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A) Nomeando a principal avenida da cidade 

com o nome de Professora Maria do Carmo 

Simplício; 

 

B) Estabelecendo o aniversário da Professora 

Maria do Carmo Simplício como feriado 

municipal; 

 

C) Criando a Biblioteca Pública Municipal e 

nomeando-a de Biblioteca Professora Maria 

do Carmo Simplício; 

 

D) O município criou em 2005 a Escola 

Profissionalizante Professora Maria do 

Carmo Simplício em homenagem a primeira 

realizadora da maior festa religiosa da 

cidade; 

 

E) O município de Porteiras criou em 2005 o 

museu Professora Maria do Carmo 

Simplício. 

 

20. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Segundo os dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE, a 

população estimada do município de 

Porteiras no ano de 2018 é de 

aproximadamente: 

 

A) 25. 245 habitantes; 

B) 15.047 habitantes; 

C) 51.470 habitantes; 

D) 5. 550 habitantes; 

E) 40.307 habitantes. 

 

 

 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

 

21. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) No 

“Art. 6º. Da Lei 8.080 de 19 de Setembro 

de 1990, Lê-se “Estão incluídas ainda no 

campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde (SUS)”. I - a execução de ações. 
 
Da execução de ações incluídas ainda no 

campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde (SUS): Todas estão corretas, 

EXCETO: 
 
A) de vigilância sanitária. 

B) de vigilância epidemiológica. 

C) de saúde do trabalhador. 

D) de assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica. 

E) de saúde do idoso. 

 

22. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

“Redefine a Política Nacional da 

Promoção de Saúde”. Marque a opção 

correta. 
 
A) a Portaria Nº 2.446, de 21 de setembro de 

2014. 

B) a Resolução nº 333, de 4 de novembro de 

2003. 

C) o Decreto 4699 de 19 de maio de 2003. 

D) a Lei N. º 9.782, de 26 de Janeiro de 1999. 

E) a Lei N. º 9787, de 10 de fevereiro de 1999. 
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23. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Associe as duas colunas relacionando os 

artigos da Constituição Federal de 1988 à 

sua descrição. A seguir assinale a 

sequencia correta. 
 
I) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. 
 
II) São de relevância pública as ações e serviços 

de saúde, cabendo ao poder público 

dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita diretamente 

ou através de terceiros e, também, por pessoa 

física ou jurídica de direito privado. 
 
III) As ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes. 
 
IV) A assistência à saúde é livre à iniciativa 

privada. 
 
V) Ao Sistema Único de Saúde compete, além 

de outras atribuições, nos termos da lei. 

 

(III) Artigo 198 

(I) Artigo 196 

(V) Artigo 200 

(II) Artigo 197 

(IV) Artigo 199 

 
A sequência correta é: 
 
A) III, I, V, II, IV 

B) II, III, IV, V, I 

C) II, V, III, I, IV 

D) I, II, III, IV, V 

E) V, IV, III, II, I 

 

24. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

“Aprova as diretrizes para criação, 

reformulação, estruturação e 

funcionamento dos Conselhos de Saúde. 

Diário Oficial da União. Brasília, DF: 

Imprensa Nacional, 4 dez. 2003, n. 236, 

seção1,p.57, col. 1. ISSN 1676-2339”. 

Marque a opção correta. 
 
A) Resolução n.º 333, de 4 de novembro de 

2003. 

B) Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 

2014. 

C) Decreto 7.508 de 28 de Junho de 2011. 

D) Resolução CNS no. 453, de 10/05/2012. 

E) Portaria GM/MS no 2.488, de 21/10/2011. 

 

25. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) No 

Art.5º da Legislação do SUS Para ser 

instituída, a Região de Saúde deve conter, 

no mínimo, ações e serviços de: EXCETO. 
 
A) Atenção Primária. 

B) Urgência e Emergência. 

C) Atenção Psicossocial. 

D) Atenção Ambulatorial Especializada e 

Hospitalar. 

E) Atenção Especial à Saúde da Mulher. 
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26. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Da 

Estrutura e Funcionamento dos Conselhos 

de Saúde. Marque V se a opção for 

Verdadeira e F se a Opção for Falsa. 
 
I- O Conselho de Saúde não define, por 

deliberação de seu Plenário, sua estrutura 

administrativa e o quadro de pessoal 

conforme os preceitos da NOB de Recursos 

Humanos do SUS. 
 
II- A Secretaria Executiva  não é subordinada ao 

Plenário do Conselho de Saúde, que definirá 

sua estrutura e dimensão. 
 
III- O orçamento do Conselho de Saúde será 

gerenciado pelo próprio Conselho de Saúde. 
 
IV- As decisões do Conselho de Saúde serão 

adotadas mediante quórum mínimo da 

metade mais um de seus integrantes. 
 
V- Os Conselhos de Saúde poderá sem a devida 

justificativa, buscar auditorias externas e 

independentes, sobre as contas e atividades 

do Gestor do SUS, ouvido o Ministério 

Público. 
 
Com base na Estrutura e Funcionamento dos 

Conselhos de Saúde, avalie as proposições 

transcritas a seguir e indique a opção 

correta.  
 
A) II e III estão corretas.  

B) I, II, e V estão corretas.  

C) II, III e IV estão corretas.  

D) III e IV estão corretas.  

E) todas as opções estão corretas. 

 

27. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

São competência dos Conselhos de Saúde 

EXCETO. 
 

A) Elaborar o Regimento Interno do Conselho e 

outras normas de funcionamento. 
 

B) Discutir, elaborar e aprovar proposta de 

operacionalização das diretrizes aprovadas 

pelas Conferências de Saúde. 
 
C) Proceder à revisão periódica dos planos de 

saúde. 
 
D) Propor critérios para programação e 

execução financeira e orçamentária dos 

Fundos de Saúde e acompanhara 

movimentação e destinação dos recursos. 
 
E) Acompanhara o funcionamento dos 

Programas de Estratégia Saúde da Família de 

cada Município. 

 

28. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

São valores fundantes no processo de 

efetivação da Politica Nacional de 

Prevenção a Saúde de 2014 EXCETO. 
 
A) A solidariedade, entendida como as razões 

que fazem sujeitos e coletivos nutrirem 

solicitude para com o próximo, nos 

momentos de divergências ou dificuldades, 

construindo visão e metas comuns, apoiando 

a resolução das diferenças, contribuindo para 

melhorar a vida das pessoas e para formar 

redes e parcerias. 
 

B) A ética, a qual pressupõe condutas, ações e 

intervenções sustentadas pela valorização e 

defesa da vida, sendo pautadas para o bem 

comum, com dignidade e solidariedade. 
 
C) A corresponsabilidade, enquanto 

responsabilidades partilhadas entre pessoas 

ou coletivo, onde duas ou mais pessoas 

compartilham obrigações e/ou 

compromissos. 
 
D) A justiça social, enquanto necessidade de 

alcançar repartição equitativa dos bens 

sociais, respeitados os direitos humanos, de 
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modo que as classes sociais mais 

desfavorecidas contem com oportunidades de 

desenvolvimento. 
 
E) A exclusão social, que pressupõe ações que 

garantam o acesso aos benefícios da vida em 

sociedade para todas as pessoas, de forma 

equânime e participativa, visando à redução 

das iniquidades. 

 

29. (CONCURSO PORTEIRAS) Ainda 

com base na Politica Nacional de 

Promoção da Saúde – PNS de 2014. 

Marque a resposta correta. 
 
São objetivos específicos da PNPS. Exceto 
 
A) Estimular a promoção da saúde como parte 

da integralidade do cuidado na RAS, 

articulada às demais redes de proteção social. 
 

B) Favorecer a mobilidade humana e a 

acessibilidade e o desenvolvimento seguro, 

saudável e sustentável. 
 
C) Promover a cultura da paz em comunidades, 

territórios e Municípios. 
 
D) Estimular a pesquisa, produção e difusão de 

conhecimentos e estratégias inovadoras no 

âmbito internacional das ações de promoção 

da saúde. 
 
E) Valorizar os saberes populares e tradicionais 

e as práticas integrativas e complementares. 

 

30. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A 

LEI N° 8.142, DE 28 Dezembro de 1990, 

dispõe sobre. Marque a opção correta. 
 
A) Dispõe sobre a participação da comunidade 

na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) 

e sobre as transferências intergovernamentais 

de recursos financeiros na área da saúde e dá 

outras providências. 
 

B) Dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. 
 
C) Estabelece o Piso da Atenção Básica - PAB e 

sua composição. 
 
D) Dispõe sobre as condições e a forma de 

repasse regular e automático de recursos do 

Fundo Nacional de Saúde para os fundos de 

saúde estaduais, municipais e do Distrito 

Federal, e dá outras providências. 
 

E) Aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes 

para a organização da Atenção Básica, no 

âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

 

31. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) De 

acordo com a NR 32. Dos Medicamentos e 

das Drogas de Risco. Marque V se a opção 

for Verdadeira e F se a opção for Falsa. 
 
(  ) Os quimioterápicos antineoplásicos somente 

devem ser preparados em área exclusiva e 

com acesso restrito aos profissionais 

diretamente envolvidos. 
 
(  ) Para efeito desta NR, consideram-se 

medicamentos e drogas de risco aquelas que 

possam causar genotoxicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e 

toxicidade séria e seletiva sobre órgãos e 

sistemas. 
 
(  ) Devem ser elaborados manuais de 

procedimentos relativos a limpeza, 

descontaminação e desinfecção de todas as 

áreas, incluindo superfícies, instalações, 

equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e 

materiais. 
 
(  ) Os manuais devem estar disponíveis 

somente a equipe de enfermagem. 
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(  ) Com relação aos quimioterápicos  dar 

continuidade às atividades de manipulação 

quando ocorrer qualquer interrupção do 

funcionamento da cabine de segurança 

biológica. 
 
Marque a opção que responde corretamente 

os quesitos acima. 
 
A) VVFFV 

B) FFVVF 

C) VFVFV 

D) VVVFF 

E) FFVVV 

 

32. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Ainda sobre a NR 32. Em relação ao Plano 

de Proteção Radiológica deve. Todas as 

opções estão corretas EXCETO. 
 
A) Estar dentro do prazo de vigência. 

 
B) Identificar o profissional responsável e seu 

substituto eventual como membros efetivos 

da equipe de trabalho do serviço. 
 
C) Ser considerado na elaboração e 

implementação do Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional - (PCMSO). 
 
D) Ser apresentado na Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA), quando 

existente na empresa, sendo sua cópia 

anexada às atas desta comissão. 
 
E) Não é necessário fazer parte do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais - (PPRA) 

do estabelecimento. 

 

33. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) De 

acordo com o Ministério da Saúde.  Para 

vacinar, basta levar a criança a um posto 

ou Unidade Básica de Saúde (UBS) com o 

cartão da criança. O ideal é que toda dose 

seja administrada na idade recomendada. 
 
Em relação ao esquema vacinal administrada 

aos dois meses de vida na criança, todas 

estão corretas EXCETO. 
 
A) DTP (Difteria, tétano e coqueluche) 

 
B) Pneumocócica 10 Valente (previne 

pneumonia, otite, meningite e outras doenças 

causadas pelo Pneumococo) 
 
C) Pentavalente (previne difteria, tétano, 

coqueluche, hepatite B e meningite e 

infecções por HiB) 
 
D) Vacina Inativada Poliomielite (VIP) (previne 

poliomielite ou paralisia infantil). 
 
E) Rotavírus (previne diarreia por rotavírus). 

 

34. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) De 

acordo com os parâmetros normais dos 

sinais vitais, preencha as lacunas abaixo 

com a terminologia correspondente. 
 
1) > 37,5°C  ____________________________ 

2) Acima de 40° C _______________________ 

3) De 39,1a 40°C ________________________ 

4) De 37,5 a 38°C________________________ 

5) < 35°C ______________________________ 

6) De 36,9 a 37,4 °C _____________________ 

 
A opção correta é: 
 
A) hipertermia; hiperpirexia; pirexia; febril; 

hipotermia; subfebril. 
 

B) hiperpirexia; pirexia; febril; hipotermia; 

subfebril; hipertermia. 
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C) pirexia; febril; hipotermia; subfebril; 

hipertermia; hiperpirexia. 

 

D) hipertermia; hiperpirexia; hipotermia;  

subfebril; pirexia; febril. 

 

E) hipotermia;  subfebril; pirexia; febril; 

hipertermia; hiperpirexia. 

 

35. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A 

LEI N 7.498/86, de 25 de JUNHO DE 

1986. Dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da Enfermagem e dá outras 

providências. 

O Técnico de Enfermagem exerce 

atividade de nível médio, envolvendo 

orientação e acompanhamento do trabalho 

de Enfermagem em grau auxiliar, e 

participação no planejamento da 

assistência de Enfermagem, cabendo-lhe 

especialmente EXCETO. 
 
A) Participar da programação da assistência de 

Enfermagem. 
 

B) Executar ações assistenciais de Enfermagem, 

exceto as privativas do Enfermeiro, 

observado o disposto no Parágrafo único do 

Art. 11 desta Lei. 
 
C) Participar da orientação e supervisão do 

trabalho de Enfermagem em grau auxiliar. 
 
D) Participar da equipe de saúde. 
 
E) Participação no planejamento, execução e 

avaliação da programação de saúde. 

 

36. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Um estado de confusão aguda que começa 

com a desorientação; quando não é 

imediatamente tratado e avaliado, pode 

progredir para mudanças no nível de 

consciência, lesão cerebral irreversível e, 

por vezes morte. 
 
Este trecho refere-se ao conceito de: 
 
A) Depressão. 

B) Demência.  

C) Delírio. 

D) Presbiacusia. 

E) Presbiopia. 

 

37. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Dentre as orientações para a Realização de 

Aspiração Traqueal, citamos a Avaliação 

dos sons pulmonares do paciente e a 

saturação de oxigênio através do oximetro 

de pulso. 
 
A justificativa para esse procedimento é: 
 
A) A aspiração prolongada pode resultar em 

hipóxia e arritmias levando a parada 

cardíaca. 
 

B) Os dados da avaliação indicam a necessidade 

de aspiração e permitem que a enfermeira 

monitore o efeito da aspiração sobre o nível 

de oxigenação do paciente. 
 
C) A pressão de aspiração deve ser ajustada em 

um nível suficientemente alto para ser efetivo 

sem causar traumatismo aos tecidos. 
 
D) Isso evita a hipóxia durante a aspiração. 

 
E) Isso garante a remoção de todas as secreções  

 

38. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Dos princípios éticos comuns utilizados 

para validar as alegações morais. Todos 

estão corretos EXCETO. 
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A) Beneficência é o dever de fazer o bem e a 

promoção ativa de atos benevolentes. 
 

B) Justiça diz que casos semelhantes devem ser 

tratados de maneira diferente. 
 
C) Não maleficência este é o dever de não 

infligir dano, bem como evitar e remover o 

dano. 
 
D) Veracidade é a obrigação de dizer a verdade e 

não mentir ou enganar os outros. 
 
E) Autonomia engloba a capacidade de fazer 

uma escolha livrede restrições externas. 

 

39. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A 

vasodilatação ocorre como consequência 

de uma perda do equilíbrio entre as 

estimulações parassimpática e simpática. 

A estimulação simpática faz com que o 

musculo liso vascular se contraia, e a 

estimulação parassimpática faz com que o 

musculo liso vascular relaxe ou dilate. O 

paciente experimenta uma estimulação 

parassimpática predominante, e esta 

provoca vasodilatação que dura por um 

longo período. 
 
Este trecho refere-se ao conceito de: 
 
A) Choque hipovolêmico. 

B) Choque neurogênico. 

C) Choque anafilático. 

D) Choque cardiogênico. 

E) Choque séptico. 

 

40. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Dos fatores que aumentam a pressão 

arterial destacamos. Exceto. 
 

A) Esclerose dos vasos. 

B) Enfermidades renais. 

C) Drogas depressoras 

D) Gestação. 

E) Obesidade 


