
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

* 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 21/08/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, de 05/06/2017. 
 * 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 - Qual das personagens históricas citadas a seguir foi 
considerada a fundadora da Enfermagem Moderna, quando 
começou a evoluir do conhecimento empírico para o 
científico? 

A) Florence Nightingale 
B) Wanda de Aguiar Horta 
C) Madame Durocher 
D) Calista Roy 
E) Myra Levine 

 
02 - De acordo com a Lei 7.498/86, que dispõe sobre a 
regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras 
providências, ao Técnico em Enfermagem, cabe 
especialmente, exceto: 

A) Participar da programação da assistência de 
enfermagem 

B) Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto 
as privativas do Enfermeiro, observado o disposto 
no parágrafo único do art. 11 desta lei 

C) Planejamento, organização, coordenação, execução 
e avaliação dos serviços da assistência de 
enfermagem 

D) Participar da orientação e supervisão do trabalho de 
enfermagem em grau auxiliar 

E) Participar da equipe de saúde 
 

03 - Também de acordo com a Lei 7.498/86, a prescrição da 
assistência de enfermagem e os cuidados de enfermagem de 
maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de 
base científica e capacidade de tomar decisões imediatas, 
são privativos de qual dos membros da equipe de saúde? 

A) Técnico em Enfermagem 
B) Enfermeiro 
C) Auxiliar de Enfermagem 
D) Parteira  
E) Médico  

 
04 - O trabalho dos profissionais de Enfermagem é 
regulamentado pelo seu Código de Ética, através da 
Resolução do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, 
311/2007. Nesse Código são estabelecidos os seguintes 
direitos, no que se refere às Relações Profissionais, exceto: 

A) Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e 
ser tratado segundo os pressupostos e princípios 
legais, éticos e dos direitos humanos. 

B) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos 
e culturais que dão sustentação a sua prática 
profissional. 

C) Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento 
profissional e à defesa dos direitos e interesses da 
categoria e da sociedade. 

D) Obter desagravo público por ofensa que atinja a 
profissão, por meio do Conselho Regional de 
Enfermagem. 

E) Exercer a profissão com justiça, compromisso, 
equidade, resolutividade, dignidade, competência, 
responsabilidade, honestidade e lealdade. 
 

 
 

05 - O Código de Ética de Enfermagem coloca ainda, que: 
“Promover a eutanásia ou participar em prática destinada a 
antecipar a morte do cliente”, se trata de um(a): 

A) Direito nas Relações com os Trabalhadores de 
Enfermagem, Saúde e outros. 

B) Dever nas Relações com a Pessoa, Família e 
Coletividade. 

C) Proibição nas Relações com a Pessoa, Família e 
Coletividade. 

D) Proibição em Relações Profissionais. 
E) Direito em Relações Profissionais. 

 
06 - Nos primeiros 4 meses de vida, as seguintes vacinas 
estão disponíveis na Rede Pública de Saúde, para serem 
administradas em situação de rotina, exceto: 

A) Hepatite B 
B) Pentavalente 
C) Pneumocócica 10 V 
D) Tríplice viral 
E) Meningocócica C 

 
07 - Os profissionais de enfermagem devem estar sempre 
atentos às mudanças que acontecem, regularmente, na área 
de saúde, visando sempre prestar um serviço atualizado e de 
qualidade à toda a população. Recentemente foi introduzida 
na rotina da rede pública de saúde, a vacina contra o HPV. 
A qual público se destina? 

A) Meninas de 9 a 14 anos. 
B) Meninos de 9 a 14 anos 
C) Meninas de 10 a 16 anos. 
D) Meninas e meninos de 12 a 16 anos. 
E) Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 12 a 13 anos. 

 
08 - Para idosos, quais as vacinas disponibilizadas na rede 
pública de saúde, em situação de rotina? 

A) Hepatite B, Febre amarela e Dupla adulto. 
B) Dupla adulto, Tetravalente e Rotavírus humano. 
C) BCG, Hepatite A e Hepatite B. 
D) Febre amarela e Tetravalente. 
E) Pentavalente e Tríplice viral. 

 
09 - Qual dos seguintes imunobiológicos é atualmente 
administrado em dose única, em situação de rotina, na Rede 
Pública de Saúde? 

A) Vacina Pneumocócica 10 v 
B) Vacina contra a Febre Amarela 
C) Vacina contra a Hepatite B 
D) Vacina Meningocócica C 
E) Vacina Pentavalente  

 
10 - As doenças de notificação compulsória, que estão 
listadas na Portaria Nº 204, de 17 de fevereiro de 2016 
obedecem um fluxo de informações, que dependem da sua 
gravidade. No caso das que estão listadas a seguir, qual deve 
ser notificada imediatamente às 3 esferas de governo? 

A) Tuberculose 
B) Hepatites virais 
C) Febre de Chikungunya 
D) Síndrome da Paralisia Flácida Aguda 
E) Esquistossomose 

 
 



 

11 - Também na Portaria Nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, são 
listadas doenças que necessitam da notificação semanal, que são, 
exceto:  

A) Casos de dengue 
B) Doença de Creutzfeldt-Jakob 
C) Doença aguda pelo vírus Zika 
D) Hanseníase  
E) Febre tifoide  

 
12 - Analise as alternativas a seguir, sobre a vacina BCG, na 
hanseníase, e assinale a incorreta: 

A) Devem ser administradas 2 doses em comunicantes que 
não tenham cicatriz vacinal. 

B) A vacina deve ser administrada aos comunicantes 
sadios dos pacientes de hanseníase. 

C) Deve ser administrada apenas 1 dose na ausência de 
cicatriz vacinal. 

D) Deve ser administrada 1 dose se tiver uma cicatriz 
vacinal. 

E) Se tiver 2 cicatrizes vacinais não administrar BCG. 
 

13 - A Escala de Braden é usada para avaliação de qual tipo de 
risco, dentre os listados a seguir? 

A) Queda  
B) Desnutrição 
C) Suicídio 
D) Úlcera por pressão 
E) Apneia  

 
14 - Para o controle da Dengue é necessário que a Vigilância 
Epidemiológica seja constante, por se tratar de um dos maiores 
problemas de saúde pública do mundo, principalmente nos 
países tropicais. Em relação à Dengue observe a seguinte 
imagem e assinale a que ela se refere: 

 
 
 
 
 

A) Modo de transmissão. 
B) Período de incubação. 
C) Ciclo de vida do Aedes aegypti. 
D) Manifestação clínica. 
E) Caracterização. 

 
15 - Tracoma é uma inflamação crônica da conjuntiva ocular e 
da córnea – uma ceratoconjuntivite recidivante, cujo agente 
etiológico é a bactéria Chlamydia trachomatis. É considerada a 
principal causa de cegueira evitável do mundo. São medidas de 
vigilância epidemiológica e de controle do Tracoma, exceto: 

A) Busca ativa de casos e comunicantes, tratamento 
precoce, monitoramento do tratamento e da situação 
epidemiológica. 

B) Ações educativas destinadas à promoção da saúde, 
prevenção e controle da doença. 

C) Articulação com setores de educação e habitacional 
para garantir melhorias nas condições de vida, 
habitação. 

D) Saneamento básico, com garantia de acesso ao 
abastecimento de água. 

E) Vacinação em contatos próximos e comunicantes 
intradomiciliares. 

16 - Qual das seguintes não é considerada uma forma de 
violência contra crianças? 

A) Síndrome do bebê sacudido. 
B) Síndrome do pânico 
C) Síndrome de Münchausen por procuração. 
D) Trabalho infantil. 
E) Violência no ambiente escolar contra estudantes 

(“bullying”). 
 

17 - Considerando uma administração de 2.500 ml de soro 
fisiológico a 0,9%, em 24 horas, qual deverá ser a vazão 
estabelecida na Bomba de Infusão Contínua? 

A) 104 ml/hora 
B) 25 ml/hora 
C) 35 ml/hora 
D) 250 ml/hora 
E) 1000 ml/hora 

 
18 - Analise as alternativas seguintes e responda: qual dos 
medicamentos listados está em desacordo com a sua 
principal indicação?    

A) Tramadol – Dor  
B) Escopolamina – Dor abdominal 
C) Captopril – Hipertensão  
D) Pantoprazol – Protetor gástrico 
E) Simeticona – Febre  

   
19 - Nos Indicadores de Saúde listados a seguir, qual 
representa um Indicador de Morbidade? 

A) Taxa de Mortalidade Infantil 
B) Taxa de desemprego 
C) Taxa de Incidência de AIDS 
D) Razão de sexo 
E) Proporção de idosos na população   

 
20 - Ainda sobre Indicadores de Saúde, qual das alternativas 
não apresenta um Indicador Demográfico? 

A) Taxa bruta de natalidade 
B) Taxa de fecundidade total 
C) Razão entre óbitos informados e estimados 
D) Taxa de analfabetismo 
E) Mortalidade proporcional por idade 

 
PARTE II – SAÚDE PÚBLICA 
 
21 - Baseado na História das Políticas Públicas de Saúde 
analise as alternativas a seguir e assinale a que se refere a 
uma doença que não tinha importância epidemiológica no 
início do Século XX: 

A) Varíola 
B) Malária 
C) Febre amarela 
D) Peste    
E) Botulismo  

 
22 - Em qual estado brasileiro foi iniciada a Política Pública 
de Saúde Campanhista, coordenada pelo sanitarista 
Oswaldo Cruz, no início do Século XX? 

A) Rio de Janeiro 
B) Bahia 
C) Amazonas 
D) Paraíba 
E) Ceará    



 

23 - A Lei Eloi Chaves foi um marco social no Brasil. Qual 
das alternativas representa o que foi instituído por essa lei? 

A) Diretrizes do Sistema Único de Saúde 
B) Criação do Sistema Único de Saúde (SUS) 
C) Descentralização do Sistema Único de Saúde 
D) Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAP’s) 
E) Conselhos de saúde 

 
24 - Estão instituídos no Artigo 3º da Constituição Federal 
de 1988, os objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil, que são, exceto: 

A) Construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
B) Promover o pluralismo político 
C) Garantir o desenvolvimento nacional; 
D) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais; 
E) Promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 
 

25 - Qual dos Artigos referentes à Saúde, da Constituição 
Federal de 1988 define que, as ações e serviços públicos de 
saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único e apresenta, ainda, as suas 
diretrizes? 

A) Artigo 196 
B) Artigo 197 
C) Artigo 198 
D) Artigo 199 
E) Artigo 200 

 
26 - Os temas, Conferências e Conselhos de Saúde são tratados 
em qual das Leis listadas a seguir? 

A) 8142/90 
B) 8080/90 
C) 2345/99 
D) 4008/12 
E) 8189/88 

 
27 - Baseado na Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, em 
relação à Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 
analise as alternativas seguintes e assinale a que se encontra 
incorreta: 

A) Cada ACS deve realizar as ações previstas na Portaria 
Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 e ter uma microárea 
sob sua responsabilidade, cuja população não ultrapasse 
750 pessoas. 

B) Deve haver o cumprimento da carga horária integral de 
40 horas semanais por toda a equipe de agentes 
comunitários, composta por ACS e enfermeiro 
supervisor. 

C) É prevista a implantação da Estratégia de Agentes 
Comunitários de Saúde nas Unidades Básicas de Saúde 
como uma possibilidade para a reorganização inicial da 
atenção básica, com vistas à implantação gradual da 
Estratégia Saúde da Família. 

D) É necessário a existência de uma Unidade Básica de 
Saúde, inscrita no sistema de cadastro nacional vigente, 
que passa a ser a UBS de referência para a equipe de 
agentes comunitários de saúde.  

E) Deve haver um enfermeiro para até, no máximo, 20 
ACS e, no mínimo, 12, constituindo, assim, uma equipe 
de agentes comunitários de saúde. 

28 - Qual das alternativas a seguir apresenta corretamente o 
conceito de Agravos de Notificação Compulsória?  

A) É o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, responsáveis 
pela vigilância em saúde em cada esfera de gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS); 

B) Situação que pode constituir potencial ameaça à saúde 
pública, como a ocorrência de surto ou epidemia, de 
causa desconhecida, alteração no padrão 
clínicoepidemiológico das doenças conhecidas, 
considerando o potencial de disseminação, a 
magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência 
e a vulnerabilidade; 

C) Notificação realizada em até 24 (vinte e quatro) horas, a 
partir do conhecimento da ocorrência de saúde pública, 
pelo meio de comunicação mais rápido disponível; 

D) Qualquer dano à integridade física ou mental do 
indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais 
como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, 
abuso de drogas ou lesões decorrentes de violências 
interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão 
autoprovocada, que quando ocorrerem deverão ser 
informados obrigatoriamente às autoridades sanitárias; 

E) Comunicação semanal realizada pelo responsável pelo 
estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, 
informando que na semana epidemiológica não foi 
identificado nenhuma doença, ou evento de saúde 
pública constante da Lista de Notificação Compulsória. 

 
29 - “Esta Lei regula, em todo o território nacional, as ações e 
serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em 
caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas 
de direito público ou privado”. A que se refere esse texto? 

A) Disposições gerais da Lei 8142/90. 
B) Objetivos do Sistema Único de Saúde. 
C) Disposição preliminar da Lei 8080/90. 
D) Artigo 3º da Lei 10172/00. 
E) Artigo 5º da Lei 7498/86. 

 
30 - A Norma Operacional da Assistência à Saúde, do Sistema 
Único de Saúde – SUS, - NOAS-SUS 01/02 aborda qual dos 
temas listados a seguir? 

A) Criação dos Conselhos de Saúde 
B) Organização das Conferências de Saúde. 
C) Descentralização das ações de Epidemiologia 
D) Municipalização da Estratégia de Saúde da Família. 
E) Elaboração do Plano Diretor de Regionalização 

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

Dê um oi pro Van Gogh 
Depois do Google Street View, chegou a vez do Google 

Museum View – no caso, o Google Art Project, que registrou o 
interior de 17 grandes museus do mundo e disponibilizou para 
quem quiser ver. Dá para andar pelos corredores, analisar de 
perto os melhores quadros e ler as informações sobre as pinturas. 
Uma obra de cada museu pode ser vista em super-master-alta-
resolução, com 7 bilhões de pixels. É melhor do que ver ao vivo! 
(Bem, quase…). 

http://www.googleartproject.com 
(Superinteressante, março 2011, nº 289, p. 89.) 



 

31 - O texto da revista defende a ideia de que ver imagens 
via computador é quase o mesmo que estar no museu. Por 
quê? 

A) O custo do deslocamento é menor do que o acesso 
ao Google Art. 

B) É possível analisar de perto as obras dos artistas. 
C) Podem ser vistos quadros ao mesmo tempo, em 17 

museus diferentes.  
D) A imagem ao vivo não seria tão clara como numa 

tela de computador. 
E) É possível conversar com os artistas, através do 

sistema digital. 
 
32 - Conhecendo o suporte por onde a matéria foi publicada 
e a linguagem usada, podemos supor que seu autor buscava 
um público preferencialmente: 

A) jovem e com conhecimento digital  
B) crítico de arte e estudante de informática 
C) crítico de arte e poliglota 
D) jovem e artista 
E) artista e poliglota 

 
33 - Leia o fragmento seguinte: 

“A preocupação das pessoas sobre a privacidade na 
internet é praticamente nenhuma. Analisamos mais de 78 
mil perfis do Facebook e todos têm acesso completamente 
público”, disse hoje à agência Lusa Francisco Rente, do 
Centro de Investigação em Sistemas (CISUC) da Faculdade 
de Ciência e Tecnologia (FCTUC). 
 [...] 
 Segundo o coordenador do projecto Vigilis, ao 
disponibilizar informação “aparentemente básica”, como a 
morada ou a empresa onde trabalha, um utilizador das redes 
sociais “torna o seu perfil vulnerável a possíveis ataques 
piratas ou a situações maliciosas”. 

DN TV & Media. Disponível em: 
<http://www.dn.pt/inicio/tv/interior.aspx?content_id=1748

446&seccao=Media>. Acesso em: 04 mar. 2016. 
 Na frase “como a morada ou a empresa onde 
trabalha”, do terceiro parágrafo do texto, o pronome relativo 
ONDE retoma: 

A) a expressão “o coordenador do projeto vigilis” 
B) as palavras “redes sociais” 
C) os substantivos “morada” e “empresa” 
D) os termos “informação ‘aparentemente básica’” 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
A questão 34 refere-se a tira seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

34 - No primeiro quadrinho é possível identificar, além da 
oração principal, uma oração subordinada: 

A) substantiva completiva nominal 
B) substantiva objetiva direta 
C) substantiva objetiva indireta 
D) adjetiva explicativa  
E) adverbial causal 

 
35 - Assinale a alternativa cujo vocábulo destacado foi 
empregado de forma incorreta. 

A) A professora ficou meio aborrecida com o resultado 
das avaliações. 

B) Não houve discordância entre os debatedores: suas 
ideias eram afins.  

C) Sinto muito, mas não estou a par da programação da 
TV hoje. 

D) Campinas fica acerca de uma hora de automóvel da 
capital. 

E) Seria legal acordar com música em vez de um 
alarme. 

 
As questões 36 e 37 referem-se a tira seguinte: 

 
            (Bill Watterson) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

36 - Das afirmações seguintes: 
I. Na tira, Calvin explica suas ideias à mãe e tenta persuadi-
la, porque tem um objetivo maior, revelado no último 
quadrinho. 
II. Através da resposta da mãe de Calvin, é possível dizer 
que ele conseguiu convencê-la. 
III. No último quadrinho, Calvin faz uma proposta à mãe e 
utiliza uma construção semelhante à do quadrinho anterior. 

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

 
37 - No trecho “Se eu mirar direito, entro direto na calça 
enquanto eu coloco minha camiseta”, é possível afirmar que 
as conjunções destacadas exprimem, respectivamente: 

A) finalidade e tempo 
B) comparação e condição 
C) tempo e finalidade 
D) tempo e condição 
E) condição e tempo 

 
As questões 38 e 39 referem-se ao anúncio a seguir: 
 
 ELES BLÁ, BLÁ, BLÁ E NÓS GLUB, GLUB, 
GLUB. 
    CHEGA DE ENCHENTE
  ALMAP/BBDO 

(http://quasepublicitarios.wordpress.com/2010/10/15/ 
alguns-titulos-de-cassio-zanatta/) 

 
38 - Qual é o processo de formação das palavras BLÁ e 
GLUB, no enunciado principal do anúncio? 

A) parassíntese 
B) onomatopeia 
C) derivação prefixal e sufixal 
D) composição por justaposição 
E) composição por aglutinação 

 
39 - Das afirmações seguintes: 
I. O sentido da expressão BLÁ, BLÁ, BLÁ no contexto do 
anúncio é de discurso que não diz nada de útil ou não revela 
compromisso. 
II. O termo NÓS se refere a população em geral, incluindo-
se nela o anunciante. 
III. O sentido da expressão “glub, glub, glub” no contexto 
do anúncio é o de alguém afundando na água, tentando 
respirar. 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
C) Todos os itens estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Todos estão incorretos. 

 
40 - Identifique a alternativa cujo emprego da crase está 
incorreto. 

A) A modelo se veste à Saint Laurent. 
B) O acesso àqueles sites já está liberado. 
C) De segunda a sexta-feira, às 14h, temos treino na 

escola. 
D) À meu ver, ela está certa. 
E) Vamos à academia todas as quintas, à noite. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


