Técnico em Enfermagem
PORTUGUÊS

Leia o texto para responder às questões a seguir.
Salão do Artesanato da Paraíba começa nesta quarta
e deve atrair mais de 100 mil pessoas em Campina
Todos os caminhos do artesanato paraibano estão em
direção a Campina Grande, onde, nesta quarta-feira (08),
será aberto o 34º Salão do Artesanato Paraibano – o
primeiro presencial após dois anos de pandemia severa da
covid-19. A expectativa é de que sejam batidos os
números de 2019, quando o evento teve a visita de mais
de 100 mil pessoas e a venda superior a R$ 1,3 milhões.
Toda a estrutura foi montada no Museu de Arte
Contemporânea (MAC) e funcionará das 15h às 22h, até
o dia 03 de julho. A entrada é gratuita, com arrecadação
voluntária de alimentos não perecíveis para posterior
doação a instituições filantrópicas.
O tema do Salão do Artesanato em 2022 será “Bordados
que contam histórias” e, além da exposição dos trabalhos
de 400 artesãos, representando as diferentes tipologias de
artesanato produzidas em todas as regiões estado, em
especial de João Pessoa, Campina Grande, Alagoa Nova,
Galante, Serra Redonda e Gurinhém, o clima de
confraternização e calor humano certamente serão um dos
principais diferenciais para o sucesso do evento que
acontece ainda em clima dos festejos juninos.
O calor humano, o entusiasmo visto nos olhos, a
expectativa desse retorno presencial já são marcas do
evento, conforme a gestora do Programa do Artesanato
Paraibano (PAP), Marielza Rodriguez. “Todos estavam
morrendo de vontade de se abraçar novamente, de se
conectar, e esse momento chegou”. Sobre a estimativa de
vendas, a gestora explicou que os números não são
mensuráveis, tendo em vista os artesãos receberem
encomendas durante todo o ano.
A escolha pelo bordado, segundo Marielza Rodrigues, foi
do próprio governador da Paraíba, João Azevêdo, que
adotou o critério de potencializar todas as tipologias que,
por algum motivo, estejam longe dos holofotes das
pessoas. O bordado é uma técnica milenar utilizada para
ornamentar tecidos, fruto do talento e da habilidade com
linha e agulha. “Além dos trabalhos, o Salão irá contar
histórias dessas bordadeiras, que narram as suas vidas e
de sobrevivência explorando o talento e a agilidade com
as mãos na produção das peças”.
Para a presidente da PBTur (Empresa Paraibana de
Turismo), Ruth Avelino, a realização do Salão do
Artesanato em Campina Grande em pleno São João serve
de maior estímulo para que as pessoas, da Paraíba e do
Brasil, visitem o local. O artesanato, conforme a
executiva, é um dos diferenciais que o paraibano tem e
muito valorizado até mesmo fora do país. “O artesanato
mexe com basicamente toda a cadeia produtiva, gerando
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novos empregos e injetando milhões de reais na economia
local”, pontuou.
Ruth Avelino destacou ainda, que por uma ação do
Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de
Campina Grande, a Azul Linhas Aéreas começou a operar
voos dedicados (fretados) para o Maior São João do
Mundo, desde a quinta-feira (02), com saída do Aeroporto
de Campinas, interior de São Paulo. As frequências serão
operadas quatro vezes por semana, às segundas, quartas,
sextas e domingos, em parceria com a Azul Viagens. As
aeronaves são um Airbus A320neo, com capacidade para
até 174 clientes, serão responsáveis por cumprir o trajeto
que vai durar quase três horas.
https://www.pbtur.pb.gov.br/2022/06/07

1. Podemos afirmar que a finalidade do gênero textual
apresentado é:
A. Convencer o leitor de que o bordado é uma técnica
milenar utilizada para ornamentar tecidos, fruto do
talento e da habilidade com linha e agulha.
B. Conscientizar os paraibanos e visitantes da
importância do 34º Salão do Artesanato Paraibano
para o crescimento do empreendedorismo e economia
local.
C. Informar sobre a solenidade de abertura do 34º Salão
do Artesanato Paraibano na Rainha da Borborema.
D. Expor a programação do 34º Salão do Artesanato
Paraibano, evento reconhecido nacional e
internacionalmente.
E. Apresentar argumentos para defender e justificar a
pertinência do tema do Salão do Artesanato em 2022:
“Bordados que contam histórias”.
2. A respeito da linguagem do gênero textual, assinale a
opção CORRETA.
A. Na linguagem utilizada, predomina a variante
linguística muito comum em determinados lugares,
especialmente no estado da Paraíba.
B. O tipo de linguagem utilizada no trecho é informal.
C. A linguagem é marcada pela variedade padrão, a
única considerada correta e que deve ser usada, pois
obedece às regras gramaticais.
D. Texto marcado pela linguagem formal.
E. É possível concluir que a linguagem utilizada no texto
revela uma variante linguística histórica.
3.“A entrada é gratuita, com arrecadação voluntária de
alimentos não perecíveis para posterior doação a
instituições filantrópicas.”
A respeito de “instituições filantrópicas”, assinale a
alternativa INCORRETA:
A. São organizações sem fins lucrativos.
B. Buscam trabalhar questões humanitárias.
C. São organizações que prestam serviços à sociedade.
1
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Os termos “segundo” e “para que” estabelecem,
RESPECTIVAMENTE, as relações de:

D. São pessoas jurídicas.
E. Possuem como finalidade a obtenção de lucro.
4. Em: “... Bordados que contam histórias” e “Todos
estavam morrendo de vontade de se abraçar
novamente...”, podemos afirmar que a linguagem
figurada é marcada respectivamente por:
A.
B.
C.
D.
E.

Perífrase ou antonomásia e hipérbato.
Personificação ou prosopopeia e hipérbole.
Catacrese e ironia.
Paradoxo e perífrase.
Eufemismo e gradação.

5. No trecho: “Sobre a estimativa de vendas, a gestora
explicou que os números não são mensuráveis...”,
assinale a opção CORRETA.
A. Quanto à regência, “explicou” e “são” são verbos
intransitivos.
B. “são” é verbo transitivo direto.
C. “explicou” é verbo transitivo direto.
D. Quanto à concordância verbal, “explicou” concorda
com o sujeito “a estimativa de vendas”.
E. “explicou” e “são” são verbos flexionados em um
tempo passado.
6. No trecho: “O calor humano, o entusiasmo visto nos
olhos, a expectativa desse retorno presencial já são
marcas do evento...”, o emprego das duas vírgulas
separa:
A.
B.
C.
D.
E.

Termos orações intercaladas.
Termos da mesma função sintática.
Orações coordenadas assindética.
Adjunto adverbial anteposto.
Orações independentes.

exercem

as

9. “Para a presidente da PBTur (Empresa Paraibana de
Turismo), Ruth Avelino, a realização do Salão do
Artesanato em Campina Grande em pleno São João
serve de maior estímulo para que as pessoas, da
Paraíba e do Brasil, visitem o local. O artesanato,
conforme a executiva, é um dos diferenciais que o
paraibano tem e muito valorizado até mesmo fora do
país. ”
O emprego de “a executiva” estabelece uma
articulação entre as partes do texto, feita pelo
mecanismo de coesão por:
A.
B.
C.
D.
E.

Substituição.
Repetição.
Elipse.
Conjunção.
Anáfora.

10. “Sobre a estimativa de vendas, a gestora explicou que
os números não são mensuráveis, tendo em vista os
artesãos receberem encomendas durante todo o ano.”

A. “tendo em vista” pode ser substituído por “levando em
consideração” sem alterar o sentido.
B. “durante todo o ano” é adjunto adverbial.
C. “sobre” pode ser substituído por “no tocante a” sem
alterar o sentido.
D. “que” é predicativo do sujeito.
E. “mensuráveis” é sinônimo de “calculáveis”.

funções

A. Pronome e pronome.
B. Pronome e partícula apassivadora.
C. Conjunção subordinativa e partícula integrante do
verbo.
D. Pronome e partícula expletiva de realce.
E. Partícula apassivadora e índice de indeterminação do
sujeito.
8. “A escolha pelo bordado, segundo Marielza Rodrigues,
foi do próprio governador da Paraíba...” e “... a
realização do Salão do Artesanato em Campina
Grande em pleno São João serve de maior estímulo
para que as pessoas, da Paraíba e do Brasil, visitem o
local. ”

2

Oposição e consonância.
Casualidade e concordância.
Conclusão e consequência.
Concomitância e concessão.
Conformidade e finalidade.

Assinale a alternativa INCORRETA.

7. “Todos estavam morrendo de vontade de se abraçar
novamente, de se conectar, e esse momento chegou”.
As palavras destacadas
respectivamente de:

A.
B.
C.
D.
E.

CONHECIMENTOS GERAIS

11.De autoria do Deputado José Cavalcanti, o município
de Santa Terezinha foi criado oficialmente pela Lei
2.677, em:
Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

Outubro de 1958.
Janeiro de 1960.
Dezembro de 1961.
Maio de 1962.
Março de 1964.
https://santaterezinha.pb.gov.br/

12.Sobre a história da Cidade de Santa Terezinha, leia o
texto e complete a lacuna:
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“Para o desenvolvimento da vila/município se
desenvolver o Sr. _________________________,
além de doar terras para a construção da capela,
começou por conta própria a construir casas, chegando
inclusive a doar algumas delas para aqueles que
quisessem residir no local. Por esses feitos, o mesmo
é considerado o fundador do município ”.

16.Observe o Mapa abaixo e assinale a alternativa
CORRETA:

A alternativa CORRETA é:
A.
B.
C.
D.
E.

Pedro Pereira de Sena.
João Soares dos Santos.
Manoel Porfírio da Costa.
Padre José Neves.
Francisco Rufino de Lucena.
https://santaterezinha.pb.gov.br/

13.São climas predominantes na Paraíba:
A.
B.
C.
D.
E.

Semiárido, tropical atlântico e úmido.
Semiárido, tropical quente e úmido.
Semiárido, equatorial e úmido.
Semiárido, tropical de altitude e úmido.
Semiárido, subtropical quente e úmido.

14.Analise o escrito para saudar a APLC (Academia
Paraibana de Literatura de Cordel), onde examina os
episódios fundamentais da história de nosso país,
desde seu descobrimento, perpassando por questões
políticas, como o golpe de 64; nossas diferenças
étnicas, entre outros temas.
O cordel A história do Brasil foi escrito por:
A.
B.
C.
D.
E.

Maria Julita Nunes.
Inácio da Catingueira.
Ariano Suassuna.
Manoel Camilo dos Santos.
Jessier Quirino.

15.Não foi sem motivo que ficou conhecido como o Poeta
da Morte! O Poeta Paraibano era uma figura
extremamente sensível introspectivo, triste, era capaz
de açambarcar a dor de alguém e fazer dela a sua dor.
Sua figura singela, seu jeito excêntrico de pássaro
molhado com medo da chuva, enternecia, talvez
devido à sua meninice sem encantos.
O Poeta Paraibano que faz referência no texto e:
A.
B.
C.
D.
E.

Augusto dos Anjos.
Pedro Américo de Almeida.
José Lins do Rego.
Odilon Ribeiro Coutinho.
Leandro Gomes de Barros.

Identifique no Mapa a Região Brasileira que está em
destaque e faz limitação com todas as outras regiões
do País.
A.
B.
C.
D.
E.

Região Sul.
Região Sudeste.
Região Nordeste.
Região Norte.
Região Centro-Oeste.

17.Sobre ecossistema, analise os itens abaixo e assinale
a alternativa INCORRETA:
A. Cada organismo ocupa um nível trófico dentro da
cadeia alimentar, o que é determinado pelo tipo de
alimento e pela forma como ele se alimenta.
B. É como um conjunto de organismos que vivem em
determinado local e interagem entre si e com o meio,
formando um sistema estável.
C. É formado por várias populações de espécies
diferentes, constituindo, assim, uma comunidade.
D. A Floresta Amazônica com todos as suas plantas,
animais, clima, tipos de solo e rios forma um
ecossistema.
E. Um pequeno jardim, um aquário e um lago, por
exemplo, também formam ecossistemas.
18.“A doença existe com mais de 200 variações e se
manifesta por meio de formações verrugosas - que
podem aparecer no pênis, vulva, vagina, ânus, colo do
útero, boca ou garganta. O sexo é a principal forma de
transmissão, seja pelo coito ou pelo sexo oral”.
A doença a que se refere o texto é:
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A.
B.
C.
D.
E.

Hepatite B ou C.
Sífilis.
Herpes genital.
HPV.
Gonorreia.

19.“Foi o Presidente mais jovem do Brasil e o 1º
presidente eleito por eleições diretas em 40 anos. Seu
governo foi marcado por políticas econômicas
controversas, que não conseguiram travar a inflação
descontrolada”.
O Presidente que está descrito no texto é:
A.
B.
C.
D.
E.

Itamar Franco.
José Sarney.
Fernando Collor de Mello.
Tancredo Neves.
Fernando Henrique Cardoso.

20.As Fake News têm um grande poder viral, isto é,
espalham-se rapidamente. As informações falsas
apelam para o emocional do leitor/espectador, fazendo
com que as pessoas consumam o material “noticioso”
sem confirmar se é verdade seu conteúdo. A respeito
da Fake News, analise o texto abaixo:

A.
B.
C.
D.
E.

22.O programa Excel, do pacote Office 2010, permite que
as células computem o valor de expressões. Caso a
expressão “=2^3+5*9/10” seja inserida em uma célula
do Excel, o resultado exibido na planilha é:
A.
B.
C.
D.
E.

Com relação aos tipos de backup, coloque V para as
sentenças VERDADEIRAS e F para FALSAS:
( )O backup externo também é conhecido por backup
remoto.
( )O backup incremental realiza a cópia de segurança
dos dados que foram alterados desde a última
operação de backup.
( )O backup do tipo diferencial tende a realizar a cópia
de segurança para menos dados do que o backup do
tipo incremental.

O texto está relacionado a que consequências das
Fake News:

A.
B.
C.
D.
E.

Linchamento de inocentes.
Agravamento de saúde pública.
Homofobia.
Preconceito – Xenofobia.
Legitimação de Violência.
https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/o-que-sao-fake-news.htm

11.7
5.3
5.8
10.5
12.5

23.Backups são cópias de segurança realizadas para
prevenir a perda de dados decorrente de falhas do
sistema ou do hardware.

"Outro Ministério teve que entrar em cena para
desmentir boatos. Em 2016, o Ministério da Educação
(MEC) precisou ir a público esclarecer que não havia
a circulação do falso “kit gay”nas escolas públicas do
Brasil (MEC)".

Assinale a alternativa CORRETA:

E/S, E/S, E
E, S, E/S
E/S, S, E/S
E, E/S, E/S
E, E/S, E

Assinale a sequência CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

V, V, V
V, F, V
V, F, F
F, V, F
F, F, F

24.Acerca das ações executadas pelos atalhos disponíveis
para o navegador Google Chrome, analise as
combinações entre ação e atalho, a seguir e assinale a
alternativa CORRETA.

INFORMÁTICA
21.Os componentes físicos de um computador,
tipicamente representados por partes mecânicas,
eletrônicas e magnéticas, são chamados de hardware.
Um computador é composto por processador,
memória e dispositivos periféricos que podem ser
categorizados com relação ao fluxo de dados entre o
computador e o meio externo: somente entrada (E),
somente saída (S), ou simultaneamente entrada e saída
(E/S). Os dispositivos de mesa digitalizadora, monitor
de vídeo com tela sensível ao toque, e webcam são
categorizados RESPECTIVAMENTE como:
4

AÇÃO

ATALHO

I

Abrir o menu do Google
Chrome

Alt + f ou Alt + e

II

Abrir a página de downloads
em uma nova guia

Ctrl + d

III

Atualizar a página atual,
ignorando o conteúdo
armazenado em cache

F5 ou Ctr
l+r

IV

Exibir ou ocultar a barra de
favoritos

Ctrl + Shift + b

Concurso Público Santa Teresinha - PB – 2022

Técnico em Enfermagem
Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II, III, IV.
I, II, III, apenas.
II, III, IV, apenas.
I, IV, apenas.
II, III, apenas.

25.São indiscutíveis os benefícios que a Internet
proporcionou à humanidade. Para a operacionalização
dessa grande rede existe uma série de protocolos que
especificam como as mais diversas tarefas devem ser
executadas.
Sobre os protocolos de transferência de arquivos,
analise as seguintes afirmações e assinale a alternativa
CORRETA.
I. SMTP é o acrônimo para Secure Mobile Transfer
Protocol, e é um protocolo utilizado
especificamente para transferir arquivos de forma
segura entre dispositivos móveis.
II. FTP é o acrônimo para File Transfer Protocol, e
é um protocolo utilizado para transferir arquivos,
mas não oferece segurança.
III. FTPS é um protocolo que emprega certificados
digitais para transferir arquivos de forma segura
através de criptografia.
Está(ão) CORRETA(S):
A.
B.
C.
D.
E.

I, II, apenas.
III, apenas.
II, III, apenas.
II, apenas.
I, II, III.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26.Sobre os benefícios da quarta Norma Operacional
Básica do SUS (NOB-SUS 01/96), analise os itens
abaixo:
I. Avançou o processo de municipalização do setor
saúde.
II. Estabeleceu
transferências
regulares
e
automáticas “fundo a fundo” e a remuneração por
serviços produzidos.
III. Ampliou responsabilidades dos municípios na
atenção básica e definiu do processo de
regionalização da assistência.
IV. Criou Instrumentos gerenciais, que foram
descentralizados, com a caracterização de
responsabilidades sanitárias de cada gestor e a
definição do principal operador da rede de
serviços do SUS (o Sistema Municipal de Saúde).
V. Foi um referencial no processo de implantação de
um Sistema Único Nacional de Saúde.

Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II, III, IV, apenas.
II, III, IV, V, apenas.
I, IV, V, apenas.
I, II, III, IV, V.
I, II, IV, apenas.

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/acesso_a_informaca
o/index.php?p=286621

27.São “doenças crônicas” nas quais demonstra-se papel
suspeito de um ou mais agentes infecciosos,
EXCETO:
A. Leucemia-linfoma de linfócitos T.
B. Câncer cervical.
C. Esclerose múltipla.
D. Úlcera péptica.
E. Doença isquêmica coronária.
28.Para entender as relações entre os diferentes elementos
que levam ao aparecimento de uma doença
transmissível, o esquema tradicional é a denominada
cadeia epidemiológica, também conhecida como
cadeia de infecção. O esquema procura organizar os
chamados elos que identificam os pontos principais da
sequência contínua da interação entre o agente, o
hospedeiro e o meio.
Sobre a organização e sequência da Cadeia
epidemiológica, assinale a alternativa CORRETA:
A. 1.Porta de Entrada do Novo hospedeiro, 2. Porta de
Saída do Agente, 3. Reservatório, 4. Modo de
transmissão do Agente, 5. Agente causal, 6.
Suscetibilidade do Hospedeiro.
B. 1.Porta de Entrada do Novo hospedeiro, 2.
Reservatório, 3. Porta de Saída do Agente, 4. Modo
de transmissão do Agente, 5. Suscetibilidade do
Hospedeiro, 6. Agente causal
C. 1.Agente causal, 2. Reservatório, 3. Porta de Saída do
Agente, 4. Modo de transmissão do Agente, 5. Porta
de Entrada do Novo hospedeiro, 6. - Suscetibilidade
do Hospedeiro.
D. 1.Modo de transmissão do Agente, 2. Reservatório, 3.
Porta de Saída do Agente, 4. Agente causal, 5. Porta
de Entrada do Novo hospedeiro, 6. - Suscetibilidade
do Hospedeiro.
E. 1.Suscetibilidade do Hospedeiro, 2. Reservatório, 3.
Porta de Saída do Agente, 4. Modo de transmissão do
Agente, 5. Porta de Entrada do Novo hospedeiro, 6.
Agente causal.
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epide
miologia_2.pdf

29.A Vigilância dos Fatores de Risco Não Biológicos é
responsável pelos seguintes programas:
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I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

Programa de Vigilância em Saúde da Água
para Consumo Humano (VIGIAGUA).
Programa de Vigilância em Saúde das
Populações
Expostas
aos
Poluentes
Atmosféricos (VIGIAR).
Programa de Vigilância em Saúde Ambiental
Relacionada aos riscos decorrentes dos
desastres naturais (VIGIDESASTRES).
Programa de Vigilância Ambiental dos
Riscos associados aos desastres de origem
antropogênica (VIGIAPP).
Programa de Vigilância em Saúde Ambiental
de
populações
expostas
às
áreas
contaminadas por contaminantes químicos
(VIGISOLO).
Vigilância em Saúde Ambiental que integra a
Vigilância em Saúde das populações
expostas aos agrotóxicos (VSPEA).

Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II, III, IV, V, VI.
I, II, III, IV, VI, apenas.
I, II, IV, V, VI, apenas.
I, III, IV, V, VI apenas.
I, II, III, IV, apenas.
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31.A tuberculose (TB) é uma doença causada por uma
bactéria, Mycobacterium tuberculosis (também
conhecida como bacilo da tuberculose ou bacilo de
Koch), de notificação compulsória em todo território
nacional e de investigação obrigatória. Um desafio
para os serviços de saúde é detectar precocemente e
tratar corretamente a TB, garantindo a qualidade do
cuidado às pessoas. Sintomas como tosse, febre ao
entardecer, suor noturno, emagrecimento e
cansaço/fadiga podem ser tuberculose. Dessa forma, o
Ministério da Saúde recomenda a busca ativa por
sintomático respiratório, sendo uma atividade de
saúde pública fundamental neste contexto.
Considerando esta patologia, julgue as informações
abaixo:
I. A tuberculose óssea é mais comum em crianças
(10% a 20% das lesões extrapulmonares na infância)
ou em pessoas entre a quarta e a quinta década de
vida.
II. A polirresistência é a resistência a dois ou mais
fármacos antiTB, exceto à associação rifampicina e
isoniazida.
III. Os sintomas clássicos da tuberculose pulmonar são:
tosse persistente seca ou produtiva, febre vespertina,
sudorese noturna e emagrecimento.
Está(ão) INCORRETA(S):

30.A Vigilância em Saúde do Trabalhador - VISAT é
estruturante e essencial ao modelo de Atenção Integral
em Saúde do Trabalhador. Constitui-se de saberes e
práticas sanitárias, articulados intra e inter
setorialmente. A especificidade de seu campo de ação
é definida por ter como objeto a relação da saúde com
o ambiente e os processos de trabalho, realizada com
a participação e o saber dos trabalhadores em todas as
suas etapas.
A respeito de um dos princípios da VISAT, analise o
texto abaixo:
“Deve ser compreendida como o exercício da
transversalidade entre as políticas de saúde do
trabalhador e outras políticas setoriais, como
Previdência, Trabalho e Meio Ambiente, educação e
justiça e aquelas relativas ao desenvolvimento
econômico e social, nos âmbitos federal, estadual e
municipal.
O texto refere-se ao princípio da VISAT denominado

de:
A.
B.
C.
D.
E.
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Universalidade.
Equidade.
Integralidade das ações.
Integração interinstitucional.
Integração intrainstitucional.

A. I, apenas.
B. II, apenas.
C. I, III, apenas.
D. I, II, apenas.
E. I, II, III.
32.A
hanseníase
é
uma
doença
crônica,
infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o
Mycobacterium leprae, um bacilo álcool-ácido
resistente, fracamente gram-positivo, que infecta os
nervos periféricos e, mais especificamente, as células
de Schwann. A doença acomete principalmente os
nervos superficiais da pele e troncos nervosos
periféricos, mas também pode afetar os olhos e órgãos
internos.
A respeito da hanseníase, julgue os itens abaixo:
I. A bactéria é transmitida pelas vias respiratórias
(pelo ar), e não pelos objetos utilizados pelo
paciente. Estima-se que a maioria da população
possua defesa natural (imunidade) contra o M.
leprae.
II. Os principais sinais e sintomas da hanseníase são:
áreas da pele, ou manchas esbranquiçadas
(hipocrômicas), acastanhadas ou avermelhadas,
com alterações de sensibilidade ao calor e/ou
dolorosa, e/ou ao tato.
III. O tratamento da hanseníase é realizado através da
associação de medicamentos (poliquimioterapia –
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PQT) conhecidos como Rifampicina, Dapsona e
Clofazimina.
IV. No teste de sensibilidade utiliza-se um conjunto de
monofilamentos de Semmes-Weinstein (6
monofilamentos: 0,05g, 0,2g, 2g, 4g, 10g e 300g).
Assinale a alternativa CORRETA é:
A. I, II, apenas.
B. III, IV, apenas.
C. I, II, III, apenas.
D. I, II, IV, apenas.
E. I, II, III, IV.
33.A Rubéola é uma doença exantemática viral aguda,
caracterizada por febre baixa e exantema
maculopapular, que se inicia na face, couro cabeludo
e pescoço, espalhando-se para tronco e membros.
Sobre essa patologia, considere V para as sentenças
VERDADEIRAS e F para as FALSAS.
( ) O exantema é, precedido, em 5 a 10 dias, por
linfadenopatia generalizada, principalmente subocipital, pós-auricular e cervical posterior.
Adolescentes e adultos podem apresentar
poliartralgia, poliartrite, conjuntivite, coriza e
tosse.
( ) Apresenta como agente etiológico - Vírus DNA,
gênero
Rubivirus,
família
Togaviridae.
Reservatório. E tem seu Modo de transmissão
direto, pelo contato com secreções nasofaríngeas
de pessoas infectadas.
( ) A rubéola apresenta período de incubação de 14 a
21 dias, com duração média de 17 dias, podendo
variar de 12 a 23 dias.
A sequência CORRETA e:
A.
B.
C.
D.
E.

V, F, F.
V, F, V.
F, V, V.
F, F, F.
V, V, V

34.A estrutura da Rede de Frio permeia as três esferas
administrativas organizando-se em instâncias com
fluxos de distribuição e armazenamento basicamente
verticalizados. Contudo, a depender de situações
epidemiológicas e/ou emergenciais específicas podem
ocorrer de forma horizontalizada.
Tendo em vista os insumos aplicáveis à Cadeia de Frio
julgue os itens abaixo:
I. As bobinas reutilizáveis são recipientes
constituídos de material plástico (geralmente
polietileno), contendo gel à base de celulose
vegetal em concentração não tóxica e água
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(bobina reutilizável de gel) ou apenas água
(bobina reutilizável de água).
II. Pode-se utilizar água com sal para completar o
volume das bobinas.
III. A ambientação precede o acondicionamento de
imunobiológicos em caixas térmicas, cuja
temperatura de conservação está fixada de acordo
com a carga de vacinas que necessitam de ser
refrigeradas: (+2ºC a +10ºC) e as congeladas (25ºC a -15ºC).
Está(ão) INCORRETO(S):
A. II, III, apenas.
B. Apenas II.
C. Apenas III.
D. I e II.
E. I e III.
35.A Leishmaniose Tegumentar Americana é doença
infecciosa, não contagiosa, causada por protozoários
do gênero Leishmania, de transmissão vetorial, que
acomete pele e mucosas. É primariamente uma
infecção zoonótica que afeta outros animais que não o
homem, o qual pode ser envolvido secundariamente.
Em relação a essa patologia, assinale a alternativa
CORRETA:
A. Apresenta como reservatórios e principal fonte de
infecção - na área urbana, o cão (Canis familiaris) é a
principal fonte de infecção.
B. As complicações mais frequentes são de natureza
infecciosa bacteriana. Dentre elas, destacam-se: otite
média aguda, otites, piodermites e afecções
pleuropulmonares, geralmente precedidas de
bronquites, traqueobronquites agudas, infecção
urinária, complicações intestinais, hemorragias e
anemia aguda.
C. Possui como hospedeiros e reservatórios os
marsupiais, roedores, preguiça, tamanduá, dentre
outros. A interação reservatório-parasito é considerada
um sistema complexo, na medida em que é
multifatorial.
D. Possui como agente etiológico o Protozoário
tripanosomatídeos do gênero Leishmania, espécie
Leishmania chagasi, parasita intracelular obrigatório
sob forma aflagelada ou amastigota das células do
sistema fagocítico mononuclear
E. O período de incubação - É bastante variável tanto
para o homem, como para o cão. No homem varia de
10 dias a 24 meses; em média, de 2 a 6 meses, e, no
cão, varia de 3 meses a vários anos, com média de 3 a
7 meses.
36.A respeito da oxigenioterapia, analise as afirmativas
abaixo e assinale a alternativa INCORRETA:
A. A máscara de Venturi é utilizada quando o paciente
requer uma concentração baixa ou média de oxigênio.
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B. A máscara facial simples com ou sem reservatório é
utilizada para administração de oxigênio em média ou
baixa quantidade, porém com grande quantidade de
umidade.
C. O padrão de cores de acordo com a liberação de
oxigênio, em litros por minutos é: Azul - 3 litros de
oxigênio por minuto; Branca - 6 litros de oxigênio por
minuto; Amarela - 9 litros de oxigênio por minuto;
Vermelha - 12 litros de oxigênio por minuto; Verde 15 litros de oxigênio por minuto.
D. O cateter nasal é utilizado para administração de
concentrações mais precisas de oxigênio, sem
considerar a profundidade ou a frequência de
respiração.
E. A cânula nasal é utilizada para administrar oxigênio
em pacientes adultos que necessitam de um fluxo de
Oxigênio de até 8 LPM (litros por minuto). Sua
colocação e utilização é simples e permite que o
paciente converse e se alimente sem interrupção de
oxigênio.
37.A CME é a unidade dentro do hospital responsável
pelo processamento e limpeza de produtos para a
saúde que serão utilizados em todos os setores do
hospital. É o local destinado para a limpeza, preparo,
acondicionamento, esterilização, guarda e distribuição
dos artigos médico-hospitalares.
A respeito do CME, analise os itens abaixo:
I. Na CME classe II, realiza-se o processamento de
produtos para a saúde não críticos, semi-críticos e
críticos de conformação complexa e não complexa,
passiveis de processamento.
II. Materiais de formação complexa possuem lúmen
inferior a três milímetros e/ou com fundo cego,
espaços internos de difíceis acessos para a fricção
direta, reentrâncias ou válvulas.
III. Materiais de formação não complexa possuem
superfícies internas e externas acessíveis a
escovação no processo de limpeza e tem diâmetros
igual a três milímetros nas estruturas tubulares.
IV. São informações essenciais para o rótulo de
identificação da embalagem de esterilização: I nome do produto; II - número do lote; III - data da
esterilização; IV - data limite de uso.
Está(ão) CORRETOS:
A. I, apenas.
B. I, II, apenas.
C. I, II, III, IV.
D. II, III, apenas.
E. I, III, apenas.
38.Com base nas formas de bandagem e suas utilizações,
assinale a alternativa CORRETA que corresponde a
uma forma em que a sua aplicação ocorre em regiões
ovoides como cabeça e cotos de membros ou
segmentos amputados.
8
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A. Espiral.
B. Espiral reversa.
C. Recorrente.
D. Cruzada ou em oito.
E. Circular.
39.Sobre a Lei 8080/90, 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.
I. As populações indígenas terão direito a participar
dos organismos colegiados de formulação,
acompanhamento e avaliação das políticas de saúde,
tais como o Conselho Nacional de Saúde e os
Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando
for o caso.
II. À direção estadual do Sistema de Saúde (SUS)
compete: planejar, organizar, controlar e avaliar as
ações e os serviços de saúde e gerir e executar os
serviços públicos de saúde.
III. São objetivos do SUS: divulgação de informações
quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua
utilização pelo usuário, utilização da epidemiologia
para o estabelecimento de prioridades, a alocação de
recursos e a orientação programática e participação
da comunidade.
IV. O protocolo clínico e diretriz terapêutica é o
documento que estabelece critérios para o
diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o
tratamento preconizado, com os medicamentos e
demais produtos apropriados, quando couber, as
posologias recomendadas; os mecanismos de
controle clínico, e o acompanhamento e a verificação
dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos
gestores do SUS.
Estão CORRETOS:
A. III, apenas.
B. I, III, apenas.
C. I, II, IV, apenas.
D. I, IV, apenas.
E. I, II, III, IV.
40.Os curativos são um meio terapêutico que consiste na
limpeza e na aplicação de uma cobertura estéril em
uma ferida. Eles têm a finalidade de promover a rápida
cicatrização e prevenir a contaminação ou infecções.
Em relação as coberturas, analise os itens abaixo:
I. O HIDROGEL SEM ALGINATO DE CÁLCIO E
SÓDIO é uma cobertura de gel transparente e incolor
composto
por
água
e
no
mínimo
carboximetilcelulose indicado para feridas abertas
com tecido vitalizado ou desvitalizado; queimaduras
de 2º e 3º grau e úlceras venosas e lesão por pressão.
II. O HIDROCOLÓIDE EM PLACA é um curativo
estéril recortável composto internamente por no
mínimo carboximetilcelulose. Camada externa
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composta por espuma ou filme de poliuretano,
impermeável indicado para lesões vitalizadas ou
com necrose com pouco/médio exsudato. Ex:
escoriações, queimaduras de 1º e 2º grau e skin tears
(lesões por fricção e pequenos traumas em pele).
III. O – ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL – AGE é um
curativo de óleo vegetal composto de ácido linoleico,
ácido caprílico, ácido cáprico, vitamina A, E e
lecitina de soja indicado para feridas agudas ou
crônicas com perda de tecido superficial ou parcial.
IV. O CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM
PRATA (RECORTÁVEL) é um curativo composto
por carvão ativado, impregnado por íons de prata
indicado para feridas altamente colonizadas ou
infectadas, neoplásicas, pé diabético, crônicas ou
agudas.
Estão CORRETAS:
A. I, II, III, IV.
B. II, III, apenas.
C. I, III, IV, apenas.
D. II, IV apenas.
E. III, IV apenas.
___________________________________________
RASCUNHO
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