
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 20 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de Saúde Pública 
- 10 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 20/11/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
de Reabertura do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, de 25/08/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 



 

PARTE I – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
01 - “Juro, livre e solenemente, dedicar minha vida 
profissional a serviço da pessoa humana, exercendo a 
enfermagem com consciência e dedicação; guardar sem 
desfalecimento os segredos que me forem confiados, 
respeitando a vida desde a concepção até a morte; não 
participar voluntariamente de atos que coloquem em risco 
a integridade física ou psíquica do ser humano; manter e 
elevar os ideais de minha profissão, obedecendo aos 
preceitos da ética e da moral, preservando sua honra, seu 
prestígio e suas tradições.” 
Como ficou conhecido o texto anterior? 

A) Juramento de Ana Neri. 
B) Preâmbulo do Código de Ética da Enfermagem. 
C) Juramento de Florence Nightingale. 
D) Artigo da Constituição Federal referente à saúde. 
E) Preâmbulo da Lei do Exercício profissional da 

enfermagem. 
 

02 - Qual Lei determinou a periodicidade de realização das 
Conferências Nacionais de Saúde, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde? 

A) 8.142/90 
B) 8.080/90 
C) 12.438/11 
D) 141/12 
E) 8.689/93 

 
03 - O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
aprovado pela Resolução do Conselho Federal de 
Enfermagem (COFEN), 311/2007, afirma que é uma 
proibição: 

A) Assegurar à pessoa, família e coletividade 
assistência de enfermagem livre de danos 
decorrentes de imperícia, negligência ou 
imprudência. 

B) Avaliar criteriosamente sua competência técnica, 
científica, ética e legal e somente aceitar encargos 
ou atribuições, quando capaz de desempenho 
seguro para si e para outrem. 

C) Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e 
terapêutica, onde não conste a assinatura e o número 
de registro do profissional, exceto em situações de 
urgência e emergência. 

D) Praticar e/ou ser conivente com crime, 
contravenção penal ou qualquer outro ato, que 
infrinja postulados éticos e legais. 

E) Colaborar com a fiscalização de exercício 
profissional. 
 

04 - Contra qual doença, a Vacina contra o Papiloma Vírus 
Humano protege? 

A) Câncer de ovário 
B) Câncer de colo de útero 
C) Doença meningocócica 
D) Leishmaniose tegumentar americana 
E) Tétano acidental 

 
 

 
 

05 - Analise as alternativas e responda, qual o peso da 
criança que contraindica a vacinação com a BCG?  

A) Abaixo de 2,5 kg. 
B) Abaixo de 3 kg. 
C) Acima de 5 kg. 
D) Acima de 10 kg. 
E) Abaixo de 2 kg. 

 
06 - Qual dos seguintes agentes etiológicos listados a seguir 
representa aquele que causa a Febre Chikungunya? 

A) Bactéria 
B) Protozoário 
C) Fungo 
D) Vírus  
E) Príon  

 
07 - São Indicadores de Saúde de Mortalidade, exceto: 

A) Taxa de mortalidade perinatal.  
B) Razão de mortalidade materna. 
C) Mortalidade proporcional por idade, em menores de 

1 ano de idade. 
D) Mortalidade materna segundo tipo de causa. 
E) Mortalidade proporcional por grupos de causas. 

 
08 - Também em relação a Indicadores de Saúde, assinale 
nas alternativas seguintes, aquela que não se refere a um 
Indicador de Morbidade: 

A) Taxa de incidência de neoplasias malignas 
B) Taxa de incidência de acidentes e doenças do 

trabalho em segurados da Previdência Social  
C) Prevalência de hanseníase  
D) Prevalência de hipertensão arterial  
E) Proporção de casos de aids por categoria de 

exposição 
 

09 - Para que ocorra a transmissão da esquistossomose é 
preciso que exista o seu hospedeiro intermediário, que está 
representado na alternativa: 

A) Homem 
B) Cão 
C) Peixe 
D) Mosquito   
E) Caramujo 

 
10 - Nas alternativas seguintes assinale aquela que não é 
uma zoonose: 

A) Hepatite C 
B) Leishmaniose visceral 
C) Hantavirose 
D) Raiva  
E) Leptospirose 

 
11 - A Portaria No 204, de 17 de fevereiro de 2016, define a 
Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, 
agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde 
públicos e privados em todo o território nacional. Nas 
alternativas seguintes assinale apenas a doença que não é de 
notificação compulsória: 

A) Difteria  
B) Brucelose  
C) Botulismo 
D) Cólera 
E) Doença aguda pelo vírus Zica  



 

12 - Também de acordo com a Portaria No 204, de 17 de 
fevereiro de 2016 são doenças febris hemorrágicas 
emergentes/reemergentes, as seguintes: 

A) Hepatite B; Febre amarela; Malária. 
B) Febre de Chikungunya; Febre do Nilo Ocidental; 

Febre Maculosa. 
C) Arenavírus; Ebola; Marburg. 
D) Dengue; Raiva; Difteria. 
E) Doença de Creutzfeldt-Jakob; Doença de Chagas 

Aguda; Febre Tifoide. 
 

13 - Considerada um grave problema de saúde pública no 
Brasil, a hanseníase precisa de uma participação efetiva de 
todos os profissionais de saúde, com o objetivo de alcançar 
o seu controle. Analise as alternativas e responda: a 
hanseníase em sua forma inicial é chamada da seguinte 
maneira: 

A) Hanseníase tuberculoide 
B) Hanseníase neural pura 
C) Hanseníase dimorfa 
D) Hanseníase virchowiana 
E) Hanseníase indeterminada 

 
14 - O tratamento regular para as formas iniciais da 
hanseníase é composto pelos seguintes fármacos: 

A) Dapsona e rifampicina. 
B) Clofazimina e rifampicina. 
C) Clofazimina e dapsona. 
D) Rifampicina, clofaziminna e dapsona. 
E) Dapsona e Azitromicina. 

 
15 - A Tuberculose ainda é considerada um grande 
problema de saúde pública, no Brasil e precisa ter a 
participação efetiva de todos os profissionais de saúde, para 
o seu controle. Sobre a Tuberculose é incorreto afirmar. 

A) A tuberculose é uma doença infecciosa e 
contagiosa, causada por uma bactéria, o 
Mycobacterium tuberculosis, também denominado 
de Bacilo de Koch (BK). 

B) A transmissão da tuberculose ocorre por meio de 
gotículas contendo os bacilos expelidos por um 
doente com tuberculose pulmonar ao tossir, espirrar 
ou falar.  

C) A propagação do bacilo da tuberculose está 
associada principalmente às condições precárias de 
vida da população. 

D) A falta de ventilação e luz solar direta removem as 
partículas e matam rapidamente os bacilos da 
tuberculose. 

E) Nenhumas das respostas anteriores. 
 

16 - Nas alternativas a seguir, qual dos fármacos não faz 
parte do esquema de tratamento da Tuberculose Pulmonar, 
em adultos? 

A) Ofloxacino 
B) Pirazinamida 
C) Isoniazida  
D) Etambutol 
E) Rifampicina  

 
 

17 - Para administrar 250 ml de uma medicação em 3 horas, 
qual deverá ser a vazão calculada para a bomba de infusão 
contínua? 

A) 40 ml/hora 
B) 21 ml/hora 
C) 83 ml/hora 
D) 100 ml/hora 
E) 250 ml/hora 

 
18 - Para que passem 3 litros de soro fisiológico, em 24 
horas, qual deverá ser o gotejamento, em minutos (gts/min), 
a ser controlado pelo Técnico em enfermagem? 

A) 21 gts/min 
B) 42 gts/min 
C) 144 gts/min 
D) 12 gts/min 
E) 7 gts/min 

 
19 - A Escala de Braden, que deve ser utilizada para avaliar 
o risco de desenvolvimento de Úlceras por Pressão, 
apresenta a seguinte variação de pontuação: 

A) 10 a 30 pontos. 
B) 1 a 10 pontos. 
C) 15 a 20 pontos. 
D) 50 a 100 pontos. 
E) 6 a 23 pontos. 

 
20 - Considerando pacientes que apresentam situação de 
hipotensão persistente, qual dos medicamentos a seguir 
poderá constar da prescrição médica, visando reverter esse 
quadro?  

A) Captopril 
B) Enalapril 
C) Furosemida 
D) Hidroclorotiazida    
E) Noradrenalina 

 
  



 

PARTE II – SAÚDE PÚBLICA 
 
21 - Qual foi o personagem mais importante na luta contra a 
Febre Amarela e que estabeleceu para o seu controle um modelo 
de intervenção conhecido como “Campanhista”, que até hoje é 
amplamente utilizado na Saúde Pública no Brasil? 

A) Oswaldo Cruz 
B) Rodrigues Alves 
C) Getúlio Vargas 
D) Adolfo Lutz 
E) Evandro Chagas 

 
22 - Qual o principal movimento que revolucionou a área de 
Saúde Pública e lançou as bases do Sistema Único de Saúde, no 
Brasil? 

A) Reforma agrária 
B) Bolsa família  
C) Constituição de 1988 
D) 11ª Conferencia de saúde  
E) Reforma sanitária 

 
23 - O Artigo 200, da atual Constituição Federal, na seção 
referente à saúde trata especificamente do seguinte tema? 

A) Diretrizes do Sistema Único de Saúde 
B) Regionalização 
C) Atribuições do Sistema Único de Saúde 
D) Descentralização do Sistema Único de Saúde 
E) Conselhos de saúde 

 
24 - Essa Lei é a principal do Sistema de Saúde no Brasil e dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. Em qual alternativa 
ela está representada? 

A) 14.466/11 
B) 8.142/90 
C) 7.498/86 
D) 8.080/90 
E) 1.836/00 

 
25 - Qual das Portarias a seguir trata especificamente do Pacto 
Pela Saúde, que é um conjunto de reformas institucionais do 
Sistema Único de Saúde (SUS), pactuado entre as três esferas de 
gestão? 

A) Portaria nº 810, de 10 de novembro de 2010. 
B) Portaria Nº 399, de 22 de fevereiro de 2006. 
C) Portaria nº 1.047, 08 de dezembro de 2009. 
D) Portaria nº 669, de 21 de junho de 2005. 
E) Portaria nº 203, de 15 de novembro de 1996. 

 
26 - A Política Nacional de Atenção Básica define que são 
responsabilidades comuns a todas as esferas de governo, exceto: 

A) Definir e rever periodicamente, de forma pactuada, na 
Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as diretrizes da 
Política Nacional de Atenção Básica. 

B) Contribuir para a reorientação do modelo de atenção e 
de gestão com base nos fundamentos e diretrizes 
assinalados. 

C) Apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da 
Família pelos serviços municipais de saúde como tática 
prioritária de expansão, consolidação e qualificação da 
Atenção Básica à Saúde. 

D) Garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento 
das Unidades Básicas de Saúde, de acordo com suas 
responsabilidades. 

E) Contribuir com o financiamento tripartite da atenção 
básica. 

 
27 - No que se refere à Estratégia de Saúde da Família, apenas 
uma das alternativas a seguir está incorreta, que é a seguinte: 

A) A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à 
reorganização da atenção básica no País, de acordo com 
os preceitos do Sistema Único de Saúde. 

B) É estabelecida de uma equipe multiprofissional (equipe 
de Saúde da Família – eSF) composta por, no mínimo: 
(I) médico generalista, ou especialista em Saúde da 
Família, ou médico de Família e Comunidade; (II) 
enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da 
Família; (III) auxiliar ou técnico de enfermagem; e (IV) 
agentes comunitários de saúde. 

C) As equipes de Saúde da Família devem estar 
devidamente cadastradas no sistema de cadastro 
nacional vigente de acordo com conformação e 
modalidade de inserção do profissional médico. 

D) O gestor receberá do Ministério da Saúde os 
equipamentos odontológicos, para o atendimento de 
saúde bucal, por meio de doação direta ou repasse de 
recursos necessários para adquiri-los. 

E) O profissional de saúde bucal só pode participar da 
equipe de saúde da família em municípios que tenham 
acima de dois mil habitantes. 

 
28 - Qual dos seguintes conceitos está adequado a “Área 
Adscrita”, na Estratégia de Saúde da Família? 

A) É a população cadastrada nos programas de saúde 
pública. 

B) É a área de maior risco para a saúde ambiental. 
C) É a área de atendimento de um agente comunitário de 

saúde. 
D) É o atendimento de uma população de uma área 

previamente delimitada. 
E) É a área livre de doenças. 

   
29 - Analise as alternativas e assinale a que se adequa ao seguinte 
conceito: “Instrumentos padronizados de monitoramento e 
coleta de dados, que tem como objetivo, o fornecimento de 
informações para análise e melhor compreensão de importantes 
problemas de saúde da população, subsidiando a tomada de 
decisões nos níveis municipal, estadual e federal”.  

A) Programação Pactuada Integrada 
B) Pacto de Gestão do Sistema Único de Saúde 
C) Sistemas de Informação em Saúde 
D) Atenção Básica 
E) Controle Social 

 
30 - Endemias são enfermidades, geralmente infecciosas, que 
ocorrem constantemente em um país ou região, por influência de 
causa local. Nas alternativas a seguir estão algumas das 
principais endemias do Brasil, exceto: 

A) Esquistossomose 
B) Vitiligo  
C) Febre Amarela 
D) Dengue   
E) Doença de Chagas 

 



 

PARTE III – PORTUGUÊS 
 

As questões 31 e 32 referem-se ao texto seguinte: 
 

Conteúdo preconceituoso é o que predomina na internet 
Em um mês foram registradas cerca de mil 

denúncias de crimes 
Brasília - Apesar das punições previstas em lei para 

atitudes preconceituosas, a internet se tornou terreno fértil 
para que milhares de pessoas divulguem e consumam 
material contra negros, judeus, religiosos, homossexuais e 
até imigrantes. Entre outubro e novembro deste ano, a 
SaferNet Brasil, associação civil de direito privado com 
atuação nacional, registrou mais de mil denúncias contra 
esse tipo de manifestação. Além disso, pelo menos 20 mil 
sites hospedados no Brasil produzem conteúdo 
discriminatório. 

A maior parte das denúncias é contra manifestações 
xenofóbicas, com 1.042 registros. Em seguida, homofobia 
(781), racismo (269), crimes neonazistas (220) e 
intolerância religiosa (176). No primeiro semestre de 2010 
foram registradas 16.636 denúncias de material 
discriminatório. Homofobia ficou em primeiro lugar nas 
denúncias (5.937), seguida por xenofobia (4.541), crimes 
neonazistas (3.019), racismo (1.675) e intolerância religiosa 
(1.464). 

(Jornal do Brasil, 21/11/2010. 
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2010/11/21/co
nteudo-preconceituoso-e-o-que-predomina-na-
internet/) 
 

31 - Em relação ao emprego da palavra “APESAR”, logo no 
início do texto, podemos afirmar: 

A) Significa introdução de informação que pode não 
ser verdadeira. 

B) Trata-se da construção de uma ironia, relativa às 
questões legais. 

C) Trata-se de uma noção de acréscimo à informação 
que segue: denúncias. 

D) É uma ressalva diante das manifestações das 
vítimas. 

E) É uma ressalva que destaca a contradição entre 
existência de lei e ocorrência de crime. 

 
32 - Para referir-se a crimes e hostilidades contra 
imigrantes, judeus e negros, o texto empregou, 
respectivamente, os termos: 

A) Antissemitismo – xenofobia – homofobia 
B) Xenofobia – antissemitismo – racismo 
C) Neonazismo – antissemitismo – xenofobia 
D) Xenofobia – neonazismo – racismo 
E) Racismo – homofobia – xenofobia 

 

33 - Na tira abaixo, de Adão, podemos observar que em cada 
quadrinho há uma relação entre o desenho e o que se lê entre 
aspas. O humor é obtido: 

 

 

A) A partir da relação de oposição entre termos 
estabelecida em cada quadro. 

B) Pela necessidade de criticar profissões ligadas à 
arte. 

C) Pela relação de similaridade entre as profissões das 
personagens. 

D) Por meio das expressões faciais. 
E) No duplo sentido que os termos entre aspas 

apresentam. 
 
34 - Assinale a frase em que há uma palavra ou expressão 
empregada em desacordo com a norma-padrão. 

A) O real já esteve ao par do dólar. 
B) O calor está insuportável porque a porta está meio 

aberta apenas. 
C) Não adianta insistir, João, a garota não está afim de 

você. 
D) Os acidentados tiveram ampla assistência de 

médicos e afins. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
A questão 35 refere-se ao poema seguinte de Roseana 
Murray. 
 

Clareira 
Ando para trás 
Em minhas próprias pegadas, 
no sulco que os pés escreveram ao longo dos séculos 
até chegar na clareira varrida 
onde se reúnem todas as mulheres 
que fui, 
as feiticeiras, as atormentadas, 
as loucas em noites de lua, 
as que comiam terra. 

(Poemas para ler na escola. Rio de Janeiro:  
Objetiva, 2011. P.64) 

 
35 - Das afirmações seguintes: 

I- O eu lírico é uma mulher e representa todas as mulheres 
da história humana, inclusive as consideradas 
“anormais”. 

II- No verso “no sulco que os pés escreveram” a função 
sintática do pronome relativo destacado é de objeto 
direto. 

III- Em “as que comiam terra”, a função sintática do 
pronome relativo destacado é de predicativo do sujeito. 

 

A) Estão corretos apenas os itens I e II 
B) Estão corretos apenas os itens I e III 
C) Estão corretos apenas os itens II e III 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
36 - “Enquanto dirige, não envie torpedos”. 

Trata-se de um período composto, formado por duas 
orações. A primeira delas liga-se à oração principal por 
meio da conjunção “enquanto”. Qual é o sentido que essa 
conjunção exprime no período? 

A) Finalidade 
B) Tempo 
C) Condição 
D) Comparação 
E) Proporção 

 



 

37 - Identifique a alternativa que apresenta um vocábulo 
exemplo de derivação parassintética: 

A) Infelizmente 
B) Espaçoso 
C) Pontapé 
D) Incapaz 
E) Empalidecer 

 
38 - A concordância verbal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Consertam-se bules de estanho. 
B) Travejou duas noites seguidas. 
C) Faz dois dias que ela está com febre. 
D) A alegra dele é as crianças. 
E) Agora é meio-dia. 

 
39 - Assinale a alternativa cujo acento indicador de crase foi 
empregado de forma incorreta. 

A) De segunda à sexta-feira temos treino na escola. 
B) A modelo se veste à Saint Laurent. 
C) O acesso àqueles sites já está liberado. 
D) Vamos à academia todas as quintas. 
E) Seu maior desejo era ir à Inglaterra. 

 
A questão 40 refere-se a tira seguinte: 

 
 
40 - Em que grau o adjetivo presente no 2º quadrinho está 
empregado? 

A) Superlativo absoluto sintético 
B) Superlativo relativo de superioridade 
C) Superlativo absoluto analítico 
D) Superlativo relativo de inferioridade 
E) Comparativo de superioridade. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


