
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU 

* 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 05/03/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do 
Processo Seletivo Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU, de 26/12/2017. 
 * 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!! 
 

PROCESSO SELETIVO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 



 

 

 

PARTE I – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
01 - Das personagens históricas listadas a seguir, qual foi 
responsável pela Teoria das Necessidades Humanas Básicas? 

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

 
02 - Considere as proposições a seguir referentes a quem pode 
exercer a profissão de Técnico em Enfermagem e assinale as que 
estão corretas, de acordo com a Lei 7.498/86, do Exercício 
Profissional da Enfermagem: 
I - O titular do diploma ou do certificado de Técnico de 
Enfermagem, expedido de acordo com a legislação e 
registrado pelo órgão competente; 
II - O titular do diploma de Enfermeiro conferido por 
instituição de ensino, nos termos da lei; 
III - O titular do diploma ou do certificado legalmente 
conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em 
virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no 
Brasil como diploma de Técnico de Enfermagem. 

A) I, II e III. 
B) Apenas I. 
C) I e III. 
D) I e II. 
E) Apenas II. 

 
03 - A Lei 7.498/86, também define que a consulta de 
enfermagem deve ser exercida privativamente por: 

A) Enfermeiro. 
B) Técnico em Enfermagem e Enfermeiro. 
C) Auxiliar de Enfermagem, Técnico em Enfermagem e 

Enfermeiro. 
D) Parteira, Técnico em Enfermagem, Auxiliar de 

Enfermagem e Enfermeiro 
E) Técnico em Enfermagem.  

 
04 - No Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, de 
acordo com a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem – 
COFEN, 311/2007 são definidas as seguintes proibições, em 
relação às Relações com as Organizações da Categoria, exceto: 

A) Executar e determinar a execução de atos contrários ao 
Código de Ética e às demais normas que regulam o 
exercício da Enfermagem. 

B) Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência 
de fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, 
função ou emprego motivado pela necessidade do 
profissional em cumprir o presente código e a legislação 
do exercício profissional. 

C) Realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao 
patrimônio ou comprometam a finalidade para a qual 
foram instituídas as organizações da categoria. 

D) Associar-se, exercer cargos e participar de entidades de 
classe e órgãos de fiscalização do exercício profissional. 

E) Negar, omitir informações ou emitir falsas declarações 
sobre o exercício profissional quando solicitado pelo 
Conselho Regional de Enfermagem. 

05 - Também de acordo com o Código de Ética de Enfermagem, 
qual das seguintes não se refere a responsabilidades ou deveres 
das Relações com as Organizações Empregadoras? 

A) Estimular, promover e criar condições para o 
aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos 
profissionais de Enfermagem sob sua orientação e 
supervisão. 

B) Estimular, facilitar e promover o desenvolvimento das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, devidamente 
aprovadas nas instâncias deliberativas da instituição. 

C) Incentivar e criar condições para registrar as informações 
inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. 

D) Participar de movimentos de defesa da dignidade 
profissional, do aprimoramento técnico-científico, do 
exercício da cidadania e das reivindicações por 
melhores condições de assistência, trabalho e 
remuneração. 

E) Registrar as informações inerentes e indispensáveis ao 
processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa. 

 

06 - Para uma criança, ao nascer, quais as vacinas que estão 
disponíveis na rede púbica de saúde, na rotina? 

A) Tríplice viral e Hepatite B 
B) Pentavalente e Pneumocócica 10 V 
C) BCG e Pólio oral 
D) Meningocócica C e Pentavalente 
E) BCG e Hepatite B 

 

07 - Qual das seguintes vacinas deverá ser administrada a 2ª dose 
aos 5 meses de idade, em situação de rotina? 

A) Hepatite B 
B) Febre amarela 
C) Meningocócica C 
D) Rotavírus humano 
E) Pentavalente 

 

08 - A partir de qual idade começa o Calendário de vacinas para 
idosos disponibilizadas na rede pública de saúde, em situação de 
rotina? 

A) 60 anos 
B) 59 anos 
C) 49 anos 
D) 70 anos 
E) 65 anos 

 

09 - No Calendário de Vacinas dos idosos estão disponíveis as 
seguintes, na rotina da Rede Pública de Saúde? 

A) Pneumocócica 10 v e Dupla adulto. 
B) Hepatite B e Hepatite A. 
C) Meningocócica C e Febre amarela. 
D) Hepatite B Febre Amarela e Dupla adulto. 
E) Pentavalente e Dupla adulto. 

 

10 - A Vacina dTpa está disponível na rotina da rede pública de 
saúde, para qual das categorias listadas a seguir? 

A) Idosos 
B) Adultos 
C) Crianças 
D) Adolescentes  
E) Gestantes 



 

 

 

11 - Qual das doenças de notificação compulsória, a seguir 
é de notificação imediata, apenas à Secretaria Municipal de 
Saúde, de acordo com a Portaria Nº 204, de 17 de fevereiro 
de 2016? 

A) Febre Tifoide 
B) Leptospirose 
C) Hantavirose 
D) Influenza humana produzida por novo subtipo viral 
E) Raiva humana 

 
12 - Também de acordo com a Portaria Nº 204, de 17 de 
fevereiro de 2016, apenas uma das doenças é de notificação 
semanal, que é:  

A) Doença de Chagas Aguda 
B) Difteria 
C) Ebola 
D) Sífilis congênita 
E) Tétano neonatal 

 
13 - Qual das seguintes é considerada uma doença de 
origem viral? 

A) Febre Aftosa 
B) Difteria 
C) Febre Tifoide 
D) Gonorreia 
E) Hanseníase 

 
14 - São doenças sexualmente transmissíveis que possuem 
as mesmas formas de transmissão: 

A) AIDS e Gonorreia. 
B) Hepatite B e donovanose. 
C) Sífilis e linfogranuloma venéreo. 
D) Hepatite B e Gonorreia. 
E) Hepatite B e Sífilis. 

 
15 - Qual das seguintes é uma doença neuro-degenerativa 
que provoca o declínio das funções cognitivas, reduzindo as 
capacidades de trabalho e relação social e interferindo no 
comportamento e na personalidade? 

A) Donovanose 
B) Esquistossomose 
C) Botulismo 
D) Doença de Alzheimer 
E) Tuberculose 

  
16 - Qual dos medicamentos a seguir é utilizado com a 
função de reduzir edemas? 

A) Bromoprida 
B) Omeprazol 
C) Furosemida 
D) Rifampicina 
E) Ofloxacino  

 
 
 
 
 

17 - Qual o tempo máximo de tratamento para Hanseníase 
Paucibacilar, sem que seja necessário reiniciar o esquema, 
em caso de atraso? 

A) 6 meses 
B) 18 meses 
C) 12 meses 
D) 10 meses 
E) 9 meses 

 
18 - Analise as alternativas a seguir sobre a Hanseníase e 
responda o que é incorreto afirmar: 

A) O tratamento é totalmente gratuito. 
B) Não tem cura. 
C) Só pode ser diagnosticada por um médico. 
D) A rifampicina é um dos medicamentos usados no 

tratamento. 
E) O esquema de tratamento é estabelecido de acordo 

com a classificação operacional. 
 

19 - Qual a vazão correta na Bomba de Infusão Contínua, 
para a administração de uma dieta enteral de 1000 ml, nas 
24 horas? 

A) 42 ml/hora 
B) 10 ml/hora 
C) 35 ml/hora 
D) 100 ml/hora 
E) 1000 ml/hora 

 
20 - Qual dos medicamentos a seguir pode ser prescrito para 
casos de pacientes que tem dor resistente à dipirona?    

A) Paracetamol   
B) Escopolamina 
C) Captopril  
D) Pantoprazol  
E) Tramadol   

 
PARTE II – SAÚDE PÚBLICA 
 
21 - O Brasil está enfrentando, mais uma vez, problemas 
com o aumento do número de casos da Febre Amarela, 
doença que já esteve em situação de epidemia no início do 
Século XX. Qual dos nomes históricos listados a seguir foi 
responsável pela campanha de combate a essa doença e que 
estabeleceu a Política de Saúde Campanhista, como o 
principal recurso de controle utilizado naquela época: 

A) Oswaldo Cruz 
B) Rodrigues Alves 
C) Eloy Chaves  
D) Carlos Chagas 
E) Getúlio Vargas 

 
22 - Qual Artigo da Constituição de 1988 define o Sistema 
Único de Saúde (SUS)? 

A) Artigo 200 
B) Artigo 196 
C) Artigo 198 
D) Artigo 12 
E) Artigo 122    



 

 

 

23 - Qual dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), 
a seguir representa que o “Acesso às ações e serviços deve 
ser garantido a todas as pessoas, independentemente de 
sexo, raça, renda, ocupação, ou outras características sociais 
ou pessoais”? 

A) EQUIDADE 
B) INTEGRALIDADE 
C) HIERARQUIZAÇÃO 
D) PARTICIPAÇÃO POPULAR 
E) UNIVERSALIDADE 

 
24 - Quais os principais objetivos das Normas Operacionais 
Básicas, instituídas pelo Sistema Único de Saúde? 

A) Promover o pluralismo político. 
B) Garantir o desenvolvimento nacional. 
C) Reduzir as desigualdades sociais e regionais. 
D) Orientar o funcionamento e operacionalização do 

SUS. 
E) Promover formas de discriminação. 

 
25 - Considerando a nomenclatura utilizada no SUS, em 
qual nível de atenção à saúde está inserida a Estratégia de 
Saúde da Família? 

A) Secundário 
B) Primário 
C) Terciário 
D) Fundamental 
E) Médio  

 
26 - Na Lei Orgânica da Saúde, a que se refere o seguinte 
Texto: “a assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações assistenciais e das atividades 
preventivas”? 

A) Um dos Objetivos do SUS. 
B) Disposição preliminar. 
C) Disposições gerais. 
D) Artigo 3º da Lei. 
E) Artigo 8º da Lei. 

 
27 - O Programa Ministerial que representa um “Serviço 
que presta atenção à saúde na moradia do paciente, 
oferecendo prevenção e tratamento de doenças e 
reabilitação, a fim de garantir a continuidade do cuidado 
pelo SUS” é o seguinte: 

A) Melhor em Casa. 
B) Estratégia Saúde da Família. 
C) HumanizaSUS. 
D) Força Nacional do SUS. 
E) Academia da Saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 

28 - A Portaria 204, de 17 de fevereiro de 2016 define 
AGRAVO, da seguinte forma:  

A) 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) Enfermidade ou estado clínico, independente de 
origem ou fonte, que represente ou possa 
representar um dano significativo para os seres 
humanos. 

C) Modelo de vigilância realizada a partir de 
estabelecimento de saúde estratégico para a 
vigilância de morbidade, mortalidade ou agentes 
etiológicos de interesse para a saúde pública, com 
participação facultativa, segundo norma técnica 
específica estabelecida pela Secretaria de 
Vigilância em Saúde. 

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. 

E) Comunicação semanal realizada pelo responsável 
pelo estabelecimento de saúde à autoridade de 
saúde, informando que na semana epidemiológica 
não foi identificado nenhuma doença. 

 
29 - O Programa de Agentes Comunitários de Saúde é uma 
importante estratégia no aprimoramento e consolidação do 
Sistema Único de Saúde. Cada Agente Comunitário de 
Saúde (ACS) deve acompanhar de 400 a 750 pessoas. Com 
qual frequência os ACS deverão visitar as famílias sob sua 
responsabilidade?  

A) No mínimo oito vezes por mês. 
B) No mínimo uma vez por semana. 
C) No mínimo 8 vezes por semana. 
D) No mínimo 3 vezes por mês. 
E) No mínimo uma vez por mês. 

 
30 - Analise as alternativas seguintes e assinale aquela que 
se refere a um Indicador de Saúde Demográfico: 

A) Taxa de analfabetismo. 
B) Escolaridade da população de 15 anos ou mais. 
C) Índice de envelhecimento. 
D) Escolaridade da população de 18 a 24 anos. 
E) Renda média domiciliar per capita. 

  



 

 

 

PARTE III – PORTUGUÊS 
  

A questão 31 refere-se a tira seguinte: 

 
 

 
31 - A oração “que isso nunca aconteceria” no 1º quadrinho 
classifica-se como: 

A) subordinada substantiva objetiva indireta 
B) subordinada substantiva objetiva direta 
C) subordinada substantiva predicativa 
D) coordenada sindética explicativa 
E) coordenada assindética 

 
A questão 32 refere-se ao texto seguinte:  
 

Segundo Stephen Hawking, humanidade pode não 
sobreviver aos próximos mil anos na Terra 

 

Um dos físicos e cosmologistas mais conhecidos do 
mundo, Stephen Hawking recentemente deu uma palestra 
em que, além de lembrar “o maior erro de sua carreira”, 
ressaltou a importância da busca por outros planetas 
habitáveis. “Nós temos de continuar indo ao espaço pela 
humanidade”, disse. “Não vamos sobreviver por mais mil 
anos sem escapar do nosso frágil planeta”. 

A palestra foi dada no Centro Médico Cedars-Sinai, em 
Los Angeles (EUA), pioneiro na busca de tratamentos com 
células-tronco para doenças degenerativas – entre elas a de 
Lou Gehrig, com a qual Hawking foi diagnosticado há 50 
anos e que o fez perder quase toda sua habilidade motora. 

O “maior erro” ao qual se referiu foi a ideia de que nada 
é capaz de escapar de um buraco negro. Embora nem a 
própria luz esteja a salvo desse fenômeno, existe, sim, algo 
que escapa: radiação Hawking – cuja descoberta é um dos 
grandes orgulhos do cientista. 

Já o reforço quanto à importância da exploração espacial 
faz referência ao corte de US$ 300 milhões (quase R$ 600 
milhões) feito esse ano no orçamento de ciência espacial da 
NASA – projeto de grande importância na busca por 
planetas que possam ser “colonizados” 

Disponível em: <https://hypescience.com/segundo-
stephen-hawking-humanidade-pode-nao-sobreviver-aos-
proximos-mil-anos-na-terra/>. Acesso em: 7 mar. 2016. 

 
32 - Das afirmações seguintes: 
I. O texto trata de uma palestra realizada nos EUA na qual 
o conhecido físico Stephen Hawking faz uma surpreendente 
declaração: a humanidade precisa procurar outros planetas 
habitáveis para sobreviver. 

 
II. O físico ressalta a importância de continuar a busca de 
planetas habitáveis por calcular que a humanidade não 
conseguirá sobreviver na Terra nos próximos mil anos. 
III. Considerando o último parágrafo podemos afirmar que 
o corte de gastos com explorações espaciais pode significar 
grandes danos à humanidade. 

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

 
A questão 33 refere-se ao cartaz seguinte: 

 
Disponível em: 

<http://www.sidneyrezende.com/noticia/75962+ 
procura+se+branquinha+oferece+se+recompensa>. Acesso 

em: 2 mar. 2016. 



 

33 - Identifique a alternativa incorreta: 
A) As frases verbais que aparecem no cartaz estão na 

voz passiva. 
B) Nas duas frases verbais, há verbo transitivo direto. 
C) Não há necessidade de usar o sujeito paciente, pois 

essa informação não é essencial para o objetivo do 
cartaz. 

D) Por meio do cartaz ficamos sabendo como é o 
animal procurado e quem o está procurando. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
As questões 34 e 35 referem-se ao poema seguinte: 
 

Congresso Internacional do Medo 
 

Provisoriamente não cantaremos o amor, 
que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. 
Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços, 
não cantaremos o ódio, porque este não existe, 
existe apenas o medo, nosso pai e nosso 
companheiro, 
o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, 
o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das 
igrejas, 
cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos 
democratas, 
cantaremos o medo da morte e o medo de depois da 
morte. 
Depois morreremos de medo 
e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e 
medrosas. 
ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma poesia. 

Disponível em: 
<http://drummond.memoriaviva.com.br/alguma-

poesia/congresso-internacional-do-medo/>. Acesso em: 23 
jan. 2016. 

 
34 - Identifique das afirmações seguintes a que o eu poético 
NÃO recorre para demonstrar que o medo é realmente 
universal. 

A) Cita elementos do espaço físico, tais como: 
“sertões”, “mares”, “desertos”, “igrejas”, “túmulos” 
e “flores”. 

B) Menciona que “provisoriamente não cantaremos o 
amor”. 

C) Fala de um medo que vai além de quaisquer limites, 
pois é encontrado nas mães, nos soldados assim 
como no medo que se sente dos ditadores, dos 
democratas. 

D) Utiliza a primeira pessoa do plural para referir-se 
tanto ao próprio poeta como às pessoas de seu 
tempo e mesmo do tempo atual. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
35 - Das afirmações seguintes: 
I. No poema o eu poético não fala de um sentimento 
individual nem específico de nosso país, mas de um 
sentimento que domina as pessoas do mundo como um todo. 
II. O eu poético vê essa fase em que reina o medo como algo 
que durará para sempre. 
III. O eu poético fala de um medo de tal força que “esteriliza 
os abraços”, torna-os insuficientes, improdutivos, pois se 
vive em um mundo ameaçador. 

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

 
36 - Em todas as orações abaixo foi destacado um agente da 
passiva, exceto em: 

A) Muita gente caminhava pelas alamedas do parque. 
B) As folhas das árvores foram levadas pelo vento da 

manhã. 
C) Os trabalhos foram expostos pelas meninas do 9º 

ano. 
D) Esses estudantes foram elogiados pelos professores. 
E) Toda a louça suja foi lavada pelos homens. 

 
37 - Assinale o item que preenche corretamente as lacunas 
da frase a seguir: 
“Chegando ___ porta, ___ menina pôs-se ___ chamar pelo 
irmão” 

A) a – a – à 
B) à – à – a  
C) a – a – a 
D) à – a – à  
E) à – a – a 

 
A questão 38 refere-se a tira seguinte: 

 
38 - Nessa tira, a palavra QUE tem a função de: 

A) pronome relativo 
B) conjunção integrante 
C) partícula de realce 
D) advérbio de intensidade 
E) pronome interrogativo 

 
39 - Há um erro de concordância verbal em uma das orações 
seguintes. Assinale-a: 

A) Havia muitas crianças no parque. 
B) Hoje, pode haver longas filas no cinema. 
C) Não havia alunos na escola naquele horário. 
D) Devem haver vários exemplares desse livro na 

biblioteca. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
40 - Nas palavras abaixo, se juntarmos os prefixos aos 
substantivos indicados, apenas uma das palavras formadas 
deve ser escrita com hífen. Identifique-a. 

A) mini + saia 
B) semi + final 
C) super + sensível 
D) sub + secretário 
E) micro + organismo  

 
 

 


