
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE 

* 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. 
* Permitido, apenas, o uso de canetas AZUL e/ou PRETA, transparentes. É proibido o uso de lápis e borracha. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá sair da sala para ir ao banheiro, após 01:00 hora de prova. 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 09/07/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2018 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, de 30/04/2018. 
 * 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 - Considerando a Teoria das Relações Interpessoais da 
Enfermagem, assinale a alternativa que se relaciona à 
personagem histórica que a desenvolveu: 

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

 
02 - Considere a Lei 7.498/86, que regulamenta o Exercício 
Profissional da Enfermagem e assinale o que ela define em seu 
Artigo 1º: 

A) A enfermagem e suas atividades auxiliares somente 
podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas 
e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com 
jurisdição na área onde ocorre o exercício. 

B) É livre o exercício da enfermagem em todo o território 
nacional, observadas as disposições desta lei. 

C) A enfermagem é exercida privativamente pelo 
Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar 
de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os 
respectivos graus de habilitação. 

D) O planejamento e a programação das instituições e 
serviços de saúde incluem planejamento e programação 
de enfermagem. 

E) A programação de enfermagem inclui a prescrição da 
assistência de enfermagem. 

 
03 - A Lei 7.498/86, define ainda, que são atividades que 
cabem especialmente ao Técnico em Enfermagem, 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) Participar da orientação e supervisão do trabalho de 
enfermagem em grau auxiliar. 

D) Participar da equipe de saúde. 
E) Execução do parto sem distocia. 

 
04 - O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
aprovado pela Resolução do Conselho Federal de 
Enfermagem – COFEN, 311/2007 define que são 
responsabilidades e deveres, exceto: 

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

B) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no 
respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e 
posição ideológica. 

C) Comunicar ao COREN e aos órgãos competentes, fatos 
que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar 
o exercício profissional. 

D) Requerer, ao Conselho Regional de Enfermagem, 
medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em 
decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional. 

E) Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício 
profissional seja por imperícia, imprudência ou 
negligência. 

 

05 - Também de acordo com o Código de Ética de 
Enfermagem, das proibições listadas a seguir, apenas uma não 
se refere às Relações com as Organizações da Categoria, que 
é: 

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) Negar assistência de enfermagem em qualquer situação 
que se caracterize como urgência ou emergência. 

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

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

 
06 - São as vacinas disponíveis na rede pública de saúde em 
situação de rotina para crianças ao nascer: 

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

 
07 - Das vacinas listadas a seguir, qual não deverá ser 
administrada à crianças abaixo de 4 meses de vida, na rotina 
do Sistema Único de Saúde? 

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

 
08 - Para adolescentes são disponibilizadas na rede pública de 
saúde, em situação de rotina, especificamente na faixa etária dos 
11 aos 14 anos, as seguintes vacinas: 

A) Tríplice viral e HPV 
B) Hepatite B e Meningocócica C 
C) Hepatite B e BCG 
D) Rotavírus humano e Hepatite A 
E) Meningocócica C e HPV 

 
09 - Para os adultos estão disponíveis as seguintes vacinas, na 
rotina da Rede Pública de Saúde, exceto: 

A) Hepatite B  
B) Febre Amarela 
C) Dupla adulto 
D) Pneumocócica 10 v 
E) Tríplice viral 

 
10 - Qual das vacinas listadas a seguir está disponível na rotina 
do Sistema Único de Saúde, apenas para gestantes? 

A) dTpa 
B) Dupla adulto 
C) Rotavírus humano 
D) Tríplice viral 
E) Meningocócica C 

 



 

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

A) Antraz pneumônico 
B) Doença meningocócica 
C) Dengue 
D) Cólera 
E) Botulismo  

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

A) Doença aguda pelo vírus Zika 
B) Esquistossomose 
C) Hanseníase 
D) Leishmaniose Tegumentar Americana 
E) Hantavirose 

 
13 - Analise as doenças listadas a seguir e assinale a única 
que é de origem bacteriana: 

A) Dengue 
B) Sarampo 
C) Tuberculose 
D) Rubéola 
E) AIDS 

 
14 - Analise as alternativas seguintes que se referem à 
hanseníase e assinale aquela que está incorreta: 

A) A principal característica da hanseníase é o prurido 
corporal. 

B) Hanseníase tem cura. 
C) O tratamento da Hanseníase Paucibacilar é de 6 

doses. 
D) A hanseníase atinge pele e nervos periféricos. 
E) O tratamento mais longo da hanseníase é de 12 

doses. 
 
15 - Dos medicamentos listados a seguir, qual é 
classificado como anti-inflamatório? 

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

 
16 - Para passar 1.500 ml de solução em bomba de infusão 
contínua, no período de 24 horas, qual a vazão correta? 

A) 120 ml/hora 
B) 45,5 ml/hora 
C) 21 ml/hora 
D) 7 ml/hora 
E) 62,5 ml/hora 

 
17 - Em situação de urgência hipertensiva, qual dos 
medicamentos é comumente prescrito pelo médico? 

A) Maleato de dexclorfeniramina 
B) Captopril 
C) Bromoprida  
D) Metoclopramida 
E) Paracetamol  

 
 

18 - Nas imagens a seguir, qual representa a forma 
Dimorfa, da hanseníase? 

 

A)  
 

B)  
 

C)  
 

D)  
 

E)  
  

19 - Observe as alternativas seguintes e assinale aquela 
que se refere à uma via de acesso para alimentação 
parenteral: 

A) Acesso venoso central 
B) Sonda Gástrica 
C) Sonda Enteral 
D) Gastrostomia 
E) Jejunostomia 

 
20 - O procedimento de mensuração e registro do total de 
líquidos ingeridos e eliminados pelo paciente durante um 
período de 24 horas é chamado tecnicamente de. 

A) Polihidratação 
B) Desidratação 
C) Diurese 
D) Balanço hídrico 
E) Poliúria   

 
 
 



 

PARTE II – SAÚDE PÚBLICA 

 
21 - Na história das Políticas de Saúde do Brasil, como ficou 
conhecida a lei que determinou a primeira intervenção do 
Estado brasileiro em 1923, através da criação das Caixas de 
Aposentadoria e Pensão (CAPs), que asseguravam aos 
trabalhadores e empresas, assistência médica, 
medicamentos, aposentadorias e pensões? 

A) Lei Elói Chaves 
B) Lei do Trabalhador 
C) Lei da Saúde Pública 
D) Lei Oswaldo Cruz 
E) Lei Rodrigues Alves 

 
22 - O Pacto pela Saúde foi definido na Portaria Nº 399, de 
22 de fevereiro de 2006. Quantas e quais eram as 
prioridades do Pacto pela Vida naquele momento? 

A) 11 - Saúde do Idoso - Câncer de Colo de Útero e de 
Mama - Mortalidade Infantil e Materna, Doenças 
Emergentes e Endemias, com ênfase na Dengue, 
Hanseníase, Tuberculose, Malária e Influenza - 
Promoção da Saúde - Atenção Básica à Saúde - 
Saúde mental - Saúde do trabalhador - 
Fortalecimento da capacidade de resposta do 
sistema de saúde às pessoas com deficiência - 
Atenção integral às pessoas em situação ou risco de 
violência - Saúde do homem; 

B) 2 - Promoção da Saúde - Atenção Básica à Saúde. 
C) 5 – Dengue – Hanseníase – Tuberculose – Malária 

– Influenza. 
D) 1 - Atenção integral às pessoas em situação ou risco 

de violência. 
E) 6 - Saúde do Idoso - Câncer de Colo de Útero e de 

Mama - Mortalidade Infantil e Materna, Doenças 
Emergentes e Endemias, com ênfase na Dengue, 
Hanseníase, Tuberculose, Malária e Influenza - 
Promoção da Saúde - Atenção Básica à Saúde. 
 

23 - Qual dos componentes do Pacto pela Saúde, de acordo 
com a Portaria Nº 399, de 22 de fevereiro de 2006 estabelece 
as suas Diretrizes, com ênfase na Descentralização; 
Regionalização; Financiamento; Programação Pactuada e 
Integrada; Regulação; Participação e Controle Social; 
Planejamento; Gestão do Trabalho e Educação na Saúde? 

A) Pacto de mobilização social 
B) Pacto pela vida 
C) Pacto de gestão do SUS 
D) Pacto em defesa do SUS 
E) Pacto de regionalização. 

 
24 - Em qual das Normas Operacionais foi estabelecido o 
processo de Regionalização da Saúde? 

A) Norma Operacional Básica – NOB 91 
B) Norma Operacional Básica - NOB 93 
C) Norma Operacional Básica – NOB 96 
D) Norma Operacional da Assistência à Saúde - 

NOAS-SUS 01. 
E) Norma Operacional da Assistência à Saúde – 

NOAS-SUS 04 

 
 
 

25 - Qual o nível de Atenção do Sistema Único de Saúde 
correto, em que estão inseridos os Programas de Hanseníase 
e Tuberculose? 

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

 
26 - “O Sistema Único de Saúde (SUS) foi regulamentado 
em 1990, através de duas Leis, onde se deu destaque para a 
construção de um modelo de atenção fundamentado na 
epidemiologia, controle social, descentralização e 
regionalização, com base municipal”. A quais Leis o texto 
se refere? 

A) 8.080 e 8.142 
B) 8.689 e 9.782 
C) 9.782 e 9.961 
D) 9.961 e 8.142 
E) 8.080 e 8.689 

 
27 - As doenças e agravos de Notificação Compulsório se 
renovam constantemente devido às mudanças 
epidemiológicas que ocorrem em determinadas regiões ou 
até em nível mundial. No Brasil, qual a Portaria atual que é 
utilizada para definir essas doenças e agravos? 

A) Portaria 1.886, de 18 de dezembro de 1997. 
B) Portaria 548, de 12 de abril de 2001. 
C) Portaria 1020, de 31 de maio de 2017. 
D) Portaria 204, de 17 de fevereiro de 2016. 
E) Portaria 393, de 29 de março de 2015. 

 
28 - Analise as alternativas a seguir e assinale aquela que 
não se refere a um dos princípios do Sistema Único de 
Saúde (SUS):  

A) Integralidade 
B) Equidade 
C) Direito à informação 
D) Participação da comunidade 
E) Colegialidade 

 
29 - A Lei 11.108 de 2005 determina que os serviços de 
saúde, do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria 
ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto 
à parturiente, de quanto(s) acompanhante(s) durante todo o 
período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato? 

A) Até 5 
B) No máximo 3 
C) 1 
D) No máximo 2 
E) 4 

 
30 - Qual dos órgãos listados a seguir é responsável pela 
fiscalização dos recursos que são destinados ao Sistema 
Único de Saúde? 

A) Secretários de Saúde 
B) Conselhos de Saúde 
C) Prefeitos 
D) Câmara de Vereadores 
E) Câmara dos Deputados 

  



 

PARTE III – PORTUGUÊS 
A questão 31 refere-se a tira seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 - Das afirmações seguintes: 
I. No primeiro quadro o leitor pode concluir que Garfield 
esteve fora de casa, aproveitando o “belo dia”. 
II. O gato representa os usuários que deixam de se relacionar 
diretamente com o mundo e passam a conhecer a realidade 
apenas com o auxílio da internet. 
III. “A menos que” é uma locução conjuntiva que expressa 
condição. 

A) Estão corretos apenas I e II. 
B) Estão corretos apenas I e III. 
C) Estão corretos apenas II e III. 
D) Todas estão corretas. 
E) Apenas a afirmação I está correta. 

 

As questões 32 e 33 referem-se ao texto seguinte: 
 

Fenômeno dos rios voadores 
Os rios voadores são “cursos de água atmosféricos”, 

formados por massas de ar carregadas de vapor de água, 
muitas vezes acompanhados por nuvens, e são propelidos 
pelos ventos. Essas correntes de ar invisíveis passam em 
cima das nossas cabeças carregando umidade da Bacia 
Amazônica para o Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. 

Essa umidade, nas condições meteorológicas propícias 
como uma frente fria vinda do sul, por exemplo, se 
transforma em chuva. É essa ação de transporte de enormes 
quantidades de vapor de água pelas correntes aéreas que 
recebe o nome de rios voadores – um termo que descreve 
perfeitamente, mas em termos poéticos, um fenômeno real 
que tem um impacto significante em nossas vidas. [...] 

Por incrível que pareça, a quantidade de vapor de água 
evaporada pelas árvores da floresta amazônica pode ter a 
mesma ordem de grandeza, ou mais, que a vazão do rio 
Amazonas (200.000 m3/s), tudo isso graças aos serviços 
prestados pela floresta. 

Estudos promovidos pelo INPA já mostraram que uma 
árvore com copa de 10 metros de diâmetro é capaz de 
bombear para a atmosfera mais de 300 litros de água, em 
forma de vapor, em um único dia – ou seja, mais que o dobro 
da água que um brasileiro usa diariamente! Uma árvore 
maior, com copa de 20 metros de diâmetro, por exemplo, 
pode evapotranspirar bem mais de 1.000 litros por dia. 
Estima-se que haja 600 bilhões de árvores na Amazônia: 
imagine então quanta água a floresta toda está bombeando 
a cada 24 horas! 

Disponível em: < http://riosvoadores.com.br/o-
projeto/fenomeno-dos-rios-voadores/>. Acesso em: 7 mar. 

2016. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 - Das afirmações seguintes: 
I. São os ventos que impulsionam os rios voadores, 
permitindo que a umidade seja transportada acima de nossas 
cabeças. 
II. Rios voadores são cursos de água atmosférica invisíveis 
que transportam umidade e vapor da água da bacia 
Amazônica. 
III. O volume de vapor de água lançado na atmosfera pelas 
árvores da floresta amazônica não é considerado 
significativo. 

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

 
33 - Das afirmações seguintes: 
I. As massas de ar que vêm da Amazônia trazem umidade 
para outras regiões do Brasil. 
II. De acordo com o texto, a umidade, nas condições 
meteorológicas propícias, transforma-se em chuva. 
III. Rios voadores, são uma simples imagem poética que 
procura expressar o respeito que os habitantes da floresta 
têm por seus rios. 

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

 
As questões 34 e 35 referem-se a este parágrafo: 
 

 Anoitece rapidamente. Começam a surgir as 
primeiras estrelas. As sombras invadem o bosque e, em 
pouco tempo, tudo fica escuro. 
 

34 - No texto, há: 
A) Apenas um adjunto adverbial. 
B) Um adjunto adverbial de lugar e um adjunto 

adverbial de tempo. 
C) Um adjunto adverbial de modo e um adjunto 

adverbial de tempo. 
D) Três adjuntos adverbiais. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
 
 
 
 
 



 

35 - É incorreto afirmar sobre o texto: 
A) Apresenta um período composto e dois períodos 

simples 
B) É constituído por três períodos simples 
C) Há apenas uma oração sem sujeito 
D) Apresenta apenas um caso de objeto direto 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
36 - Assinale o único item em que todas as palavras devem 
ser acentuadas. 

A) ciencia – biologia – gramatica 
B) ideia – joia – ceu  
C) heroi – heroina – balaustre 
D) lapis – estojo – onibus  
E) carater – lampada – caju  

 
37 - Assinale a única frase em que a concordância verbal 
está incorreta: 

A) Sobrou só algumas poucas folhas nesse caderno. 
B) No feriado, havia muitas pessoas no cinema. 
C) Vão sobrar convites para a quermesse de amanhã. 
D) Qual desses livros é útil para a nossa pesquisa? 
E) Uma das meninas precisa de ajuda para carregar as 

bagagens. 
 
38 - Assinale a única frase em que as duas lacunas devem 
ser preenchidas com à. 

A) Explique ___ todos os pais ___ situação da escola. 
B) Ele viajou ___ Manaus ontem ___ noite. 
C) Passe ___ data da prova ___ professora de 

português. 
D) Diga ___ classe que o exame será feito hoje ___ 

tarde. 
E) Minha mãe voltou ___ frequentar ___ academia. 

 
39 - Assinale a alternativa cuja palavra destacada é usada 
em sentido denotativo. 

A) Ele me recebeu com um olhar frio. 
B) Havia duas canoas na margem do rio. 
C) A brincadeira do palhaço provocou uma explosão 

de riso. 
D) A doçura da voz da mãe acalmou a criança. 
E) A entrevista daquele político provocou uma 

tempestade de protestos. 
 
A questão 40 refere-se a tira seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 - No último quadrinho da tira, temos um exemplo de 
oração subordinada: 

A) substantiva subjetiva 
B) substantiva objetiva indireta 
C) substantiva predicativa 
D) adjetiva explicativa 
E) substantiva objetiva direta 

 


