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REGULAMENTO 

 Manter ordem e silêncio na sala sob pena de desclassificação 

 Celulares e Relógios deixar na mesa do fiscal de sala 

 Não será disponibilizada uma segunda prova nem cartão resposta 

 Cada questão da prova possui apenas uma alternativa correta 

 Rasura no cartão resposta anula a questão 

 É permitido rasurar as folhas do caderno de prova para cálculos e outros 

 Início da prova: 09:00h 

 Para quem encerrar a prova é permitida a saída a partir das 10:00h 

 Final da prova as 11:00h com os últimos três candidatos presentes na sala 

 Ao encerrar a prova, levantar a mão para o fiscal autorizar a saída 

 Ao sair deixar a prova e o cartão resposta com o fiscal de sala 

 

 

Questão 01 

Assinale a alternativa que possui uma palavra com três silabas: 

A)    (     ) escola  

B)    (     ) casa 

C)    (     ) meladinho 

D)    (     ) bananeira 

 

Questão 02  

Assinale a alternativa que possui uma palavra que deve ter acento agudo: 

A)    (     ) safada  

B)    (     ) caldo 

C)    (     ) fumaça  

D)    (     ) cafe  

 

Questão 03 

Com relação à expressão “tia", usada pelas crianças na escola e na creche, pode-se afirmar que:  

A)    (     ) Ela é utilizada para que a criança possa entender que a escola é uma extensão da família. 

B)    (     ) Ela é prejudicial pois acaba unificando o tratamento às professoras na escola.   

C)    (     ) Ela acaba fazendo com que a criança fique rebelde. 

D)    (     ) Ela não deve ser utilizada pois a escola não é a família da criança. 

 

Questão 04 

Assinale a alternativa que possui a frase gramaticamente correta: 

A) (.......) Está chovendo ontem a noite. 

B) (.......) As chuvas previstas para amanhã chegou em boa hora. 

C) (........) A escola precisa de auxiliar para os serviços gerais.  

D) (........) Curtindo sua vida passada. 



 

 

Questão 05 

As palavras “detergente  e limpeza” possuem relação: 

A) (   ) de ambiente perfumado e contaminado. 

B) (   ) de ambiente limpo semanalmente 

C) (   ) de produto auxiliar para facilitar a higienização de ambientes e utensílios 

D) (   ) nenhuma resposta certa 

 

Questão 06 

Matilde tinha 10 caixas com 10 lápis cada uma. Um amigo lhe deu mais 10 lápis. Quantos lápis ela tem 

agora? 

 

A) (    ) 100 

B) (    ) 110 

C) (    ) 30 

D) (    ) nenhuma resposta certa 

 

Questão 07 

Na fazenda do Sr Matias, há 1090 pés de pêssego, 150 pés de laranja, 820 pés de tangerina pocan e 26 pés de 

mamão. Morreram 5 pés de cada espécie. Quantos pés de frutos restaram nessa fazenda? 

 

A) (    ) 2086 

B) (    ) 2081 

C) (    ) 2066 

D) (    ) nenhuma resposta certa 

 

Questão 08 

A Escolinha tinha 11 caixas com 10 cadernos em cada caixa. Foram perdidos 10 cadernos, mas foi comprado 

mais 3 caixas com 10 cadernos. Quantos cadernos a escolinha tem agora?  

 

A) (    ) 130 

B) (    ) 110 

C) (    ) 100 

D) (    ) Nenhuma resposta certa 

 

Questão 09 

Denilson tem 40 adesivos e Fernanda tem 42. Quantos adesivos Denilson terá se Fernanda der metade de 

seus adesivos para ele? 

 

A) (    ) 20 

B) (    ) 21 

C) (    ) 82 

D) (    ) 61 

 

Questão 10 

Se Você tivesse nascido em 1991. Em que ano faria 35 anos? 

 

A) (    ) 2027 

B) (    ) 2026 



C) (    ) 2036 

D) (    ) nenhuma alternativa certa 

 

Questão 11 

Na insuficiência de consultas médicas disponíveis para o dia de atendimento na UBS, a enfermagem deverá 

proceder: 

 

A) (    ) Autorizar a recepção para dispensar os pacientes para voltar no outro dia 

B) (  ) Atender a demanda excedente, verificando os sinais vitais efetuando encaminhamentos nos casos que 

requerem maior cuidado 

C) (    ) Efetuar o atendimento de enfermagem e orientar o paciente. Considerar sempre os casos suspeitos de 

maior gravidade, procurando meios de adequar atendimento correto o mais breve possível. 

D) (    ) Orientar os pacientes sobre as demandas e os protocolos existentes na Unidade de Saúde, medicando 

os casos de maior gravidade 

 

Questão 12 

A respeito do acolhimento e humanização podemos afirmar que: 

 

A) (   ) Se atender todos os pacientes do dia, sem considerar o tempo de espera, o acolhimento está sendo 

aplicado. 

B) (   ) Acolhimento e Humanização significa não faltar remédios na farmácia básica e consultas médicas na 

UBS 

C) (   ) Acolher com atendimento humanizado a pessoa doente é o papel da enfermagem, onde seus 

familiares não devem obter o mesmo tratamento para não atraí-los para a UBS 

D) (   ) Todas estão incorretas 

 

 

Questão 13 

O técnico de enfermagem poderá atuar em sala de vacina na UBS somente em qual situação: 

 

A) (   ) Em casos de calamidade pública 

B) (   ) Na ausência do profissional habilitado 

C) (   ) Estar habilitado em sala de vacinas pela Vigilância Epidemiológica Estadual 

D) (   ) nos casos onde a demanda a ser vacinadas é superior a capacidade instalada 

 

 

Questão 14 

Fazem parte das atribuições da enfermagem na UBS 

 

A) (   ) Auxiliar na limpeza da Unidade, exceto na esterilização dos materiais 

B) (   ) Providenciar horário especial para aplicação de Antibióticos Injetáveis 

C) (   ) Atender crianças e encaminhá-las para a sala de vacinas  

D (   ) Todas estão incorretas 

 

 

Questão 15 

Podemos citar como ações de proteção à saúde: 

 

A) (   ) Ações de tratamento da água para evitar a cólera e outras doenças. 

B) (   ) Prevenção de doenças transmitidas pelo sexo –DST’s e AIDS. 

C) (   ) Prevenção de câncer de mama, de próstata, de pulmão. 

D) (   ) Todas estão corretas 

 
 
Questão 16 



São locais de aplicação da insulina, EXCETO: 

 

A) (   ) Abdômen 

B) (   ) Panturrilha 

C) (   ) Braço 

D) (   ) Coxa 

 

Questão 17 

O Hospedeiro intermediário da esquistossomose no Brasil é os: 

 

A) (   ) Os mosquitos mansoni 

B) (   ) Os caramujos  

C) (   ) O mesmo da dengue – Aedes Aegypit 

D) (   ) Mosquito Barbeiro 

 

Questão 18 

Você já deve ter ouvido falar que o Aedes aegypti é um mosquito com hábitos oportunistas. Por qual razão? 

É um mosquito doméstico, que vive dentro ou ao redor de domicílios ou de outros locais frequentados por 

pessoas, como estabelecimentos comerciais, escolas ou igrejas, por exemplo. Tem hábitos preferencialmente 

diurnos e alimenta-se de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer. Mas ele também pode 

picar à noite? Sim. Ele não deixa a oportunidade passar. 

www.fiocruz.br/dengue/porotunista 

Quais doenças este mosquito transmite se estiver infectado? 

 

A) (   ) Dengue, febre Chikungunya, vírus Zyca, febre amarela e rubeula 

B) (   ) Dengue, febre Chikungunya, vírus Zyca e antavirose 

C) (   ) Dengue, febre Chikungunya e vírus Zyca  

D) (    ) Dengue, febre Chikungunya e vírus Zyca e, recentemente a micro cefalia 

 

Questão 19 

Quanto aos níveis de atenção, podemos classificar como atenção básica os seguintes tipos de atendimentos:  

 

A) (   ) Atendimento de pacientes no ambulatório do Hospital de referência 

B) (   ) Atendimento de pacientes em cirurgia ortopédica, mas encaminhado pela unidade básica 

C) (   ) Vacinação e consultas de pré natal 

D) (   ) Atendimento fisioterápico em centro de reabilitação 

 

Questão 20 

Quanto as Equipes de Saúde da Família, o Técnico de Enfermagem desempenha papel importante com 

diversas atribuições, sendo entre elas: Fonte :http://dtr2004.saude.gov.br/dab/atencaob... 

 

A) (   ) participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando 

grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização 

contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local 

B) (   ) realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, 

no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações,entre outros), quando necessário 

C) (   ) participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos regulamentados no exercício 

de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais  

espaços comunitários (escolas, associações etc);  

D) (   ) Todas estão corretas 

 

Fim da Prova 

Boa Sorte 

http://www.fiocruz.br/dengue/porotunista
http://dtr2004.saude.gov.br/dab/atencaobasica.php#responsabilidades

