por regimes ditatoriais. 19 

"Na minha última pesquisa, de 2016, saltou de 15% para 20% o percentual dos que apoiam a 20 

ditadura", destaca o professor de Ciência Política da USP, José Álvaro Moisés. 21 

Aspectos que remontam ao próprio processo de fundação do Brasil estão na raiz da não 22 

consolidação da democracia. Laura Benda, presidente do Conselho Executivo da Associação Juízes 23 

para a Democracia (AJD), constata que a democracia nunca foi um valor em si para a sociedade 24 

brasileira. 25 

"Nós temos uma sociedade cujo elo fundador é a violência. É um país forjado na escravidão do 26 

povo indígena e do povo negro. Mesmo com a República, mais ou menos se segue a mesma lógica de 27 

dominador/dominado", argumenta. 28 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                                   15 QUESTÕES 
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A perpetuação desse modelo corrobora para o Brasil figurar, segundo a ONU, na 10ª posição de 29 

países mais desiguais do mundo em termos de renda. Tamanha desigualdade trava a plena efetivação 30 

da democracia, que tem como promessa "a inclusão social, a diminuição das desigualdades e 31 

privilégios", aponta a coordenadora de Direitos Humanos da Fundação Heinrich Böll, Marilene de 32 

Paula. 33 

A ínfima representatividade de certos grupos sociais nos espaços políticos contribui para uma 34 

menor identificação com a democracia. Atualmente, apenas 9,9% dos congressistas são mulheres, 35 

proporção bem inferior à da já baixa média mundial (22,1%). Semelhante situação acontece com 36 

negros, pardos e indígenas, que juntos somam 51% da população, mas preenchem somente 20% das 37 

vagas na Câmara dos Deputados. 38 

Sem representatividade e com altos níveis de corrupção, as instituições democráticas caem em 39 

descrédito. Uma pesquisa Datafolha divulgada em julho mostrou que a taxa de brasileiros que não 40 

confiam no Congresso e nos partidos políticos é de, respectivamente, 65% e 69%. 41 

"Numa democracia estável é saudável desconfiar do governo. Mas se a desconfiança de 42 

instituições como Congresso, partidos e Justiça for muito prolongada, e ao mesmo tempo crescer, como 43 

aconteceu no Brasil nas últimas décadas, isso pode criar a oportunidade para uma base social de 44 

natureza autoritária", aponta Moisés. 45 

Apesar dos percalços, é improvável que o Brasil deixe de seguir uma via democrática nos 46 

próximos anos. Afinal, como explica Moisés, os três eixos sobre os quais a estabilidade da democracia 47 

brasileira se sustenta continuam mantidos: as Forças Armadas se submetem às autoridades civis eleitas; 48 

há eleições regulares com baixos índices de fraude; e há alternância no poder. 49 

Ao mesmo tempo, embora cumpra requisitos formais, como o voto universal, a democracia 50 

brasileira deixa a desejar em outros aspectos importantes. "Estamos cada vez mais avançando contra 51 

os direitos sociais e a participação popular. Assim [a democracia] acaba sendo mais formal e de fachada 52 

do que efetiva", diz Benda. 53 

Como, então, dar o salto para uma democracia mais inclusiva e igualitária? Um passo importante 54 

é reforçar mecanismos de transparência e participação direta da população. "Desde 1988 apenas quatro 55 

projetos de iniciativa popular foram aprovados, entre eles o Ficha Limpa", ressalta De Paula. 56 

Por outro lado, são necessárias mudanças estruturais. A reforma política em discussão é uma 57 

oportunidade para refundar as bases democráticas do país. Para Moisés, o melhor modelo a seguir seria 58 

o distrital misto, que vigora na Alemanha. Nesse sistema, vota-se em um partido e num candidato do 59 

distrito. 60 

"[Esse modelo] aproxima o eleitor do seu candidato, que pode cobrá-lo mais de perto, além de reduzir 61 

o valor das campanhas", afirma o professor.62 
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01) Sobre o texto, é verdadeiro o que se afirma na 

alternativa: 

 

A) Diante do esgotamento do modelo de 

democracia vigente no Brasil, a população 

brasileira se posiciona cada vez mais a favor de 

um regime autocrático. 

B) Em relação às minorias, existem crescentes 

manifestações de apoio por parte delas a uma  

intervenção de natureza não democrática, por se 

sentirem preteridas no processo democrático. 

C) De acordo com os pesquisadores, no Brasil, a 

maior parte dos entrevistados apresenta menor 

apoio à democracia, preferindo dar apoio a um 

regime autoritário. 

D) Há uma crise política no país, mas a democracia 

não está em risco, embora sofra descrédito por 

uma parcela da sociedade. 

 

02) Quanto à linguagem do texto: 

 

A) Apresenta-se articulada com os acontecimentos, 

mas de forma invariavelmente linear. 

B) Foi usada para explicar a si mesma, na tentativa 

de tornar evidente a significação de vários 

termos. 

C) É marcada pela objetividade, uma vez que 

inexiste a participação do enunciador do discurso 

nos acontecimentos. 

D) Aparece mesclada com termos ressignificados, o 

que confere ao contexto um matiz de cunho 

crítico, ora apenas metafórico. 

 

03) Exerce a mesma função sintática de “do país” 

(L.1) a expressão da alternativa: 

 

A) “de confiança” (L.2). 

B) “do Brasil” (L.22). 

C) “do povo” (L.26/27). 

D) “da democracia” (L.47). 

 

04) Ocorre predicado verbal na alternativa: 

 

A) “o sistema político é cada vez menos importante” 

(L.1). 

B) “quatro projetos de iniciativa popular foram 

aprovados” (L.55/56). 

C) “Por outro lado, são necessárias mudanças 

estruturais” (L.57). 

D) “o melhor modelo a seguir seria o distrital misto” 

(L.58/59). 

 

05) Há ocorrência de ditongo, dígrafo e encontro 

consonantal, respectivamente, em  

 

A) “podem” (L.2), tempo (L.6) e “crise” (L.4). 

B) “país” (L.1), “questões” (L.2) e “híbrido” (L.12). 

C) “avaliado” (L.9), “pesquisa” (L.20) e “professor” 

(L.21). 

D) “brasileiros” (L.15), “tamanha” (L.30) e “sendo” 

(L.52). 

 

06) Tem função predicativa o termo: 

 

A) “uma flawed democracy” (L.11). 

B) “plena” (L.12). 

C) “ditatoriais” (L.19). 

D) “social” (L.31). 

 

07) A base primitiva de formação das palavras 

“perpetuação” (L.29) e “população” (L.13), 

respectivamente,  é: 

 

A) Substantivo e substantivo. 

B) Substantivo e adjetivo. 

C) Verbo e substantivo. 

D) Adjetivo e substantivo. 

 

08) Dentre os elementos linguísticos presentes na 

composição do texto, os que estão devidamente 

analisados são os referidos em: 

 

A) Os termos “The Economist” (L. 8/9)) e 

“(democracia falha),” (L.11), exercem a função de 

aposto, sendo classificados, respectivamente, 

como especificativo e explicativo. 

B) O advérbio “abertamente” (L.18) modifica 

“preferência” (L.19), ampliando-lhe o sentido em 

toda sua extensão. 

C) O pronome relativo “que”, em “a ideia de que a 

democracia” (L.14), resgata a palavra “ideia” 

(L.14) e vem regido de preposição por exercer a 

função de complemento nominal. 

D) A expressão “segundo”, em “segundo a ONU” 

(L.29), expressa o mesmo valor semântico do 

termo “como” (L.7). 

 

09) No texto, a expressão: 

 

A) “como” (L.9)  denota conformidade. 

B)  “como” (L.43) exprime finalidade. 

C) “como” (L.47) sugere comparação. 

D) “como” (L.54) expressa modo. 
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10) No texto, 

 

A) A preposição “de” pode ser contraída com o 

artigo “o”, em “apesar de o país” (L.5), resultando 

na contração “do”, mantendo a coerência no 

texto e a correção gramatical.  

B) O vocábulo “certos” (L.34), se transposto para 

depois do substantivo, o sentido do contexto em 

que está inserido permanece inalterável. 

C) A forma verbal “deixe” (L.46) expressa uma ação 

hipotética no presente. 

D) “alternância” (L.49), se houver a substituição da 

forma verbal  haver pela correlata do verbo  

existir, não mudará de função sintática. 

 

11) Há correspondência modo-temporal entre a 

forma verbal simples “aconteceu” (L.44) e a 

composta em: 

 

A) tem acontecido. 

B) tinha acontecido. 

C) Terá acontecido. 

D) Teria acontecido. 

 

12) No texto,  

 

A) Os vocábulos “que” e “que”, em “que 

questionam” (L.5) e em “Uma pesquisa Pulso 

Brasil/Ipsos de agosto indica que para 33% da 

população a linha democrática não é a melhor 

para o país. (L.15/16), pertencem à mesma 

classe morfológica. 

B) Na palavra “humanidade” (L.8), o “-h” representa 

uma consoante brasileira. 

C) O vocábulo “lógica” (L.27) tem valor subjetivo. 

D) “Afinal” (L.47) e “assim” (L.52) encerram valores 

semânticos diferentes.  

 

13) A regra que explica o uso da primeira vírgula da 

linha 11, no período acima é: 

 

A) Separar uma oração n a ordem inversa. 

B) Separar orações coordenadas assindéticas. 

C) Separar aposto. 

D) Separar um adjunto adverbial. 

 

14) Uma análise do texto permite afirmar: 

 

A) “podem explicar” (L.2/3) expressa uma ação 

futura com valor de presente. 

B) “como o venezuelano” (L.12/13) é uma oração 

com a forma verbal subentendida. 

C) “se”, em “vota-se em um partido” (L.59), é 

partícula integrante do verbo com função de 

indeterminar o sujeito. 

D)  “o”, em “o Brasil” (L.5) e “um”, em “um regime” 

(L.6) determinam um nome.  

 

15) Exprime exclusão apalavra 

 

A) “somente” (L.37). 

B) “Ainda’ (L.7). 

C) “cada vez” (L.1). 

D) Além de “ (L.61). 
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16) Analise os itens abaixo sobre os conhecimentos 

de hardware: 

 

I. O conjunto de periféricos de um computador é 

controlado pelo sistema operacional por meio de 

uma interface de software entre ele e o hardware 

chamado de drive. 

II. A memória RAM é uma memória secundária, 

portanto, é indispensável para o funcionamento 

da máquina. 

III. Embora determinados tipos de memória ROM 

possam ter seus dados apagados e escritos 

novamente, isso não torna uma memória ROM 

em RAM, até porque a RAM é volátil e a ROM 

não. 

IV. O chipset contém todo o software básico para 

inicialização da placa-mãe. 

 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II, e III estão incorretos. 

C) Apenas os itens I, II e IV estão incorretos. 

D) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

 

17) Analise os itens abaixo sobre as tecnologias, 

ferramentas e procedimentos associados a 

internet/intranet: 

 

I. O servidor proxy é um tipo de servidor 

intermediário que atende solicitações e as 

repassa ao servidor responsável. 

II. A tecnologia do serviço de ADSL é simétrica. 

III. As intranets funcionam de maneira idêntica à 

internet com diferença de seu acesso ser restrito 

às redes locais. 

IV. Um cookie é um arquivo de texto (vírus), 

colocado no computador do usuário, para 

identificar aquele usuário em um próximo acesso 

àquela página. 

 

 

 

 

 
 

A) Todos os itens são verdadeiros. 

B) Apenas os itens I e IV são verdadeiros. 

C) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

D) Apenas os itens II e IV são verdadeiros. 

 

18) Analise os itens abaixo sobre os conhecimentos 

de proteção e segurança: 

 

I. Os Worms são aplicações que capturam pacotes 

da rede e analisam suas características, são uma 

ameaça virtual, também denominados de 

farejadores de pacotes. 

II. Apenas a criptografia assimétrica possui chaves 

diferentes (pública e privada) nela uma 

mensagem criptografada com uma chave pública 

apenas poderá ser descriptografada pela chave 

privada que a gerou. 

III. A segurança de dados deve envolve conceitos de 

disponibilidade (garantir que a informação esteja 

disponível sempre que necessário), e a 

integridade dos dados (a informação provém das 

fontes anunciadas e que não foi alvo de 

mutações ao longo de um processo). 

IV. Anúncios de spam podem conter vírus ou outras 

ameaças de maneira oculta. 

 

A) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

D) Apenas o item IV está correto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                                                                 05 QUESTÕES 
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19) Julgue os itens abaixo sobre as formas de 

BACKUP: 

 

I. No backup diferencial todos os arquivos 

selecionados que foram modificados no dia da 

execução do backup diário são salvos, há 

marcação de arquivos como arquivos que 

passaram por backup. 

II. No backup total todos os arquivos são salvos, 

independentemente de terem sidos alterados ou 

não. 

III. No backup de cópia todos os arquivos 

selecionados são copiados, mas não há 

marcação de arquivos como arquivos que 

passaram por backup. 

IV. O backup incremental não está relacionado a 

uma periodicidade. 

 

A) Apenas o item II está correto. 

B) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

D) Todos os itens estão incorretos. 

 

20) Julgue os itens abaixo sobre ferramentas do 

correio eletrônico: 

 

I. Para a leitura e envio de e-mails, os servidores 

de serviços de webmail disponibilizaram os 

protocolos UDP e TCP. 

II. O protocolo POP é usado no recebimento e o 

SMTP no envio de mensagens. 

III. O protocolo SMTP trata o envio de e-mails. 

IV. O símbolo da arroba (@) garante que a 

mensagem enviada passará por um processo de 

criptografia, evitando assim que a mensagem 

seja interceptada por terceiros. 

 

A) Apenas os itens II e III estão corretos. 

B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

C) Todos os itens estão incorretos. 

D) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
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21) A via de administração é a maneira como o 

medicamento entra em contato com o organismo; 

é a sua porta de entrada. 

 

Sobre as diversas vias de administração de 

medicamentos, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) A via oral permite uma absorção mais rápida e 

mais completa que a via endovenosa. 

B) A via sublingual propicia uma rápida absorção de 

pequenas doses de alguns fármacos, devido à 

vasta vascularização sanguínea e à pouca 

espessura da mucosa sub-lingual. 

C) Na via subcutânea, os medicamentos são 

administrados debaixo da pele, no tecido 

subcutâneo. Nessa via, a absorção é lenta. 

D) A administração de medicamentos por via oral é 

a mais utilizada, segura e econômica, além de 

ser bastante confortável, sem apresentação de 

dor, por exemplo. 

 

22)  Os sinais vitais são um modo eficiente e rápido 

de monitorar a condição do paciente ou de 

identificar problemas e avaliar a resposta do 

paciente a uma intervenção. 

 

Em relação ao assunto, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) A hipotensão ortostática ou postural ocorre 

quando uma pessoa normotensa apresenta 

sintomas e pressão elevada ao se mover para 

uma posição mais baixa. 

B) A diferença entre as pressões sistólica e 

diastólica é a pressão de pulso. 

C) A perda de calor durante a exposição prolongada 

ao frio pode ultrapassar a capacidade do 

organismo de produzir calor, causando 

hipotermia. 

D) Na respiração de Kussmaul a respiração é 

anormalmente profunda, regular e de alta 

frequência. 

 

23)  Em relação à classificação dos artigos médico 

hospitalares, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) Os espéculos vaginais são classificados como 

artigos semi-críticos. 

B) O jarro é classificado como artigo não crítico. 

C) O aparelho para realização de citoscopia é 

classificado como um artigo semi-crítico. 

D) O artroscópio é classificado como um artigo 

crítico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

24)  Foi prescrito para um paciente a administração 

de 3,0 mg de um determinado medicamento. Na 

Unidade de Saúde este medicamento encontra-

se disponível em frascos de 2 mg/mL, em frasco 

ampola de 2,5 mL.  

 

Para a administração desta prescrição, deverá ser 

aspirado: 

 

A) 1,25 ml. 

B) 1,5 ml. 

C) 1,75 ml. 

D) 2,5 ml. 

 

25)  Em relação às vias de administração das 
vacinas, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) A via de administração recomendada para a 
vacina varicela é a intramuscular. 

B) A vacina Tetraviral é administrada por via 
subcutânea. 

C) A vacina pneumocócica conjugada 10 valente 
(Pneumo 10) é administrada por via 
intramuscular profunda. 

D) A vacina rotavírus é administrada 
exclusivamente por via oral. 

 

26)  Um paciente internado apresenta-se com os 
sintomas abaixo: 

 
I- Igualdade no tamanho das pupilas. 
II- Paralisia muscular. 
III- Deglutição dolorosa. 
 
Ao registrar o estado deste paciente no prontuário, são 
termos técnicos que serão utilizados pelo profissional 
de enfermagem, EXCETO; 
 

A) Isocoria. 

B) Mioplegia. 

C) Otorragia. 

D) Odinofagia. 
 

27)  Em relação às infecções sexualmente 
transmissíveis, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) O uso de preservativos previne a transmissão 
das infecções sexualmente transmissíveis. 

B) Em virtude da sua gravidade, todas as doenças 
sexualmente transmissíveis são consideradas 
doenças de notificação compulsória. 

C) A Candidíase não é considerada uma infecção 
sexualmente transmissível. 

D) A Gonorreia possui a presença de corrimento 
como principal sintoma da doença. 
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28)  Assinale a alternativa que apresenta uma 

doença com a forma de transmissão 

incorretamente associada: 

 

A) Donovanose- tranmissão pro via aérea (gotículas 

de saliva). 

B) Sífilis- transmissão por via sexual. 

C) Giardíase- transmissão fecal/oral. 

D) Febre amarela- transmissão vetorial (através de 

picada de mosquitos). 

 

29) A saúde é um direito de cidadania de todas as 

pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, 

sendo que o acesso às ações e serviços deve ser 

garantido a todas as pessoas, 

independentemente de sexo, raça, ocupação ou 

outras características sociais ou pessoais. 

 

O princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) descrito 

acima denomina-se: 

 

A) Universalidade. 

B) Longitudinalidade. 

C) Transversalidade. 

D) Integralidade. 

 

30)  Analise as afirmativas abaixo, relacionadas às 

vacinas disponíveis no Programa Nacional de 

Imunizações (PNI): 

 

I. O esquema vacinal com a vacina febre amarela 
corresponde a administração de uma dose aos 9 
meses de idade. Uma dose de reforço deve ser 
administrada a cada 10 anos. 

II. O esquema de vacinação com a vacina BCG 
corresponde à dose única o mais precocemente 
possível, preferencialmente nas primeiras 12 
horas após o nascimento, ainda na maternidade. 

III. A vacina Penta protege contra a difteria, o tétano, 
a coqueluche, a hepatite A e as infecções 
causadas pelo Haemophilus influenzae b. 

 
O número de afirmativas incorretas corresponde a: 
 

A) Zero. 

B) Uma. 

C) Duas. 

D) Três. 

 

31)  Não é uma doença integrante da Lista de 
doenças de notificação compulsória nacional: 

 

A) Sarampo. 

B) Hanseníase. 

C) Leptospirose. 

D) Enterobíase. 

32)  Para registrar no prontuário que um determinado 

paciente se encontra com dificuldade na 

articulação da palavra deve ser utilizado o 

seguinte termo: 

 

A) Diplegia. 

B) Afagia. 

C) Algesia. 

D) Disartria. 

 

33)  O Planeamento Familiar representa um 

componente fundamental na prestação de 

cuidados em saúde sexual e reprodutiva e refere-

se a um conjunto variado de serviços, 

medicamentos e produtos essenciais que 

possibilitam às pessoas, individuais e em casal, 

alcançar e planejar o número de filhos desejados 

e o espaçamento dos nascimentos.  

 

Caracteriza um exemplo de método de anticoncepção 

classificado como mecânico: 

 

A) Diafragma. 

B) Vasectomia. 

C) Espermaticida. 

D) DIU. 

 

34)  De acordo com a Resolução Cofen nº 564/2017, 

que estabelece o novo Código de Ética dos 

profissionais de Enfermagem, não é uma das 

penalidades a serem impostas pelo Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no 

caso de descumprimento ao Código de Ética da 

profissão: 

 

A) Multa. 

B) Prestação de serviços à comunidade. 

C) Censura. 

D) Suspensão do exercício profissional. 

 

35)  As doenças infecto parasitárias podem ser 

causadas por diversos microorganismos. 

 

Representa um exemplo de doença causada por um 

protozoário: 

 

A) Toxoplasmose. 

B) Febre tifóide. 

C) Coqueluche. 

D) Difteria. 
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36)  O Código de Ética dos profissionais de 

enfermagem estabelece como um dos deveres 

dos profissionais de enfermagem: 

 

A) Valer-se, quando no exercício da profissão, de 

mecanismos de coação, omissão ou suborno, 

com pessoas físicas ou jurídicas, para conseguir 

qualquer tipo de vantagem. 

B) Disponibilizar assistência de Enfermagem à 

coletividade em casos de emergência, epidemia, 

catástrofe e desastre, sem pleitear vantagens 

pessoais, quando convocado. 

C) Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em 

mídias sociais durante o desempenho de suas 

atividades profissionais. 

D) Realizar e participar de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, respeitando a legislação 

vigente. 

 

37)  O(a) Profissional de Enfermagem responde pela 

infração ética e/ou disciplinar, que cometer ou 

contribuir para sua prática, e, quando 

cometida(s) por outrem, dela(s) obtiver benefício.  

 

O Código de Ética dos profissionais de enfermagem 

estabelece como uma circunstância atenuante no 

caso das infrações em desrespeito ao código: 

 

A) Ter confessado espontaneamente a autoria da 

infração. 

B) Aproveitar-se da fragilidade da vítima. 

C) Ter maus antecedentes profissionais. 

D) Cometer a infração por motivo fútil ou torpe. 

 

38)  Para cobertura de uma incisão cirúrgica limpa e 

sem presença de exsudato, pode ser utilizada a 

seguinte cobertura: 

 

A) Placa de hidrocoloide. 

B) Espuma de poliuretano com prata. 

C) Cobertura estéril com fibra de viscose. 

D) Filme transparente estéril. 

 

39)  A Ascaridíase é uma Doença parasitária do 

homem, causada por um helminto. 

Habitualmente, não causa sintomatologia, mas 

pode manifestar-se por dor abdominal, diarréia, 

náuseas e anorexia. É classificada como uma 

parasitose intestinal e é uma doença transmitida 

através da via fecal/oral (agua ou alimentos 

contaminados com fezes humanas). 

 

Caracteriza uma doença transmitida de forma 

semelhante à Ascaridíase: 

 

A) Ancilostomíase. 

B) Filaríase. 

C) Amebíase. 

D) Tricomoníase. 

 

40)  Um paciente compareceu à Unidade Básica de 

Saúde para realizar a coleta de escarro. 

 

Este exame é realizado para o diagnóstico da seguinte 

doença: 

 

A) Cisticercose. 

B) Hanseníase. 

C) Toxoplasmose. 

D) Tuberculose. 

 


