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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 3 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova será escrita, terá duração mínima de 1 (uma) hora e máxima de 3 (três) horas e será 

composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 5 alternativas (a, b, 

c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 10 (dez) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 15 (quinze) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será 

substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

 
LINGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo. Base para as questões de 1 a 6. 

CONFUSÃO NA FEIRA 

1 E era mesmo, pois, quando se aproximaram, Milo pode ver uma porção de gente se 

acotovelando e abrindo espaço aos gritos em frente às barracas, comprando e vendendo, trocando e 

barganhando.  Grandes carroças com rodas de madeira entravam na praça vindas dos pomares, 

enquanto longas caravanas se preparavam para partir rumo aos quatro cantos do reino. Sacas e caixas 

formavam altas pilhas, prontas para serem embarcadas nos navios que cruzavam o mar do 

Conhecimento; num canto da praça, um grupo de menestréis cantava canções que deliciavam aqueles 

que eram velhos demais ou jovens demais para participar do comércio. Mas, elevando-se acima do 

barulho e da algazarra da multidão, o que se ouvia mesmo era o vozeirão dos mercadores anunciando 

seus produtos. 

2 “Comprem aqui, colhidos esta manhã, seus contudos e todavias!” 

3 “Venham ver meus deliciosos ondes e quandos!” 

4 “Olhem só que palavras mais maduras, cheinhas de sucos!” 

5 Tantas palavras e tanta gente! Vindas de todas as partes imagináveis e algumas até 

inimagináveis, selecionando, comprando, embalando as melhores. Tão logo uma caixa ficava cheia, 

outra começava a ser enchida. Não parecia haver um momento de sossego em meio à tremenda 

azáfama. 

6 Milo e Toque andavam para cima e para baixo apreciando o maravilhoso sortimento de 

palavras à venda. Havia muitas curtas e fáceis para o uso diário, além de outras longas e solenes para 

ocasiões especiais, sem falar de algumas empregadas nos decretos e pronunciamentos reais. 

7 “Cheguem mais perto, cheguem mais perto! Venham ver aqui as palavras mais luxuosas, tudo 

de primeiríssima qualidade”, anunciava um homem com voz estentórea. “Cheguem mais perto! Ah, o 

que posso lhe oferecer, meu menino? Que tal um lindo saquinho de pronomes? Ou talvez prefira uma 

miscelânea de substantivos?” 

8 Até aquele dia Milo nunca pensara muito sobre as palavras, mas essas pareciam tão boas que 

ele teve vontade de possuir algumas. 

9 “Olha, Toque”, ele exclamou, “não são maravilhosas?” 

10 “Se a pessoa tiver alguma coisa a dizer, são ótimas mesmo”, respondeu Toque numa voz 

cansada, porque estava muito mais interessado em encontrar um osso do que em sair à cata de novas 

palavras. 

11 “Se eu comprar algumas, quem sabe posso aprender a usá-las”, disse Milo todo animado, 

enquanto começava a examinar as palavras expostas na barraca. Por fim, escolheu três que lhe 
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pareceram especialmente atraente: premissa, taxidermista e presunção. Não tinha a menor ideia do 

que significavam, mas pareciam muito imponentes e elegantes.  

12 “Quanto é que elas custam?”, perguntou, mas, quando o vendedor lhe sussurrou a resposta, 

rapidamente pôs as três de volta na prateleira e seguiu adiante. 

13 “Por que não leva um quilo de felizes?, aconselhou o homem. “São muito mais práticas – e 

bastante úteis para seu uso em caso de feliz aniversário, feliz Natal, feliz Ano-Novo e dias felizes.” 

14 “Gostaria muito”, começo Milo, “mas...” 

15 “Ou quem sabe está interessado num pacote de bons, sempre disponíveis para um bom-dia, 

bom proveito, bom descanso e até bombom.” 

16 Milo queria comprar alguma coisa, mas só possuía a moeda de que necessitava  para passar de 

volta na cabine de pedágio. E Toque, obviamente, só tinha as horas. 

17 “Não, obrigado. Só estamos dando uma olhada”, respondeu Milo, continuando a passear pela 

feira. 

18 Chegando ao fim da última fileira de barracas, Milo reparou numa carroça diferente de todas 

as outras. Num dos lados estava pendurada uma pequena tabuleta onde se lia em letras 

cuidadosamente pintadas: “FAÇA VOCÊ MESMO”. Dentro da carroça havia vinte e seis caixas 

cheias até as bordas com todas as letras do alfabeto, de A a Z.  

19 “Essas, são para as pessoas que gostam de fazer suas próprias palavras”, disse o homem que 

tomava conta da carroça. “Pode escolher quantas quiser ou comprar um pacote especial com todas as 

letras, sinais de pontuação e um livro de instruções. Venha aqui, prove um A, eles são muito bons.” 

20 Milo deu uma mordidinha cuidadosa na letra e descobriu que era doce e deliciosa, exatamente 

como se espera que seja um A. 

21 “Sabia que você ia gostar”, riu o vendedor de letras, jogando dois GG e um R na boca e 

deixando que o sumo escorresse pelo queixo. “Os AA estão entre as nossas letras mais procuradas. 

Nem todas são tão gostosas”, ele disse baixinho, em tom de confidência. “Veja o Z, por exemplo, é 

muito seco, tem gosto de serragem. E o X? Tem gosto de ar parado. É por isso que as pessoas 

praticamente nunca usam essas duas letras. Mas quase todas as outras são muito saborosas. 

Experimente mais algumas.” 

22 Deu a Milo um G gelado e gratinado, enquanto Toque provou um C crocante e caramelado. 

 “A maioria das pessoas é preguiçosa demais para fazer suas próprias palavras”, ele continuou, 

“mas é muito mais divertido.” 

Trecho do livro “Tudo depende de como você vê as coisas”- Norton Juster – Cia das Letras 

 

1 - Quando o autor descreve a feira de letras e palavras, faz analogia a uma ... 

a) Loja de verduras 

b) Mercearia de secos e molhados 

c) Estante de livros 
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d) Loja de frutas 

e) Feira livre de frutas 

 

2 - Baseado no texto conclui-se que o personagem Toque é um ... : 

a) Menino com fome 

b) Cão depressivo 

c) Cão relógio 

d) Menino perdido 

e) Cão pulguento 

 

3 - Assinale a alternativa correta.  

a) Toque ficou entusiasmado na feira e queria comprar muitas palavras. 

b) Milo e Toque fizeram um estoque de palavras para diversas ocasiões. 

c) Milo, até aquele momento, não tinha muito interesse pelas palavras, mas fica encantado com 

a variedade e beleza das letras e palavras expostas na feira. 

d) Milo e seu amigo Toque estavam em busca de aventuras. 

e) Os vendedores da feira estavam apáticos, pois não conseguiam vender seus produtos. 

 

4 - No parágrafo 11 do texto aparece a palavra ideia sem acento, pois o Novo Acordo Ortográfico 

aboliu acento dos ditongos abertos ei, eu e oi, quando estão na sílaba tônica, em vocábulos 

paroxítonos. Assinale abaixo a palavra que também perdeu o acento em virtude da mesma regra: 

a) jibóia 

b) chapéu 

c) lençóis 

d) troféu 

e) caubói 

 

5 - No texto aparecem verbos que estão no modo Imperativo. Assinale a alternativa que contenha 

verbos no modo Imperativo. 

a) aprender, comprar, olhar 

b) pensara, possuir, falar 

c) ser, haver, sair 

d) experimente, comprem, venham 

e) respondeu, descobriu, provou 
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6 - Qual o significado da palavra azáfama no parágrafo 5 do texto? 

a) precipitação  

b) sincronia 

c) trabalho ativo, pressa 

d) meticulosidade 

e) lentidão 

 

7 - Identifique: 

I - Pronome (   ) com  

II - Preposição (   ) magro  

III - Adjetivo (   ) sem  

IV - Advérbio (   ) ele 

 (   ) esta  

 (   ) também  

 (   ) aquela  

 (   ) sobre  

 (   ) bondosa  

 (   )  muito  

 

Assinale a sequência correta. 

a) II, II, I, I, II, IV, II, I, II, III 

b) II, III, II, I, I, IV, I, II, III, IV 

c) III, IV, II, I, I, IV, IV, II, III, IV 

d) II, I, II, I, I, IV, IV, II, III, I 

e) IV, III, I, II, I, IV, I, II, III, I 

 

8 - Uma das regras de utilização do sinal de crase ( `  ) diz que “não se usa crase antes de palavras 

masculinas”. Assinale a frase abaixo em que esta regra está aplicada. 

a) O funcionário começou a trabalhar no dia primeiro. 

b) Encaminhei os medicamentos a você. 

c) Os documentos estavam na escrivaninha do diretor. 

d) A entrada é proibida a toda pessoa estranha. 

e) Emprestei o ferro a vapor para Marília. 
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9 - Utilize há, a ou à na frase abaixo e após marque a sequência correta. 

____ anos fui ___ Florianópolis a fim de conhecer ___ Catedral Metropolitana, construída ___ 

décadas e, após, fui ___ casa de Maria para o jantar. 

a) há, à, a, a, à 

b) à, há, à, à, a 

c) a, à, à, há, a 

d) há, a, a, há, à 

e) há, à, à, há, a 

 

10 - Relacione cada obra ao seu autor: 

I- O Cortiço (   ) Joaquim Manuel de Macedo 

II- O Pequeno Príncipe (   ) Machado de Assis 

III- Triste Fim de Policarpo Quaresma (   ) Aluizio Azevedo 

IV- Dom Casmurro (   ) José de Alencar 

V- Iracema (   ) Paulo Coelho 

VI- A Moreninha (   ) Lima Barreto 

VII- O Alquimista (   ) Antoine de Saint-Exupéry 

 

Assinale a sequência correta: 

a) II, VI, I, VII, III, IV, V 

b) I, V, II, VII, III, IV, VI 

c) II, VII, I, VI, III, V, IV 

d) VI, IV, I, V, VII, III, II 

e) IV, V, I, II, III, VII, VI 

 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

11 - Um paciente tem que tomar um comprimido do remédio A, de 5 em 5 horas, um comprimido do 

remédio B de 6 em 6 horas e um comprimido do remédio C de 8 em 8 horas. O tratamento com os 

comprimidos iniciou, simultaneamente, com a dose recomendada de cada remédio às 12 horas de 

terça- feira. O próximo dia da semana que ele irá tomar as 3 doses simultaneamente será em: 

a) Um Sábado 

b) Um domingo 
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c) Uma segunda-feira 

d) Uma terça-feira 

e) Uma quinta-feira 

 

12 - Do total de crianças de um município,  delas foram vacinadas contra a gripe A na primeira 

semana de vacinação. Na semana seguinte foram vacinadas pelo mesmo motivo das crianças que 

não tinham recebido a vacina na primeira semana. Se o total de crianças vacinadas foi de 132, então o 

total de crianças que temos no município é de: 

a) 135 

b) 150 

c) 153 

d) 127 

e) 140 

 

13 - Um caminhoneiro parte do Posto A com sentido Norte-Sul, às 11 horas, desenvolvendo 

velocidade média de . Utilizando a mesma rodovia, outro caminhoneiro parte de um Posto 

B com sentido Sul-Norte, às 13 horas, desenvolvendo velocidade média de . Se 

considerarmos que os dois Postos distam um do outro 520  e que os dois caminhoneiros fizeram 

uma parada às 16 horas e retomaram a viagem às 17 horas e 15 minutos, o horário que os dois 

motoristas vão se cruzar será às: 

a) 20 h15 min  

b) 19 h56 min 

c) 18h15 min 

d) 20h56 min 

e) 21h05 min 

 

14 - A idade de uma pessoa hoje é a diferença entre a metade da idade que ela teria daqui a 50 anos e 

a metade da idade que ela tinha há 30 anos. Hoje essa pessoa tem: 

a) 10 anos 

b) 20 anos 

c) 30 anos 

d) 40 anos 

e) 50 anos 

 

15 - Considere os conjuntos: 

 

 
Assinale a alternativa que contém o conjunto C, sabendo-se que . 

a)  

b)  

c)  
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d)  

e)  

 

INFORMÁTICA 

16 - Sobre o navegador MS-Internet Explorer, a utilização do atalho Ctrl D executará a seguinte 

ação: 

a) Irá abrir uma nova guia. 

b) Irá aumentar o zoom na página web. 

c) Irá fechar a guia atual. 

d) Irá abrir a página Download. 

e) Irá abrir a opção para salvar a página web atual nos Favoritos. 

 

17 - Em sua configuração original, a pasta padrão do MS-Outlook onde ficam salvos os e-mails que 

ainda estão sendo redigidos ou inacabados, é chamada de:  

a) Rascunhos. 

b) Caixa de saída. 

c) Caixa de entrada. 

d) Revisão. 

e) Favoritos. 

 

18 - Em uma tabela, feita no MS-Word, com 7 linhas e 7 colunas, deseja-se que a primeira linha seja 

uma única célula. Para isso, deve-se: 

a) Selecionar as células da primeira linha e mesclar as células. 

b) Selecionar as células da primeira linha e centralizar as células. 

c) Selecionar as células da primeira linha e dividir as células. 

d) Selecionar as células da primeira linha e expandir as células. 

e) Selecionar as células da primeira linha e alinhar as células. 

 

19 - Considerando o sistema operacional Windows, o responsável por mostrar os programas, os 

processos e os serviços que estão sendo executados no computador, é o:  

a) Painel de Controle. 

b) Gerenciador de Tarefas. 

c) Windows Explorer. 

d) Windows Update. 

e) Windows Media Center. 

 

20 - A imagem abaixo, apresenta parte de uma tela do Windows Explorer, no Windows 7. Com 

relação a ela, o modo de exibição escolhido foi: 
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a) Lado a lado. 

b) Detalhes. 

c) Lista. 

d) Conteúdo. 

e) Título. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

21 - Através da Lei Estadual 776 de 1º de dezembro de 1961 Paial foi elevado à categoria de Distrito 

do Município de Itá. Entre os primeiros representantes do distrito para a Câmara Municipal estavam 

lideranças que, posteriormente, foram homenageadas, tendo seus nomes colocados em obras públicas 

construídas em Paial. Qual Vereador teve seu nome colocado no Centro Administrativo? 

a) Claudino José Lippert 

b) Avelino Auler 

c) João Pommerening 

d) Osvaldo Arlindo Becker 

e) João Capelesso 

 

22 - A região de Toldo Pinhal é conhecida como alvo de ações na justiça por serem terras disputadas 

entre agricultores e indígenas. Essas terras são destinadas pela justiça para qual etnia indígena? 

a) Kaingang 

b) Guarani 

c) Tupi-guarani 

d) Xokleng 

e) Guarani Mbyá 

 

23 - A Polícia Federal e o Ministério Público estão investigando, através da Operação Lava Jato, um 

grande esquema de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, formação de organização criminosa e 

crimes contra o sistema financeiro nacional. A investigação vale-se de um importante recurso, no 

qual os investigados colaboram com o processo em troca de benefícios como redução de pena, 

possibilidade de cumprir pena em regime domiciliar e/ou pagamento de multa. Que recurso é este? 
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a) Benefício de propina 

b) Identificação de denúncias 

c) Perícia premiada 

d) Delação premiada 

e) Propina nomeada 

  

24 - Grande empreendedor e visionário. Fundador da Sadia S.A., hoje Brasil Foods – BRF. Foi 

deputado federal e vice-governador de Santa Catarina. Morreu em 1989. Falamos de... 

a) Raul Brandalise 

b) Attílio Francisco Brandalise 

c) Attílio Francisco Xavier Fontana 

d) Raul Fontana Brandalise 

e) Attílio De Nês 

 

25 - Assinale a alternativa incorreta: 

a) Bacia Hidrográfica é um conjunto de nascentes, córregos e riachos que deságuam num rio 

principal e também pela superfície terrestre banhada por esse rio. 

b) Uma das principais causas de deterioração dos rios, lagos e oceanos estão na contaminação 

por poluentes e esgotos.  

c) Os resíduos semi-sólidos, resultantes do tratamento de esgotos, podem ser utilizados como 

fertilizantes, enquanto o gás metano, produzido pela putrefação da matéria orgânica, pode ser 

utilizado como combustível. 

d) A maior parte dos resíduos sólidos pode ser reciclada ou reutilizada. Se jogados na natureza 

podem demorar dezenas ou até centenas de anos para se decompor, como é o caso do alumínio 

e do plástico. 

e) Aquífero subterrâneo são as águas que escoam ou se acumulam na superfície do solo, como 

rios e lagos.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

26 - No âmbito do SUS, a participação popular, se dá por meio dos conselhos e conferências de saúde 

e tem como objetivo 

a) Contrapor-se às ações de saúde promovidas pela Administração Pública.  

b) Agir sem a ajuda de equipes médicas e de apoio às ações em saúde.  

c) Interferir na gestão da saúde, colocando as ações do Estado na direção dos interesses da 

coletividade.  
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d) Definir que o que é público deve estar sob o controle dos governantes, apenas.  

e) Não interferir no controle social, que deve ser traduzido apenas em mecanismos formais.  

 

27 - O princípio do SUS que visa garantir aos desiguais atenção diferenciada, segundo suas 

necessidades é chamado de  

a) Universalidade 

b) Integralidade 

c) Resolubilidade 

d) Equidade  

e) Empatia 

 

28 - São poucas as situações em que pode haver indicação para a substituição do leite materno. 

Assinale qual situação em que o aleitamento materno não deve ser recomendado. 

a) Mães portadoras do HIV, em consumo de drogas. 

b) Mães portadoras de hanseníase e hepatite B. 

c) Mães com mastite e ingurgitamento mamário. 

d) Mães com o mamilo invertido. 

e) Mães com diabetes mellitus insulino dependente. 

 

29 - A bioética das situações persistentes analisa os temas cotidianos que se referem à vida das 

pessoas e que persistem teimosamente desde o Velho Testamento. Dentre os temas estudados pela 

bioética das situações persistentes temos: 

I- Eutanásia. 

II- Transplantes de órgãos 

III- Racismo 

IV- Reprodução assistida 

V- Prostituição. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e II 

b) III e IV 

c) IV e V 

d) I e III 

e) II e IV  
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30 - A administração de medicamentos é uma das atividades exercidas pela equipe de enfermagem 

que requer conhecimento, atenção e comprometimento. Acerca da administração de medicamentos 

por via intramuscular assinale a alternativa que melhor representa a ordem prioritária de escolha das 

regiões a serem delimitadas para a aplicação de medicamentos considerando um paciente sem 

alterações anatômicas.  

a) Ventro glúteo; dorso glúteo; vasto lateral da coxa; deltoide. 

b) Dorso-glúteo; deltoide; vasto lateral da coxa; ventro glúteo. 

c) Ventro glúteo; vasto lateral da coxa; dorso glúteo; deltoide. 

d) Dorso-glúteo; vasto lateral da coxa; ventro-gluteo; deltoide. 

e) Vasto lateral da coxa, ventro glúteo , deltoide e dorso glúteo. 

 

31 - A Insulina é medicação indicada para o tratamento do Diabetes Mellitus tipo1, pode ser 

apresentada na forma de HPH e Regular. Sua aplicação rotineiramente deve ser  

a) Intradérmica. 

b) Subcutânea. 

c) Intramuscular. 

d) Endovenosa. 

e) Sublingual. 

 

32 - A higienização das mãos é fato inquestionável para a prevenção da infecções relacionadas a 

assistência a sa de, porém ainda hoje percebe-se que esse ato muitas vezes é negligenciado pelos 

profissionais da sa de. Entre os pontos importantes para a higienização das mãos destaca-se  

  – A luva substitui a lavagem das mãos, por isso devemos sempre usá-las para atendermos os 

pacientes. 

  – As mãos devem ser higienizadas após contato com o mobiliário e equipamentos próximos ao 

paciente. 

    – Na ausência de pia e sabão para a higienizaçao das mãos usar solução a base de ácido. 

IV – Seque as mãos com compressas macias para portegê-las do resecamento. 

V – Encoraje os pacientes e suas famílias a solicitar que os profissionais higienizem as mãos. 

Está correto o que se afirma em 

a) I e III 

b) I e II 

c) III e IV 

d) II e V 

e) IV e V 
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33 - A administração de fármacos e soluções por cateteres, sondas e seringas é prática de 

enfermagem desenvolvida em ambientes de atendimento   sa de. Não se administra qualquer 

medicamento ao paciente e em especial por via parenteral quando 

a) O medicamento está certo. 

b) A via está certa e permeável 

c) A data de validade não aparece no rótulo do medicamento  

d) A identificação do paciente  pulseira) está legível. 

e) O horário está correto 

 

34 - Após a consulta a Sra. M.S.T. apresenta a receita médica com a seguinte Prescrição: Decadron 

8mg aplicar agora IM. Na unidade está disponível: Frasco – ampola de Decadron de 2,5 ml (4 

mg/ml), devendo ser aplicado  

a) 2,5ml 

b) 3ml 

c) 1,5ml 

d) 4ml 

e) 2ml 

 

35 - São pontos importantes para a  técnica correta de medida da pressão arterial, Exeto 

a) O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e   altura do coração. 

b) Medir a pressão após cinco minutos de repouso. 

c) Evitar o uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 10 minutos antes da verificação da 

pressão arterial. 

d) Medir no braço direito de preferência. 

e) Palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 30mmHg acima do valor em que o pulso 

deixar de ser sentido. 

 

36 - O equipamento que se utiliza de vapor saturado para realizar o processo de esterilização mais 

econômico e seguro para artigos (materiais) termo resistentes  usados na assistência  ao paciente é 

a) Autoclave 

b) Estufa  

c) Forno de Pasteur 

d) Glutaraldeido 

e) Formaldeido 
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37 - A Dengue é uma doença febril aguda e o Aedes aegypti é considerado o principal vetor e 

apresenta as seguintes características 

I- É um mosquito de hábitos diurno 

II- É um mosquito de hábitos noturno 

III- Apresenta voo longo 

IV- Deposita seus ovos em águas limpas 

V- Deposita seus ovos em águas sujas. 

Está correto o que se afirma em 

a) I e V 

b) I e IV 

c) II e III 

d) III e IV 

e) II e V 

 

38 - Todo o paciente que chegar na unidade de saúde queixando-se de tosse acompanhado ou não de 

outros sintomas, por mais de 2 a 3 semanas deve ser encaminhado para investigação de  

a) AIDS 

b) H1N1 

c) Dengue 

d) Hanseníase 

e) Tuberculose 

 

39 -  lcera por pressão é uma lesão na pele e ou nos tecidos ou estruturas subjacentes, geralmente 

localizada sobre uma proeminência ósseas, resultante de pressão isolada, ou combinada com fricção 

e/ou cisalhamento. São fatores de risco para a úlcera  

I- Incontinência urinária e/ou fecal 

II – estado nutricional alterado 

III – Perda da memória 

IV – Dificuldade para movimentar-se 

V – Perda da audição  

Está correto o que se afirma em 

a) I, II e IV 

b) I, III e V 
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c) III, IV e V 

d) II, III e IV 

e) II, III e V 

 

40 - Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é proibido ao profissional de 

enfermagem:  

a) Promover e ser conivente com a injuria, a calúnia e a difamação de membro da equipe de 

enfermagem, equipe de saúde e de trabalhadores de outras áreas, de organizações da categoria 

ou instituições.  

b) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnico-científica, ética 

e legal.  

c) Ter  acesso  s informações relacionadas   pessoa, família e coletividade, necessárias ao 

exercício profissional.  

d) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua 

prática profissional.  

e) Apoiar iniciativas que visem   defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade.  

 

 


