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Nº de Inscrição:_____________________

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

. Conforme Edital de abertura, este CADERNO DE PROVA tem  (quarenta) questões escritas e
objetivas.
. Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala
que o substitua.
. Preencha corretamente seus dados na GRADE DE RESPOSTAS e no CADERNO DE PROVAS.
. Se houver necessidade de rascunho, utilize o próprio CADERNO DE PROVAS.
. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas cinco opções, identificadas com as letras (a)(b)-(c)-(d)-(e). Apenas uma alternativa responde corretamente cada questão.
". Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião, nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das
provas. Cabe exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. Se o candidato tiver alguma dúvida
nesse sentido, poderá procurar informações com a Coordenação do Concurso, após concluir sua prova.
0. Preencha com cuidado a GRADE DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Não risque, não amasse e não
dobre, pois ela é insubstituível. Veja abaixo o método correto e o método errado para preenchimento da
grade de respostas:

MÉTODO CORRETO

MÉTODO ERRADO

1. Na GRADE DE RESPOSTAS, você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão. Se você
assinalar duas ou mais, mesmo que uma delas esteja correta, a resposta será considerada ERRADA.
2. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal da sala a GRADE DE RESPOSTAS e o CADERNO DE
PROVAS, para serem envelopados e lacrados nos seus respectivos envelopes.
. A duração da prova é de TRÊS HORAS, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da GRADE DE
RESPOSTAS e o CADERNO DE PROVAS.
. O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova depois de transcorrida no mínimo 01 (uma)
hora do seu início.
. Durante a prova, não será permitido ao candidato consultas de qualquer espécie, bem como o uso de
máquina calculadora, telefone celular ou similar.
. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá
implicar na anulação da prova do candidato.
. Os últimos 03 (três) candidatos remanescentes na sala participarão do ato de fechamento e assinatura
dos lacres dos envelopes.
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PROVA DE PORTUGUÊS

Assinale apenas a opção correta de cada questão.

Instrução: As questões de 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.
Tabagismo e a gestão de prioridades
Eliane Scolari Corrêa
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O Programa Fantástico, exibido aos domingos e
assistido pela grande maioria de brasileiros,........abordando o
tema
do
tabagismo
pelo
Dr.
Drauzio
Varella
e
incentiva.......população a parar de fumar. Trata-se de uma ação
muito importante, que se soma a uma política pública do Ministério
da Saúde que, desde 2000, ao considerar o tabagismo uma doença
crônica e um problema de saúde pública, desenvolveu, juntamente
com o Inca – Instituto Nacional do Câncer, condutas para o
tratamento ao fumante no Brasil. A partir da elaboração de um
consenso para orientar uma abordagem pelos profissionais de saúde
nas suas rotinas, incluindo as terapias medicamentosas e estratégias
alternativas, o processo se desenvolve a partir da implantação do
Programa Nacional de Controle do Tabagismo.
As secretarias estaduais e municipais de Saúde são
parceiras, implantando o programa nas unidades de saúde e obtendo
do Ministério da Saúde/Inca todo o apoio necessário: capacitação
aos profissionais de saúde, insumos e aporte teórico necessário,
para ajudar o fumante que não consegue, sozinho, parar de fumar.
Embora seja óbvio que vale mais a pena investir em
prevenção e tratamento ao fumante do que manter a sobrecarga das
demandas ao SUS, desde consultas, exames e internações, pelas
doenças tanto dos fumantes quanto dos que convivem com eles,
nem todas as secretarias municipais aderem ao programa.
Em tempos em que o foco das preocupações, no que se
refere ao uso de drogas, é para as ilícitas – crack, por exemplo, por
conta da violência e rapidez com que os prejuízos organizativos da
vida da pessoa, da sua família e comunidade são visíveis –, o cigarro
mantém-se visto como uma droga de menor impacto. Porém, o
tabagismo ainda é a segunda maior causa de adoecimento e morte
no mundo, perdendo apenas para o alcoolismo, outra droga lícita,
também ainda pouco abordada nas unidades de saúde do SUS,
ficando mais ao encargo das equipes de Capsad (Centros de
Atenção Psicossocial para Álcool e outras Drogas).
A questão é que se o tabagismo também é uma doença
crônica, também é uma dependência química, ........não está no
mesmo nível de prioridades que é (e deve mesmo ser) dado, por
exemplo, ........hipertensão, ao diabetes e ao crack? Considerando
que tanto os fumantes quanto quem convive com eles adoecem e
precocemente podem morrer por doenças como o câncer, trata-se de
uma economia para o SUS investir em ajuda aos fumantes para se
libertarem da armadilha que os mantém reféns desde a adolescência
na quase totalidade dos casos. Não é só uma questão de........e
saúde, é uma questão de gestão e planejamento.
Jornal Zero Hora – 16 de novembro de 2011.
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01-Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas das linhas 2, 3, 35, 37 e 42, na ordem em
que aparecem no texto:
(a) Vêm – a – porque – à – bem estar
(b) Vem – à – por que - a – bem-estar
(c) Vem – a – por que – à – bem-estar
(d) Vêm – a – por quê – à – bem estar
(e) Vem – à – porque – a – bem-estar
02-Assinale a única alternativa que não encontra suporte no texto:
(a) Álcool, cigarro e crack são drogas ilícitas que causam prejuízos na vida da pessoa, da sua família e
comunidade.
(b) As pessoas que convivem com os fumantes também são afetadas pelos malefícios do cigarro.
(c) O fumo é a maior causa de doença e morte no mundo, depois do alcoolismo.
(d) Em se tratando de drogas, há mais preocupação com as ilícitas, sendo o cigarro visto como uma droga de
menor impacto.
(e) Embora reconhecido como doença crônica e como dependência química, o tabagismo não recebe a
mesma atenção que doenças como hipertensão e diabetes.
03-Analise as afirmativas a respeito das ideias veiculadas no texto:
I. O Programa Fantástico está abordando o tema do tabagismo e incentivando a população a largar o
cigarro.
II. Após o lançamento da Campanha do Dr. Drauzio Varella, no Fantástico, o tabagismo passou a ser
considerado doença crônica e um problema de saúde pública.
III. O Ministério da Saúde e o INCA implantaram o Programa Nacional de Controle ao Tabagismo.
Está (estão) correta (s):
(a) Apenas a afirmativa I.
(b) Apenas a afirmativa II.
(c) Apenas as afirmativas I e III.
(d) Apenas a afirmativa II e III.
(e) As afirmativas I, II e III.
04-Se passarmos a palavra nível (l. 36) para o plural, ela mantém o acento gráfico. Qual das palavras
abaixo também manteria o acento gráfico se fosse passada para o plural?
(a) retrós
(b) júnior
(c) revés
(d) fóssil
(e) freguês
05-Considere as seguintes afirmativas sobre possibilidades de transformações de palavras do texto e
seus efeitos:
I. Se fosse retirado o acento da palavra saúde (l. 7) ela deixaria de ser uma palavra com significado na
Língua Portuguesa.
II. A retirada do acento gráfico das palavras pública (l. 5) e lícita (l. 30) provocaria o aparecimento de
outras palavras da Língua Portuguesa.
III. Se acentuássemos a palavra secretarias (l. 14) ela continuaria sendo uma palavra com significado na
língua portuguesa, mas mudaria de classe gramatical.
Está (estão) correta (s):
(a) Apenas a afirmativa I.
(b) Apenas a afirmativa II.
(c) Apenas as afirmativas I e III.
(d) Apenas as afirmativas I e II.
(e) Apenas as afirmativas II e III.
06-Considere as afirmativas abaixo, dentro do contexto textual:
I. “Fantástico” (l. 1) é um adjetivo.
II. As palavras medicamentosas e alternativas (l.11) são substantivos.
III. Segunda (l. 29) é um numeral ordinal.
IV. Também (l. 34 e l. 35) é uma palavra denotativa de inclusão.
Está (estão) correta (s):
(a) Apenas as afirmativas I, II e III.
(b) Apenas a afirmativa IV.
(c) Apenas as afirmativas II e IV.
(d) Apenas as afirmativas II e III.
(e) Apenas as afirmativas III e IV.
07-Leia as palavras ou expressões negritadas nas linhas 1 e 2; 17; 18; 24 e 25; 31. Assinale em quantas
ocorrências a supressão das palavras e/ou expressões prejudica o sentido do texto:
(a) Em uma.
(b) Em duas.
(c) Em três.
(d) Em quatro.
(e) Em todas.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM – RS
Concurso Público 001/2011 – http://www.precisaoconcursos.com.br

08-As conjunções embora (l. 19) e porém (l. 28) transmitem, respectivamente, ideias de:
(a) Causa e explicação
(b) Finalidade e conformidade
(c) Concessão e adversidade
(d) Condição e conclusão
(e) Adversidade e causa
09-Se colocássemos no singular a palavra fumantes (l. 40), quantas palavras, dentro desse período,
também deveriam ser modificadas em função dos mecanismos de concordância da língua?
(a) Duas palavras.
(b) Três palavras.
(c) Quatro palavras.
(d) Cinco palavras.
(e) Seis palavras.
10-Em relação à Estrutura e Formação das Palavras, analise as seguintes afirmativas:
1. Inca (l. 8) e Capsad (l. 32) são casos de abreviação vocabular.
2. Ilícitas (l. 25) se forma pelo processo de derivação prefixal.
3. Fantástico (l. 1) é um caso de derivação imprópria.
4. Hipertensão é um caso de hibridismo.
Está (estão) correta (s):
(a) Apenas as afirmativas 1 e 2 .
(b) Apenas as afirmativas 3 e 4..
(c) Apenas a afirmativa 2 .
(d) Apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
(e) Todas as afirmativas estão corretas.
PROVA DE MATEMÁTICA

Assinale apenas a opção correta de cada questão.
11-Uma régua de 1m de comprimento é cravada no solo na posição vertical, e projeta uma sombra de
0,4m. No mesmo instante, um poste projeta uma sombra de 2,4m. Calcule a altura do poste.
(a) 06m
(b) 12m
(c) 4,8m
(d) 0,8m
(e) 7,2m
12-Para medir a altura de um prédio, uma pessoa mediu a sombra desse prédio, obtendo 09m, e no mesmo
instante, a sua própria sombra, obtendo 0,60m. Se essa pessoa tem 1,8m de altura. Determine a altura
do prédio.
(a) 17m
(b) 28m
(c) 27m
(d) 25m
(e) 22m
13-Determine o valor de x na PA. (x, 3, -2).
(a) 05/11
(b) 15/6
(c) 11/3
(d) 03/2
(e) 11/3
14-Numa PA. o primeiro termo e o último termo são, respectivamente, 15 e 223 e a razão é igual a 08.
Quantos termos tem a PA.?
(a) n=27
(b) n=15
(c) n=223
(d) n=8
(e) n=29
15-Numa P.G.( progressão geométrica) de quatro termos, o primeiro termo é -4 e a razão é 3. Determine o
último termo.
(a) -180
(b) 210
(c) -108
(d) -58
(e) 128
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16-Determinar o número x tal que 5x-8=2x+4.
(a) x= 4
(b) x= 5
(c) x= -8
(d) x= -4
(e) x= -5
17-Um ciclista percorre 20km na primeira hora; 17km na segunda hora, continuando, assim, em
progressão aritmética (PA). Quantos quilômetros percorrerá em 5 horas?
(a) 20km
(b) 140km
(c) 70km
(d) 80km
(e) 40km
18-Num pacote existem 40 doces, entre balas e chocolates. Se 3 representam balas, qual é o total de
chocolates?
(a) 18
(b) 35
(c) 15
(d) 25
(e) 24
19-Um cliente recebeu R$ 240,00 de juros, calculado no regime de juros simples após ter aplicado uma
quantia por 12 meses, à taxa de 2% ao mês. Qual o valor aplicado?
(a) R$ 10,00
(b) R$ 240,00
(c) R$1.000,00
(d) R$ 100,00
(e) R$ 2.400,00
20-Uma pessoa aplicou R$ 300,00 a juros simples, tendo recebido um montante de R$372,00, à taxa de 3%
ao mês. Calcule o tempo de aplicação.
(a) 8 dias
(b) 2 anos
(c) 3 meses
(d) 9 meses
(e) 8 meses
PROVA DE INFORMÁTICA
Assinale apenas a opção correta de cada questão.
21-Com relação ao OpenOffice Writer, considere:
No procedimento para implementar uma aplicação de mala direta, para criar um banco de dados, basta clicar
em Ferramentas e depois em Fonte de Dados.
O recurso "Nota de Rodapé" possibilita a criação de uma nota ao texto que está sendo editado.
Diferentemente do Microsoft Word, o OpenOffice oferece apenas três opções de alinhamento no menu
parágrafo.
É correto o que se afirma em
(a) I, apenas.
(b) II e III, apenas.
(c) II, apenas.
(d) I, II e III.
(e) I e II, apenas.
22-Sobre o OpenOffice Calc está incorreto afirmar que:
(a) A célula é um conceito básico de uma planilha eletrônica e é definida por uma coluna (letra) e uma linha
(número).
(b) A fórmula =SOMA(A1:A5)/D10 soma os valores das células A1, A2, A3, A4 e A5 e divide o resultado
dessa soma pelo valor da célula D10.
(c) O símbolo #DIV/0! indica que o cálculo de uma célula contém uma divisão por zero.
(d) As planilhas eletrônicas dispõem de recursos para ordenar uma lista de dados desordenada.
(e) Um arquivo do OpenOffice Calc pode conter somente uma planilha.
23-Analisando as afirmativas sobre o OpenOffice Calc:
I. A partir do Calc, é possível abrir um novo documento em branco no Writer.
II. No Calc, o comando Ctrl+F é utilizado para abrir a janela Localizar e substituir.
III. No Calc, a informação do Zoom, aparece na barra de Status.
Pode-se afirmar que
(a) apenas I e III são falsas.
(b) apenas I e II são falsas.
(c) todas são verdadeiras.
(d) apenas a II é verdadeira.
(e) apenas II e III são verdadeiras.
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24-O funcionamento básico de um computador envolve três fases principais: entrada, processamento e
saída. Com relação aos dispositivos que podem servir para entrada de dados, analise os itens abaixo:
I. Mouse e teclado.
II. Scanner e monitor sensível ao toque.
III. Impressora e caixas de som.
Está(ão) correto(s):
(a) Todos os itens.
(b) Apenas o item I.
(c) Apenas os itens I e II.
(d) Apenas o item II.
(e) Nenhum dos itens.
25-São exemplos de aplicativos relacionados com a Internet:
(a) MSN Messenger e Word.
(b) Excel e Firefox.
(c) Skype e MSN Messenger.
(d) PowerPoint e Skype.
(e) Firefox e Word.
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Assinale apenas a opção correta de cada questão.
26-De acordo com a Resolução COFEN 160/93, que institui o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, é uma circunstância agravante da infração cometida pelo profissional:
(a) Realizar atos sob coação e/ou intimidação.
(b) Cometer infração dolosamente.
(c) Realizar atos sob emprego real de força física.
(d) Ter confessado espontaneamente a autoria da infração.
(e) Ter o infrator, logo após a infração, relatado o fato ao superior, por espontânea vontade e com eficiência,
de modo a evitar ou minorar as consequências do seu ato.
27-Considerando-se que o Sistema Único de Saúde ― SUS ― é, por definição constitucional, um sistema
público e de caráter universal, e com base na concepção de saúde como direito de cidadania e nas
diretrizes organizativas, pode-se afirmar:
(a) A participação da sociedade através dos Conselhos de Saúde, na gestão do SUS, tem por objetivo
colocar as ações e os serviços do município na direção dos interesses próprios de cada conselheiro.
(b) A cobrança de taxas extras é permitida pelas instituições privadas, credenciadas ao SUS, que buscam
com essa ação ofertar um atendimento de qualidade ao usuário.
(c) As unidades de saúde prestarão atendimento integral, porém deverão priorizar as atividades curativas,
deixando em segundo plano as ações preventivas.
(d) O Ministério da Saúde é o único órgão a que compete financiar as ações e serviços do SUS.
(e) O SUS possui, dentre outras atribuições, a competência de executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica.
28-Com base na Portaria GM nº 648/06 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, é incorreto
afirmar:
(a) As ações e os serviços de saúde da Atenção Básica, tanto no âmbito individual como coletivo, abrangem
somente a promoção e a prevenção da saúde.
(b) A Secretaria Municipal de Saúde juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde, são responsáveis pela
educação permanente dos profissionais da Atenção Básica.
(c) A eliminação da hanseníase, o controle da tuberculose, a saúde da criança, a saúde bucal, dentre outras,
são áreas estratégicas da Atenção Básica para atuação em todo o território nacional.
(d) A Saúde da Família é uma estratégia prioritária para a reorganização da Atenção Básica.
(e) A estratégia de Saúde da Família deve ser um espaço de construção de cidadania.
29-Com relação ao Programa de Saúde da Família (PSF), assinale a alternativa correta:
(a) A equipe básica do PSF deve ser formada por, no mínimo, um médico de família, um dentista, um
psicólogo, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e cinco a seis agentes comunitários de saúde.
(b) O PSF foi criado na tentativa de centralização político-administrativa do SUS.
(c) O PSF tem a intenção de fazer os Estados e os municípios perderem a autonomia para a tomada de
decisões relacionadas às questões de saúde.
(d) Os profissionais da saúde que trabalham em uma equipe de saúde da família não precisam morar na
cidade local da unidade.
(e) O PSF teve como precursor o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
30-O ambiente hospitalar oferece inúmeros riscos à saúde do trabalhador. A biossegurança envolve
práticas preventivas no trabalho com agentes patogênicos para o ser humano. A esse respeito,
assinale a alternativa CORRETA.
(a) O uso permanente de luvas de procedimento garante a total imunidade do trabalhador frente aos microorganismos existentes no ambiente hospitalar.
(b) Acidentes com pérfuro-cortantes não apresentam risco de contágio.
(c) O sangue é reconhecido como o mais importante veículo de transmissão do HIV.
(d) Os riscos biológicos não são fontes de insalubridade para o trabalhador em saúde.
(e) O vírus HIV só pode ser adquirido por contato com grande volume de sangue, como no caso de uma
transfusão.
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31-No que respeita à vigilância epidemiológica, assinale o que for correto.
(a) A dengue, o tétano, a toxoplasmose e a febre amarela são exemplos de doenças de notificação
compulsória.
(b) Um dos objetivos da investigação epidemiológica é a investigação de casos e surtos e a recomendação e
promoção das medidas de controle apropriadas.
(c) A finalidade da investigação é a adoção de medidas de controle em tempo hábil. Para que isso aconteça,
a investigação deve ser iniciada algumas semanas após a ocorrência do evento.
(d) A notificação só pode ser feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde, para fim de adoção de
medidas de intervenção pertinentes.
(e) Nenhuma das alternativas.
32-Quanto aos sinais vitais, analise as afirmativas abaixo e assinale V para verdadeiro e F para falso:
( ) A respiração é a sucessão rítmica de movimentos de expansão (expiração) e retração pulmonar
(inspiração), com a finalidade de revezar as trocas gasosas.
( ) A pressão sistólica, ou pressão no sistema arterial quando o coração se contrai, é maior que a diastólica, ou
pressão no sistema arterial, quando o coração relaxa e enche-se de sangue.
( ) Uma febre pode vir acompanhada de calafrios, pele avermelhada, irritabilidade e dor de cabeça, além de
outros sinais e sintomas.
( ) O pulso é a retração e a expansão alternadas de uma veia, correspondente aos batimentos cardíacos.
Assinale a alternativa que contém a sequência correta de baixo para cima:
(a) V, V, V, V
(b) F, F, V, F
(c) V, V, F, F.
(d) F, V, V, F
(e) F, V, F, V.
33-Na assistência de enfermagem, é importante o profissional conhecer as terminologias específicas
utilizadas. Esse conhecimento contribui para a assistência adequada. Relacione as colunas 1 e 2,
quanto às terminologias científicas.
Coluna 1
I.
Assepsia.
II.
Desinfecção.
III.
Desinfestação.
IV.
Antissepsia.
V.
Limpeza.
Coluna 2
( ) Técnica na qual se utiliza substância química para impedir a proliferação dos germes na pele ou mucosas.
( ) É a eliminação de todo o material estranho através de água, ação mecânica e detergentes.
( ) É a técnica que visa à destruição dos micro-organismos patogênicos na sua forma vegetativa e inativação
dos vírus, através da aplicação direta de agentes químicos.
( ) Processo pelo qual se afastam os microorganismos patogênicos de determinado local e objeto.
( ) É a destruição de insetos, roedores ou outros que possam transmitir infecção ao homem, a outros animais
e ao meio ambiente.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.
(a) II – V – I – IV – III.
(b) II – V – IV – I – III.
(c) IV – V – II – I – III.
(d) IV – V – III – II – I.
(e) V – II – IV – I – III.
34-Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, atualmente quase 200 milhões de pessoas sofrem
de Diabetes mellitus em todo o mundo. Em relação ao Diabetes mellitus, identifique com V as
afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) Os pacientes com Diabetes mellitus tipo II são dependentes do uso da insulina e, por isso, esse tipo de
diabetes também é conhecido como insulino-dependente.
( ) Os sintomas da doença decorrem do aumento da glicemia, sendo eles identificados como polidipsia,
poliúria, polifagia, fadiga, cansaço e tontura.
( ) Os fatores de risco para a doença são história familiar, sedentarismo, hipertensão arterial, obesidade, uso
de medicamentos que aumentam a glicose e dieta rica em açúcares.
( ) Essa doença é um mal metabólico curável, caracterizado pelo aumento dos níveis de glicose no sangue,
resultado da deficiência de produção e/ou de ação da insulina.
( ) A doença, caso não seja controlada corretamente, pode levar a complicações, como deficiência
circulatória, lesões renais e cegueira.
(a) F, V, V, F, V
(b) V, F, V, F, F
(c) V, V, V, F, V
(d) F, V, V, F, F
(e) F, V, F, V, V.
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35-O Programa Nacional de Imunizações (PNI) preconiza um sistema de conservação de imunobiológicos
que é denominado Rede de Frio e inclui várias ações que devem ser de domínio da Enfermagem.
Assim, é correto afirmar que:
(a) A Rede de Frio está relacionada somente aos aspectos ligados ao controle de temperatura no
armazenamento dos imunobiológicos, sendo obrigatória a verificação da temperatura das geladeiras e
freezers no mínimo 2 vezes ao dia.
(b) Na Rede de Frio destacam-se 5 níveis de atenção: nacional, estadual, regional, municipal e local, sendo
apenas necessárias condições de refrigeração no armazenamento em nível local.
(c) Os resíduos da sala de vacinação são compostos de material biológico (imunobiológicos inutilizados ou
vencidos), de resíduos perfurantes (agulhas, ampolas de vacinas e diluentes) e outros resíduos (seringas
descartáveis e algodão), podendo ser descartados como lixo comum.
(d) O manuseio inadequado, um equipamento com defeito, ou falta de energia elétrica podem interromper o
processo de refrigeração, porém não comprometem a potência e eficácia dos imunobiológicos.
(e) A Rede de Frio ou Cadeia de Frio inclui os processos de armazenamento, conservação, manipulação,
distribuição e transporte dos imunobiológicos do PNI, e deve ter as condições adequadas de refrigeração,
desde o laboratório produtor até o momento em que a vacina é administrada.
36-A administração segura e precisa de medicamentos requer do profissional habilidade, conhecimento
técnico e responsabilidade ética e legal. Com base no Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, que inclui direitos, responsabilidades, deveres e proibições pertinentes à conduta ética
desses profissionais e nos seus conhecimentos sobre administração de medicamentos, é incorreto
afirmar:
(a) A via subcutânea é indicada na aplicação de alguns medicamentos, como insulina e adrenalina e também
algumas vacinas como febre amarela e tríplice viral.
(b) O profissional de Enfermagem não poderá recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica,
mesmo que a prescrição esteja ilegível ou contenha algum erro.
(c) Os “cinco certos” servem como guia para a administração segura de medicamentos, sendo eles: droga
certa, dose certa, via certa, hora certa e paciente certo.
(d) O profissional de Enfermagem não pode administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem
certificar-se da possibilidade de riscos.
(e) A agulha, na via intramuscular, deve ser inserida na pele formando um ângulo de 90º, sendo que, se a
técnica não estiver correta, poderão ocorrer graves acidentes, como lesão do nervo ciático, perfuração de
vasos sangüíneos, dentre outros.
37-Sobre a dengue, é correto afirmar:
I. Doença bacteriana infecciosa febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma
como se apresente.
II. O período de incubação é de 30 a 40 dias, em média, 20 dias.
III. A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, no ciclo homem – Aedes aegypti –
homem.
IV. Não é uma doença de notificação compulsória obrigatória.
V. O combate ao vetor deve desenvolver ações continuadas de inspeções domiciliares, eliminação e
tratamento de criadouros, priorizando atividades de educação em saúde e mobilização social.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas incorretas.
(a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
(b) Apenas as afirmativas II e IV estão incorretas.
(c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão incorretas.
(d) Apenas a afirmativa IV esta incorreta.
(e) Apenas as afirmativas II, III e IV estão incorretas.
38-O Brasil vem acumulando importantes vitórias na área da prevenção e do controle de doenças, a
exemplo da erradicação da poliomielite. Em relação às doenças imunopreveníveis, enumere a segunda
coluna de acordo com a primeira.
(1) Sarampo
(2) Febre Amarela
(3) Tuberculose
(4) Poliomielite
(5) Tétano
( ) Também conhecida como paralisia infantil, é uma doença infectocontagiosa aguda, caracterizada por
quadro de paralisia flácida, de início súbito e pode ser prevenida com a vacina oral contra pólio.
( ) Doença infecto-contagiosa, transmitida através das gotículas eliminadas pelo paciente bacilífero no ato de
tossir, espirrar ou falar e caracteriza-se por tosse persistente, perda de peso e febre, podendo ser prevenida
com a vacina BCG.
( ) Doença infecto-contagiosa, causada por vírus, transmitida pelas gotículas expelidas ao tossir, espirrar ou
falar, sendo caracterizada por mal-estar, febre, exantema máculo-papular, tosse, coriza e conjuntivite, podendo
ser prevenida com a vacina SRC (Tríplice viral).
( ) Doença infecciosa, causada pela toxina do bacilo tetânico, caracteriza-se por contraturas musculares
dolorosas, que podem ser espontâneas ou desencadeadas por estímulos luminosos, por barulho ou pela
manipulação do paciente.
( ) Doença infecciosa, cuja forma urbana é transmitida pelo mesmo vetor da dengue: o Aedes aegypti; e seus
sintomas são mal-estar, febre alta, calafrios, dor muscular forte, dor de cabeça, vômitos e diarréia.
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A alternativa que apresenta a sequência correta, de baixo para cima, é a
(a) 3, 1, 4, 5, 2.
(b) 4, 3, 1, 2, 5.
(c) 4, 3, 1, 5, 2.
(d) 2, 5, 1, 3, 4.
(e) 5, 1, 3, 4, 2.
39-O acidente vascular cerebral (AVC) é uma alteração na função neurológica causada por uma alteração
do fluxo sanguíneo cerebral. Os fatores de risco para o AVC podem ser modificáveis e não
modificáveis. Assinale a alternativa que corresponde a um fator de risco modificável.
(a) Tabagismo
(b) Etnia
(c) Gênero
(d) Idade avançada
(e) História familiar
40-Na área da saúde, muitos termos técnicos são utilizados, e é de fundamental importância a
compreensão do seu significado. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo:
Coluna 1
1. Sensibilidade à dor.
2. Dificuldade de deglutir.
3. Diminuição da força motora.
4. Diminuição ou perda da sensibilidade.
5. Incapacidade de utilização da linguagem.
6. Abolição total da motilidade voluntária de uma metade do corpo.
Coluna 2
( ) Afasia.
( ) Algesia.
( ) Paresia.
( ) Disfagia.
( ) Parestesia.
( ) Hemiplegia
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo:
(a) 2, 1, 3, 5, 4, 6
(b) 2, 1, 6, 5, 4, 3
(c) 2, 3, 1, 5, 4, 6
(d) 5, 1, 6, 2, 4, 3
(e) 5, 1, 3, 2, 4, 6
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