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CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS
 

Texto 1: 

  
Dos pastéis na rua à poltrona de couro 

 
Saem as comidas, entram o sofá e a poltrona. Fotos de políticos fornecem um retrato emblemático de nossa civilização. Os 

mais doutos extrairiam delas tratados de alta sapiência. Nas campanhas eleitorais, no Brasil, é hora das fotos de político comendo. 
Como comem, os candidatos! Como vão a feiras, mercados, restaurantes populares! ⎯ ou a botequins, em cujos rudes balcões se 
encostam para sorver o cafezinho, com freqüência acompanhado de pão de queijo. Pastéis também se precipitam aos montes em 
direção aos políticos. (...) Os fotógrafos, seres sabidamente maus, aproveitam esses momentos e... crau. No dia seguinte, a foto no 
jornal é do candidato de boca aberta, às voltas com um impossível pedaço de melancia, ou deglutindo mal e mal o bolinho de bacalhau 
que lhe queima o céu da boca ⎯ mas pensa o leitor que o político não gosta? Gosta. Sua intuição indica que sair por aí comendo o que 
lhe aparece pela frente será interpretado como benfazeja disposição de comungar com o povo. 

Dois impulsos inversos contribuem para esse hit das campanhas que é o flagrante do candidato comendo. Um, de fora em 
direção ao político, é o do homem ou da mulher da feira, do mercado, do restaurante ou da residência particular eventualmente 
visitada de oferecer algo ao visitante. Somos um povo cordial. O outro, vindo de dentro do político, é o de posar de gente comum, 
que... sim, até come! Tão simpático... ele não tem nojo da nossa comida! Ponto alto são as investidas rumo aos bandejões. O candidato 
entra na fila, bandeja na mão... clique: foto dele na fila, bandeja na mão... oferecem para deixá-lo passar à frente... não, obrigado, ele é 
apenas mais um, igual aos outros... ainda que acompanhado de assessores, repórteres, fotógrafos, cinegrafistas. Senta-se ao mesão, 
cotovelos contra os cotovelos dos vizinhos de lado, e o vizinho da frente a dois palmos do seu nariz. Clique. E com que ar de 
satisfação leva o garfo à boca... clique... como se muitos desses estabelecimentos não tivessem o demolidor apelido de “lixão”. (...) 

No Palácio do Planalto, o presidente Lula recebe os visitantes no conjunto de sofá e poltronas de couro existente numa das 
pontas de seu gabinete. O presidente ocupa a poltrona, o convidado, o sofá. Acabou a campanha, nada de promiscuidade. 
 

TOLEDO, Roberto Pompeu de. VEJA. Ensaio. São Paulo: Abril, ano 39, n. 44, 8 nov. 2006, p.154. 
 
 
 
 
 
 
 
A tese defendida pelo autor está explicitada no fragmento: 
 
A) Saem as comidas, entram o sofá e a poltrona. (linha 1) 
B) Fotos de políticos fornecem um retrato emblemático de nossa civilização. (linha 1) 
C) Os mais doutos extrairiam delas tratados de alta sapiência. (linhas 1/2) 
D) Nas campanhas eleitorais, no Brasil, é hora das fotos de político comendo. (linha 2) 
E) Como comem, os candidatos! Como vão a feiras, mercados, restaurantes populares! (linha 3) 
 
 
 
 
 
 
Em “Saem as comidas, entram o sofá e a poltrona” (linha 1), o autor emprega os elementos destacados como símbolos que estão em 
relação de oposição. Tais símbolos representam, respectivamente: 
 
A) os prazeres da mesa X os prazeres do poder. 
B) a hipocrisia das campanhas X o exercício do poder. 
C) o contato com o povo X os rituais das campanhas. 
D) a ingenuidade do povo X a esperteza dos políticos. 
E) a maldade dos fotógrafos X as exigências do poder. 
 
 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 



 
Secretaria Estadual de Saúde - Laboratório Farmacêutico de Pernambuco - LAFEPE 
Concurso Público 2007 
Emprego Público: Técnico em Enfermagem / Nível Médio                                                                                                                                      Tipo 1 

Página 2/10  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 
 
 
De acordo com o texto, fotos de políticos dão indicações do 
nível de civilização do país. Considerando o conteúdo global 
do texto, pode-se inferir que a representação que o autor faz do 
brasileiro é a de um povo 
 
A) bondoso. 
B) cordial. 
C) inescrupuloso. 
D) ingênuo. 
E) malicioso. 
 
 
 
 
O texto está construído sob uma perspectiva irônica que se 
manifesta, principalmente, em: 
 
A) (...) é hora das fotos de político comendo. (linha 2) 
B) Os fotógrafos, (...), aproveitam esses momentos. (linha 5) 
C) Somos um povo cordial. (linha 11) 
D) (...) posar de gente comum, que... sim, até come! (linhas 

11/12) 
E) O candidato entra na fila, bandeja na mão... (linhas 12/13) 
 
 
 
 
Sobre as relações morfossintáticas do texto, analise as 
seguintes proposições: 
 
1. O pronome delas (linha 2) substitui o termo comidas 

(linha 1). 
2. O termo esses momentos (linha 5) refere-se a quando os 

políticos, em campanha, percorrem feiras, mercados, 
restaurantes populares. 

3. Em “Como vão a feiras, mercados, restaurantes 
populares”, a pluralização da forma verbal destacada 
ocorre devido ao plural dos termos sublinhados. 

4. Em “Os fotógrafos, seres sabidamente maus, aproveitam 
esses momentos (...)”, o termo entre vírgulas serve para 
esclarecer  fotógrafos. 

5. A oração “Gosta” (linha 7) tem como sujeito o termo 
político. 
 

Estão corretas, apenas: 
 
A) 1, 2 e 4. 
B) 2, 3 e 5. 
C) 2, 4 e 5. 
D) 3 e 5. 
E) 4 e 5. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Identifique o único par de palavras cujos sentidos NÃO se 
identificam ou se aproximam. 
 
A) doutos/ sapiência 
B) fotos/ botequins 
C) fotógrafos/clique 
D) políticos/ campanhas 
E) palácio/presidente 
 
 
 
 
Considerando o contexto em que a forma verbal “comungar” 
aparece, pode-se afirmar que, no texto, “comungar” é o 
mesmo que   
 
A) apoiar.  
B) congratular-se. 
C) elogiar. 
D) fingir. 
E) tomar a comunhão. 
 
 
 
 
Em “Dois impulsos inversos contribuem para esse hit das 
campanhas que é o flagrante do candidato comendo”, o termo 
destacado pode ser substituído, sem alteração do significado 
que ele assume no texto, por 
 
A) acidente.  
B) fraude. 
C) sucesso. 
D) satisfação. 
E) discurso. 
 
 
 
 
Observe: “Dos pastéis na rua à poltrona de couro”. As 
preposições destacadas imprimem grande dinamismo ao título 
do texto. Tal efeito promove a construção de sentidos, como: 
 
1. mudança  
2. movimento 
3. estabilidade 
4. contraste 
5. conseqüência 

 
Estão corretas, apenas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 2, 4 e 5. 
E) 3, 4 e 5. 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09
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Observe os fragmentos: “Os fotógrafos, (...), aproveitam esses 
momentos e... crau”; “O candidato entra na fila, bandeja na 
mão... clique”. Sobre as expressões destacadas: 
 
1. ambas referem-se ao ato de fotografar. 
2. a primeira promove também o sentido de flagrante. 
3. apenas a segunda representa ação rápida e decidida. 
4. só a primeira constitui onomatopéia. 
5. a primeira também supõe proveito, ganho. 

 
Estão corretas, apenas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 1, 2 e 5. 
D) 1, 3 e 5. 
E) 1, 4 e 5. 
 
 
 
 
Em “Os mais doutos extrairiam delas tratados de alta 
sapiência”, o tempo verbal destacado indica 
 
A) possibilidade. 
B) certeza. 
C) condição. 
D) finalidade. 
E) explicação. 
 
 
 
 
Na construção dos sentidos do texto, o autor emprega várias 
estratégias discursivas. Aponte a alternativa que contém uma 
estratégia NÃO utilizada pelo autor. 
 
A) pontuação expressiva 
B) diálogo com o leitor 
C) descrição de ambientes  
D) relato de fatos 
E) discurso de autoridade 
 
 
 

Identifique o segmento em que há referência a circunstância 
de intensidade. 

 
A) no Brasil 
B) aos montes 
C) de boca aberta 
D) ao mesão 
E) com freqüência 

 

 

 
 
 
 
Considere os fragmentos “” e “. Analise as proposições 
seguintes: 

 
1. Em “Os fotógrafos, seres sabidamente maus”, a forma 

destacada qualifica fotógrafos e constitui, portanto, um 
adjetivo. 

2. Na expressão “deglutindo mal e mal”, a repetição marca 
a freqüência de deglutindo. 

3. O vocábulo “aí”, que forma hiato, distingue-se de “ai”, 
um ditongo; a acentuação gráfica, portanto, contribui para 
marcar essa diferença na escrita.  

4. “Sofá” e “simpático” são acentuados graficamente pela 
mesma norma de representação das palavras: 
proparoxítonos. 

5. Palácio e pastéis são acentuados pela mesma razão: 
ditongo aberto. 
 

Estão corretos, apenas: 
 

A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 2, 4 e 5. 
E) 3, 4 e 5. 
 
 

Texto 2 
 

Amor, então, 
também, acaba? 
Não, que eu saiba. 
O que eu sei 
é que se transforma 
 
numa matéria-prima 
que a vida se encarrega 
de transformar em raiva. 
Ou em rima. 
 
(Paulo Leminski) 

 
 
 
 
O título que melhor explicita o tema global do Texto 2 é 

 
A) Amor e dor. 
B) Amor e ódio. 
C) Amor e poesia. 
D) Amor e sexo. 
E) Amor e traição. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15
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O diálogo que se estabelece no Texto 2 está evidenciado 
mediante 

 
A) a seleção vocabular. 
B) a organização em versos. 
C) os sinais de pontuação. 
D) a organização das estrofes. 
E) a estrutura em pergunta e resposta. 
 
 
 
 
No Texto 2, a palavra também, como um dos recursos 
coesivos utilizados, indica que 

 
A) o amor pode transformar-se em ódio. 
B) o amor verdadeiro vira poesia. 
C) o cotidiano pode acabar o amor. 
D) como outras coisas na vida, o amor acaba. 
E) o futuro do amor é imprevisível. 
 
 
 
 
O emprego do ponto final no penúltimo verso do poema 
constitui um recurso 

 
A) equivocado, pois a relação sintática entre as orações 

dispensa o uso dessa pontuação. 
B) inútil, porque a ausência desse sinal não alteraria os 

sentidos pretendidos pelo autor. 
C) meramente estilístico e sem importância para a 

compreensão global do poema. 
D) que realça os dois segmentos em questão, contribuindo, 

também, para diferenciá-los. 
E) dispensável, pois contribui para alterar significativamente 

o ritmo e a musicalidade do poema. 
 
 
 
 
O verbo saber aparece duas vezes no texto: que eu saiba e o 
que eu sei. Essas formas verbais indicam, respectivamente: 

 
A) condição e segurança. 
B) indecisão e probabilidade. 
C) dúvida e certeza. 
D) segurança e evidência. 
E) possibilidade e hipótese. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Texto 3: 
 
“Na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se 
transforma.” (Lavoisier) 
 
 
 
 
 
Identifique a alternativa na qual a relação que Paulo Leminsky 
estabelece entre o seu texto e o Texto 3 está esclarecida. 
 
A) Na natureza nada se perde; na vida, o amor nunca acaba. 
B) Na natureza como na vida: o amor tudo transforma.  
C) Como tudo na natureza, o amor também se transforma. 
D) Se na natureza nada se cria, no amor, é essencial a 

criatividade. 
E) Na natureza e no amor, as transformações são de ordem 

química. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
   
 
 
Segundo a Lei no 7.498 que regulamenta o exercício dos 
Profissionais de Enfermagem, compete ao Técnico de 
Enfermagem: 
 
1. participar da orientação e supervisão em enfermagem;  
2. prestar cuidados de higiene e conforto ao cliente; 
3. executar ações de tratamento simples; 
4. coordenar as ações da equipe de enfermagem; 
5. preparar o cliente para exames, tratamentos ou consultas. 
 
 
Estão corretas: 
  
A) 1, 3 e 4, apenas. 
B) 1, 2 e 5, apenas. 
C) 2, 3 e 5, apenas. 
D) 2, 4 e 5, apenas.  
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
 
   
 
 
O Código de Ética dos profissionais de enfermagem 
contempla os princípios fundamentais para o exercício da 
profissão, os direitos e deveres, as responsabilidades, as 
proibições, as penalidades, dentre outros. Dos itens abaixo, 
assinale os que dizem respeito às proibições no exercício da 
enfermagem. 
 
 
1. Abandonar o paciente em meio ao tratamento sem 

garantia da continuidade da assistência. 
2. Prestar ao paciente serviços que, por sua natureza, são de 

incumbência de outro profissional, exceto em casos de 
emergência. 

3. Provocar, cooperar ou ser conivente com maus tratos. 
4. Prestar informações adequadas ao paciente e família a 

respeito da assistência de enfermagem, possíveis 
benefícios, riscos e conseqüências que possam ocorrer. 

5. Reconhecer o direito do paciente de decidir sobre sua 
pessoa, seu tratamento e seu bem-estar. 

 
 
Estão corretas: 

   
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 5, apenas. 
D) 2, 4 e 5, apenas.  
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
   
 
 

 
 
 
 
Acerca do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e 
dos conselhos regionais e federal, analise as alternativas 
abaixo. 
 
1. O Código de Ética leva em consideração, 

prioritariamente, tanto a necessidade e o direito de 
assistência de enfermagem da população como os 
interesses do profissional e de sua organização. 

2. O Conselho Regional de Enfermagem é uma autarquia de 
fiscalização profissional que tem como um dos objetivos 
o cumprimento da lei do exercício profissional. 

3. O Código de Ética reúne normas, princípios, direitos e 
deveres pertinentes à conduta ética que deve ser assumida 
por todos os profissionais de enfermagem. 

4. O capítulo dos deveres do profissional inclui a 
determinação de atualizar seus conhecimentos técnicos, 
científicos e culturais. 

5. Entre os direitos dos profissionais está o de reconhecer e 
respeitar o direito do cliente de decidir sobre sua pessoa, 
seu tratamento e seu bem-estar. 

 
 
Estão corretas: 

   
A) 1, 2 e 4, apenas. 
B) 1, 3 e 5, apenas. 
C) 2, 4 e 5, apenas.  
D) 1, 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
 
   
 
 
Nos artigos de 11 a 13 da Lei nº. 7498/86, que dispõe sobre o 
exercício da enfermagem, estão determinadas as competências 
de cada membro da equipe de enfermagem. Dentre as 
atividades abaixo identifique aquela que é da competência do 
técnico de enfermagem. 
 
A) participar da supervisão do trabalho da equipe de 

enfermagem em grau auxiliar. 
B) prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes 

graves com risco de vida. 
C) organizar e dirigir serviços de enfermagem. 
D) prestar assistência de Enfermagem à gestante, parturiente 

com distorcia e puérpera. 
E) realizar consulta de enfermagem. 
 
   
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24
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Quando o técnico de enfermagem contribui no processo 
assistencial, objetivando a promoção do ajustamento do 
profissional ao trabalho e a aquisição de hábitos saudáveis de 
vida, desenvolve: 
 
A) pronto atendimento. 
B) prevenção primária. 
C) prevenção secundária. 
D) prevenção terciária. 
E) proteção específica. 
 
   
 
 
No que se refere à promoção da saúde e segurança no trabalho, 
analise as afirmativas abaixo. 
 
1. A segurança do trabalho pode ser definida como 

conhecimento, avaliação e controle dos riscos de 
acidentes. 

2. A promoção da saúde do trabalhador é feita 
principalmente por meio da educação. Entretanto, esta não 
é uma atividade exclusiva da enfermagem. 

3. No nível de prevenção terciária, a assistência é prestada 
para reduzir os efeitos da condição atual e impedir 
complicações a curto prazo. 

4. A finalidade dos manuais de enfermagem é não interferir 
nas ações de enfermagem. 

5. As normas podem ser estabelecidas por qualquer pessoa 
que trabalhe na unidade. 

 
Estão corretas: 

   
A) 1, 3 e 4, apenas. 
B) 1, 2 e 5, apenas. 
C) 2, 3 e 5, apenas. 
D) 2, 4 e 5, apenas.  
E) 1 e 2, apenas. 
 
 
   
 
 
As atividades que por sua natureza, condições ou métodos de 
trabalho, exponham os trabalhadores a agentes nocivos à 
saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da 
natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição 
aos seus efeitos, são consideradas atividades: 
 
A) perigosas. 
B) insalubres. 
C) danosas. 
D) intolerantes. 
E) arriscadas. 
 
 

   
 
 
 
O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 
PCMSO é regulamentado pela NR-7 e estabelece que todos os 
empregadores, e instituições que admitam trabalhadores como 
empregados, têm a obrigatoriedade de elaborar e implementar 
um programa de saúde ocupacional (PCMSO) para sua 
empresa com o objetivo de promover e preservar a saúde de 
seus trabalhadores. 
 
1. O PCMSO é um documento escrito que norteará as ações 

práticas do Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional.  

2. Elaborar e implementar o PCMSO é obrigação de todas as 
pessoas, físicas ou jurídicas, que admitirem trabalhadores 
como empregados, regidos pela CLT. 

3. Mesmo que o empregador possua um único empregado o 
PCMSO é obrigatoriamente exigido. 

4. Qualquer pessoa poderá elaborar um PCMSO; melhor que 
seja médico porque a execução deverá, obrigatoriamente, 
ser realizada por médico. 

5. O PCMSO não precisa ser homologado ou registrado em 
lugar nenhum: basta ficar na empresa à disposição do 
agente de inspeção do trabalho (fiscal do trabalho), 
podendo, inclusive, existir como arquivo informatizado. 

 
Estão corretas: 
  
A) 1, 2 e 4, apenas. 
B) 2, 3 e 5, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 5, apenas.  
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
   
 
 
Em relação ao Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO), é incorreto afirmar: 
 
A) O PCMSO tem caráter de prevenção dos agravos à saúde 

do trabalhador. 
B) O PCMSO deve ser sempre coordenado por um médico 

do trabalho. 
C) O PCMSO tem caráter de diagnóstico precoce dos 

agravos à saúde relacionados ao trabalho. 
D) O PCMSO deve enviar à CIPA relatório anual com 

avaliação da saúde dos trabalhadores. 
E) O PCMSO é responsável pela elaboração de mapa de 

riscos da empresa. 
 
   
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29
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Na Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT, no caso de 
doença do trabalho considera-se a data do acidente: 
 

A) a data estimada como início da doença. 
B) a data referida pelo trabalhador como do início da 

manifestação doença (início dos sintomas). 
C) a data do que ocorrer em primeiro lugar: o início da 

incapacidade laborativa para o exercício da atividade 
habitual ou o dia da conclusão do diagnóstico. 

D) a data do início real da doença. 
E) a data do início da doença ou a do início da incapacidade 

laborativa. 
 

   
 
 

Não se caracteriza acidente de trabalho, de acordo com a 
legislação vigente: 
 
A) acidente sofrido fora do horário e local do trabalho, 

quando da prestação espontânea de qualquer serviço à 
empresa para lhe evitar prejuízo. 

B) doença endêmica adquirida na localidade onde está 
instalada a empresa, se comprovado que resultou de 
exposição ou contato direto determinado pela natureza do 
trabalho. 

C) acidente sofrido fora do horário e local do trabalho, no 
percurso da empresa para a residência do trabalhador, 
independentemente do meio de locomoção. 

D) acidente sofrido fora do horário e local de trabalho, 
decorrente de ofensa física relacionado a motivos 
pessoais, praticadas por pessoa privada do uso da razão. 

E) acidente sofrido pelo segurado no local e horário do 
trabalho, em conseqüência de ato de pessoa privada do 
uso da razão. 

 

   
 
 

Em relação aos benefícios pecuniários por acidente do 
trabalho ou doença ocupacional, relacione o benefício com a 
condição para concessão. 
 

Benefício Condição para concessão 
1. Auxílio-doença (2) afastamento do trabalho      por 

invalidez acidentária. 
2. Aposentadoria por 
invalidez 

(3) redução da capacidade laborativa por 
lesão acidentária. 

3. Auxílio-Acidente (4) morte por acidente do trabalho. 
4. Pensão (1) afastamento do trabalho por 

incapacidade laborativa temporária 
por acidente do trabalho. 

    
A seqüência correta de cima para baixo é: 
   

A) 1, 3, 4 e 2. 
B) 2, 3, 1 e 4. 
C) 2, 4, 3 e 1. 
D) 2, 3, 4 e 1. 
E) 2, 4, 1 e 3. 
 
 

   
 
 

Em relação aos benefícios previstos na Legislação 
Previdenciária, em caso de acidente de trabalho, é correto 
afirmar que: 
 

A) os trabalhadores terão seus vencimentos cobertos pelo 
INSS, a partir da data de notificação da Comunicação de 
Acidente de Trabalho (CAT). 

B) o seguro auxílio-acidente de trabalho é devido a partir do 
dia em que foi registrada a ocorrência do acidente. 

C) os trabalhadores afastados por um período maior que 15 
dias consecutivos terão direito ao auxílio-doença 
acidentário. 

D) a condição necessária para emitir a CAT é que o acidente 
leve ao afastamento do trabalhador para o INSS. 

E) o período de estabilidade no emprego é de um ano, a 
contar do dia em que ocorreu o acidente de trabalho. 

 

   
 
 

Acerca da dinâmica da transmissão das infecções parasitárias e 
das doenças transmissíveis, analise as afirmativas abaixo. 
 

1. A transmissão direta de pessoa a pessoa é causada por 
agentes infecciosos que saem do corpo de um hospedeiro 
parasitado e passam para um hospedeiro sadio. Amebíase, 
giardíase, AIDS, gripe e sífilis são doenças transmitidas 
desse modo. 

2. A esquistossomose e a malária são exemplos de doenças 
com transmissão indireta, pois requerem a presença de 
hospedeiros intermediários ou vetores. 

3. É correto afirmar que não existe transmissão indireta sem 
a participação de vetores. 

4. As transmissões transplacentárias ou congênitas, como 
ocorre nos casos de AIDS, rubéola e sífilis, são exemplos 
de transmissão horizontal. 

5. Fonte de infecção é toda pessoa, animal, objeto, alimento, 
água ou substâncias de onde um agente infeccioso se 
origina, passando diretamente para um hospedeiro. 

 

Estão corretas:  
  

A) 1, 2 e 5, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 2, 3 e 5, apenas.  
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 

   
 
 

Em relação às doenças de notificação compulsória, assinale a 
alternativa que indica um procedimento correto: 
 

A) os casos suspeitos não devem ser notificados. 
B) os casos só devem ser notificados depois de confirmados 

clinicamente. 
C) os casos suspeitos devem ser notificados após a 

confirmação clínica. 
D) os casos suspeitos devem ser notificados para 

permitir o controle de determinadas doenças. 
E) os casos só devem ser notificados após confirmação 

laboratorial. 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

QUESTÃO 35
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São doenças de notificação compulsória, todas as abaixo 
exceto: 
 

A) Dengue. 
B) Infecções. 
C) Doença Meningocócica e outras Meningites. 
D) Hepatite B e C. 
E) Raiva. 
   
 
 
 

 
O conceito de profilaxia é: 
 

 

A) isolar apenas os portadores de doenças transmissíveis, 
deixando de isolar os que com eles tiveram contato. 

B) tratar com antibióticos e quimioterápicos grande número 
de pacientes portadores de doenças transmissíveis. 

C) tomar medidas que têm por finalidade prevenir a 
ocorrência de doenças transmissíveis. 

D) tomar apenas medidas paliativas. 
E) procurar combater doenças que atingem grande grupo de 

pessoas. 
 

 

   
 
 

 
O idoso internado requer cuidados de enfermagem específicos 
para a sua faixa etária e para a prevenção e identificação de 
suas incapacidades. A principal causa de incapacidades e 
lesões entre os idosos têm sido decorrente de: 
 

A) fatores fisiológicos do envelhecimento. 
B) doenças crônicas. 
C) incontinência urinária. 
D) quedas. 
E) dores articulares. 

 

   
 
 
 

 
Uma das ações preventivas que beneficiam o grupo 
populacional idoso no Brasil é a vacinação contra a influenza 
(gripe). É correto afirmar que: 
 
 

A) a periodicidade para revacinação é a cada dois anos, já 
que o período de imunidade é longo. 

B) essa vacina possui duas vias de administração: subcutânea ou 
intramuscular. 

C) qualquer doença, mesmo leve, em idosos, constitui uma 
contra-indicação à vacinação. 

D) a imunidade após a vacinação é de 100%, mesmo entre os 
idosos debilitados. 

E) idosos com alergia a corantes não podem fazer uso desta 
vacina. 

 

 
   
 
 
No paciente idoso deve-se lembrar da possibilidade de 
ocorrência de grande variabilidade da pressão arterial e 
hipotensão ortostática devido à alteração dos baroreflexos. Na 
aferição da PA desses pacientes é recomendável a posição: 
 

A) deitada. 
B) sentada. 
C) deitada e sentada. 
D) de pé e sentada. 
E) a posição do paciente na qual será realizada a mensuração 

não interfere no resultado final. 
 
   
 
 
O envelhecimento provoca alterações no ser humano que 
afetam as funções da pele de: proteção, regulação de 
temperatura, sensibilidade e excreção. Dentre essas mudanças, 
está excluída a possibilidade de: 
  
A) o colágeno aumentar a quantidade. 
B) a gordura subcutânea diminuir especialmente nas 

extremidades. 
C) o suprimento sangüíneo sofrer decréscimo. 
D) a epiderme e a derme tornarem-se mais delgadas. 
E) as glândulas sebáceas e sudoríparas diminuírem a 

atividade 
 
 
   
 
 
Um paciente usuário de um Centro de Atenção Psicossocial 
apresenta-se extremamente ansioso, andando de um lado para 
outro, transpirando. Questionado sobre essas manifestações, 
diz não saber por que está assim. Nesse caso, a equipe de 
enfermagem deve adotar a seguinte conduta: 
 
A) procurar acalmá-lo, dizendo que não se preocupe, uma 

vez que ele próprio reconhece não ter motivo para isso. 
B) insistir na pergunta sobre a causa de sua ansiedade, a fim 

de ajudá-lo a tomar providências quanto à mesma. 
C) ficar próximo ao paciente e administrar a medicação 

prescrita, sem reprimir suas manifestações de ansiedade. 
D) administrar a medicação prescrita e levá-lo à terapia 

ocupacional, para que, realizando atividades, esqueça seus 
problemas.  

E) procurar acalmá-lo e administre a medicação prescrita. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42
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Um paciente recém-internado em um hospital psiquiátrico 
procura isolar-se permanecendo deitado em seu leito, coberto 
até a cabeça. Nessa situação, a equipe de enfermagem deve 
agir da seguinte maneira: 
 
A) Descobrir o paciente para poder estabelecer relação com 

ele. 
B) Permanecer algum tempo ao lado do paciente, aceitando 

sua atitude e procurando estabelecer contato. 
C) Administrar a medicação prescrita, explicando que ele 

deve sair do leito para fazer o tratamento. 
D) Manter atitude firme para que o paciente saia do leito, a 

fim de participar das atividades de terapia ocupacional. 
E) Procurar acalmar o paciente, mantendo atitude firme para 

tirá-lo do leito. 
 
   
 
 
A reforma psiquiátrica traz uma nova visão do portador de 
transtornos mentais, requerendo que o técnico de enfermagem 
estabeleça uma relação terapêutica de ajuda a seu paciente. 
Relacione o comportamento identificado nos pacientes com as 
condutas que o técnico de enfermagem deve adotar. 
 
 

Comportamento Condutas 
1-ansioso  
  

(   ) cuidado com as mensagens 
verbais e não verbais. 

2-deprimido  
   

(   ) chamá-lo para atividades 
recreativas. 

3-agitado 
   

(   ) evitar deixá-lo sozinho no setor. 

4-perseguido 
  

(   ) ouvir suas queixas e conversar. 

 
 
A seqüência correta de cima para baixo é:  
  
A) 1, 3, 4 e 2. 
B) 4, 3, 2 e 1. 
C) 2, 1, 3 e 4. 
D) 3, 2, 1 e 4.  
E) 2, 4, 1 e 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Segundo a NR-32 que estabelece as diretrizes básicas para a 
implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde 
dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles 
que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em 
geral, deve ser fornecido a todo trabalhador dos serviços de 
saúde gratuitamente: 
 
1. imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os 

estabelecidos no PCMSO. 
2. vacinas eficazes, sempre que houver, contra outros 

agentes biológicos a que os trabalhadores estão ou 
poderão estar expostos. 

3. informações das vantagens e dos efeitos colaterais das 
vacinas. 

4. informações sobre os riscos a que estarão expostos por 
falta ou recusa de vacinação, devendo, nestes casos, 
guardar documento comprobatório e mantê-lo disponível 
à inspeção do trabalho. 

 
Estão corretas:  
  
A) 1, 2 e 4, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 2 e 3, apenas.  
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
Os acidentes de trabalho devem ser comunicados pelo 
empregador à Inspeção Geral do Trabalho (IGT), através do 
CAT, no prazo máximo de até: 
 
 
A) 1o. dia útil seguinte ao da ocorrência. 
B) 2o. dia útil seguinte ao da ocorrência. 
C) 3o. dia útil seguinte ao da ocorrência. 
D) 4o. dia útil seguinte ao da ocorrência. 
E) 5o. dia útil seguinte ao da ocorrência. 
 
 

 
 
 
O exame médico periódico ocupacional será: 
 
A) bianual para todos os trabalhadores. 
B) anual somente para os portadores de doenças crônicas. 
C) anual para todos os trabalhadores expostos a fatores de riscos 

ergonômicos. 
D) anual para os trabalhadores menores independentemente 

dos fatores de risco ocupacionais. 
E) bianual somente para os portadores de doenças crônicas. 
 
 

QUESTÃO 43 

QUESTÃO 44 

QUESTÃO 45

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47
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O exame médico de retorno ao trabalho, a ser realizado no 
primeiro dia da volta do trabalhador ausente por motivo de 
doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto 
é obrigatório se o afastamento for por período igual ou 
superior a:  
 
A) 10 dias. 
B) 25 dias. 
C) 15 dias. 
D) 20 dias. 
E) 30 dias. 
 
 
 
 
A política pública na prevenção da diabetes tipo 2 deve 
perseguir como alvo terapêutico os fatores de risco 
modificáveis, passíveis de intervenção para reverter o processo 
epidêmico no surgimento da doença. São fatores de risco 
modificáveis da diabetes tipo 2: 
 
1. aumento do índice de massa corporal (IMC). 
2. sedentarismo. 
3. distribuição central de gordura (distribuição abdominal). 
4. comportamentais: sedentarismo, dieta, fumo e álcool. 
 
 
Estão corretas:   
 
A) 1, 2 e 4, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 2 e 3, apenas.  
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 

Paciente do sexo feminino, 32 anos, hipertensa, em 
acompanhamento ambulatorial há 6 meses, mantendo 170 x 
120 mmHg de pressão arterial, com baixa adesão à dieta 
hipossódica. A conduta de enfermagem envolve: 
 
A) avaliar a compreensão das medidas dietéticas; investigar 

os motivos da baixa adesão; encaminhar ao grupo de 
convivência/auto-ajuda. 

B) recomendar a medição diária da pressão arterial e do peso 
corporal; reorientar dieta hipossódica; encaminhar ao 
psicólogo. 

C) indicar o repouso relativo; avaliar a presença de edema 
em membros inferiores; encaminhar à assistente social. 

D) estimular o aumento da ingestão de líquidos; reorientar as 
medidas dietéticas; encaminhar à nutricionista para 
avaliação. 

E) orientar o controle diário de volume urinário e de pressão 
arterial; avaliar a compreensão de medidas dietéticas e 
agendar retorno semanal. 

 
 
 

 
 

QUESTÃO 48 

QUESTÃO 49 

QUESTÃO 50 


