TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF URBANO.

PORTUGUÊS (10 QUESTÕES)
O mal e o sofrimento
Se eu conversasse com Deus iria Lhe
perguntar por que é que sofremos tanto
quando viemos para cá? Que dívida é
essa que o homem tem de morrer para
pagar? Perguntaria também como é que
Ele é feito que não come, que não dorme
e assim vive satisfeito. Por que foi que
Ele não fez a gente do mesmo jeito? Por
que existem uns felizes e outros que
sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito,
criados no mesmo canto? Quem foi
temperar o choro e acabou salgando o
pranto?
Leandro Gomes de Barros
1- O poema retrata:
a) O sofrimento humano
b) O questionamento da misericórdia divina
c) as injustiças do mundo
d) Todas as alternativas estão corretas
2- O eu lírico demonstra:
a) não entender a essência divina que não come, que não dorme
b) Não conversar com Deus
c) não aceitar as diferenças entre os homens
d) Todas as alternativas estão corretas.

Leia atentamente a tirinha do garotinho Calvin a seguir para responder às
questões 3 e 4

03-Leia as afirmações a seguir:
I – Em um primeiro momento, Calvin fica animado com a autorização da mãe.
II – Para Calvin, as frutas são uma boa opção para um lanche.
III – No último quadrinho, Calvin faz uma distinção entre as palavras “idioma” e
“língua”.
É (São) CORRETA (s) a(s) afirmação(ões):
a) I, II e III.
b) apenas III.
c) I e III.
d) apenas II.

04-Acerca da sentença “Embora usemos o mesmo idioma, não falamos a
mesma língua”, presente no último quadrinho, é possível afirmar que: a)
há, na sentença, uma oração coordenada substantiva concessiva)
b) O verbo “usar” foi conjugado no presente do indicativo.
c) não existe relação de contraste entre os elementos/as ideias presentes na
frase.
d) se transformássemos o período em uma oração coordenada adversativa, a
sentença ficaria assim: “Usamos o mesmo idioma, mas não falamos a
mesma língua) ”.

05-Assinale a alternativa cujas palavras devem ser obrigatoriamente
acentuadas:
a) compra-lo – armazem – intervem – trofeus.
b) papeis – fieis – beija-la – juiz.
c) heroico – constroi – contem – vintem.
d) virus – ions – diminui-se – heroi.
06- Estão corretamente empregadas as palavras na frase: a)
receba meus cumprimentos pela sua promoção.
b) Ana Paula não possui censo de direção.
c) Ele não notou que dinheiro não traz felicidade.

d) A missão exigia bastante descrição para a execução da investigação.
07- Assinale a alternativa correta, segundo o padrão culto de língua:
a) Camila começou a namorar com o André no começo do ano passado.
b) simpatizo-me com meus colegas de trabalho.
c) O policial atirou visando ao alvo.
d) faz tempo que Leandra assiste em Lisboa)
08- Assinale a alternativa em que a partícula “que” exerce a mesma função
que a presente nesta frase: “É tão baixo que não alcança a mesa”. a) Há
muito tempo que não vou à escola
b) É feio que dói.
c) Que horas são?
d) O livro que você me emprestou é muito bom.
9-Assinale a alternativa correta, segundo o padrão culto da Língua
Portuguesa:
a. Você sabe onde está meu óculos?
b) ouça com a mesma receptividade os sins e os nãos.
c) Gosto de comprar pãozinhos frescos.
d. Estados Unidos, iniciaram a construção do muro na fronteira entre o país e o
México.
10- Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância verbal. a)
Vossa Alteza pediram silêncio.
b) A multidão gritou com o gol.
c) faz cinco anos que não o encontro.
d) havia sérios problemas na cidade.
LEGISLAÇÃO
11-De acordo com a Lei 8142: "Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de
que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada
esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com
as seguintes instâncias colegiadas:"
a) Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
b) Secretaria de Saúde e Confederação de Saúde.
c) Fundação Nacional de Saúde e Conferência de Saúde.
d) Secretaria de Saúde e Conselho de Saúde.
12- De acordo com a Lei 8142 no Art. 2°: "Os recursos do Fundo Nacional
de Saúde (FNS) serão alocados como:"
I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e
entidades, da administração direta e indireta;
II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder
Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional;

III- investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde; IV cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos
Municípios, Estados e Distrito Federal.
São CORRETAS:
a) apenas uma afirmativa está correta.
b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.
d) todas afirmativas estão corretas.
13- Complete corretamente as lacunas:
Ainda de acordo com a Lei 8142: "A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
________ anos com a representação dos vários segmentos sociais, para
avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política
de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo ___________ ou,
extraordinariamente, por esta ou pelo _______________. a) dois; Secretário
de Saúde; Diretor de Saúde.
b) dois; Poder Executivo; Secretário de Saúde.
c) quatro; Poder Executivo; Conselho de Saúde.
d) quatro; Secretário de Saúde; Conselho de Saúde.
14-Complete:
A Lei 8080/90 em seu art. 2º afirma que "A saúde é um direito fundamental do
ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu
pleno exercício." No § 2º afirma que "O dever do Estado _________ o das
pessoas, da família, das empresas e da sociedade." Completa corretamente a
lacuna:
a) exclui.
b) não exclui.
c) inclui.
d) sobrepõe.
15-De acordo com a Lei 8080/90, um conjunto de ações que proporcionam
o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos
fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,
com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos, é definição de: a) vigilância
epidemiológica.
b) vigilância sanitária.
c) vigilância da saúde do trabalhador.
d) vigilância de riscos e agravos.
16- De acordo com a Lei 8080/90, no âmbito da União, a direção do
Sistema Único de Saúde deve ser exercida: a) pela Secretaria de
Saúde.
b) pelo Conselho Gestor.
c) pelo Poder Executivo.
d) pelo Ministério da Saúde.

17- De acordo com artigo 17 da Lei 8080/90: "À direção estadual do
Sistema Único de Saúde (SUS) compete:"
I
- promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das
ações de saúde;
II
- acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema
Único de Saúde (SUS);
III
- prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar
supletivamente ações e serviços de saúde;
IV
- coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços: de
vigilância epidemiológica; de vigilância sanitária; de alimentação e nutrição; e
de saúde do trabalhador.
São CORRETAS:
a) apenas uma afirmativa está correta.
b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.
d) todas afirmativas estão corretas.
18- Ainda de acordo com a Lei 8080/90, o artigo 19 § 3o afirma que: "O
atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por
______________, com expressa concordância do paciente e de sua
família." Completa corretamente a lacuna: a) indicação da assistência
social.
b) indicação da Secretaria de Saúde.
c) indicação médica.
d) indicação do Conselho de Saúde.
19-De acordo Com a portaria nº 399/2006, esse pacto envolve ações
concretas e articuladas pelas três instâncias federativas no sentido de
reforçar o SUS como política de Estado mais do que política de governos;
e de defender, vigorosamente, os princípios basilares dessa política
pública, inscritos na Constituição Federal. Trata-se do: a) Pacto da Saúde
Brasileira.
b) Pacto em Defesa do SUS.
c) Pacto pela Vida.
d) Pacto Federal do Conselho Social.

20-Ainda de acordo com a portaria nº 399/2006 são objetivos da
Regionalização:
I.
Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de
saúde cuja complexidade e contingente populacional transcenda a escala
local/municipal;
II.
Garantir o direito à saúde, reduzir desigualdades sociais e territoriais e
promover a equidade, ampliando a visão nacional dos problemas, associada à
capacidade de diagnóstico e decisão loco-regional, que possibilite os meios

adequados para a redução das desigualdades no acesso às ações e serviços
de saúde existentes no país;
III.
Garantir a integralidade na atenção à saúde, ampliando o conceito de
cuidado à saúde no processo de reordenamento das ações de promoção,
prevenção, tratamento e reabilitação com garantia de acesso a todos os níveis
de complexidade do sistema;
IV.
Potencializar o processo de descentralização, fortalecendo estados e
municípios para exercerem papel de gestores e para que as demandas dos
diferentes interesses loco-regionais possam ser organizadas e expressadas na
região.
São CORRETAS:
a) apenas uma afirmativa está correta.
b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.
d) todas afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS GERAIS (10 QUESTÕES)
21. Na Venezuela, desde o dia 01 de abril de 2017, o presidente
_____________ enfrenta uma onda de protestos contra e a favor de seu
governo. Nas ruas, manifestantes opositores pedem a saída do presidente e
reivindicam a realização de novas eleições, acusando o governo de agravar a
crise econômica, política e social. Já o governo continua culpando a oposição
por realizar atos de terrorismo e protestos violentos para dividir e desestabilizar
o país. Assinale a alterna que completa corretamente a lacuna:
a) Nicolás
Maduro
b) Hugo Chávez
c) Fidel Castro
d) Donald Trump
22- O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a retirada
do país de um tratado contra o aquecimento global firmado por 195 países
em dezembro de 2015, chamado: a) Acordo do Canadá
b) Acordo de Paris
c) Acordo de Amsterdã
d) Acordo da China
23- O gentílico de São José do Barreiro é:
a) Barreirense
b) Barrense
c) São-joseense
d) Joseense
24- No segundo final de semana no mês de janeiro São Jose do Barreiro
festeja a micareta que é uma festa:

a) Em homenagem aos Reis Magos que voltaram a terra de origem após o
Natal.
b) Anterior ao carnaval com blocos de rua todos os dias
c) Comemorativa da passagem da cidade de vila para município.
d) Escolar para comemorar o início dos anos letivos
25- São José do Barreiro se destaca na:
a) Pecuária leiteira,
b) No gado de corte
c) No turismo
d) Todas as alternativas estão corretas
26-No dia 07 de novembro de 2017, a Revolução Russa completou:
a) 150 anos
b) 100 anos
c) 50 anos
d) 79 anos
27-A Fazenda Pau D`Alho foi planejada para:
a)
b)
c)
d)

Plantio de Cana
Servir de hospedagem para os tropeiros
Plantio de Café
Criar gado

28-Estatuto e Plano de Carreira dos Servidores Municipais é considerado:
a) Decreto
b) Leis Complementares
c) Resoluções Legislativas
d) Projetos de Lei.
29- Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de
arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural e proporcionar
os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência são competências:
a) Do município e do Estado
b) Do Estado e da União
c) Do Município
d) Do Município, União e Estado.
30-

Promover a
educação, cultura
social
são competências:
a) Do município e do Estado
b) Do Estado e da União
c) Do Município
d) Do Município, União e Estado.

e

a

assistência

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (10 QUESTÕES)
31. Sobre diabetes é correto afirmar que:
a) A apresentação do tipo 1 é em geral abrupta, acometendo principalmente
crianças e adolescentes sem excesso de peso.
b) O diabetes tipo 1 abrange cerca de 90% dos casos de diabetes na
população.
c) O diabete tipo 2 é mais sintomático que o tipo 1.
d) O diabete tipo 2 sempre requer uso de insulina no tratamento.
32. São medicamentos utilizados no tratamento do diabetes:
a) escopolamina e hidroclorotiazida.
b) metoclopramida e acetilcisteína.
c) metformina e glibenclamida.
d) todas alternativas estão corretas.
33. Julgue as seguintes afirmativas sobre as condições padronizadas
para a medida da pressão arterial:
I. O paciente deve estar deitado com o braço apoiado ao seu lado na cama. II.
Deve-se medir após cinco minutos de repouso.
III. A câmara inflável deve cobrir pelo menos dois terços da circunferência do
braço.
IV. Deve-se desinflar o manguito rapidamente para melhor ausculta.
São CORRETAS:
a) apenas uma afirmativa está correta.
b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.
d) todas afirmativas estão corretas.
34. O captopril é utilizado como hipotensor e está em qual classe
farmacológica?
a) diurético
b) betabloqueador seletivo
c) antiadrenérgico
d) inibidor da enzima conversora de angiotensina
35. Qual vacina evita formas graves de tuberculose?
a) BCG
b) tetravalente
c) meningocócica C
d) poliomielite
36. São exames que devem ser solicitados na primeira consulta ou
primeiro trimestre no pré-natal de baixo risco: I. Hemograma e
tipagem sanguínea e fator Rh.
II. Anti-HIV, toxoplasmose IgM e IgG.

III. Sorologia para hepatite B.
IV. Glicemia de jejum.
São CORRETAS:
a) apenas uma afirmativa está correta.
b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.
d) todas afirmativas estão corretas.
37. A infecção do trato urinário na gestação está associada a:
I. Rotura prematura de membranas. II. Aborto.
III. Trabalho de parto prematuro.
IV. Baixo peso ao nascer.
São CORRETAS:
a) apenas uma afirmativa está correta.
b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.
d) todas afirmativas estão corretas.
38. Em uma prescrição de 4 mg de sulfato de morfina, qual o volume a ser
administrado sendo que o medicamento está disponível em ampolas de
10mg/ml?
a) 0,04 ml
b) 0,4 ml
c) 4 ml
d) 40 ml
39. Foram prescritos 300 mg de amoxicilina suspensão por via oral porém
a apresentação disponível desse medicamento é de 250mg/5ml. Qual o
volume a ser administrado? a) 3 ml
b) 5 ml
c) 6 ml
d) 7ml
40. Sobre o pulso é incorreto afirmar que:
a) corresponde à pressão exercida pelo volume ejetado pelo coração a cada
diástole cardíaca sobre a parede arterial.
b) a palpação do pulso periférico fornece informações sobre a velocidade e o
ritmo dos batimentos cardíacos.
c) para aferir o pulso periférico, a artéria comumente utilizada é a radial.
d) em adultos, a frequência do pulso normal em repouso varia entre 60 e 100
bpm.

