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1. A Vigilância Epidemiológica é parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a Lei 

n°8.080/90. A Vigilância Epidemiológica é um conjunto de ações que: 

a. Proporcionam o conhecimento, a prevenção e a detecção de qualquer mudança na saúde 

individual, adotando medidas exclusivas de prevenção de DSTs. 

b. Proporcionam o conhecimento, a prevenção e detecção de qualquer mudança na saúde 

coletiva, adotando medidas terapêuticas de doenças infectocontagiosas. 

c. Proporcionam o conhecimento, a prevenção e detecção de qualquer mudança na saúde 

individual, adotando medidas de controle de endemias e desenvolvimento de tecnologias. 

d. Proporcionam o conhecimento, a prevenção e a detecção de qualquer mudança na saúde 

individual ou coletiva, adotando medidas de prevenção e controle de agravos ou doenças. 

 

2. Os Objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) estão estabelecidos na Lei Federal nº 8.080/90, nas 

alternativas abaixo, marque Verdadeiro ou Falso: 

(__) Divulgar e identificar fatores determinantes de saúde. 

(__) Criar políticas de saúde a fim de promover a observância do dever do Estado, nos campos social 

e econômico. 

(__) Dar assistência às pessoas por meio de ações de promoção, recuperação e proteção e prevenção 

da saúde. 

(__) As normas complementares das ações no âmbito global sem enfoque de atuação imediata. 

A sequência correta está em: 

a. V, V, V, F 

b. V, V, F, F 

c. V, F, V, F 

d. V, F, F, F 

 

3. No título II do artigo 4º da Lei nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências. Afirma que o Sistema Único De Saúde é: 

a. A organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e 

condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico. 

b. A formulação de política de saúde destinada a promovê-la nos campos econômico e social. 

c. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 

Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

d. O conjunto de serviços prestados ao poder público. 

 

4. Nos termos da Lei no 11.107/2005, a questão correta é: 

a. O consórcio público constituirá somente associação pública.  

b. A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os Estados 

em cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados. 

c. Os consórcios públicos não poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de 

arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços e uso de bens públicos 

por eles administrados. 

d. O contrato de consórcio deve determinar contribuições financeiras ou econômicas de ente da 

Federação ao consórcio público. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

(5 questões) 



Consórcio Intermunicipal de Saúde Micro Região da Amures 

Concurso Público - Edital 001/2014 – Cargo: Técnico de Enfermagem 

3 
 

5. O negócio jurídico pactuado entre os entes federados, visando à realização de objetivos de interesse 

comum desses e promovendo a gestão associada de serviços públicos denomina-se:  

a. Concessão de serviço público precedida por obra pública. 

b. Concessão especial de serviço público na modalidade patrocinada. 

c. Concessão especial de serviço público na modalidade administrativa. 

d. Consórcio público. 

 

 

 

6. Sabendo que o exame físico é uma parte integrante do histórico de enfermagem do paciente, assinale 

a alternativa incorreta: 

a. Deve ser realizado em uma área bem iluminada e se possível aquecida. 

b. É solicitado ao paciente a se despir e cobri-lo adequadamente de forma que seja exposta 

somente a parte a ser examinada. 

c. Os instrumentos básicos do exame físico são visão, audição, tato e olfato. 

d. As três técnicas fundamentais usadas no exame físico são inspeção, palpação e ausculta. 

 

7. As feridas que envolvem a lesão dos tecidos moles podem variar desde pequenas lacerações até 

graves lesões. De acordo com a definição de termos, relacione as colunas e assinale a alternativa 

correta. 

I. Laceração 

II. Abrasão 

III. Contusão 

IV. Perfuração 

V. Moldada 

(__) Ferida que representa o contorno do objeto que causou a ferida. 

(__) Ruptura da pele com bordas irregulares e cruzamento venoso. 

(__) Incisão na pele, geralmente causada por instrumento afiado, deixando a lesão com bordas 

bem delineadas. 

(__) Pele desnuda. 

(__) Sangue aprisionado sob superfície da pele. 

 

a. V, II, IV, III, I 

b. V, I, IV, II, III 

c. III, I, IV, II, V 

d. I, II, IV, V, III 

 

8. O choque é o estado fisiológico em que existe inadequado fluxo sanguíneo para os tecidos e células 

do corpo. Em relação ao choque, é correto afirmar que: 

a. O choque séptico é o estado do choque resultante de uma infecção grave que causa 

hipovolemia. 

b. O choque cardiogênico acontece quando a capacidade de bombeamento do coração está 

preservada, e a capacidade de algum outro órgão está prejudicada. 

c. O choque circulatório resulta de uma distribuição desequilibrada do fluxo sanguíneo para as 

células, mantendo uma perfusão tissular adequada. 

d. O choque neurogênico resulta da perda do tônus parassimpático, causando hipovolemia. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

(15 questões) 
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9. As vacinas podem ser produzidas a partir de agentes patogênicos, como por exemplo, vírus e 

bactérias. De acordo com essa afirmação, assinale a alternativa correta. 

a. Composição Viral: VOP e BCG; Composição Bacteriana: DTP e VTV 

b. Composição Viral: BCG e DTP; Composição Bacteriana: VOP e VTV 

c. Composição Viral: VOP e VTV; Composição Bacteriana: BCG e DTP 

d. Composição Viral: VTV e DTP; Composição Bacteriana: VOP e BCG 

 

10. Baseado no Guia de Vigilância Epidemiológica, o significado de notificação negativa é: 

a. A notificação da não ocorrência de doenças de notificação compulsória. 

b. A notificação de uma doença de notificação compulsória, desde que essa doença não tenha 

evolução. 

c. A notificação de uma doença que não é de notificação compulsória. 

d. A notificação de uma doença compulsória, que não faz parte da abrangência da unidade de 

saúde. 

 

11. Segundo o Ministério de Saúde, assinale a alternativa correta sobre a atenção básica. 

I. Deve ser baseada na realidade local. 

II. Contempla a promoção e prevenção da saúde e tratamento de doenças. 

III. É orientada pelos seguintes princípios: primeiro contato, longitudinalidade, integralidade, 

coordenação, centralização familiar, competência cultural e enfoque comunitário. 

IV. É um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo. 

 

a. I e II estão incorretas 

b. I, II e III estão incorretas 

c. Todas corretas 

d. Todas incorretas 

 

12. Sobre o leite materno, assinale a alternativa que não é correta. 

a. Nos primeiros dias, o leite materno é chamado de colostro, o qual contém mais proteína e 

menos gordura. 

b. A principal sua principal proteína é a lactoalbumina. 

c. O leite de mães de recém-nascidos prematuros não difere do de mães de bebês a termo.  

d. É chamado de leite posterior o leite do final da mamada, o qual possui mais calorias. 

 

13. O significado da terminologia esplenite é: 

a. Inflamação no ovário. 

b. Inflamação no diafragma. 

c. Inflamação na pleura. 

d. Inflamação do baço. 

 

14. Ao cuidar de um paciente vítima de queimadura, deve-se ter muita atenção e alto nível de 

conhecimento. Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao assunto. 

a. As queimaduras são classificadas de acordo com a profundidade da lesão. 

b. Devem ser realizados curativos a cada hora, a fim de evitar infecção local. 

c. Ao atender um paciente com queimadura deve-se aplicar gelo diretamente no local para resfriar 

e aliviar a dor. 

d. Não há necessidade de realizar controle hidroeletrolítico nos pacientes, já que possuem grande 

chance de estarem desidratados. 
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15. O Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde – Saúde da Criança, trata sobre a vacinação de 

crianças portadoras ou filhas de pais com HIV, assim alternativa incorreta é: 

a. O vírus da vacina oral contra a poliomielite pode ser transmitido aos pais imunodeficientes e, 

com isso, será recomendada a administração da vacina inativada poliomielite. 

b. Crianças com suspeita clínica ou diagnóstico definitivo de infecção pelo HIV/aids devem ser 

vacinadas contra a tuberculose e contra o vírus da hepatite B logo após o nascimento. 

c. Deve-se aplicar a primeira dose da Tríplice Viral aos 12 meses e a segunda dose em um 

período mínimo de quatro semanas em todas as crianças assintomáticas. 

d. Deve ser seguido o calendário vacinal, sem qualquer alteração. 

 

16. Sobre a Insuficiência Renal Aguda (IRA), classifique como Verdadeiro ou Falso. 

I. (__) IRA é uma perda súbita e quase total da função renal. 

II. (__) Manifesta-se com anúria, oligúria ou mesmo volume urinário normal. 

III. (__) Pacientes apresentam sudorese intensa, pois o acúmulo de líquidos não filtrados são 

excretados pelo extravasamento extra celular/capilar. 

IV. (__) Os exames do paciente com IRA apresentam níveis séricos crescentes de uréia e 

creatinina. 

 

a. V, V, F, V 

b. V, F, V, V 

c. V, V, F, F 

d. V, F, F, V 

 

17. Antes de 1940, o câncer de colo era a causa mais comum de morte por câncer em mulheres. Nos anos 

30 o Dr. George Papanicolaou descobriu que examinar as células do colo uterino era um método de 

triagem para prevenção da doença. Sobre o exame de Papanicolaou assinale a alternativa incorreta. 

a. O exame é realizado para detectar o câncer cervical. 

b. Não deve ser realizado se a mulher se encontra numa situação de sangramento, sendo 

menstruação ou qualquer outro motivo, com exceção de suspeita de neoplasia. 

c. Mulheres que realizaram histerectomia não necessitam realizar o exame. 

d. O espéculo não deve ser lubrificado antes de ser inserido, podendo ser apenas umedecido com 

água. 

 

18. São atribuições do Técnico de Enfermagem no controle dos cânceres do colo do útero e da mama: 

a. Realizar atenção domiciliar e integral às mulheres e manter a disponibilidade de suprimentos 

para a realização do exame do colo do útero. 

b. Oferecer atenção integral às mulheres, se necessário realizar atenção domiciliar e 

supervisionar a equipe de enfermagem. 

c. Realizar atenção domiciliar, supervisionar equipe de enfermagem e realizar consulta de 

enfermagem. 

d. Realizar atenção domiciliar e integral às mulheres e verificar histórico clínico do paciente, 

chegando ao seu diagnóstico. 

 

19. Conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Capítulo I, sobre os deveres e 

responsabilidades nas relações com pessoa, família e coletividade, analise como Verdadeiro ou Falso: 

I. (__) Comunicar o órgão competente, no caso o COREN, sobre fatos que infrinjam as leis e 

que possam prejudicar o exercício profissional. 

II. (__) Deve-se ter conhecimento de toda e qualquer pesquisa a ser realizada com as pessoas 

que estão sob sua responsabilidade profissional. 
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III. (__) Basear suas relações no respeito, direito solidariedade e prudência. 

IV. (__) Fornecer informações confidenciais a entidades ou pessoas, sendo para garantir seu 

exercício profissional. 

Sendo assim, o correto é: 

a. V, F, V, V 

b. F, F, V, F 

c. V, F, V, F 

d. V, V, V, F 

 

20. Ao administrar uma medicação ao paciente, o profissional solicita para que outro profissional da 

mesma área faça a checagem na prescrição médica. De acordo como código de ética dos 

Profissionais de Enfermagem, esse fato pode ser considerado: 

a. Trabalho em equipe, já que cada contribuição dos profissionais envolvidos no trabalho gera 

uma assistência de qualidade ao cliente. 

b. Um dever, pois todos os membros da equipe trabalham para a mesma causa, ou seja, em prol 

do cliente, tendo então a obrigação de colaborar com o colega. 

c. Responsabilidade, porque todos os profissionais de enfermagem são responsáveis pela 

qualidade de cuidado prestado ao paciente. 

d. Uma proibição, pois é vedado ao profissional de saúde que assine uma ação de enfermagem 

que não executou, da mesma forma que permitir que suas ações sejam assinadas por outro 

profissional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 

 

ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 


