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NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 
Leia o texto de Millôr Fernandes para responder à questão: 
 
Abriu a porta e viu o amigo que há tanto não via. Estranhou apenas que ele, amigo, viesse acompanhado de um cão. O 
cão não muito grande mas bastante forte, de raça indefinida, saltitante e com um ar alegremente agressivo. Abriu a porta 
e cumprimentou o amigo, com toda efusão. “Quanto tempo!”. O cão aproveitou as saudações, se embarafustou casa 
adentro e logo o barulho na cozinha demonstrava que ele tinha quebrado alguma coisa. 
O dono da casa encompridou um pouco as orelhas, o amigo visitante fez um ar de que a coisa não era com ele. “Ora, veja 
você, a última vez que nos vimos foi...” “Não, foi depois, na...” “E você, casou também?” O cão passou pela sala, o tempo 
passou pela conversa, o cão entrou pelo quarto e novo barulho de coisa quebrada. Houve um sorriso amarelo por parte do 
dono da casa, mas perfeita indiferença por parte do visitante. “Quem morreu definitivamente foi o tio... você se lembra 
dele?” “Lembro, ora, era o que mais... não?” 
O cão saltou sobre um móvel, derrubou o abajur, logo trepou com as patas sujas no sofá (o tempo passando) e deixou lá 
as marcas digitais de sua animalidade. Os dois amigos, tensos, agora preferiam não tomar conhecimento do dogue. E, por 
fim, o visitante se foi. Se despediu, efusivo como chegara, e se foi. Se foi. 
Mas ainda ia indo, quando o dono da casa perguntou: “Não vai levar o seu cão?” “Cão? Cão? Cão? Ah, não! Não é meu, 
não. Quando eu entrei, ele entrou naturalmente comigo e eu pensei que fosse seu. Não é seu, não?” 
Moral: Quando notamos certos defeitos nos amigos, devemos sempre ter uma conversa esclarecedora. 
 
Analise as afirmativas a respeito do texto, julgando-as (C) para certas ou (E) para erradas: 
 
(   ) Segundo o autor, é necessário haver sempre, entre os amigos, uma conversa esclarecedora; 
(   ) “. Estranhou apenas que ele, amigo, viesse acompanhado de um cão” – O verbo destacado está no pretérito perfeito 

do indicativo; 
(   ) “O cão saltou sobre um móvel, ...” – O verbo está na voz ativa; 
(   ) “... saltitante e com um ar alegremente agressivo, ...” – O termo destacado é um adjetivo. 
 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) C, E, C, E; 
B) C, E, C, C; 
C) E, C, E, C; 
D) E, E, C, C. 
 
QUESTÃO 02 
Faça a análise linguística das seguintes frases: 
 
I. Terminado o discurso, dirigiu-se ao hotel; 
II. Todas as folhas do contrato eram para mim ler; 
III. Tenho-o visto entrar e sair do prédio; 
IV. Ela era as preocupações do pai. 
 
Assinale a opção correta: 
 
A) O item I apresenta erro na colocação pronominal, deveria haver uma próclise e não uma ênclise do pronome “se”; 
B) O item II está gramaticalmente correto quanto à concordância e a regência verbal; 
C) O item III apresenta erro de colocação pronominal e regência verbal; 
D) O item IV apresenta concordância verbal correta, segundo as regras da Gramática Normativa. 
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QUESTÃO 03 
O poema de Bráulio Bessa servirá de base para a questão: 
 
Sobre o amor 
Ninguém pode escolher a quem se ama 
é o amor quem lhe escolhe e diz vá lá 
não existe uma regra certa pra se amar 
Deus que escreve e que dirige toda trama 
um roteiro escrito com comédia e drama 
e ninguém sabe como o filme vai findar 
não se avexe, deixe o amor lhe carregar 
pois se existe um fato que eu acredito 
É que na vida todo amor é bonito 
feio mesmo, é viver e não amar! 
 
Analise as afirmativas sobre o texto: 
 
I. Segundo o eu lírico, no amor há regras fixas e pré-definidas; 
II. Aparece uma antítese nos dois últimos versos do poema; 
III. As palavras “ninguém” e “comédia” são acentuadas pela mesma regra gramatical; 
IV. “não se avexe, deixe o amor lhe carregar”. – O sinônimo para a palavra destacada é “apresse”. 
 
São verdadeiras as afirmativas: 
 
A) I e IV, apenas; 
B) II e IV, apenas; 
C) I e II, apenas; 
D) II e III, apenas. 
 
QUESTÃO 04 
As frases de Mia Couto foram alteradas. Marque a opção em que a pontuação do texto está de acordo com a Gramática 
Normativa: 
 
A) “[...] Devia era logo de manhã, passar um sonho pelo rosto. É isso que impede o tempo e atrasa, a ruga. [...]”; 
B) “A maior desgraça de uma nação pobre é que em vez de produzir riqueza, produz ricos.”; 
C) “O importante não é, a casa onde moramos. Mas onde, em nós a casa mora.”; 
D) “Sou feliz só por preguiça. A infelicidade, dá uma trabalheira pior que a doença: é preciso entrar e sair dela.” 
 
QUESTÃO 05 
Observe os conceitos gramaticais e assinale a afirmativa correta: 
 
A) As palavras delicadeza, baroneza e destreza são escritas com z; 
B) A palavra “infelicidade” é formada por derivação parassintética; 
C) As palavras “censo” e “senso” são consideradas homônimas homófonas; 
D) As palavras desleixo, enxer e enxada são escritas com x. 
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE-CE 
 
QUESTÃO 06 
São os verdadeiros fundadores de Solonópole: 
 
A) Major Simeão, Ana Rosa Maciel Pinheiro e Francisco Pinheiro Landim; 
B) Raimundo Girão, Cristovão Soares de Carvalho, Paulo Montes; 
C) Manuel Pinheiro Lagos, Rita Francisca das Dores Pinheiro, Major Simeão; 
D) Joaquim da Cunha Freire, Lafaiete Rodrigues Pereira, José Júlio Barros. 
 
QUESTÃO 07 
São homenagens feitas ao município de Solonópole, exceto: 
 
A) Rua Solonópole, denominação encontrada na carta de Guarulhos (SP), Quadra Z1, Parque Uirapuru; 
B) Rua Solonópole dá nome a uma via localizada no distrito de Quixeramobim; 
C) Soneto: Minha cidade natal, de Francisco Dantas Pinheiro, do livro: Sonetos em bodas de prata de 1997; 
D) Soneto “Solonópolis”, de Adauto Gondim (Anuário do Ceará: 1960-1961.Waldery Uchôa, pg459). 
 
QUESTÃO 08 
Complete a lacuna: 
A (O) _______ no dia 23 de março de 1976, enviou a Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 1/76, criando a bandeira do 
município. 
 
A) Prefeita Maria Suelly Nogueira Pinheiro; 
B) Pe. Francisco Pinheiro Landim; 
C) Ana Rosa Maciel Pinheiro; 
D) Dep. Francisco Pinheiro Landim. 
 
QUESTÃO 09 
Sobre a Associação do Circuito Operário, analise os itens abaixo: 
 
I. Esta associação teve vida em Solonópole a 15 de outubro de 1933, cuja reunião inicial aconteceu às 13horas quando 

foi eleita a primeira diretoria da entidade; 
II. A Vila de São José, formada por 12 casas populares, como construção mais nova que se alinhou à vila de São Vicente 

pela parte de cima, com endereço na Av. Cachoeira do Riacho Sangue, hoje, assim denominada, e subordinava-se à 
Associação que a construiu; 

III. Dos inquilinos não era cobrada taxa em dinheiro e sim em serviços prestados; 
IV. A Associação dispunha da sede própria, antigo Salão de São Vicente, que se localizava na Rua Cel. José Cavalcante 

Pinheiro. 
 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Somente os itens I e III estão corretos; 
B) Somente os itens I, II e IV estão corretos; 
C) Somente os itens I e IV estão corretos; 
D) Somente os itens II, III e IV estão corretos. 
 
QUESTÃO 10 
De acordo com o Art 6º da Lei Orgânica do Município de Solonópole, promulgada pela Câmara Municipal em 1898, compete 
ao Município, exceto: 
 
A) Legislar sobre assunto de interesse local; 
B) Instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, com obrigatoriedade de prestar contas 

e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 
C) Organizar e prestar, diretamente ou sob o regime da concessão ou permissão entre outros, os seguintes serviços; 
D) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 11 
A divisão anatômica do corpo humano é feita em cabeça, 
pescoço, tronco e membros e é morfologicamente e 
funcionalmente composto por células, tecidos e sistemas 
orgânicos. Sobre algumas das principais características 
anatômicas dos órgãos e tecidos citados abaixo, aponte a 
opção correta: 
 
A) Pode-se distinguir três tipos de cartilagens no esqueleto 

humano: a hialina, encontrada nos discos 
intervertebrais, a fibrocartilagem, encontrada 
especialmente nas paredes das fossas nasais, traqueia 
e brônquios e a elástica, semelhante à hialina, 
localizada, entre outros locais, no pavilhão auditivo, 
epiglote e na cartilagem cuneiforme da laringe; 

B) O sistema urinário é constituído pelos órgãos 
uropoéticos e pode ser dividido em órgãos secretores, 
que processam a urina para fora do corpo e excretores, 
que produzem a urina; 

C) A clavícula articula-se com o manúbrio do osso esterno 
pela articulação esternoclavicular, sendo esta a única 
articulação do membro superior com o esqueleto axial; 

D) A digestão tem início na boca, que é constituída pelos 
dentes, língua, palato mole e duro e quatro pares de 
glândulas, responsáveis pela liberação da saliva. 

 
QUESTÃO 12 
As hepatites virais são causadas por diferentes tipos de 
vírus, com uma diversidade de características clínicas e 
epidemiológicas. Com relação às hepatites virais marque o 
item correto: 
 
A) Os vírus A e E são os que costumam causar doença 

crônica (persistência do vírus após 6 meses), e esta 
pode cursar de forma oligo/assintomática ou 
sintomática; 

B) Na hepatite B, a cronicidade é elevada na 
superinfecção, chegando a mais de 70% dos casos e, 
menor na coinfecção, por volta de 5%; 

C) A transmissão vertical pode ocorrer no momento do 
parto. O risco é maior para hepatite B, ocorrendo em 70 
a 90% dos casos cujas gestantes apresentam replicação 
viral; 

D) As hepatites virais A e D são transmitidas pela via fecal-
oral e estão relacionadas às condições de saneamento 
básico, higiene pessoal, qualidade da água e dos 
alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 
O tecido muscular é especializado na transformação da 
energia química em mecânica, frequentemente implicando 
em geração de movimento. Sobre os tecidos musculares 
liso e estriado, assinale a opção correta: 
 
A) Apenas o tecido muscular estriado é constituído por 

células alongadas chamadas de fibras musculares, que 
são células cilíndricas e longas, com características 
específicas; 

B) O tecido muscular estriado é formado por células 
unicelulares, tem contração muscular voluntária, forte e 
lenta e apenas poucos pontos ligados ao esqueleto; 

C) O tecido muscular liso está localizado na parede de 
órgãos ocos, com células mononucleadas, sem estrias 
transversais e com contração muscular involuntária e 
lenta; 

D) O tecido muscular, como está presente em órgãos ocos, 
é o tecido que constitui o coração. 

 
QUESTÃO 14 
O tecido nervoso é especializado em receber informações 
dos meios externos e internos, através das sinapses, 
processando e coordenando funções motoras, viscerais, 
endócrinas e psíquicas. Sobre este tecido é correto 
afirmar: 
 
A) É capaz de conduzir impulsos nervosos de maneira 

rápida, porém por pequenas distâncias e por 
desempenhar somente esta função, é um dos tecidos 
menos especializados do organismo; 

B) Os neurônios possuem prolongamentos de dois tipos: 
dentritos, que é o maior prolongamento da célula 
nervosa e axônios, que são ramificações que têm a 
função de captar estímulos; 

C) O corpo celular contém o núcleo da célula nervosa, que 
tem por principal função a produção de 
neurotransmissores, que são armazenados nas 
vesículas secretoras nas extremidades dos axônios; 

D) O impulso nervoso entre pelo axônio e percorre o 
dentrito até as suas terminações. 
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QUESTÃO 15 
O tecido conjuntivo é caracterizado pela grande variedade 
de células e pela abundância de matriz extracelular. É 
assim denominado porque une tecidos, serve para 
conexão, sustentação e preenchimento. Diante do 
exposto, é correto afirmar: 
 
A) É responsável pela defesa do organismo, coagulação 

sanguínea, cicatrização e transporte de gases, 
nutrientes e catabólitos, além de armazenar gordura; 

B) A matriz extracelular do tecido conjuntivo é formada por 
uma parte fibrilar, composta pela substância 
fundamental e por uma parte não fibrilar; 

C) As fibras reticulares são secretadas unicamente pelos 
adipócitos e possuem uma morfologia diferenciada por 
ser alongada, cilíndrica, única, por conta dos longos 
prolongamentos; 

D) A substância fundamental é composta pelos 
glicosaminoglicanos, proteoglicanas e glicoproteínas 
secretados pelos blastócitos e adipócitos. 

 
QUESTÃO 16 
Sobre a administração de medicamentos, marque a opção 
correta: 
 
A) Na administração de medicamentos por via oral ou 

sublingual através de seringa, devem ser colocados 
todos os medicamentos em uma seringa só, para evitar 
desgaste do paciente e agilizar a tomada da medicação; 

B) Para administração de grandes quantidades de 
medicamentos, a via preferencial é a intramuscular no 
músculo glúteo; 

C) Evento adverso é a ocorrência de complicações por 
administração de medicamentos decorrentes da 
evolução natural da doença; 

D) A via oral de administração de medicamentos não 
requer técnica estéril e a absorção desses 
medicamentos se dá em nível de estômago ou intestino. 

 
QUESTÃO 17 
A respeito dos conceitos relacionados à esterilização, 
observe as opções abaixo e assinale a correta: 
 
A) Assepsia é o conjunto de medidas utilizadas para 

impedir a penetração de novos microrganismos em um 
ambiente, ou seja, impedir uma nova infecção em um 
sítio já infectado; 

B) A antissepsia é o conjunto de medidas que inibe o 
crescimento de microrganismos ou os remove de um 
determinado ambiente, necessariamente destruindo-os, 
utilizando agentes térmicos; 

C) E esterilização é a destruição de todas as formas de vida 
microbiana, com a aplicação de agentes físicos ou 
químicos; toda esterilização deve ser precedida de 
lavagem e enxágue do artigo a ser esterilizado; 

D) Na desinfecção, os germes patogênicos são destruídos 
ou tem sua toxina inativada; nesse processo há 
inclusive a destruição dos esporos. 

 

QUESTÃO 18 
A tuberculose continua sendo um problema sério de saúde 
pública e por conta disso o Estado integrou o Programa 
Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) na rede de 
serviços de saúde. Sobre esta doença, é correto afirmar: 
 
A) Antes e após o início do tratamento o paciente e sua 

família devem ser orientados a separar utensílios e 
artigos de uso pessoal do doente do restante da família, 
com a finalidade de evitar a disseminação da doença na 
casa; 

B) Todos que convivam com o paciente diagnosticado 
devem ser examinados, para receberem vacina e 
medicação profilática de acordo com peso e idade; este 
procedimento tem a finalidade de evitar a disseminação 
da doença no domicílio; 

C) No tratamento diretamente observado o paciente deve 
ir ao serviço de saúde para receber a medicação 
diariamente ou o profissional do serviço de saúde pode 
ir ao domicílio; este procedimento faz parte de uma 
estratégia com finalidade de estimular a adesão ao 
tratamento e diminuir as taxas de abandono; 

D) Por se tratar de uma doença estritamente respiratória, 
antes de iniciado o tratamento todos os profissionais 
devem adotar medidas de precaução padrão para evitar 
a contaminação, como o uso de máscaras apropriadas 
e lavagem de mãos, que deve ser realizada em todo e 
qualquer procedimento. 

 
QUESTÃO 19 
O Programa Nacional de Controle da Hanseníase tem por 
objetivo desenvolver ações que orientem a prática junto 
ao paciente de acordo com os princípios do Sistema de 
Único de Saúde. A respeito destes temas, é correto 
afirmar: 
 
A) Além da identificação das lesões ou áreas de pele com 

alteração de sensibilidade e comprometimento de 
nervos, deve ser levado em consideração as condições 
de vida do paciente e sua história para diagnosticar 
casos de hanseníase, visto que é uma doença estrita às 
camadas sociais mais pobres; 

B) A baciloscopia é um exame que pode ser usado para 
auxiliar no diagnóstico da hanseníase e o paciente deve 
ser orientado sobre como este exame é realizado; 

C)  Prevenção de incapacidades não está incluída no 
Programa de Controle da Hanseníase, por se tratar de 
um evento pós-tratamento; 

D) Existem três tipos de hanseníase e a diferenciação, que 
deve ser feita pelo profissional preparado, é importante 
para fins epidemiológicos, mas não determina o 
tratamento, que é padronizado para todos os tipos. 
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QUESTÃO 20 
Uma das ações do pré-natal diz respeito à imunização da 
gestante. Sobre as vacinas e cuidados gerais da 
imunização no período gestacional, qual item está correto? 
 
A) A vacina contra influenza pode ser aplicada em qualquer 

idade gestacional; 
B) Mesmo que a gestante já tenha seu calendário vacinal 

completo, deve refazer todas as vacinações no período 
gestacional; 

C) Na gestação deve-se levar e consideração a data da 
última vacinação contra o tétano; a gestante só deve 
tomar uma nova dose caso a última dose tenha sido 
feita há mais de 5 anos; 

D) Na gravidez o intervalo entre as doses de vacina contra 
hepatite B deve ser diminuído, para apressar o esquema 
dessa vacina. 

 
QUESTÃO 21 
A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco 
para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 
Sobre esta doença, marque a opção correta: 
 
A) O paciente deve ser orientado a não abandonar seu 

tratamento enquanto não houver normalização dos 
níveis pressóricos, pois quando normalizar ele pode 
voltar ao médico para avaliação e aí sim deixar de tomar 
os anti-hipertensivos; 

B) O paciente somente pode ser dito hipertenso caso já 
existam lesões em órgãos alvo; 

C) É importante que o paciente seja orientado a aferir sua 
pressão arterial com frequência, tendo cuidado com o 
tamanho adequado da bolsa inflável, para que seja 
avaliada a eficácia terapêutica; 

D) O tratamento anti-hipertensivo deve ser dirigido para a 
terapia medicamentosa, visto que a dieta e modificação 
de outros hábitos de vida não influem diretamente no 
tratamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 
A diabetes é uma doença que vem acometendo cada vez 
mais indivíduos em todo o mundo e tem consequências 
sérias caso não seja tratada. Diante dessa afirmação, qual 
opção está correta? 
 
A) A diabetes Tipo I é a que mais acomete indivíduos 

idosos, razão pela qual eles devem ser orientados 
quanto à dieta e realização de exercícios para prevenir 
a doença; 

B) O paciente em insulinoterapia deve ser orientado 
quanto ao rodízio de aplicação, para a prevenção da 
lipodistrofia insulínica; 

C) No diabetes Tipo II é importante que o paciente seja 
orientado a respeito da insulinoterapia, já que é um 
tratamento padrão entre estes pacientes, todos eles 
tomam; 

D) O paciente deve ser orientado a monitorizar sua 
glicemia em domicílio ou na Unidade de Saúde, pois ao 
alcançar níveis de normalidade, o medicamento deve 
ser suspenso, sob o risco de desenvolver hipoglicemia 
severa. 

 
QUESTÃO 23 
A realização do exame Papanicolau é o principal método 
de rastreio do câncer de colo de útero. Em relação às 
orientações acerca desse exame, qual opção está correta? 
 
A) Apenas as mulheres que já tiveram filhos devem ser 

orientadas a realizar o exame, pelo menos de seis em 
seis meses; 

B) Como o índice de câncer de colo de útero é baixo em 
gestantes, estas somente devem fazer o exame em 
caso de suspeita de doenças sexualmente 
transmissíveis; 

C) É preconizado que todas as mulheres que já tiveram 
relações sexuais realizem o exame, com atenção 
especial àquelas com idade entre 25 e 59 anos; 

D) Mulheres histerectomizadas não têm necessidade de 
realizar o exame. 

 
QUESTÃO 24 
A leptospirose é uma doença infecciosa bacteriana, 
extremamente grave, considerada uma zoonose que afeta 
o ser humano. Sobre a transmissão dessa doença, é 
correto afirmar: 
 
A) É transmissível exclusivamente pela saliva de animais 

contaminados; 
B) O homem é contaminado através do contato com a 

urina do rato; 
C) É transmitida pela mordedura de animais silvestres, 

como macaco; 
D) A contaminação não ocorre por contato indireto com a 

urina do rato, apenas com o contato direto. 
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QUESTÃO 25 
São providências a ser tomada ao se chegar a uma cena 
de emergência e no atendimento às vítimas, exceto: 
 
A) Isolar a área para que não sejam feitas novas vítimas; 
B) Ter a certeza de que todos os riscos aos profissionais 

foram eliminados; 
C) Chamar socorro especializado; 
D) Mobilizar as vítimas, ainda que não tenham sido 

avaliadas, para tirá-las logo da cena de perigo. 
 
QUESTÃO 26 
A assistência à saúde da criança é uma atividade de suma 
importância, por conta da vulnerabilidade dessa faixa 
etária. Sobre as ações desenvolvidas na puericultura, 
assinale a opção correta: 
 
A) Não se pode reduzir a incidência de doenças através do 

acompanhamento de puericultura, pois as crianças são 
normalmente expostas a riscos e fatores de 
adoecimento; 

B) A puericultura se efetiva pelo acompanhamento 
periódico e sistemático das crianças para avaliação do 
seu crescimento, não englobando aspectos 
relacionados ao desenvolvimento; 

C) As mães devem ser orientadas, entre outros assuntos, 
a respeito de prevenção de acidentes, vacinação, 
higiene individual e ambiental, além de aleitamento 
materno e desmame; 

D) A puericultura visa somente a identificação precoce de 
sinais e sintomas de doenças próprias da infância para 
que sejam tomadas as medidas cabíveis para a cura da 
criança. 

 
QUESTÃO 27 
É de suma importância que o profissional de enfermagem 
atue na educação em saúde relacionada à prevenção de 
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) pelas razões 
elencadas abaixo, exceto: 
 
A) DSTs podem afetar a saúde de mãe e filho durante a 

gestação e provocar danos sérios à saúde de ambos, 
mesmo após a cura da infecção; 

B) As DSTs são portas abertas para a entrada do vírus da 
AIDS/HIV; 

C) As pessoas da comunidade precisam saber quem são os 
pacientes infectados para evitar contato com eles; 

D) As DSTs podem provocar problemas como gravidez 
ectópica, parto prematuro e abortamento, além de 
problemas sociais, emocionais, orgânicos e econômicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28 
Sobre as técnicas básicas de enfermagem, assinale a 
opção correta: 
 
A) O banho no leito é um cuidado que pode ser realizado 

com o auxílio de familiares ou outro acompanhante e é 
um momento onde o técnico pode fornecer orientações 
sobre a higiene do paciente; 

B) Na realização de curativos, a limpeza deve feita 
começando pela área mais contaminada para a área 
menos contaminada; 

C) Ao se verificar a frequência respiratória do paciente, o 
técnico deve avisar que vai iniciar a contagem dos 
movimentos; 

D) A passagem da sonda vesical de demora deve ser 
realizada pelo técnico de enfermagem. 

 
QUESTÃO 29 
O Planejamento Familiar é um direito de todos e engloba 
vários assuntos. Sobre este planejamento, é correto 
afirmar: 
 
A) A pessoa que procura o serviço de Planejamento 

Familiar o faz somente para receber informações e 
métodos para evitar filhos; 

B) O planejamento familiar também diz respeito à quando 
se quer ter filhos e não somente como evitá-los, entre 
outros aspectos; 

C) O planejamento familiar é uma atividade onde é 
exclusiva a participação da mulher, visto que ela é quem 
usa a maioria dos métodos contraceptivos; 

D) Deve estritamente estimular a participação da mulher 
em palestras sobre como se evitar filhos e frequentar 
assiduamente a Unidade de Saúde. 

 
QUESTÃO 30 
O Código de Ética Profissional reúne normas e princípios, 
direitos e deveres, pertinentes a consulta ética do 
profissional que deverá ser assumido por todos. No caso 
do Técnico de Enfermagem, é incorreto: 
 
A) Deve manter sigilo sobre o tratamento do paciente e 

seu bem-estar, a menos que envolva doenças 
infecciosas graves, o que deve levar o profissional a 
informar autoridades e outros profissionais sobre o 
problema de saúde desse paciente, além dos familiares 
desse paciente; 

B) O profissional deve respeitar o natural pudor e a 
intimidade do paciente, desde a coleta de dados sobre 
sua saúde até a realização de procedimentos, entre 
outros; 

C) É dever do profissional respeitar o ser humano em caso 
de morte ou pós-morte; 

D) É vetado ao profissional negar assistência em caso de 
urgência ou emergência, assim como abandonar o 
paciente em meio ao tratamento sem garantia de 
continuidade de assistência. 
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