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CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões seguintes: 
 
Estado adere ao pacto de violência contra a mulher 
 
 O Governo do Estado aderiu ontem ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O documento 
que garante a implementação de políticas públicas 
voltadas para as mulheres no combate à violência foi 
assinado pelo governador José Maranhão e a ministra 
Nilcéia Freire, da Secretaria Especial de Políticas das 
Mulheres, ligada à Presidência da República, além de 
mais 24 prefeitos, em solenidade realizada no Palácio da 
Redenção.  
Na ocasião o governador também anunciou que vai criar 
a Secretaria das Mulheres, uma reivindicação de anos 
dos movimentos voltados ao direito de igualdade de 
gêneros. No entanto, José Maranhão disse não ser 
prudente, nesse momento de crise, criar a secretaria. 
Segundo o gestor, se a condição financeira do Estado 
melhorar, a Secretaria das Mulheres pode ser criada 
ainda este ano. “Vamos criar em um outro momento, mas 
garanto que a execução do pacto e a política para as 
mulheres não ficarão prejudicados já que a coordenadoria 
está criada”, disse. 
 
Para a ministra Nilcéia Freire, a Paraíba deu um grande 
passo no combate à violência contra a mulher e revelou 
que a assinatura do pacto garantirá ao Estado um aporte 
de R$ 8 milhões que devem ser investidos dentro do 
Programa Estadual de Políticas para as mulheres.  
De acordo com a ministra, o pacto tem metas, objetivos, 
ações a serem cumpridas com implementações físicas e 
financeiras. “A sociedade civil deve fiscalizar se os 
serviços estão sendo executados e os programas 
realizados. Os governos estadual e municipal, cada um 
em sua esfera de competência, têm papéis diferenciados. 
O Executivo estadual tem um papel mais importante na 
segurança pública com a criação de delegacias 
especializadas e a instalação de atendimento 
especializado. Já os municípios têm o papel de instalar os 
abrigos para as mulheres que vivem em situação de 
risco”, afirmou. 
 
A gerente do Programa Estadual de Políticas para as 
Mulheres, Douraci Vieira, disse que o pacto vai 
possibilitar um combate mais efetivo à violência contra a 
mulher, pois existem dotações orçamentárias para 
realização dos programas em cada um dos Estados e 
municípios que aderirem ao pacto. Na Paraíba, 24 
municípios já aderiram e assinaram o compromisso 
durante solenidade no Palácio da Redenção. Entre os 
municípios estão João Pessoa, Campina Grande, 
Guarabira, Patos, Cajazeiras, Juazeirinho, São Miguel de 
Taipu, Araruna, Taperoá, Princesa Isabel, Conde e 

Lucena. Segundo Douraci Vieira, o que ainda 
compromete a segurança das mulheres é o fato de o 
Estado ainda não ter uma Defensoria Pública voltada 
para mulher.  
 
ABRIGOS 
De acordo com Douraci Vieira, como forma de garantir 
mais proteção, o governo estadual vai inaugurar até 
dezembro duas casas de abrigo para acolher mulheres 
vítimas de violência.  Segundo a  gerente do programa 
estadual, a casa será instalada em João Pessoa e 
Campina Grande no primeiro momento, mas a intenção 
é abrir mais abrigos na Paraíba. O local vai servir para 
proteger as mulheres que estejam sofrendo ameaças de 
morte.  
Quanto às delegacias especializadas, Douraci Vieira 
disse que o secretário estadual de Segurança, Gustavo 
Gominho, está trabalhando para melhorar os serviços e 
capacitar os servidores das delegacias que não são 
especializadas. Nos seis primeiros meses do ano já 
foram assassinadas na Paraíba 16 mulheres que, em 
muitos casos, são vítimas de violência doméstica. 
(http://jornaldaparaiba.globo.com/) 
 
1. O texto fala sobre: 
 
a) a violência feminina em periferias da capital 
paraibana como uma preocupação exclusiva do 
governo municipal. 
b) a adesão a políticas públicas que visam à extinção da 
violência contra a mulher. 
 
c) o enfrentamento do governo municipal contra os 
maridos que porventura agridam suas esposas. 
 
d) abrigos para estudantes que foram agredidas por 
seus companheiros ou familiares. 
 
e) a criação da Secretaria das Mulheres como resposta 
aos inúmeros movimentos feitos pelas feministas. 
 
2. Marque a alternativa que estiver correta. 
 
a) O Governo do Estado criará abrigos para mulheres 
vítimas da violência em muitas cidades paraibanas em 
pouquíssimo tempo. 
b) Douraci Viana é a representante do Programa 
Estadual de Políticas para Mulheres. 
c) Nesse ano, dezesseis mulheres foram mortas na 
Paraíba, algumas das quais vítimas de violência 
doméstica. 
d) Segundo o Governo, a criação da secretaria no 
momento será possível, visto que estamos enfrentando 
um momento de crise. 
e) Com relação ao investimento recebido pelo Estado, 
em função da adesão ao pacto de violência contra as 
mulheres, os cidadãos não deverão ter a tarefa de 
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fiscalizar se os serviços estão sendo executados e os 
programas funcionando a contento. 
 
3. Sobre o texto podemos afirmar o seguinte: 
 
a) Trata-se de um texto jornalístico. 
b) O texto que lemos é do gênero artigo científico. 
c) Parece ser um relatório. 
d) É um e-mail escrito para o governador do Estado da 
Paraíba. 
e) Esse texto é uma carta-protesto. 
 
4. Em “O local vai servir para proteger as mulheres que 
estejam sofrendo ameaças de morte”, o termo em itálico 
se refere a: 
 
a) “palácio” 
b) “casas de abrigo” 
c) “casa” 
d) “João Pessoa” 
e) “Campina Grande” 
 
5. No período “No entanto, José Maranhão disse não ser 
prudente, nesse momento de crise, criar a secretaria”, o 
termo destacado expressa a noção de: 
 
a) conseqüência 
b) tempo 
c) causa 
d) adição 
e) oposição 
 
6. “Segundo o gestor, se a condição financeira do Estado 
melhorar, a Secretaria das Mulheres pode ser criada 
ainda este ano”. Nesse período, temos um termo 
sublinhado. Ele indica a idéia de: 
 
a) adversidade 
b) adição 
c) alternatividade 
d) conformidade 
e) conclusão 
 
7. “Para a ministra Nilcéia Freire, a Paraíba deu um 
grande passo no combate à violência”. 
Sem mudar de sentido, apenas uma das alternativas 
abaixo pode substituir o termo em destaque do período 
acima. Assinale-a. 
 
a) Contra 
b) Sem 
c) Conforme 
d) Além de 
e) Sob o controle de 
 
8.  Há, entre as alternativas abaixo, uma que possui o 
sinal indicativo de crase usado incorretamente. 
Marque-a. 

a) Não me refiro à você. 
b) Nada foi dito em relação àquela moça. 
c) Comi arroz à mineira ontem. 
d) Cabe à professora coordenar o grupo. 
e) Fiz menção à peça teatral. 
 
9. Assinale a alternativa que possui o sinal indicativo 
de crase usado corretamente. 
 
a) Contei de um à cem. 
b) Continuamos à falar mesmo sem a dona da casa 
querer. 
c) Fui à Roma no ano passado. 
d) Às quatro horas partiram os que restavam ainda. 
e) Começamos à aula cedo hoje. 
 
10. Em “O Governo do Estado aderiu ontem ao Pacto 
Nacional de Enfrentamento à Violência contra a 
Mulher”, o núcleo do sujeito é: 
 
a) O Governo 
b) Estado 
c) Governo do Estado 
d) Governo 
e) O Governo do Estado 
 
11. Em “(...) o pacto tem metas (...)”, o verbo é: 
 
a) transitivo direto 
b) transitivo indireto 
c) intransitivo 
d) transitivo direto e indireto 
e) de ligação 
 
12. Assinale a alternativa incorreta quanto à ortografia. 
 
a) Trabalhamos à beça hoje. 
b) Juno sempre faz chás beneficentes em sua casa. 
c) O candieiro quebrou ontem. 
d) Nosso cabeleireiro é o mesmo depois de vinte anos. 
e) Ela é uma pessoa muito à-toa mesmo! 
 
13. Assinale a alternativa correta quanto à ortografia. 
 
a) deslisante 
b) eternisar 
c) troucha 
d) enxarcar 
e) retrocesso 
 
14. Assinale a melhor alternativa. 
 
I- _____ anos não nos vemos. 

II- Eles se referem _____ fatos quaisquer. 

III- Chego em casa _____ uma hora todos os dias. 

a) Há, a, à 
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b) Há, à, a 
c) Há, a, a 
d) Há, à, à 
e) a, à, a 
 
15. Nas opções abaixo há um problema com apenas um 
dos verbos. Escolha-o. 
 
a) Ele fica chato quando vem a pé. (vir) 
b) Eles vêem muito bem. (ver) 
c) Vocês vêem quando? (vir) 
d) Ela vê a distância? (ver) 
e) Quando todos nos virem, ficaremos muito satisfeitos. 
(ver) 
 
16. O Código de Ética preceitua que, no exercício da 
profissão, é proibido ao profissional de enfermagem 
abandonar o paciente em meio a tratamento, sem 
garantia de continuidade da assistência. Em caso de 
morte, decorrente de abandono, a pena aplicada ao 
infrator é: 
a) suspensão do exercício profissional. 
b) cessação do direito a esse exercício. 
c) censura. 
d) pagamento de multa. 
e) n.d.a. 
 
17. Correlacione os significados dos termos seguintes: 
1. PSF 
2. Lei Nº 8.080/90 
3. ACS 
4. Lei Nº 7.498/86 
 
(  ) Regulamenta o Sistema Único de Saúde – SUS; 
(  ) Garante o exercício profissional do enfermeiro; 
(  ) Programa de Saúde da Família; 
(  ) Agente Comunitário de saúde. 
 
Qual a seqüência numérica correta? 
a) 4, 2, 1, 3                        
b) 1, 3, 4, 2                          
c) 2, 4, 3, 1 
d) 4, 2, 3, 1                        
e) 2, 4, 1, 3 
 
18. Quais os sintomas de um paciente com grande 
derrame pleural? 
a) paciente eupneico 
b) paciente com dor e distensão abdominal 
c) paciente sem queixas álgicas  
d) paciente com respiração normal 
e) paciente com dispnéia e baixa saturação de 

2
O   

 
19. Encontra-se na prescrição do doente para ser 
administrado 1.500 ml da solução de ringer lactato em 
microgotas nas 24 horas. Assinale o correto. 
a) 21,5 microgotas/min 

b) 30,5 microgotas/min 
c) 62,5 microgotas/min 
d) 15,5 microgotas/min 
e) n.d.a. 
 
20. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde-SUS, a execução de ações, exceto de:  
a) de vigilância sanitária;  
b) de vigilância epidemiológica;  
c) de saúde do trabalhador;  
d) de controle de pragas; 
e) de assistência terapêutica integral, inclusive 
farmacêutica.  
 
21. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde – FNS, 
previstos na Lei Nº 8.142/90, serão alocados como, 
exceto:  
a) despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta;  
b) contribuições de planos de saúde e doações da 
iniciativa privada; 
c) investimentos previstos em Lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional;  
d) investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do 
Ministério da Saúde;  
e) cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal. 
 
22. Qual a seqüência de períodos do parto normal? 
a) expulsão, secundamento e delivramento 
b) estabilização dos sinais vitais e dilatação 
c) dilatação, expulsão, secundamento e estabilização da 
hemorragia  
d) estabilização e expulsão 
e) dilatação das tubas uterinas  
 
23.. Ao cuidar de uma paciente cirúrgico submetido a 
uma drenagem torácica fechada, que cuidados 
devemos ter ao desprezar o débito do dreno? 
a) pinsamento do dreno + selo d’agua  
b) oxigenoterapia + selo d’agua 
c) incisão cirúrgica + pinsamento do dreno 
d) colocar dreno sob a cama 
e) todas estão erradas 
 
24. Sobre o tricomonas varginalis pode-se dizer: 
a) é causada por ameba 
b) é causada por bactéria 
c) é causada por diarréia 
d) é causada por protozoário 
e) é causada por giárdia 
 
25. A fototerapia é um dos tratamentos utilizados no 
recém nascido para: 
a) tratamento da hipertermia. 
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b) tratamento da febre reumática. 
c) tratamento da desnutrição. 
d) tratamento da diarréia. 
e) tratamento da icterícia. 
 
26. À direção estadual do Sistema Único de Saúde-SUS 
compete:  
a) promover a descentralização, para os Municípios, dos 
serviços e das ações de saúde; 
b) acompanhar, controlar e avaliar as redes 
monopolizadas do Sistema Único de Saúde- SUS; 
c) prestar apoio técnico e financeiro à união e executar 
supletivamente ações e serviços de saúde;  
d) identificar estabelecimentos hospitalares de referência 
e gerir sistemas públicos de baixa complexidade, de 
referência estadual e regional;  
e) colaborar com os municípios na execução da vigilância 
sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.  
 
27. Uma hipertensão arterial, não tratada, causa: 
1. aceleração do processo de arteriosclerose. 
2. aumento de sobrecarga para o coração. 
3. episódios de isquemia com problemas neurológicos. 
4. aumento da incidência de problemas renais. 
 
Das afirmações relacionadas acima, assinale as que 
estão corretas. 
a) 1, 2 e 3 
b) 1, 2 e 4 
c) 2 e 4 
d) todas  
e) somente 1 
 
28. A uma criança menor de dois meses devemos indicar 
a vacina: 
a) tríplice                      
b) BCG intradérmica                      
c) anti-sarampo 
d) dupla                       
e) sabin  
 
29. Que hábito deve ser evitado por indivíduos portadores 
de distúrbios vasculares? 
a) usar roupas folgadas 
b) sentar por longos períodos 
c) fazer caminhadas longas 
d) elevar os membros inferiores 
e) fazer uso de alimentação hiperglicídica 
 
30. Antes de remover uma pessoa com fratura ou 
luxação, devemos aplicar obrigatoriamente, e de 
imediato, no local afetado, o seguinte tratamento: 
a) compressão                    
b) cataplasma                     
c) imobilização  
d) calor                              
e) massagem 
 

31. Quais são as vacinas obrigatórias no primeiro ano 
de vida de uma criança? 
a) sabin, tríplice, sarampo e BCG 
b) dupla, tríplice, antitifóidica e sarampo 
c) BCG, tríplice, antitetânica e sabin 
d) antitifóidica, dupla e BCG 
e) sarampo, sabin e dupla 
 
32. A vacina contra a febre amarela é administrada pela 
seguinte via: 
a) oral 
b) SC 
c) IM 
d) ID 
e) n.d.a. 
 
33. O vírus do sarampo utiliza como reservatório o 
seguinte organismo vivo: 
a) Morcego  
b) Rato 
c) Homem 
d) Gato 
e) Cão 
 
34. Pessoas que se alimentam de carne de porco mal 
cozida correm o risco de ingerir: 
a) Ameba 
b) Solitária 
c) Lombriga 
d) Tripanossoma 
e) Fungos 
 
35. As vias de transmissão do HIV são muito 
semelhantes às da hepatite do tipo: 
a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
e) F 
 
36. Com relação ao artigo 4º da lei Nº 8.080, que trata 
das disposições preliminares do Sistema Único de 
Saúde (SUS), julgue os itens a seguir: 
I. A iniciativa privada não poderá participar do Sistema 
Único de Saúde - SUS, em caráter complementar.  
II. Estão incluídas no disposto neste artigo as 
instituições públicas federais, estaduais e municipais de 
controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, 
medicamentos inclusive de sangue e hemoderivados, e 
de equipamentos para a saúde.  
III. A iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde - SUS, em caráter complementar. 
IV. Não estão incluídas no disposto neste artigo as 
instituições públicas federais, estaduais e municipais de 
controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, 
medicamentos inclusive de sangue e hemoderivados, e 
de equipamentos para a saúde.  
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Estão certos apenas os itens: 
a) I e II 
b) I e IV 
c) II e III 
d) I, III e IV 
e) II, III e IV 
 
37. Quais os membros da equipe básica de saúde em 
PSF? 
a) médico mais enfermeiro mais auxiliar de enfermagem  
b) médico mais fisioterapeuta mais assistente social 
c) médico e psicólogo  
d) enfermeiro e fisioterapeuta 
e) nutricionista e fonoaudiólogo 
 
38. Que cuidados você indicaria a um paciente para evitar 
crise de asma brônquica? 
a) ter contato com alergênios 
b) estimular a sentir odores fortes 
c) estimular a ter contato com a poluição 
d) estimular ter contato com ácaros  
e) evitar poeira, mofo e poluição 
 
39. Em relação da diabetes, é correto afirmar que: 
a) Hipoglicemia: é o aumento do açúcar no sangue. 
b) Cetoacidose diabética: é compensação da diabetes. 
c) O pediabético: não é complicação da diabetes. 
d) Hiperglicemia: é o aumento do açúcar no sangue. 
e) nda.    
 
40. Quais os cuidados de enfermagem a puérpera (pós-
parto)? 
a) verificar sinais vitais e estimular a higiene corporal 
b) orientar a não deambular  
c) estimular ingestão de alimentos gordurosos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


