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2.

3.

Você  está  recebendo  o  seu  Caderno  de  Questões, 
contendo  40  questões  objetivas  de  múltipla  escolha, 
numeradas de 01 a 40, em ordem seqüencial. Confira a 
seqüência numérica de seu Caderno de Questões antes 
de iniciar a resolução, assim como o número de páginas, 
comunicando, imediatamente, ao Fiscal de Sala, em 
caso de  repetição ou ausência de questão ou página. 

Você deve conferir, na capa do Caderno de Questões e 
no rodapé das páginas  internas, o nome do cargo ao qual 
este Caderno  de  Questões  se  refere.  Caso  você  
tenha recebido um Caderno de Questões que não 
corresponda ao  cargo  para  o qual está  inscrito,   
comunique imediatamente  o  Fiscal  de  Sala  e  exija  o  
Caderno  de Questões correto.

As  respostas  do  Caderno  de Questões  deverão  ser 
transcritas  para  o  Cartão  Resposta  com  caneta 
Vesferográfica azul ou preta, sendo este o único 
documento válido para o processamento do seu 
resultado.

O tempo máximo disponível para a realização da prova é 
de 3:30  (três horas e trinta minutos),  já  incluído  o  
tempo  destinado  à identificação e ao preenchimento do 
Cartão Resposta.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PA
PROCESSO SELETIVO

Para  cada  questão  existirão  05  (cinco)  alternativas  
de resposta  (A, B, C, D e E), da qual apenas uma será 
correta, de acordo com o comando da questão. A 
marcação de mais  de  uma  anula,  automaticamente,  a  
resposta  da questão.

Somente  depois  de  decorridos  60 minutos  do  início  
da prova,  o  candidato  poderá  entregar  o  seu Caderno  
de Questões e seu Cartão Resposta, e retirar-se da sala 
de prova levando o gabarito pessoal, que se encontra na 
última folha do Caderno de Questões. 

Os  3  (três)  últimos  candidatos  só  poderão  sair  da  
sala juntos.

“Tudo vale a pena quando a alma não é pequena."

Escreva no espaço apropriado do Cartão Resposta, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase de Fernando Pessoa:

Poderá ser ELIMINADO do Concurso Público o candidato que não transcrever para o Cartão Resposta, em local 
específico, a "frase mestra".
Não é permitido que o Cartão Resposta seja preenchido por outra pessoa, ressalvados os casos de atendimento 
especial previamente deferidos.
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Leia os textos seguintes e responda as questões de 1 a 10 
com atenção à que se pede no comando: 

 
TEXTO 1 

 
Contar é muito dificultoso. Não pelos anos que já se 

passaram. Mas pela astúcia que têm certas coisas passadas 
de fazer balancê, de se remexerem dos lugares. A lembrança 
da vida da gente se guarda em trechos diversos; uns com 
outros acho que nem se misturam (...) 

Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo coisas de 
rasa importância. Tem horas antigas que ficaram muito mais 
perto da gente de que outras de recente data. Toda saudade é 
uma espécie de velhice. Talvez, então, a melhor coisa seria 
contar a infância não como um filme em que a vida acontece 
no tempo, uma coisa depois da outra, na ordem certa, sendo 
essa conexão que lhe dá sentido, meio e fim, mas como um 
álbum de retratos, cada um completo em si mesmo, cada um 
contendo o sentido inteiro. Talvez esse seja o jeito de escrever 
sobre a alma em cuja memória se encontram as coisas 
eternas, que permanecem... 

 
TEXTO 2 

 
Eu tinha o medo imediato. E tanta claridade do dia. O 

arrojo do rio é só aquele estrape, e o risco extenso d’água, de 
parte a parte. Alto rio, fechei os olhos. Mas eu tinha até ali 
agarrado uma esperança. Tinha ouvido dizer que, quando 
canoa vira, fica boiando, e é bastante a gente se apoiar nela, 
encostar um dedo que seja, para se ter tenência, a constância 
de não afundar, e aí ir seguindo, até sobre se sair no seco. Eu 
disse isso. E o canoeiro me contradisse:  

-“Esta é das que afundam inteiras. É canoa de peroba, 
canoa de peroba e de pau-de-óleo não sobrenadam...”  

Me deu uma tontura. O ódio que eu quis: ah, tantas 
canoas no porto, boas canoas boiantes, de faveira ou tamboril, 
de imburana, vinhático ou cedro, e a gente tinha escolhido 
aquela... Até fosse crime, fabricar dessas, de madeira burra! 

 
Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas.  

Fonte: Guia de Estudante. Enem, 2010. 
 

QUESTÃO 01 
 

Sobre os textos 1 e 2, é CORRETO afirmar que: 
A) o texto 1 afirma que a distância cronológica atrapalha a 
narrativa. 
B) o texto 2 opõe-se ao texto 1 por falar de sentimentos. 
C) o texto 1 destaca a importância do fato em relação de 
superioridade à cronologia. 
D) o texto 2 apresenta um narrador com profundo 
conhecimento de navegação. 
E) segundo o texto 2, canoas de vinhático ou cedro são de 
madeira burra. 
 

QUESTÃO 02 
 
Assinale a alternativa em que a linguagem figurada, 
característica do texto de Guimarães Rosa, pode ser 
exemplificada com o emprego de metáfora: 
A) “Canoa de peroba e de pau-de-óleo sobrenadam...” 
B) “... E tanta claridade do dia...” 
C) “É a canoa de peroba...” 

D) “Me deu uma tontura.” 
E) “Toda saudade é uma espécie de velhice.” 

 

QUESTÃO 03 
 

O emprego coloquial no uso de pronome oblíquo se faz 
presente na alternativa: 
A) “Não pelos anos que já se passaram.” 
B) “Me deu uma tontura.” 
C) “... em cuja memória se encontram...” 
D)  “... essa conexão que lhe dá sentido...” 
E)  “... cada um completo em si mesmo...” 

 

QUESTÃO 04 
 
Em: “Mas pela astúcia que têm certas coisas passadas de fazer 
balancê...”, é INCORRETO afirmar que: 
A) o conectivo inicial é adversativo. 
B) o verbo ter está acentuado pela concordância com astúcia. 
C) balancê é um vocábulo oxítono terminado em “e”. 
D) astúcia exemplifica a acentuação de paroxítonas terminadas 
em ditongo. 
E) há emprego de prosopopéia no excerto analisado. 

 

QUESTÃO 05 
 
A partícula “que”, destacada entre parênteses, em: “... (que) 
têm certas coisas...” é sintaticamente um: 
A) sujeito da oração adjetiva. 
B) predicativo. 
C) objeto direto. 
D) aposto. 
E) complemento nominal. 

 

QUESTÃO 06 
 
Assinale a alternativa que justifica, corretamente, o emprego 
das vírgulas em: “Tinha ouvido dizer que, quando canoa vira, 
fica boiando ...”: 
A) As vírgulas são usadas para separar termos de mesma 
função sintática. 
B) As vírgulas separam o predicativo. 
C) As vírgulas separam uma oração adverbial intercalada à 
principal. 
D) As vírgulas separam orações assindéticas. 
E) As vírgulas separam uma oração reduzida. 
 

QUESTÃO 07 
 
Assinale o termo em elipse (omisso) em: “Até fosse crime, 
fabricar dessas, de madeira burra!”:  
A) canoas. 
B) se.  
C) imburana. 
D) faveira. 
E) boiantes. 

 

QUESTÃO 08 
 
Marque a alternativa que substitui, com adequação, o vocábulo 
“astúcia”, entre parênteses, em: “Mas pela (astúcia) que têm 
certas coisas passadas ...”: 
A) ingenuidade. 
B) lerdeza. 

 LÍNGUA	PORTUGUESA 
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C) bobeira. 
D) sagacidade. 
E) idiotice. 
 

QUESTÃO 09 
 
A regência verbal desobedece à norma culta na alternativa: 
A) O narrador foi ao local de canoa. 
B) Andar de canoa é namorar com o perigo. 
C) O barqueiro precisou a hora do naufrágio. 
D) Teu medo estúpido não procede. 
E) Fiquei com vontade de não pagar ao barqueiro. 
 

QUESTÃO 10 
 
Houve falhas ortográficas em todas as alternativas, EXCETO 
em: 
A) A canoa afundou por que era de madeira burra. 
B) Saia daí, se não afunda mais rápido. 
C) Estávamos há uma pequena distância da praia. 
D) Ninguém me falava mal das canoas. 
E) O mal nadador tem pavor de água. 

 
 

 
 

 

QUESTÃO 11 
 
Nos termos do art. 35 da Lei n.o 8080/90, para o 
estabelecimento de valores a serem transferidos aos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos 
seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e 
projetos: 
I- perfil demográfico da região; 
II- perfil epidemiológico da população a ser coberta; 
III- características quantitativas e qualitativas da rede de saúde 
na área; 
IV- desempenho técnico, econômico e educacional no período 
anterior; 
V- níveis de participação do setor saúde nos orçamentos 
federais e estaduais; 
VI- previsão do plano qüinqüenal de investimentos da rede; 
VII- ressarcimento do atendimento a serviços prestados para 
outras esferas de governo. 
 
Estão CORRETOS apenas os itens: 
A) I, II, IV e V. 
B) I, II, III, VI e VII. 
C) II, III, IV, V e VI. 
D) III, V, VI e VII. 
E) II, IV, V, VI e VII. 
 

QUESTÃO 12 
 
Conforme previsto na Portaria n.o 399/2006 (Pacto pela 
Saúde), as prioridades do Pacto de Gestão são: 
I- DEFINIR DE FORMA INEQUÍVOCA A RESPONSABILIDADE 
SANITÁRIA DE CADA INSTÂNCIA GESTORA DO SUS: 
federal, estadual e municipal, superando o atual processo de 
habilitação; 
II- ESTABELECER AS DIRETRIZES PARA A GESTÃO DO 
SUS, com ênfase na Centralização; Regionalização; 
Financiamento; Programação Pactuada e Integrada; 

Regulação; Participação e Controle Social; Planejamento; 
Gestão do Trabalho e Educação na Saúde; 
III- IMPLEMENTAR UM PROJETO PERMANENTE DE 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL COM A FINALIDADE DE: mostrar a 
saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema público 
universal garantidor desses direitos. 
 
De acordo com os itens da questão, marque a alternativa 
CORRETA: 
A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas o itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens II e III estão errados. 
D) Apenas os itens I e III estão corretos. 
E) Todos os itens estão errados. 
 

QUESTÃO 13 
 
Nos termos da Portaria n.o 399/2006 (Pacto pela Saúde), o 
Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em 
torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação 
de saúde da população brasileira. A definição de prioridades 
deve ser estabelecida através de metas nacionais, estaduais, 
regionais ou municipais. Prioridades estaduais ou regionais 
podem ser agregadas às prioridades nacionais, conforme 
pactuação local. Os estados/região/município devem pactuar 
as ações necessárias para o alcance das metas e dos objetivos 
propostos. Marque a única alternativa que NÃO configure uma 
destas prioridades pactuadas: 
A) Saúde do idoso. 
B) Controle do câncer de ovário e de mama. 
C) Redução da mortalidade infantil e materna. 
D) Promoção da Saúde. 
E) Fortalecimento da Atenção Básica. 
 

QUESTÃO 14 
 
Conforme o previsto na Lei n.o 8.142/90, os recursos do Fundo 
Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 
I- despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, 
seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta; 
II- investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do 
Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional; 
III- investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do Ministério 
da Saúde; 
IV- cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. 
 
Após a análise dos itens, marque a alternativa CORRETA: 
A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas os itens II e III estão corretos. 
C) Os itens III e IV estão corretos. 
D) Os itens II e IV estão corretos 
E) Todos os itens estão corretos. 
 

QUESTÃO 15 
 
A Portaria n.o 648/2006 (Atenção Básica) aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, com vistas à revisão da 
regulamentação de implantação e operacionalização vigentes. 
A Atenção Básica tem como fundamentos, EXCETO: 
A) possibilitar o acesso universal e esporádico a serviços de 
saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta 
de entrada preferencial do sistema de saúde, com território 
adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação 
descentralizada, e em consonância com o princípio da 
eqüidade. 
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B) efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: 
integração de ações programáticas e demanda espontânea; 
articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de 
agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho 
de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do 
cuidado na rede de serviços. 
C) desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre 
as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade 
das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. 
D) valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e 
do acompanhamento constante de sua formação e 
capacitação. 
E) realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos 
resultados alcançados, como parte do processo de 
planejamento e programação. 
 

QUESTÃO 16 
 
Marque a única alternativa que NÃO represente uma das 
diretrizes da Política Nacional de Promoção à Saúde, aprovada 
pela Portaria n.o 687/2006: 
A) Reconhecer na promoção da saúde uma parte fundamental 
da busca da eqüidade, da melhoria da qualidade de vida e de 
saúde.  
B) Estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que 
propiciem o desenvolvimento integral das ações de promoção 
da saúde. 
C) Promover mudanças na cultura organizacional, com vistas à 
adoção de práticas horizontais de gestão e estabelecimento de 
redes de cooperação intersetoriais. 
D) Fortalecer a participação social como fundamental na 
consecução de resultados de promoção da saúde, em especial 
a eqüidade e o empoderamento coletivo e comunitário. 
E) Incentivar a pesquisa em promoção da saúde, avaliando 
eficiência, eficácia, efetividade e segurança das ações 
prestadas.  
 

QUESTÃO 17 
 
O monitoramento e a avaliação das ações de Vigilância em 
Saúde que orientam a tomada de decisões e qualificam o 
processo de gestão são de responsabilidade das três esferas 
de gestão e devem ser realizados: 
I- de forma separada, considerando os aspectos da vigilância, 
promoção e atenção à saúde; 
II- com base nas prioridades, objetivos, metas e indicadores 
de monitoramento e avaliação do Pacto pela Saúde e nas 
programações das ações;  
III- com metodologia acordada na CIT - Comissão 
Intergestores Tripartite. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
A) apenas o item I. 
B) apenas o item II. 
C) apenas o item III. 
D) apenas os itens I e II. 
E) apenas os itens II e III. 
 

QUESTÃO 18 
 
Nos termos da Portaria n.o 3.252/09, a que está condicionada 
a manutenção do repasse dos recursos do Componente de 
Vigilância e Promoção da Saúde? 
A) À alimentação regular do Sistema de Informação de 
Agravos Naturais – SINAN, de Sistema de Informações de  
 

Nascidos Vivos – SINASC e do Sistema de Informações sobre 
Mortalidade – SIM, conforme regulamentações específicas 
destes Sistemas. 
B) À alimentação regular do Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação – SINAN, de Sistema de Informações de 
Nascidos Mortos – SINASCM e do Sistema de Informações 
sobre Mortalidade – SIM, conforme regulamentações 
específicas destes Sistemas. 
C) À alimentação regular do Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação – SINAN, de Sistema de Informações de 
Nascidos Vivos – SINASC e do Sistema de Informações sobre 
Mortalidade – SIM, conforme regulamentações específicas 
destes Sistemas. 
D) À alimentação regular do Sistema de Informação de 
Nascimento Prematuro – SINASP, de Sistema de Informações 
de Nascidos Vivos – SINASC e do Sistema de Informações 
sobre Mortalidade – SIM, conforme regulamentações 
específicas destes Sistemas. 
E) À alimentação regular do Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação – SINAN, de Sistema de Informações de 
Nascidos Vivos – SINASC e do Sistema de Informações sobre 
Maioridade – SIM, conforme regulamentações específicas 
destes Sistemas. 
 

QUESTÃO 19 
 
A Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres, 
direitos e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o 
compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do 
termo pela autoridade competente e pelo empossado. Marque 
a única alternativa que NÃO consiste em regra atinente à 
posse, segundo a Lei n.o 7.502/90 (Estatuto do Servidor Público 
do Município de Belém):  
A) O prazo inicial para a posse deverá ser prorrogado em até 
cento e vinte dias, a requerimento do interessado. 
B) Se a posse não se concretizar dentro do prazo, o ato de 
provimento será tornado sem efeito. 
C) Em se tratando de funcionário em licença ou em qualquer 
outro afastamento legal, o prazo será contado do término do 
impedimento. 
D) Só haverá posse nos casos de provimento de cargo público 
por nomeação e ascensão funcional. 
E) A posse não poderá se realizar mediante procuração. 
 

QUESTÃO 20 
 
O pessoal contratado para função temporária terá direito as 
seguintes licenças, EXCETO: 
A) para tratar de interesse particular. 
B) por motivo de acidente em serviço. 
C) por motivo de doença em pessoa da família. 
D) à gestante. 
E) paternidade. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 
A Resolução n.º 293/2004 do Conselho Federal de 
Enfermagem estabelece e fixa os parâmetros a serem 
obedecidos para o dimensionamento do quadro de enfermeiros 
e técnicos de enfermagem em Unidades de Assistência à 
saúde. Qual quantitativo de horas de assistência é necessário 
para um cliente que necessita de cuidados intermediários no 
período de 24 horas? 

 CONHECIMENTOS	ESPECÍFICOS
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A) 5,2 horas. 
B) 5,6 horas. 
C) 6,0 horas. 
D) 7,4 horas. 
E) 8,5 horas. 
 

QUESTÃO 22 
 
Líderes e gerentes são distintos. Marque a alternativa que 
corresponde a uma característica dos líderes: 
A) influenciar de maneira irrestrita todas as pessoas de todas 
as unidades hospitalares. 
B) ter objetivos que possam ou não refletir os objetivos da 
organização. 
C) ter poder irrestrito e formal em virtude de sua formação 
profissional. 
D) enfatizar o controle organizacional acima de qualquer outra 
coisa. 
E) não influenciar a postura dos membros da equipe. 
 

QUESTÃO 23 
 
Marque a  alternativa que corresponde as características 
básicas do planejamento estratégico: 
A) Supervisão do planejamento hierárquico da instituição. 
B) Desenvolvimento dos atributos inerentes ao líder. 
C) Desenvolvimento de estratégias com o objetivo de atingir as 
metas. 
D) A separação dos constituintes ou sócios externos e a 
execução da avaliação dos objetivos. 
E) Coordenação e análise das metas atingidas. 
 

QUESTÃO 24 
 
Multigesta, grávida de 21 semanas, procura a Unidade Básica 
de Saúde, apresentando cartão de vacinação que mostra 
esquema de vacinação completo realizado a 6 anos atrás. 
Marque a alternativa CORRETA com relação ao procedimento 
que deve ser realizado: 
A) Iniciar esquema de vacinação contra o tétano em 03 doses 
com intervalo de 30 dias entre as doses. 
B) Iniciar esquema de vacinação contra o tétano em 03 doses 
com intervalo de 60 dias entre as doses. 
C) Realizar administração de 01 dose de reforço da vacina 
contra o tétano. 
D) Orientar quanto a administração de 01 dose de reforço da 
vacina contra o tétano, aproximadamente 30 dias antes do 
parto. 
E) Não realizar administração da vacina contra o tétano. 
 

QUESTÃO 25 
 
Vacina administrada durante a Campanha Nacional de 
Vacinação do Idoso nos indivíduos que convivem em 
instituições fechadas, tais como casas geriátricas, hospitais e 
asilos, com apenas um reforço cinco anos após a dose inicial, é 
a: 
A) vacina contra Influenza. 
B) vacina contra o Tétano. 
C) vacina contra a Hepatite C. 
D) vacina contra a Febre amarela. 
E) vacina contra o Pneumococo.  
 
 
 

QUESTÃO 26 
 
Marque a alternativa que NÃO corresponde a uma vacina 
contraindicada à gestante, por não causar risco teórico ao feto: 
A) Vacina contra HPV. 
B) Tríplice viral. 
C) Vacina contra Influenza. 
D) Vacina contra Febre amarela. 
E) Vacina contra Varicela. 
 

QUESTÃO 27 
 
 De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, identifique a alternativa que NÃO corresponde 
aos princípios fundamentais da enfermagem: 
A) A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde 
e a qualidade de vida da pessoa, família e coletividade. 
B) O profissional de enfermagem respeita a vida, a dignidade e 
os direitos humanos, em todas as suas dimensões. 
C) O profissional de enfermagem participa, como integrante da 
equipe de saúde, das ações que visem satisfazer as 
necessidades de saúde da população e da defesa dos 
princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que 
garantam a universalidade de acesso aos serviços de saúde, 
integralidade da assistência, resolutividade, preservação da 
autonomia das pessoas, participação da comunidade, 
hierarquização e descentralização político-administrativa dos 
serviços de saúde. 
D) O profissional de enfermagem deve ter acesso às 
informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, 
necessárias ao exercício profissional. 
E) O profissional de enfermagem atua na promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com 
autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. 

 

QUESTÃO 28 
 
São considerados principais sintomas do Diabetes, EXCETO:  
A) Redução do volume urinário.  
B) Sensação de sede em demasia.  
C) Fome excessiva. 
D) Perda involuntária de peso.  
E) Prurido cutâneo e vulvar.  

 

QUESTÃO 29 
 
NÃO corresponde a um cuidado de enfermagem para evitar as 
interações medicamentosas: 
A) administrar os comprimidos simultaneamente. 
B) racionalizar os horários da prescrição evitando colocar os 
medicamentos intravenosos no mesmo horário. 
C) sempre lavar os dispositivos intravenosos após administrar 
medicação. 
D) consultar manual de incompatibilidade, padronizado pela 
instituição. 
E) procurar manter intervalo de aproximadamente 2 horas na 
administração de antiácidos e outros medicamentos.  

 

QUESTÃO 30 
 
Identifique entre as alternativas seguintes, aquela que 
corresponde ao equipamento utilizado para infusão de 
medicamentos de maneira intermitente e com volumes 
reduzidos: 
A) Equipo Fotossensível. 
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B) Equipo de gotas. 
C) Equipo de macrogotas. 
D) Equipo com câmara graduada. 
E) Escalpe salinizado. 
 

QUESTÃO 31 
 
A contração não coordenada do miocárdio em conseqüência 
da atividade caótica de diferentes grupos de fibras 
miocárdicas, resultando na ineficiência total do coração em 
manter um rendimento de volume sanguíneo adequado, 
caracteriza um quadro de: 
A) Assistolia. 
B) Fibrilação ventricular. 
C) Taquicardia ventricular. 
D) AESP (Atividade Elétrica sem Impulso). 
E) Arritmia. 
 

QUESTÃO 32 
 
Nas emergências cardíacas, o IAM é um dos distúrbios mais 
comuns, e seu diagnóstico é realizado através análise 
eletrocardiográfica e das enzimas cardíacas. Marque a 
alternativa que corresponde a enzima a ser analisada: 
A) TGO. 
B) TGP. 
C) Alfa KB. 
D) CK-MB. 
E) LTG. 
 

QUESTÃO 33 
 
Uma vitima de queimadura que apresenta lesão em região 
torácica anterior, face e pescoço, possui, de acordo com a 
regra dos nove, um percentual de: 
A) 27% de ACQ. 
B) 33% de ACQ. 
C) 57% de ACQ. 
D) 18% de ACQ. 
E) 36% de ACQ. 
 

QUESTÃO 34 
 
Qual a terminologia técnica correspondente as fezes de 
coloração esbranquiçadas, semelhante a “massa de 
vidraceiro”? 
A) Acólicas. 
B) Melenas. 
C) Enterorrágicas. 
D) Ictéricas. 
E) Policromáticas. 
 

QUESTÃO 35 
 
A incidência do número de casos de qualquer patologia é uma 
fator de grande relevância para a saúde pública. Identifique a 
alternativa que se adéqua a definição de epidemia: 
A) É a presença de uma doença que atinge grandes 
proporções causando inúmeras mortes ou destruindo cidades e 
regiões inteiras de um país.  
B) É a presença de uma determinada doença, ultrapassando 
os limites de uma região, em um curto espaço de tempo, além 
dos limites esperados.  
C) É a presença de uma determinada doença, em uma região 
específica, sem ultrapassar os limites esperados.  

D) É a presença de vários casos de doenças variadas, que 
podem atingir todo um país ou continente.  
E) É a presença de varias casos de doenças infecciosas, em 
uma mesma região, por período de tempo pré-estabelecido.  

 

QUESTÃO 36 
 
Assinale a alternativa que contém uma situação na qual se 
recomenda o adiamento da vacinação: 
A) Durante a evolução de doenças agudas graves. 
B) Até meses após o tratamento com imunodepressores ou 
com corticosteróide em altas doses, exceto para vacinas de 
componentes e de microorganismos mortos.  
C) Uso de qualquer tipo de antimicrobianos. 
D) Casos de desnutrição. 
E) 30 dias após administração de qualquer tipo de vacina com 
vírus atenuado. 

 

QUESTÃO 37 
 
A Sífilis é uma doença sexualmente transmissível conhecida 
desde os tempos mais remotos da civilização e, apesar de seu 
tratamento ser relativamente simples e de baixo custo, a sua 
ocorrência ainda é um sério problema de saúde pública. Sobre 
o diagnóstico laboratorial da Sífilis, pode-se afirmar que:  
A) valores baixos do VDRL podem permanecer após o 
tratamento, caracterizando o que se denomina como cicatriz 
sorológica. 
B) o VDRL é um teste útil para diagnóstico, porém não utilizado 
para acompanhamento por apresentar altos incides de falso 
positivo. 
C) o diagnóstico da Sífilis congênita é com a presença de 
anticorpos IgM e sua negatividade exclui a presença da 
doença. 
D) o teste FTA-ABS é menos específico que o VDRL, uma vez 
que utiliza na sua reação antígenos não-treponêmicos. 
E) o VDRL somente é realizado em gestantes que estejam no 
grupo de risco. 

 

QUESTÃO 38 
 
Qual a terminologia que corresponde ao indicador 
epidemiológico que define as relações normais e anormais de 
ocorrência de uma doença em uma determinada população? 
A) Letalidade. 
B) Mortalidade. 
C) Morbidade . 
D) Susceptibilidade. 
E) Incidência. 

 

QUESTÃO 39 
 
De acordo com o Ministério da Saúde, marque a alternativa que 
corresponde a afirmativa CORRETA sobre a realização do 
exame de Papanicolau como importante prevenção contra o 
câncer de colo uterino:  
A) realizado semestralmente para mulheres, desde que elas 
tenham vida sexual ativa. 
B) realizado anualmente para mulheres que já tiveram vida 
sexual ativa. 
C) a cada 5 anos para mulheres que nunca tiveram relação 
sexual. 
D) anualmente para toda e qualquer mulher que tenha vida 
sexual ativa com resultados negativos nos dois últimos anos.   



 
 

 
 

CARGO 02: ENFERMEIRO  
NÍVEL SUPERIOR 

Página 6/6 

   Prefeitura Municipal de Belém/PA – PROCESSO SELETIVO N.º 01/2011 

CETAP

E) a cada 3 anos, quando os dois últimos exames anuais 
deram negativo. 
 

QUESTÃO 40 
 
Assinale V (Verdadeiro) ou F (Falso) e, a seguir, marque a 
alternativa que contém a seqüência correta. São doenças de 
notificação compulsória: 
(   )  Cólera 
(   )  Tuberculose. 
(   )  AIDS. 
(   )  Dengue. 
(   )  Pneumonia. 
(   )  Toxoplasmose. 
 
A) V;V;V;V;F;V. 
B) V;F;V;V;F;F. 
C) V;V;V;V;F;F. 
D) F;F;V;V;F;F. 
E) F;F;F;V;F;F. 
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