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Caderno
de Prova
M201

setembro

2

2 de setembro
das 9:10 às 12:10 h
3 h de duração*
30 questões

Técnico de Enfermagem (ESF)

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

(10 questões)
2. Assinale a alternativa correta.

Texto 1

a. (

Considere o texto abaixo, para responder às questões de 1 a 3.

b.

Quando morre um ilustre, não faltam admiradores
propondo o seu nome para uma rua. Não importa que
a rua já tenha o nome de outro ilustre que, em seu
tempo, também mereceu ser homenageado – mas
cujas glórias esmaeceram tanto que, com os anos,
não se sabe mais o que ele está fazendo naquela
placa. Alguém então sugere trocá-lo pelo ilustre
recém-morto.
Ótimo, mas quem paga a conta são os moradores e
comerciantes da dita rua, obrigados a alterar seus
documentos para o novo nome. A grita às vezes é tão
grande que a homenagem se frustra.

c.
d.
e.

3. Analise a frase abaixo:

Ruy Castro. Nome de rua. Folha de São Paulo, 29 jun. 2012, p. A4.

1. Assinale a alternativa correta, de acordo com o
texto.
a. ( ) Em “Quando morre um ilustre” há ideia de
lugar.
b. ( ) Em “propondo o seu nome” a forma verbal
sublinhada corresponde a porque propõe.
c. ( ) Em “com os anos, não se sabe mais o que ele
está fazendo naquela placa” significa que o
país esqueceu quem foi o homenageado.
d. ( ) Em “o que ele está fazendo” o pronome sublinhado se relaciona com “o nome de outro
ilustre”.
e. ( X ) O significado de “esmaeceram” e “grita” corresponde, respectivamente, a esmoreceram e
(o) alarido.

) A oração “que a homenagem se frustra” é uma
subordinada adverbial explicativa.
( X ) A oração “que a rua já tenha o nome de
outro ilustre” é uma subordinada substantiva
subjetiva.
( ) Em “propondo o seu nome” o pronome possessivo refere-se a “admiradores”.
( ) Em “o nome de outro ilustre que, em seu
tempo” o termo sublinhado equivale a porque.
( ) Em “mas cujas glórias” e “mas quem paga a
conta” os termos sublinhados correspondem
a uma conjunção coordenada com valor de
alternância.

“Alguém então sugere trocá-lo pelo ilustre
recém-morto.”
Assinale a alternativa correta, em relação a essa frase.
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

e. (

Ela contém uma ironia.
“Alguém” é sujeito composto.
O termo “ilustre” corresponde a iminente.
Em “trocá-lo” o pronome sublinhado é pessoal
e funciona como objeto indireto.
) “então” é adjetivo; corresponde a em algum
momento.
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4. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.
a. ( ) Foi proposto o nome de meu avô para à uma
rua de meu bairro.
b. ( ) As Equipes de Saúde da Família cujos os membros conheço atuam eficazmente.
c. ( X ) Preocupam-nos, em nossa tarefa diária, a
incompreensão do povo sobre a natureza de nossa atividade e a falta de apoio
governamental.
d. ( ) A vós, dedicados agentes da saúde, desejamos êxito em sua missão.
e. ( ) É para eu vim amanhã preencher a ficha de
inscrição na ESF?

5. Assinale a alternativa correta, quanto à pontuação.
a. ( ) A política dos gestores públicos é voltada,
para a atenção básica da saúde.
b. ( ) Porque hoje, são 2 de setembro estou agora,
fazendo prova.
c. ( ) Por viverem na comunidade em que atuam,
os líderes da Pastoral da Criança, conhecem as
condições das famílias, que atendem.
d. ( X ) A catarinense Zilda Arns foi fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança,
primeiro projeto voltado a ações de saúde,
nutrição, cidadania e espiritualidade ecumênica, nas comunidades pobres do país.
e. ( ) A estratégia da Saúde da Família está consolidada na maioria dos municípios, brasileiros
e se sabe que a cada 10% de aumento de
cobertura o índice, de mortalidade infantil cai
em 4,6%.

Temas Atuais

5 questões

6. A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza e a
estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável foram os dois principais temas de uma conferência internacional recentemente realizada no Brasil.
Assinale a alternativa que identifica este
acontecimento.
a. ( X ) Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, a Rio +20.
b. ( ) Conferência das Nações Unidas para os problemas do meio ambiente, a Rio +20.
c. ( ) Conferência das Nações Unidas para o desmatamento, a Rio +20.
d. ( ) Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Industrial, a Rio 2012.
e. ( ) Conferência do Fundo das Nações Unidas para
as crianças – UNICEF.

7. O Rio Camboriú é extremamente importante para
a cidade e manter a limpeza e a pureza das suas águas
deve ser preocupação das autoridades e de todos os
moradores de Balneário Camboriú.
Examine as afirmativas abaixo relacionadas ao assunto.
1. As águas do Rio Camboriú abastecem todo o
município.
2. Uma parte do esgoto das cidades de
Camboriú e Balneário Camboriú é lançada nas
suas águas.
3. Como mais de 98% do esgoto lançado no rio
pelas populações de Camboriú e Balneário é
tratado, este fato não altera a qualidade da
água do rio, nem produz qualquer tipo de
poluição.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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8. Recentemente o presidente paraguaio Fernando
Lugo foi destituído do poder por um processo de
impeachment aprovado pelo Congresso daquele país.
Assinale a alternativa que indica outro presidente
latino-americano que foi obrigado a deixar o governo
pelo mesmo processo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Jânio da Silva Quadros
Fernando Collor de Melo
Marechal Manuel Deodoro da Fonseca
João Belchior Marques Goulart
General João Figueiredo

9. O ataque às chamadas torres gêmeas do World
Trade Center, em Nova York, na manhã do dia 11 de
Setembro de 2001, foi um dos mais impactantes acontecimentos da primeira década do século XXI.
No ano passado tivemos, como desdobramento deste
fato:
a. ( ) A criação do grupo terrorista Al-Qaeda.
b. ( ) A invasão norte-americana ao Afeganistão.
c. ( ) O extermínio das últimas células ativas da
organização terrorista Hezbollah.
d. ( X ) A morte no Paquistão, de Osama Bin Laden,
por tropas de assalto norte-americanas.
e. ( ) A proibição de entrada nos Estados Unidos de
cidadãos oriundos de países árabes.

10. O mundo assistiu a um demorado conflito entre as
forças do presidente Bashar Al-Assad e as da oposição
que, segundo a imprensa, tem provocado centenas de
mortes.
Assinale a alternativa que identifica o país onde
ocorre(u) tal conflito.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Irã
Israel
Turquia
Líbano
Síria
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Conhecimentos Específicos
11. Os traumatismos superficiais abertos constituem
as feridas, que podem ser classificadas de diversas
formas.
As feridas são consideradas quanto à natureza do
agente vulnerante:
1.
2.
3.
4.
5.

Feridas incisas
Feridas contusas
Feridas perfurantes
Feridas penetrantes
Feridas transfixantes

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

12. São consideradas feridas limpas aquelas:
a. ( ) em que a contaminação bacteriana ocorre em
grau máximo.
b. ( X ) em que a contaminação bacteriana ocorre em
grau mínimo.
c. ( ) muito contaminadas, com grande possibilidade de se infectarem.
d. ( ) em que houve a proliferação de microrganismos, levando a um processo infeccioso, de
início localizado, mas que pode, sob determinadas condições, estender-se aos tecidos
vizinhos, formar novos focos a distância ou
generalizar-se por todo o organismo.
e. ( ) em que houve a proliferação de organismos in
loco, levando a um processo inflamatório, de
início generalizado, mas que pode, sob determinadas condições, diminuir sem tratamento
medicamentoso.
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(20 questões)

13. Amamentar é muito mais do que nutrir a criança.
É um processo que envolve interação profunda entre
mãe e filho, com repercussões no estado nutricional
da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional, além de ter implicações na saúde
física e psíquica da mãe.
São consideradas classificações de aleitamento
materno:
a. (
b.

c.

d.

e.

) aleitamento materno diurno e aleitamento
materno complementado.
( ) aleitamento materno misto, aleitamento
materno segmentado e aleitamento materno
predominante.
( ) aleitamento materno exclusivo, aleitamento
materno parcial e aleitamento materno
fracionado.
( X ) aleitamento materno exclusivo, aleitamento
materno predominante e aleitamento
materno complementado.
( ) aleitamento materno complementado, aleitamento materno misto e aleitamento materno
cruzado.

14. A informação é instrumento essencial para a
tomada de decisões, ferramenta imprescindível à
Vigilância em Saúde, por ser o fator desencadeador do
processo “informação-decisão-ação”. O Sinan fornece
dados para a análise do perfil da morbidade e contribui para a tomada de decisões nos níveis municipal,
estadual e federal.
O que significa a sigla Sinan?
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

Sistema Nacional de Nascimentos
Sistema de Informação de Nascidos Vivos
Sistema Nacional de Agravos de Notificação
Sistema de Informação Nacional de
Notificação
e. ( X ) Sistema de Informação de Agravos de
Notificação
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15. São poucas as situações em que pode haver indicação médica para a substituição parcial ou total do
leite materno.
Porém é importante destacar que existem situações
em que o aleitamento materno não é contraindicado,
quais sejam:
1.
2.
3.
4.
5.

Tuberculose
Hanseníase
Dengue
Mães infectadas pelo HIV
Criança portadora de galactosemia

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

16. Analise o texto abaixo:
A dengue é, hoje, uma das doenças mais frequentes
no Brasil, atingindo a população em todos os Estados,
independentemente da classe social. No Brasil, a principal espécie vetora é o              ,
havendo também o              ,
a respeito do qual não se tem até o momento com-

17. Doença infecciosa parasitária provocada por
vermes do gênero Schistosoma, inicialmente assintomática, que pode evoluir até as formas formas clínicas
extremamente graves. É também conhecida como,
“xistose”, “xistosa” “xistosomose”, “doença dos caramujos”,
“barriga d’água” e “doença de Manson-Pirajá da Silva”.
Estamos falando de:
a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

Dengue, Hanseníase, Gripe e Malária.
Dengue, Gripe, Tuberculose e Malária.
Dengue, Hanseníase, Tuberculose e Malária.
Dengue, Hanseníase, Tuberculose e Depressão.
Sarna, Hanseníase, Tuberculose e Malária.

Os tipos de diabetes mais frequentes são:
 O diabetes tipo      , anteriormente
conhecido como diabetes juvenil, que compreende cerca de 10% do total de casos;

Assinale a alternativa que completa correta e sequêncialmente as lacunas do texto.
Aedes agypty ; Aedes albinictus
Aedes albopictus ; Aedes aegypti
Aedes aegypti ; Aedes albopictus
Aedes albopictus ; Aedes egypticus
Aedes egypticus ; Aedes abinictus

( )
( )
(X)
( )
( )

19. O diabetes é um grupo de doenças metabólicas
caracterizadas por hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos,
especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e
vasos sanguíneos.

doença no Brasil.

( )
( )
(X)
( )
( )

Varíola.
Malária.
Dengue.
Toxicoplasmose.
Esquistossomose.

18. São consideradas doenças de notificação
compulsória:

provação de sua importância como transmissor dessa

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

 O diabetes tipo      , anteriormente
conhecido como diabetes do adulto, que
compreende cerca de 90% do total de casos.
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1; gestacional
1;2
2;1
A;B
X;Y
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20. Apesar de o diabetes ser assintomático, em proporção significativa dos casos são considerados sintomas clássicos de diabetes:
a. ( ) poliúria, polidipsia, polifagia e ganho involuntário de peso.
b. ( ) poliúria, polivalência, polifagia e ganho involuntário de peso.
c. ( ) poliqueixa, polidipsia, polifaginite e perda
involuntária de peso.
d. ( X ) poliúria, polidipsia, polifagia e perda involuntária de peso.
e. ( ) polúria, polidislipidemia, polifagia e ganho
involuntário de peso.

21. A maioria dos casos de hipertensão arterial não
apresenta uma causa aparente facilmente identificável,
sendo conhecida como hipertensão essencial. Uma
pequena proporção dos casos de hipertensão arterial
é devido a causas muito bem estabelecidas, que precisam ser devidamente diagnosticadas, uma vez que,
com a remoção do agente etiológico, é possível controlar ou curar a hipertensão arterial.
É a chamada:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

hipertensão parcial.
hipertensão secundária.
hipertensão predominante.
hipertensão sintomática.
hipertensão extrema.

22. Os artigos destinados à penetração através da
pele e mucosas adjacentes, nos tecidos subepiteliais e
no sistema vascular, bem como todos os que estejam
diretamente conectados com este sistema, são chamados de artigos críticos.
Para satisfazer os objetivos a que se propõem, esses
artigos requerem:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

limpeza.
cuidado.
desinfeção.
antissepsia.
esterilização.
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23. As principais estratégias para o tratamento não
farmacológico da Hipertensão Arterial incluem:
1.
2.
3.
4.
5.

Controle de peso
Adoção de hábitos alimentares saudáveis
Redução do consumo de bebidas alcoólicas
Abandono do tabagismo
Diminuição da atividade física

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.

24. A vacinação durante a gestação objetiva não
somente a proteção da gestante, mas também a proteção do feto.
São vacinas de rotina em gestantes:
a. ( X ) Vacina dupla do tipo adulto – dT (difteria e
tétano); Vacina contra influenza (fragmentada); Vacina contra hepatite B (recombinante).
b. ( ) Vacina dupla do tipo adulto – dT (difteria e
tétano); Vacina contra influenza (fragmentada); Vacina tríplice viral.
c. ( ) Vacina dupla do tipo adulto – dT (difteria e
tétano); Vacina oral de Rotavírus Humano;
Vacina contra hepatite B (recombinante).
d. ( ) Vacina oral poliomielite; Vacina contra
influenza (fragmentada); Vacina contra hepatite B (recombinante).
e. ( ) Vacina dupla do tipo adulto – dT (difteria e
tétano); Vacina Meningocócica C; Vacina contra hepatite B (recombinante).

25. A vacina tríplice viral combate quais doenças?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

sarampo, tétano e rubéola
sarampo, caxumba e rubéola
pneumonia, otite e menigite
difteria, tétano e coqueluche
poliomielite, febre amarela e sarampo
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26. A vacina da contra a Hepatite B possui um
esquema de quatro doses no calenário básico de vacinação da criança.
Em que idades essas doses são administradas?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

0, 1, 2 e 6 meses.
0, 2, 4 e 6 meses.
0, 4, 5 e 6 meses.
1, 2, 4 e 6 meses.
1, 3, 5 e 6 meses.

27. A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização
da atenção básica no País, de acordo com os preceitos
do Sistema Único de Saúde.

29. O calendário de vacinação brasileiro é aquele
definido pelo Programa Nacional de Imunizações do
Ministério da Saúde (PNI/MS) e corresponde ao conjunto de vacinas consideradas de interesse prioritário
à saúde pública do país. Atualmente é constituído
por 12 produtos recomendados à população, desde o
nascimento até a terceira idade e distribuídos gratuitamente nos postos de vacinação da rede pública.
São vacinas obrigatórias do calendário básico de vacinação da criança ao nascer:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Vacina BCG; Vacina Febre Amarela.
Vacina BCG; Vacina Oral Poliomielite.
Vacina BCG; Vacina contra Hepatite B.
Tríplice Viral; Vacina contra Hepatite B.
Tríplice Bacteriana; Vacina contra Hepatite C.

Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável
por, no máximo,       pessoas, sendo a média
recomendada de       , respeitando critérios
de equidade para essa definição.
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

2 mil ; 500
2 mil ; 1 mil
4 mil ; 3 mil
5 mil ; 2 mil
8 mil ; 4 mil

28. Os recém-nascidos podem apresentar uma erupção cutânea causada pela retenção de suor na pele
com consequente formação de vesículas. Essas erupções podem aparecer em dias mais quentes, durante
processos febris ou em processos que favoreçam a
sudorese intensa. Geralmente estão localizadas em
áreas de flexão da pele (pescoço, axilas e virilhas),
região frontal e dorso.

30. Segundo a Portaria no 2.488, de 21 de outubro
de 2011, é atribuição específica do auxiliar/técnico de
enfermagem da equipe de atenção básica:
a. (
b.

c.

d.

e.

) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e
manter os cadastros atualizados.
( ) Realizar supervisão técnica do técnico em
saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde bucal
(ASB).
( ) Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros
membros da equipe.
( X ) Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da
equipe.
( ) Indicar, de forma compartilhada com outros
pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a
responsabilização pelo acompanhamento do
usuário.

Como são denominadas essas erupções?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

miliárias
monilíases
dermatites perineais
dermatites seborreicas
granuloma umbilicais
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