
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

EDITAL Nº 120, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022. 
  

TRABALHO

13.04.1988

UNIÃO

 

HOMOLOGA resultado preliminar do 

Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 114/2022, 

para contratação temporária de profissionais. 

 O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, em exercício, em conjunto com a 

Comissão de Processo Seletivo Simplificado, nos termos da Portaria nº 222/2022 e em conformidade com 

o Edital de Processo Seletivo nº 114/2022, TORNA PÚBLICO o presente Edital, que segue: 

 

1. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – Fica homologada a classificação 

preliminar, já com critérios de desempate, de acordo com o item 12, Edital n° 114/2022, dos candidatos 

inscritos para o Processo Seletivo Simplificado, aberto conforme Edital nº 114/2022, de contratação 

temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde, bem como, no anexo I, os 

gabaritos e as provas objetivas, conforme segue: 

1.1 APROVADOS: 

ENFERMEIRO  

 

COLOCAÇÃO NOME CPF NOTA 

1° CLARICE MATOS TEIXEIRA TITONI 006.XXX.XXX-70 90 

2° GUILHERME BOBSIN VIEIRA  039.XXX.XXX-03 70 

3° JANAINA CAVALHEIRO OLIVEIRA 628.XXX.XXX-63 65 

4° LISIANE DE OLIVEIRA CARDOSO 972.XXX.XXX-15 65 

5° LUANA DE LIMA SANTOS 039.XXX.XXX-50 65 

6° FERNANDA DA ROSA FAGUNDES 015.XXX.XXX-32 60 

7° JESSICA PEREIRA DE BARROS 034.XXX.XXX-17 60 

8° NATALIA RITTER JUSTIN 036.XXX.XXX-81 60 

9° LUANA SILVA DE LIMA 016.XXX.XXX-84 55 

10° TATIANA SOUZA ROCHA 026.XXX.XXX-97 55 

11° RAFAELA DOS SANTOS GERHARDT 033.XXX.XXX-59 55 

12° ELEANDRA RODRIGUES MAGNUS 033.XXX.XXX-10 50 

13° GABRIELA MESQUITA JUSTO 851.XXX.XXX-20 50 

14° LAYSSA GRAFF FIDELIS 043.XXX.XXX-33 50 

15° EMILY DA SILVA EBERHARDT 043.XXX.XXX-73 50 
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TECNICO EM ENFERMAGEM 

 

COLOCAÇÃO NOME CPF NOTA 

1° ALEXANDRA EBERHARDT DE ESPINDULA  977.XXX.XXX-91 100 

2° EVERTON COSTA DE LIMA 022.XXX.XXX-81 100 

3° EVANE AGUIAR CARDOSO 694.XXX.XXX-25 90 

4° JONATAN BARBOSA PIAIA 015.XXX.XXX-02 90 

5° ROSA MARIA DE ANDRADE HOFFMANN 922.XXX.XXX-04 85 

6° GRAZIELA PORTALETE RODRIGUES 815.XXX.XXX-04 85 

7° LIRIANI NEUBERT PEREIRA 002.XXX.XXX-90 85 

8° JOSIANE NEUBERT KELLERMANN 006.XXX.XXX-75 85 

9° ERICA DA SILVA BIANCHI 027.XXX.XXX-29 85 

10° THAIS SANTOS DE JESUS 031.XXX.XXX-73 85 

11° TIAGO DE SOUZA 979.XXX.XXX-72 80 

12° JUCILENE NEUBERT KELLERMANN  016.XXX.XXX-27 80 

13° SILVANA DA SILVA OSOSCKI 760.XXX.XXX-53 70 

14° JANETE EBERHARDT DA SILVA 989.XXX.XXX-34 70 

15° ANA TATIANI BOFF 002.XXX.XXX-10 70 

16° SUELEN RICHARDI TRAMONTIN MATOS 030.XXX.XXX-64 70 

17° BRENDA MOREIRA LOPEZ DA SILVA 035.XXX.XXX-63 65 

18° LUIZ FERNANDO DOS SANTOS 003.XXX.XXX-20 60 

19° KATIELE SANTANA DA SILVA 008.XXX.XXX-57 60 

20° JOÃO GABRIEL MENGER VIEIRA 047.XXX.XXX-84 55 

21° RAFAEL PALERMO MANFRON 986.XXX.XXX-04 50 

22° LEONARDO DA SILVA MACHADO 007.XXX.XXX-59 50 

 

MEDICO VETERINÁRIO 

 

COLOCAÇÃO NOME CPF NOTA 

1° HELENA HOFFMANN MENGER 039.XXX.XXX-32 65 

2° LETÍCIA VIEIRA LIPERT PAZZIM 011.XXX.XXX-03 55 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 

COLOCAÇÃO NOME CPF NOTA 

1° LIZETE MATOS DA SILVA 665.XXX.XXX-87 100 

2° ANDREI DE FREITAS DE ABREU 975.XXX.XXX-68 100 

3° EVANILDO DA SILVA KONIG 006.XXX.XXX-45 100 

4° RITA CARINA TRISCH 039.XXX.XXX-96 100 

5° CLARA FERREIRA DA ROCHA 033.XXX.XXX-65 100 

6° JUCILEIA ALMEIDA DE OLIVEIRA 957.XXX.XXX-87 100 

7° PRISCILA DA SILVA VARGAS 816.XXX.XXX-87 95 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

EDITAL Nº 120, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022. 
  

TRABALHO

13.04.1988

UNIÃO

8° CRISTIANE DE FREITAS PRUSCH 011.XXX.XXX-37 95 

9° CRISTIANE DA SILVEIRA DA ROSA 014.XXX.XXX-07 95 

10° BRUNA INÁCIO DE LIMA 016.XXX.XXX-02 95 

11° VITORIA BOEIRA DIAS 033.XXX.XXX-54 95 

12° OLIVIA MARTIN FAGUNDES 778.XXX.XXX-04 90 

13° INVANEIDE LOPES ROCHA 741.XXX.XXX-97 90 

14° JOSILENE ROSA DE QUADROS REIS 005.XXX.XXX-80 90 

15° DANIELA ROSA DE QUADROS SOUZA 005.XXX.XXX-09 90 

16° TACIANI MELO KONIG 021.XXX.XXX-32 90 

17° NAIARA DE FARIAS DA SILVA 035.XXX.XXX-20 90 

18° JANICE BREHM KELLERMANN KLANOVICZ 005.XXX.XXX-44 90 

19° LUANA MELLO SPARREMBERGER 038.XXX.XXX-92 90 

20° VANIA LUCIA SANTOS DA ROSA 836.XXX.XXX-78 85 

21° FABIANE NEUBERT EBERHARDT 011.XXX.XXX-36 85 

22° ROSANA PELISOLI MAIATO 023.XXX.XXX-50 85 

23° GREICY FERNANDES DE ABREU TRISCH 034.XXX.XXX-80 85 

24° JANICE CAROLINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA 041.XXX.XXX-71 85 

25° SILVIA REGINA DA SILVA TEIXEIRA 938.XXX.XXX-15 80 

26° DAIANA TERESINHA COSTA 021.XXX.XXX-04 80 

27° VANDRIELE DE ALMEIDA DA SILVA 017.XXX.XXX-66 80 

28° DILMA MEYER NEUBERT EBERHARDT 901.XXX.XXX-49 65 

29° GISELE DA SILVA 005.XXX.XXX-29 60 

 

1.2 REPROVADOS: 

ENFERMEIRO 

INSCRIÇÃO NOME CPF NOTA 

032 ALINE AMBROZI 938.XXX.XXX-04 40 

040 SIMÃO LEFFA CARLOS 301.XXX.XXX-49 40 

043 RAQUEL DE SOUZA VARGAS 034.XXX.XXX-01 40 

041 MARIANA MAGGI DA ROCHA 041.XXX.XXX-65 40 

023 VANESSA MACHADO RIBEIRO 043.XXX.XXX-89 40 

027 ANGÉLICA RECH PESSI 036.XXX.XXX-64 40 

012 IGOR TAKAHAMA DA SILVEIRA 823.XXX.XXX-20 35 

022 WALLACE DE MIRANDA DA CUNHA 092.XXX.XXX-89 30 

037 AMANDA DA SILVEIRA 866.XXX.XXX-04 30 

034 SILVANA VALLARDI 004.XXX.XXX-02 30 

007 QUINNIAG JUSTIN WITT 019.XXX.XXX-70 30 

030 DIULIA MARINA SANA GONCALVES 042.XXX.XXX-96 30 

006 PEDRO ONASSIS GONCALVES 003.XXX.XXX-93 25 

044 ALESSANDRO OLIVEIRA CONCEIÇÃO 695.XXX.XXX-34 25 
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016 ALINE APARECIDA DA ROSA OLIVEIRA 009.XXX.XXX-03 25 

019 MARIA LUÍZA FERREIRA 600.XXX.XXX-25 25 

018 RITA TREVISAN GOMES 029.XXX.XXX-03 25 

021 DIONEIA BONDAN 514.XXX.XXX-04 25 

025 SCHAUANY MASCHMANN TRINDADE 031.XXX.XXX-01 20 

017 TIAGO MENDES TRINDADE 136. XXX.XXX.93 20 

011 HISTAR BERTOLDI LACERDA SANTANA 034.XXX.XXX-06 15 

045 LETICIA BRESOLIN DA SILVEIRA 037.XXX.XXX-69 15 

033 GIOVANNA EDUARDA SANA GONCALVES 042.XXX.XXX-97 15 

 

TECNICO EM ENFERMAGEM 

 

INSCRIÇÃO NOME CPF NOTA 

034 GISELE SANTOS JOVÊNCIO SILVEIRA 020.XXX.XXX-08 45 

043 DAISY PREUSS DA SILVA BRAGA 964.XXX.XXX-82 45 

018 REJANE DA SILVA BILICO 010.XXX.XXX-84 40 

039 FRANCIELI DA SILVA MELOS 847.XXX.XXX-15 40 

035 JOICE MADRUGA DE CASTRO PORTAL 806.XXX.XXX-87 40 

048 DORIANE HOFFMANN JUSTIN 908.XXX.XXX-20 40 

015 ANDREIA LIPERTE MAGNUS MODEL 002.XXX.XXX-27 40 

013 SANDRA DE MATOS REIS 470.XXX.XXX-49 40 

009 LUANA ANGELICA DA ROSA  039.XXX.XXX-45 40 

024 MANUELA MILCHARECK LESSA 054.XXX.XXX-59 35 

032 CASSIANO DALSOTO DOS SANTOS 014.XXX.XXX-51 35 

060 EDIONE MARIA PELISOLI MAIATO 694.XXX.XXX-00 35 

006 EDINA ROCHA VIEIRA 031.XXX.XXX-90 35 

042 CINARA DE MELO JUSTIN 006.XXX.XXX-33 30 

031 SUZIANE DA SILVA ROCHA 992.XXX.XXX-00 30 

059 HELOIZA FERNANDES RITTER 021.XXX.XXX-57 30 

017 TAINARA JACOBY EBERHARDT 048.XXX.XXX-08 30 

004 SIRLENE TEREZINHA MARIANI 916.XXX.XXX-34 25 

011 EUNICE DE LIMA SILVA HERTZOG 969.XXX.XXX-00 25 

036 MORGANA MAIER DO NASCIMENTO 029.XXX.XXX-30 25 

044 JULIANA DA ROCHA 958.XXX.XXX-20 25 

026 TAILA DE AGUIAR JUSTIN 038.XXX.XXX-10 25 

030 BERNARDETE ROLDÃO 975.XXX.XXX-53 25 

003 FLAVIA APARECIDA DALSOTTO RODRIGUES 009.XXX.XXX-50 25 

050 VERA LUCIA FERNANDES SILVEIRA 433.XXX.XXX-87 20 

029 ROSANE BOSCACCI MACHADO RIBEIRO 983.XXX.XXX-00 20 

025 ELI BOBSIN DOS SANTOS EBERHARDT 955.XXX.XXX-04 20 

001 MILENA SPARREMBERG DE SOUZA 046.XXX.XXX-69 20 

038 FLAVIANE MATOS DE LIMA 028.XXX.XXX-54 15 

010 CAROLINE CARVALHO 011.XXX.XXX-78 10 
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MEDICO VETERINÁRIO 

 

INSCRIÇÃO NOME CPF NOTA 

003 STEFANIA RODRIGUES KARAM 943.XXX.XXX-15 40 

004 ANDERSON SILVA JACOBS 036.XXX.XXX-69 25 

005 JHENIFER TOLEDO DE MEDEIROS 025.XXX.XXX-08 15 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 

INSCRIÇÃO NOME CPF NOTA 

029 ELIS CLEIDE LIRA DE SOUZA 006.XXX.XXX-80 95 

019 SILVIA CRISTOVÃO SANTOS  833.XXX.XXX-72 0 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA. 

Registre-se e publique-se. 

 

 

 

 

OSVALDO DE MATTOS SOBRINHO 

Prefeito Municipal, em exercício 
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ANEXO I 

GABARITO  

ENFERMEIRO 

1 – A 6 – B 11 – E 16 – B 

2 – E 7 – A 12 – B 17 – B 

3 – C 8 – D 13 – C 18 – D 

4 – D 9 – E 14 – C 19 – C 

5 – D 10 – B 15 – A 20 – D 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

1 – A 6 – D 11 – C 16 – A 

2 – E 7 – A 12 – B 17 – B 

3 – C 8 – A 13 – A 18 – D 

4 – D 9 – B 14 – E 19 – C 

5 – D 10 – D 15 – E 20 – D 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

1 – E 6 – B 11 – E 16 – C 

2 – C 7 – B 12 – A 17 – B 

3 – B 8 – A 13 – E 18 – E 

4 – C 9 – C 14 – E 19 – C 

5 – A 10 –D 15 – A 20 – D 

 

 

MÉDICO VETERINÁRIO 

1 – A 6 – B 11 – A 16 – C 

2 – E 7 – A 12 – E 17 – C 

3 – C 8 – C 13 – D 18 – E 

4 – D 9 – E 14 – B 19 – C 

5 – D 10 – C 15 – C 20 – B 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

EDITAL Nº 120, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022. 
  

TRABALHO

13.04.1988

UNIÃO

PROVAS 

ENFERMEIRO 

Leia o trecho abaixo e responda o que se pede: 

 

 

O QUE FAZ AS COISAS DAREM CERTO 

 

 

Duas pessoas. Ambas têm a mesma escolaridade. A mesma origem social. As mesmas oportunidades. Por que a 

vida é generosa com uma e fecha a cara para a outra? O destino e a sorte têm pouco a ver com isso. O que tem a ver 

é o nosso comportamento. Coisas simples nas quais não prestamos atenção alguma. Coluna assumidamente 

autoajuda, aproveite a promoção. 

Vou me demorar no que me parece mais importante: a forma que cada um se comunica. A maioria dá o seu recado 

muito mal. Não estou me referindo apenas ao uso correto do português. A pessoa pode ser um acadêmico e mesmo 

assim ser um desastre ao transmitir o que pensa, o que deseja e quem é. Tampouco estou falando de sedução, xaveco. 

Estou falando de convocação para reuniões, convite para eventos, e-mails profissionais, bilhete para funcionários, 

mensagens de whatsapp, postagens no perfil do Face, e, claro, as conversas, todas elas: presenciais, telefônicas, 

gravação de áudios. A gente simplesmente reluta em deixar as coisas esclarecidas, não dá a informação completa, 

não contextualiza. É tudo racionado, fragmentado, e a culpa nem é dos atuais vícios tecnológicos: ser preguiçoso 

na comunicação vem da pré-história. Sempre foi assim. As pessoas acreditam que as outras são adivinhas. 

“Olá, desculpe o atraso da resposta, fim do ano desorganiza a gente, mas vamos em frente, queremos muito fechar 

um bate-papo com você. Pode ser dia 25 de maio?” Exemplo que extraí da minha caixa de e-mails ontem, assinado 

por uma desconhecida. Fui checar na minha lista de excluídos se havia algum outro e-mail dela, pra tentar descobrir 

do que se tratava. Havia. De novembro, quando ela fez um convite em nome de uma empresa. Ressurgiu agora 

como se tivesse pedido licença para ir ao banheiro e voltado em 10 minutos. Não, não posso dia 25, obrigada, fica 

pra próxima. 

Fazemos isso o tempo todo: não nos apresentamos direito, não retornamos contatos, não damos coordenadas, não 

cumprimos o que prometemos, não deixamos lembretes, não confirmamos presença, não explicamos nossos 

motivos, 

 

não avisamos cancelamentos, não falamos toda a verdade, não tiramos as dúvidas, não perguntamos, não 

respondemos. Parece tudo tão desnecessário. Aí o universo não coopera e a gente não entende por quê. 

Além de se comunicar bem, há outros três grandes facilitadores na vida, coisas que interferem no modo como as 
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pessoas nos analisam e que garantem nossa credibilidade: ser pontual, ser responsável e ser autêntico – esta última, 

das coisas mais cativantes, pois rara. Se o Papa Francisco não é presunçoso, por que raios você seria? É quase 

inacreditável: as coisas dão certo por fatores que estão totalmente ao nosso alcance 

Martha Medeiros 

QUESTÃO 01  

 

Na frase “Aí o universo não coopera e a gente não entende por quê.”, a linguagem é considerada: 

 

A) Informal. 

B) Regional. 

C) Formal. 

D) Vulgar. 

E) Culta. 

 

 

QUESTÃO 02  

 

 
Qual alternativa apresenta palavras com dígrafo, hiato e ditongo, nessa mesma ordem? 

 

A) Pessoas; parceiras; posição. 

B) Triagem; aterros; informações. 

C) Ganham; ainda; empresas. 

D) Sobre; possibilidade; objetivo. 

E) Fechar; clientes; roupas. 

 

QUESTÃO 03  

 

 
Atendendo a norma-padrão, assinale a alternativa que completa corretamente a frase quanto à colocação do pronome 

destacado. 

A dengue pode ser evitada... 

A) ... tendo conscientizado-se acerca dos riscos do acúmulo de água. 

B) ...sempre certificando-se de não haver acúmulo de água. 

C) ... eliminando-se o acúmulo de água. 

D) ... quando exclui-se o acúmulo de água. 
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E) ... não acumulando-se água. 

 

 

QUESTÃO 04  

 

Análises abrangentes mostram numerosas oportunidades para a harmonização… 

 

O segmento sublinhado que exerce, no contexto, a mesma função sintática que a do sublinhado acima está em: 

 

A) Podemos também revelar muitos outros segredos ainda bem guardados… 

B) … porque cada organismo seu, entre trilhões, é uma maravilha de miniaturização e automação. 

C) … podemos agregar inteligência à ocupação… 

D) Dentro das folhas ainda existem condições semelhantes. 

E) … determinando e regulando fluxos de substâncias e energias. 

 

 

 

QUESTÃO 05  

 

Assinale a alternativa que completa corretamente as frases: , entre 

analistas políticos, que, se o governo     essa política salarial e se o empresariado não   as perdas salariais    sérios 

problemas estruturais a serem resolvidos, e, quando os sindicatos , estará instalado o caos total. 

 

A) Comentam-se; manter; repor; haverão; intervierem. 

B) Comenta-se; mantiver; repuser; haverão; intervirem. 

C) Comenta-se; mantesse; repuser; haverão; intervierem. 

D) Comenta-se; mantiver; repuser; haverá; intervierem. 

E) Comentam-se; manter; repor; haverá; intervirem. 

 

QUESTÃO 06  

 

 
RDC é uma resolução da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que determina as normas para 

estabelecimentos de assistência à saúde funcionarem com segurança. De acordo com o Regulamento Técnico que 

estabelece os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde, RDC nº 15, de 15 de março 

de 2012, assinale a alternativa correta. 
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A) Produtos para saúde classificados como não críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de 

desinfecção. 

B) O CME Classe I é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, 

semicríticos e críticos de conformação complexa, passíveis de processamento. 

C) Produtos para saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia poderão ser submetidos à 

desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes a base de aldeídos. 

D) Produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de 

desinfecção de alto nível, após a limpeza. 

E) Produtos para saúde classificados como não críticos devem ser submetidos ao processo de esterilização, 

após a limpeza e demais etapas do processo. 

 

 

QUESTÃO 07  

 

 
A influenza pandêmica (H1N1) 2009 é uma doença respiratória causada pelo vírus tipo A, que afeta principalmente 

as vias aéreas superiores e, ocasionalmente, as inferiores. Este subtipo do vírus é transmitido de pessoa a pessoa, 

principalmente por meio da tosse ou espirro e secreções respiratórias de pessoas infectadas. A importância da 

influenza como questão de saúde pública cresceu após o ano de 2009, quando se registrou a primeira pandemia do 

século XXI, com milhares de casos e óbitos pela doença denominada influenza pandêmica A (H1N1) 2009. 

Em relação ao tema, é estabelecido que a notificação compulsória por novo subtipo de influenza deve ser realizada: 

 

A) Imediatamente, em todo caso suspeito. 

B) Em até 72 horas, em todo caso clinicamente confirmado. 

C) Em até 15 dias, após confirmação laboratorial. 

D) Semanalmente à secretaria de saúde, somente para casos confirmados. 

E) Mensalmente à secretaria de saúde, para os casos suspeitos. 

 

 

QUESTÃO 08  

 

 

No Brasil, as queimaduras representam um agravo significatIvo à saúde pública. Algumas pesquisas apontam que, 

entre os casos de queimaduras notificados no País, a maior parte ocorre nas residências das vítimas e quase a metade 

das ocorrências envolve a participação de crianças. Entre as queimaduras mais comuns, tendo as crianças como 

vítimas, estão as decorrentes de escaldamentos (manipulação de líquidos quentes, como água fervente, pela 
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curiosidade característica da idade) e as que ocorrem em casos de violência doméstica. Por sua vez, entre os adultos 

do sexo masculino, as queimaduras mais frequentes ocorrem em situações de trabalho. 

Em um paciente de 17 anos, com queimaduras de segundo grau em cabeça, pescoço e tronco anterior, a área 

queimada, de acordo com a Regra dos 9, é 

 

A) 18% de Superfície Corporal Queimada. 

B) 36% de Superfície Corporal Queimada. 

C) 45% de Superfície Corporal Queimada. 

D) 27% de Superfície Corporal Queimada. 

E) 9% de Superfície Corporal Queimada. 

 

 

QUESTÃO 09  

 

 

A cetoacidose diabética possui evolução rápida, cerca de 24 horas, e costuma estar presente no diagnóstico de 

Diabetes tipo 1. Sobre a cetoacidose diabética, assinale a alternativa correta. 

 

A) Caracteriza-se por hipoglicemia, acidose metabólica com ânion gap elevado e cetonemia. 

Desidratação e hiperpotassemia são frequentes. 

B) A glicose sérica é usualmente menor que 50mg/dl. 

C) Não é indicada a administração de soro fisiológico 0.9% na suspeita de choque desencadeado pelo 

estado de cetoacidose. 

D) Administração de Bicarbonato de Sódio para pacientes com pH<7.00 é indicada apenas na síndrome 

hiperosmolar não cetótica. 

E) Na chegada do paciente, deve-se avaliar sinais vitais, status cardiorrespiratório e mental, além de 

hidratação através do turgor cutâneo, mucosas e débito urinário. 

 

 

QUESTÃO 10  

 

 

A transmissão vertical da sífilis permanece um grande problema de saúde pública no Brasil. Das várias doenças que 

podem ser transmitidas durante o ciclo grávido-puerperal, a sífilis é a que tem as maiores taxas de transmissão.Com 

base nas diretrizes do Ministério da Saúde, no que diz respeito à gestante, frente aos resultados obtidos nos exames 

sorológicos para sífilis, o enfermeiro deve considerar que se trata de: 
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A) Situação de falso-positivo para sífilis devendo, conforme protocolo, solicitar a repetição dos exames no 

início terceiro trimestre da gestação. 

B) Sífilis recente, devendo iniciar imediatamente o tratamento com Penicilina G benzatina 2,4 milhões UI, 

IM, em dose única, aplicando 1,2 milhões UI em cada glúteo. 

C) Sífilis secundária, devendo iniciar imediatamente o tratamento com Penicilina G benzatina 2,4 milhões 

UI, IM, aplicando a primeira dose de 1,2 milhões UI no momento e a segunda dose em sete dias. 

D) Sífilis tardia, iniciando o tratamento imediatamente com Penicilina G benzatina 2,4 milhões UI, por 3 

semanas consecutivas, totalizando 7,2 milhões UI.819 

E) Caso suspeito de sífilis, devendo solicitar a repetição dos exames para confirmação dos resultados e 

início do tratamento, se necessários fisiológicas, comportamentais, psicológicas e ambientais das espécies. 

 

QUESTÃO 11  

 

A HAS é um dos problemas de saúde pública mais importantes no mundo, já que é um importante fator de risco 

para a ocorrência do acidente vascular cerebral e o infarto agudo do miocárdio. Apesar de apresentar alta prevalência 

ainda existe uma grande porcentagem de indivíduos que desconhecem serem portadores da HAS. Sobre Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS), analise as seguintes assertivas: 

 

I. A HAS é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Sua prevalência no Brasil varia 

entre 22% e 44% para adultos (32% em média), chegando a mais de 50% para indivíduos com 60 a 69 

anos e 75% em indivíduos com mais de 70 anos. 

II. Estudos estimam que a prevalência global da HAS seja de um bilhão de indivíduos, acarretando 

aproximadamente 7,1 milhões de mortes ao ano no mundo. 

III. O segundo país do mundo com os melhores indicadores em relação ao diagnóstico, ao 

acompanhamento e ao controle da HAS é Cuba, visto que, em 16 anos, houve um decréscimo significativo 

da prevalência de HAS e um aumento do diagnóstico, do acompanhamento e do controle desse problema de 

saúde. Esse país apresenta uma prevalência de HAS de 20%, destes 78% são diagnosticados, 61% utilizam a 

medicação de forma regular e 40% têm a HAS controlada. Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
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C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III 

E) I, II e III. 

 

QUESTÃO 12  

 

De acordo com a Instrução Normativa referente ao Calendário Nacional de Vacinação, sobre a vacina pentavalente 

(garante a proteção contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra a bactéria haemophilus influenza tipo 

b, responsável por infecções no nariz, meninge e na garganta), é correto afirmar que deve-se: 

 

A) Administrar 1 (uma) dose aos 15 meses de idade em crianças que já tenham recebido a primeira 

dose da vacina tríplice viral. Dose: 0,5 mL, via subcutânea. 

B) Administrar 3 (três) doses, aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses de idade, com intervalo de 60 dias 

entre as doses. Dose: 0,5 mL, por via intramuscular. 

C) Administrar 3 (três) doses, aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses de idade, com intervalo de 60 dias 

entre as doses. Dose: 0,5 mL, por via intradérmica. 

D) Administrar 3 (três) doses, aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses de idade, com intervalo de 60 dias 

entre as doses. Dose: 0,5 mL, via intradérmica. 

E) Administrar a primeira dose aos 12 meses de idade. Dose: 0,5 mL, via subcutânea. 

 

 

QUESTÃO 13  

 

 

 
. A parada cardiorrespiratória é um dos problemas mais graves de saúde e caracteriza-se pela ausência de atividade 

mecânica cardíaca efetiva, confirmada por ausência de pulso juntamente com falha na mecânica ventilatória. 

Conforme as Diretrizes de RCP e ACE, de 2020, da American Heart Association, quando uma mulher grávida tem 

uma PCR, o que deve ser priorizado nesse momento? 

 

A ) Monitoramento do feto. 

B) É aconselhável que os profissionais estabeleçam acesso intraósseo (IO) se o acesso intravenoso (IV) não 

estiver prontamente disponível 

C ) Oxigenação e o manejo de vias aéreas. 

D ) Realizar choque com desfibrilador a 2 J/Kg. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

EDITAL Nº 120, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022. 
  

TRABALHO

13.04.1988

UNIÃO

E) Verificar se a vítima responde, buscando Nalaxona e um DEA, se disponível. 

 

QUESTÃO 14  

 

O Ministério da Saúde,por meio da Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, definiu a Lista Nacional de 

Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados 

em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências. A respeito da Notificação Compulsória, 

é correto afirmar que: I- a notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou 

responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde; II- a notificação compulsória será realizada apenas diante 

da confirmação de doença ou agravo; III- a comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de 

notificação compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha 

conhecimento; IV- a notificação compulsória semanal será feita à Secretaria de Saúde do Município do local de 

atendimento do paciente somente com a confirmação de doença ou agravo de notificação compulsória. 

Estão corretas, apenas: 

A) II e IV. 

B) I, II e III. 

C) I e III. 

D) II, III e IV 

E) I e IV. 

 

 

  QUESTÃO 15  

 

 

Conforme o Ministério da Saúde, o CME (Central de Material e Esterilização) é uma unidade de apoio técnico aos 

serviços de saúde, destinada à recepção, expurgo, limpeza, descontaminação, preparo, esterilização, guarda e 

distribuição dos materiais utilizados nas diversas unidades de um estabelecimento de saúde. Considerando os 

aspectos relacionados às boas práticas para esterilização e desinfecção, assinale a alternativa correta: 

 

A) Produtos para saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia, não poderão ser submetidos à 

desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes à base de aldeídos. 

B) Considerando-se os tipos de materiais utilizados em unidades básicas de saúde, é desnecessário 

observar o fluxo de processamento de produtos da área suja para a área limpa. 
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C) As leitoras de indicadores biológicos e as seladoras térmicas devem ser calibradas, no 

mínimo, a cada dois anos. 

D) Para evitar que se tornem ilegíveis, os rótulos dos produtos para saúde processados em 

autoclave devem ser afixados nas embalagens imediatamente após terem sido submetidos ao processo 

de esterilização. 

E) Produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao 

processo de limpeza. 

 

 

QUESTÃO 16  

 

 

Fundamentado nos sinais e sintomas observados no exame dos pés de J.M.T., o grau de risco do pé 

diabético (GR) e a conduta de cuidado (C) que o enfermeiro deve adotar são: 

 
A) GR = 1; C = orientar sobre o uso calçados apropriados, preferencialmente do tipo “papete”, 

que permitem a exposição dos dedos afetados e agendar retorno anual para avaliação dos pés e controle. 

B) GR=1; C = considerar o uso de calçados adaptados e agendar retorno para acompanhamento a 

cada três a seis meses, com enfermeiro ou médico da Atenção Básica. 

C) GR = 2; C = encaminhar ao fisioterapeuta para avaliação e tratamento dos “dedos em garra” e 

agendar retorno a cada um a dois meses para acompanhamento com enfermeiro e/ou médico da atenção 

básica. 

D) GR = 2; C = encaminhar ao ortopedista para avaliação e conduta e agendar retorno a cada seis 

meses para acompanhamento com enfermeiro e/ou médico da atenção básica ou médico especialista. 

E) GR = 3; C = encaminhar ao ortopedista e cirurgião vascular para avaliação e conduta. 

QUESTÃO 17  

 

 
A COVID-19 é uma doença causada pelo novo coronavírus, denominado SARS- CoV-2, que apresenta 

um espectro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou 

oligossintomáticos e, aproximadamente, 20% dos casos detectados requerem atendimento hospitalar por 

apresentarem dificuldade respiratória, dos quais 5% podem necessitar de suporte ventilatório. 

Conforme o Manual de Orientações da COVID-19 da BVSMS (vírus SARS-CoV- 2) A transmissão 

ocorre, principalmente, de pessoa para pessoa e seu período de incubação, que é o tempo para que os 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

EDITAL Nº 120, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022. 
  

TRABALHO

13.04.1988

UNIÃO

primeiros sintomas apareçam, pode ser de 

  a dias. 

 

 

A) 1 a 14 . 

B) 2 a 14. 

C) 5 a 21. 

D) 5 a 6. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

QUESTÃO 18  

 

 

A identificação precoce dos casos de dengue é de vital importância para a tomada de decisões e implementação de 

medidas de maneira oportuna, visando principalmente evitar óbitos. A organização dos serviços de saúde, tanto na 

área de vigilância epidemiológica quanto na prestação de assistência médica, é necessária para reduzir a letalidade 

por dengue no país, bem como permite conhecer a situação da doença em cada região. A classificação da dengue, 

segundo a Organização Mundial da Saúde, na maioria das vezes é retrospectiva e depende de critérios clínicos e 

laboratoriais que nem sempre estão disponíveis precocemente, e alguns casos não se enquadram na referida 

classificação (dengue com complicações). Esses critérios não permitem o reconhecimento precoce de formas 

potencialmente graves, para as quais é crucial a instituição de tratamento imediato. A prova do laço é importante 

para a triagem do paciente suspeito de dengue, pois é a única manifestação hemorrágica do grau I de FHD 

representando a fragilidade capilar. A prova deverá ser realizada obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de 

dengue durante o exame físico. 

Referente à execução da Prova do Laço, assinale a alternativa incorreta: 

 

 

A) Desenhar um quadrado de 2,5cm de lado (ou uma área ao redor da falange distal do polegar) no 

antebraço da pessoa e verificar a PA (deitada ou sentada); 

B) Calcular o valor médio:(PAS+PAD)/2; 

C) Insuflar novamente o manguito até o valor médio e manter por 5 minutos em adultos (em crianças, 3 

minutos) ou até o aparecimento de petéquias ou equimoses; 

D) Insuflar novamente o manguito até o valor médio e manter por 5 minutos ou até o aparecimento de 

petéquias ou equimoses; 

E) Contar o número de petéquias no quadrado. A prova será positiva se houver 20 ou mais 
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petéquias em adultos e 10 ou mais em crianças; 

 

  QUESTÃO 19  

 

 

Cipriano Vasconcelos e Dário Pasche (2006), apontam que: “O Sistema Único de Saúde (SUS) é o 

arranjo organizacional do Estado brasileiro que dá suporte à efetivação da política de saúde no Brasil, e 

traduz em ação os princípios e diretrizes desta política. Compreende um conjunto organizado e articulado 

de serviços e ações de saúde, e aglutina o conjunto das organizações públicas de saúde existentes nos 

âmbitos municipal, estadual e nacional, e ainda os serviços privados de saúde que o integram 

funcionalmente para a prestação de serviços aos usuários do sistema, de forma complementar, quando 

contratados ou conveniados para tal fim”. Sobre os princípios e responsabilidades do Sistema Único de 

Saúde (SUS), é correto afirmar que: 

 

A) O princípio da Integralidade tem como objetivo diminuir as desigualdades. 

B) A Universalidade é o princípio que considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as 

suas necessidades. 

C) A Equidade objetiva diminuir as desigualdades, ou seja, tratar desigualmente os desiguais, 

investindo mais onde a carência é maior. 

D) A Equidade considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. 

Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de 

doenças, o tratamento e a reabilitação. 

E) O princípio da Integralidade garante que a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas 

e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às   ações e serviços deve ser 

garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características 

sociais ou pessoais. 

 

  QUESTÃO 20  

 

De acordo com a Lei Nº 855 DE 10 de maio de 2000, que , “DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS", do município de Terra de Areia, assinale a opção incorreta: 

 

A) Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo 
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público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura de termo pela 

autoridade competente e pelo compromissando. 

B) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a 

estágio probatório por período de 48 (quarenta e oito) meses, durante o qual a sua aptidão, 

capacidade e desempenho serão objeto de avaliação por comissão especialmente designada para 

este fim, com vista a aquisição da estabilidade. 

C) Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor. 

D) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a 

estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua aptidão, 

capacidade e desempenho serão objeto de avaliação por comissão especialmente designada para 

este fim, com vista a aquisição da estabilidade. 

E) Reversão é o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço público 

municipal, verificado em processo, que não subsistem os motivos determinantes da 

aposentadoria. 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Leia o trecho abaixo e responda o que se pede: 

 

 

O QUE FAZ AS COISAS DAREM CERTO 

 

 

Duas pessoas. Ambas têm a mesma escolaridade. A mesma origem social. As mesmas oportunidades. Por 

que a vida é generosa com uma e fecha a cara para a outra? O destino e a sorte têm pouco a ver com isso. O 

que tem a ver é o nosso comportamento. Coisas simples nas quais não prestamos atenção alguma. Coluna 

assumidamente autoajuda, aproveite a promoção. 

Vou me demorar no que me parece mais importante: a forma que cada um se comunica. A maioria dá o seu 

recado muito mal. Não estou me referindo apenas ao uso correto do português. A pessoa pode ser um 

acadêmico e mesmo assim ser um desastre ao transmitir o que pensa, o que deseja e quem é. Tampouco estou 

falando de sedução, xaveco. Estou falando de convocação para reuniões, convite para eventos, e-mails 

profissionais, bilhete para funcionários, mensagens de whatsapp, postagens no perfil do Face, e, claro, as 

conversas, todas elas: presenciais, telefônicas, gravação de áudios. A gente simplesmente reluta em deixar 

as coisas esclarecidas, não dá a informação completa, não contextualiza. É tudo racionado, fragmentado, e a 

culpa nem é dos atuais vícios tecnológicos: ser preguiçoso na comunicação vem da pré-história. Sempre foi 
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assim. As pessoas acreditam que as outras são adivinhas. 

“Olá, desculpe o atraso da resposta, fim do ano desorganiza a gente, mas vamos em frente, queremos muito 

fechar um bate-papo com você. Pode ser dia 25 de maio?” Exemplo que extraí da minha caixa de e-mails 

ontem, assinado por uma desconhecida. Fui checar na minha lista de excluídos se havia algum outro e-mail 

dela, pra tentar descobrir do que se tratava. Havia. De novembro, quando ela fez um convite em nome de 

uma empresa. Ressurgiu agora como se tivesse pedido licença para ir ao banheiro e voltado em 10 minutos. 

Não, não posso dia 25, obrigada, fica pra próxima. 

Fazemos isso o tempo todo: não nos apresentamos direito, não retornamos contatos, não damos coordenadas, 

não cumprimos o que prometemos, não deixamos lembretes, não confirmamos presença, não explicamos 

nossos motivos, não avisamos cancelamentos, não falamos toda a verdade, não tiramos as dúvidas, não 

perguntamos, não respondemos. Parece tudo tão desnecessário. Aí o universo não coopera e a gente não 

entende por quê. 

Além de se comunicar bem, há outros três grandes facilitadores na vida, coisas que interferem no modo como 

as pessoas nos analisam e que garantem nossa credibilidade: ser pontual, ser responsável e ser autêntico – 

esta última, das coisas mais cativantes, pois rara. Se o Papa Francisco não é presunçoso, por que raios você 

seria? É quase inacreditável: as coisas dão certo por fatores que estão totalmente ao nosso alcance 

Martha Medeiros 

 

 

QUESTÃO 01  

 

Na frase “Aí o universo não coopera e a gente não entende por quê.”, a linguagem é considerada: 

 

A) Informal. 

B) Regional. 

C) Formal. 

D) Vulgar. 

E) Culta. 

 

 

QUESTÃO 02  

 

 
Qual alternativa apresenta palavras com dígrafo, hiato e ditongo, nessa mesma ordem? 

 

A) Pessoas; parceiras; posição. 
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B) Triagem; aterros; informações. 

C) Ganham; ainda; empresas. 

D) Sobre; possibilidade; objetivo. 

E) Fechar; clientes; roupas. 

 

 

QUESTÃO 03  

Atendendo a norma-padrão, assinale a alternativa que completa corretamente a frase quanto à colocação 

do pronome destacado. 

A dengue pode ser evitada... 

A) ... tendo conscientizado-se acerca dos riscos do acúmulo de água. 

B) ...sempre certificando-se de não haver acúmulo de água. 

C) ... eliminando-se o acúmulo de água. 

D) ... quando exclui-se o acúmulo de água. 

E) ... não acumulando-se água. 

 

QUESTÃO 04  

 

 

Análises abrangentes mostram numerosas oportunidades para a harmonização… 

 

O segmento sublinhado que exerce, no contexto, a mesma função sintática que a do sublinhado acima está 

em: 

 

A) Podemos também revelar muitos outros segredos ainda bem guardados… 

B) … porque cada organismo seu, entre trilhões, é uma maravilha de miniaturização e 

automação. 

C) … podemos agregar inteligência à ocupação… 

D) Dentro das folhas ainda existem condições semelhantes. 

E) … determinando e regulando fluxos de substâncias e energias. 

 

 

QUESTÃO 05  

 

 

Assinale a alternativa que completa corretamente as frases: , entre 

analistas políticos, que, se o governo     essa política salarial e se o empresariado não   as perdas salariais    
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sérios problemas estruturais a serem resolvidos, e, quando os sindicatos , estará instalado o caos total. 

 

A) Comentam-se; manter; repor; haverão; intervierem. 

B) Comenta-se; mantiver; repuser; haverão; intervirem. 

C) Comenta-se; mantesse; repuser; haverão; intervierem. 

D) Comenta-se; mantiver; repuser; haverá; intervierem. 

E) Comentam-se; manter; repor; haverá; intervirem. 

 

QUESTÃO 06  

 

 

As infecções relacionadas à assistência à saúde constituem um problema grave e um grande desafio, exigindo 

dos responsáveis pelos serviços de saúde, ações efetivas de prevenção e controle. Tais infecções ameaçam 

tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde, podendo acarretar-lhes sofrimentos e resultar em gastos 

excessivos para o sistema de saúde. Podem, ainda, ter como efeito processos e indenizações judiciais, nos 

casos comprovados de negligência durante a assistência prestada. As recomendações da OMS para a 

higienização das mãos englobam cinco indicações, sendo justificadas pelos riscos de transmissão de 

microrganismos. O cumprimento dessas cinco etapas pode prevenir as infecções relacionadas à assistência à 

saúde e também auxiliar na racionalização do tempo do profissional de saúde quanto a essa prática. São elas: 

 

A) Antes de contato com o paciente. Antes da realização de curativos. Após risco de exposição a 

fluidos corporais. Após contato com o paciente. Após contato com áreas próximas ao paciente. 

B) Antes de contato com o paciente. Antes da realização de procedimento asséptico. Após risco 

de exposição a fluidos corporais. Após preencher formulários. Após contato com áreas próximas 

ao paciente. 

C) Antes de preencher formulários. Antes da realização de procedimento asséptico. Após risco de 

exposição a fluidos corporais. Após contato com o   paciente. Após contato com áreas 

próximas ao paciente. 

D) Antes de contato com o paciente. Antes da realização de procedimento asséptico. Após risco 

de exposição a fluidos corporais. Após contato com o paciente. Após contato com áreas próximas 

ao paciente. 

E) Antes de contato com o paciente. Antes da realização de procedimento asséptico. Após risco 

de exposição a fluidos corporais. Após comer. Após contato com áreas próximas ao 

paciente. 
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QUESTÃO 07  

 

Os sinais vitais são indicadores das funções vitais e podem orientar o diagnóstico inicial e acompanhar a 

evolução do quadro clínico de uma vítima. São considerados também como os sinais emitidos pelo nosso 

corpo de que suas funções vitais estão normais e que qualquer alteração indica uma anormalidade. Para o 

controle da Frequência Respiratória (FR) é importante que o profissional de enfermagem se atente aos 

intervalos entre inspiração e expiração, ao movimento torácico, ausência de esforço e ruídos. Observe as 

colunas abaixo e marque a opção que indica a resposta com a ordem CORRETA com relação aos principais 

tipos de alteração respiratória: 

 

 

I. FR abaixo da normal ( ) Dispneia 

II. FR acima da normal ( ) Apneia 

III. Dificuldade respiratória ( ) Bradipneia 

IV. Respiração facilitada em posição vertical ( ) Cheyne Stokes 

V. Parada respiratória ( ) Estertores 

VI. Aumento gradual na profundidade das respirações, seguido de 
decréscimo gradual dessa profundidade, 

com período de apneia subsequente 

( ) Taquipneia 

VII. Respiração ruidosa ( ) Ortopneia 

 

A) III - V - I - VI - VII - II – IV 

B) III - I - V - IV - II - VI – VII 

C) IV - I - VI - V - VII - II – III 

D) IV - V - VI - I - II - VII – III 

E) I - V - IV - II - VI – VII - III 

 

QUESTÃO 08  

 

O ditado popular “melhor prevenir do que remediar” se aplica perfeitamente à vacinação. Muitas doenças 

comuns no Brasil, e no mundo, deixaram de ser um problema de saúde pública por causa da vacinação 

massiva da população, porém ultimamente há algumas doenças voltando a ser notícia. Esse é o caso do 

sarampo, e por isso a necessidade de campanhas para mobilizar a população em geral. 
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Dentre as opções abaixo, escolha a correta: 

 

 

A) A vacina constituída na combinação de vírus vivos atenuados contra o sarampo, a caxumba, a 

rubéola e a varicela (catapora) é chamada de tetra viral. 

B) Deve ser previsto em normas de gerenciamento de resíduos o reaproveitamento de caixas 

coletoras de materiais perfurocortante, principalmente de seringas e agulhas de vacinas, a fim de 

garantir sustentabilidade econômica e ambiental. 

C) O aprazamento deve ser calculado e a data deve ser registrada com lápis na caderneta de 

saúde e no cartão de vacinação. Os registros devem ser guardados pelas pessoas imunizadas, pois 

é de responsabilidade exclusiva delas manter suas vacinas em dia. 

D) A vacina DTP confere imunidade para difteria, tétano, pertussis e hepatite B. 

E) No início das atividades diárias em sala de vacina, deve-se verificar a temperatura do(s) 

equipamento(s) de refrigeração, registrando-a no mapa de registro diário de temperatura. Todas 

as vacinas devem ser armazenadas entre -2ºC e +9ºC, sendo ideal +4ºC. 

 

 

QUESTÃO 09  

 

Conforme prescrito pelo médico plantonista, o técnico de enfermagem precisa administrar 40 UI de insulina 

NPH em um paciente diabético. A unidade dispõe de frascos de insulina 10 ml – 100 UI/ml e seringas de 3 

ml. Nesse caso, deve-se administrar: 

 

A) 0,5 ml; 

B) 0,4 ml; 

C) 1,0 ml; 

D) 1,5 ml; 

E) 1,9 ml. 

 

 

QUESTÃO 10  

 

 

O Programa Nacional de Controle de Acidentes por Animais Peçonhentos em seus mais de 10 anos de 

existência vem se consolidando no país, envolvendo a política de coordenação da produção e distribuição 

de antivenenos, capacitação de recursos humanos e vigilância epidemiológica dos acidentes em esfera 
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naciona. Em relação ao atendimento inicial de uma vítima de acidente com ofídios pela equipe de 

enfermagem, qual das condutas abaixo é incorreta? 

 

A) Lavar o local apenas com água, ou com água e sabão. 

B) Manter a vítima deitada. 

C) Manter o membro que sofreu a picada imobilizado. 

D) Realizar um torniquete logo acima da picada. 

E) Manter paciente hidratado. 

 

 

QUESTÃO 11  

 

 

A sequência ideal de ações para avaliação primária de pacientes vítimas de trauma para identificar fatores 

de risco à vida segue o mnemônico “A, B, C, D, E”, no qual cada letra indica algo a ser avaliado. A 

alternativa que descreve corretamente aquilo que deve ser avaliado na referida sequência de ações é: 

 

A) A-vias aéreas; B-respiração; C- nível de consciência; D- disfunção neurológica; E- 

evolução. 

B) A-vias aéreas; B-batimentos cardíacos; C-nível de consciência; D-distúrbios 

hemorrágicos; E-exposição. 

C) A-vias aéreas; B-respiração; C-circulação/hemorragias; D-

 disfunção neurológica; E-exposição. 

D) A-vias aéreas; B-batimentos cardíacos; C-circulação; D-

 distúrbios hemorrágicos; E-evolução. 

E) Nenhuma das alternativas. 

 

QUESTÃO 12  

 

 

De acordo com a Instrução Normativa referente ao Calendário Nacional de Vacinação, sobre a vacina 

pentavalente (garante a proteção contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra a bactéria 

haemophilus influenza tipo b, responsável por infecções no nariz, meninge e na garganta), é correto afirmar 

que deve-se: 

 

A) Administrar 1 (uma) dose aos 15 meses de idade em crianças que já tenham recebido a 
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primeira dose da vacina tríplice viral. Dose: 0,5 mL, via subcutânea. 

B) Administrar 3 (três) doses, aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses de idade, com intervalo de 

60 dias entre as doses. Dose: 0,5 mL, por via intramuscular. 

C) Administrar 3 (três) doses, aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses de idade, com intervalo de 

60 dias entre as doses. Dose: 0,5 mL, por via intradérmica. 

D) Administrar 3 (três) doses, aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses de idade, com intervalo de 

60 dias entre as doses. Dose: 0,5 mL, via intradérmica. 

E) Administrar a primeira dose aos 12 meses de idade. Dose: 0,5 mL, via subcutânea. 

 

 

QUESTÃO 13  

 

 
A avaliação primária, no atendimento a um paciente politraumatizado, deve ser rápida e eficiente com base 

em uma sequência lógica de ações que visam à manutenção da vida. Assinale a opção que indica a sequência 

correta segundo a ordem de prioridades. 

 

A) Vias aéreas e respiração; circulação; controle de sangramentos externos; estabilização da 

coluna; avaliação neurológica e exposição com controle de hipotermia. 

B) Controle de hemorragias exsanguinantes; respiração; circulação; vias aéreas; estabilização da 

coluna; prevenção de hipotermia e controle do ambiente. 

C) Avaliação neurológica; respiração e ventilação; circulação e controle de hemorragias; 

controle da coluna cervical; prevenção de hipotermia e controle do ambiente. 

D) Vias aéreas e proteção da coluna vertebral; circulação e controle de hemorragias; respiração e 

ventilação; avaliação neurológica; controle ambiental e de hipotermia. 

E) Hemorragias externas graves; vias aéreas e proteção da coluna vertebral; respiração e 

ventilação; circulação; avaliação neurológica e exposição e controle de hipotermia. 

 

 

QUESTÃO 14  

 

 

 

A cicatrização é um processo fisiológico dinâmico que busca restaurar a continuidade dos tecidos. O 

processo de cicatrização caracteriza-se por 03 fases. Cada fase possui atividades celulares muito específicas, 

que desencadeiam e impulsionam o processo de reparação tecidual. As 03 fases podem ocorrer ao mesmo 
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tempo, em diferentes áreas da lesão. Após a realização de um curativo, o técnico de enfermagem registrou, 

entre outras coisas, “presença de tecido de epitelização no leito da ferida.” Esse tipo de tecido é caracterizado 

por: 

A) Aspecto amarelo esverdeado, com presença de secreção purulenta. 

B) Aspecto vermelho vivo, brilhante, úmido e ricamente vascularizado. 

C) Coloração amarela ou branca, que adere ao leito da ferida e se apresenta como crostas 

grossas. 

D) Presença de crosta preta ou bem escura. 

E) Revestimento novo, rosado e frágil. 

 

 

  QUESTÃO 15  

 

 

A administração de medicamentos é uma parte essencial da prática de enfermagem que requer uma base de 

conhecimentos para permitir uma administração segura (POTTER; PERRY, 2013). Em relação às vias de 

administração de medicamentos, assinale a opção incorreta: 

A) A via intramuscular é preferível à via subcutânea quando são necessárias maiores 

quantidades de um produto farmacêutico 

B) Na via sublingual, o medicamento é colocado sob a língua para se dissolver e não deve ser 

deglutido. 

C) Muitos dos medicamentos que são administrados por via oral também podem ser 

administrados por via retal em forma de supositório. Nesse formato, o medicamento é misturado 

com uma substância cerosa, que se dissolve ou liquefaz depois de ter sido introduzida no reto. A 

absorção do medicamento é rápida, uma vez que o revestimento do reto é fino e a irrigação 

sanguínea é abundante. 

D) Para a via intratecal, insere-se uma agulha entre duas vértebras na parte inferior da coluna 

vertebral dentro do espaço ao redor da medula espinhal. Neste caso, o medicamento é injetado 

no canal medular. 

E) Na administração por via subcutânea, o medicamento deve ser injetado exatamente abaixo 

da epiderme. 
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QUESTÃO 16  

 

Segundo a Portaria nº 264/2020, do Ministério da Saúde, foi incluída mais uma doença na lista de Nacional 

de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos 

e privados em todo o território nacional. Que doença é essa? 

 

A) Doença de Chagas crônica. 

B) Tuberculose. 

C) Cólera. 

D) Febre Tifoide. 

E) Leptospirose. 

 

QUESTÃO 17  

 

 

A COVID-19 é uma doença causada pelo novo coronavírus, denominado SARS- CoV-2, que apresenta um 

espectro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou 

oligossintomáticos e, aproximadamente, 20% dos casos detectados requerem atendimento hospitalar por 

apresentarem dificuldade respiratória, dos quais 5% podem necessitar de suporte ventilatório. 

Conforme o Manual de Orientações da COVID-19 da BVSMS (vírus SARS-CoV- 2) A transmissão ocorre, 

principalmente, de pessoa para pessoa e seu período de incubação, que é o tempo para que os primeiros 

sintomas apareçam, pode ser de 

  a dias. 

 

 

A) 1 a 14 . 

B) 2 a 14. 

C) 5 a 21. 

D) 5 a 6. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

QUESTÃO 18  

 

 

A identificação precoce dos casos de dengue é de vital importância para a tomada de decisões e 

implementação de medidas de maneira oportuna, visando principalmente evitar óbitos. A organização 
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dos serviços de saúde, tanto na área de vigilância epidemiológica quanto na prestação de assistência 

médica, é necessária para reduzir a letalidade por dengue no país, bem como permite conhecer a situação 

da doença em cada região. A classificação da dengue, segundo a Organização Mundial da Saúde, na 

maioria das vezes é retrospectiva e depende de critérios clínicos e laboratoriais que nem sempre estão 

disponíveis precocemente, e 

alguns casos não se enquadram na referida classificação (dengue com 

complicações). Esses critérios não permitem o reconhecimento precoce de formas potencialmente 

graves, para as quais é crucial a instituição de tratamento imediato. A prova do laço é importante para a 

triagem do paciente suspeito de dengue, pois é a única manifestação hemorrágica do grau I de FHD 

representando a fragilidade capilar. A prova do laço deverá ser realizada obrigatoriamente em todos os 

casos suspeitos de dengue durante o exame físico. 

 

Referente à execução da Prova do Laço, assinale a alternativa incorreta: 

 

 

A) Desenhar um quadrado de 2,5cm de lado (ou uma área ao redor da falange distal do 

polegar) no antebraço da pessoa e verificar a PA (deitada ou sentada); 

B) Calcular o valor médio:(PAS+PAD)/2; 

C) Insuflar novamente o manguito até o valor médio e manter por 5 minutos em adultos (em 

crianças, 3 minutos) ou até o aparecimento de petéquias ou equimoses; 

D) Insuflar novamente o manguito até o valor médio e manter por 5 minutos ou até o 

aparecimento de petéquias ou equimoses; 

E) Contar o número de petéquias no quadrado. A prova será positiva se houver 20 ou mais 

petéquias em adultos e 10 ou mais em crianças; 

 

  QUESTÃO 19  

 

Cipriano Vasconcelos e Dário Pasche (2006), apontam que: “O Sistema Único de Saúde (SUS) é o arranjo 

organizacional do Estado brasileiro que dá suporte à efetivação da política de saúde no Brasil, e traduz em 

ação os princípios 

e diretrizes desta política. Compreende um conjunto organizado e articulado de serviços e ações de saúde, e 

aglutina o conjunto das organizações públicas de saúde existentes nos âmbitos municipal, estadual e 

nacional, e ainda os serviços privados de saúde que o integram funcionalmente para a prestação de serviços 

aos usuários do sistema, de forma complementar, quando contratados ou conveniados para tal fim”. Sobre 
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os princípios e responsabilidades do Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que: 

A) O princípio da Integralidade tem como objetivo diminuir as desigualdades. 

B) A Universalidade é o princípio que considera as pessoas como um todo, atendendo a todas 

as suas necessidades. 

C) A Equidade objetiva diminuir as desigualdades, ou seja, tratar desigualmente os desiguais, 

investindo mais onde a carência é maior. 

D) A Equidade considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. 

Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de 

doenças, o tratamento e a reabilitação. 

E) O princípio da Integralidade garante que a saúde é um direito de cidadania de todas as 

pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às   ações e serviços deve 

ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras 

características sociais ou pessoais. 

 

 

  QUESTÃO 20  

 

De acordo com a Lei Nº 855 DE 10 de maio de 2000, que , “DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS", do município de Terra de Areia, assinale a opção incorreta: 

 

A) Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo 

público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura de termo pela 

autoridade competente e pelo compromissando. 

B) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a 

estágio probatório por período de 48 (quarenta e oito) meses, durante o qual a sua aptidão, 

capacidade e desempenho serão objeto de avaliação por comissão especialmente designada para 

este fim, com vista a aquisição da estabilidade. 

C) Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor. 

D) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a 

estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua aptidão, 

capacidade e desempenho serão objeto de avaliação por comissão especialmente designada para 

este fim, com vista a aquisição da estabilidade. 
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E) Reversão é o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço público 

municipal, verificado em processo, que não subsistem os motivos determinantes da 

aposentadoria. 

 

MÉDICO VETERINÁRIO 

Leia o trecho abaixo e responda o que se pede: 

 

 

O QUE FAZ AS COISAS DAREM CERTO 

 

 

Duas pessoas. Ambas têm a mesma escolaridade. A mesma origem social. As mesmas oportunidades. Por 

que a vida é generosa com uma e fecha a cara para a outra? O destino e a sorte têm pouco a ver com isso. O 

que tem a ver é o nosso comportamento. Coisas simples nas quais não prestamos atenção alguma. Coluna 

assumidamente autoajuda, aproveite a promoção. 

Vou me demorar no que me parece mais importante: a forma que cada um se comunica. A maioria dá o seu 

recado muito mal. Não estou me referindo apenas ao uso correto do português. A pessoa pode ser um 

acadêmico e mesmo assim ser um desastre ao transmitir o que pensa, o que deseja e quem é. Tampouco 

estou falando de sedução, xaveco. Estou falando de convocação para reuniões, convite para eventos, e-mails 

profissionais, bilhete para funcionários, mensagens de whatsapp, postagens no perfil do Face, e, claro, as 

conversas, todas elas: presenciais, telefônicas, gravação de áudios. A gente simplesmente reluta em deixar 

as coisas esclarecidas, não dá a informação completa, não contextualiza. É tudo racionado, fragmentado, e 

a culpa nem é dos atuais vícios tecnológicos: ser preguiçoso na comunicação vem da pré-história. Sempre 

foi assim. As pessoas acreditam que as outras são adivinhas. 

“Olá, desculpe o atraso da resposta, fim do ano desorganiza a gente, mas vamos em frente, queremos muito 

fechar um bate-papo com você. Pode ser dia 25 de maio?” Exemplo que extraí da minha caixa de e-mails 

ontem, assinado por uma desconhecida. Fui checar na minha lista de excluídos se havia algum outro e-mail 

dela, pra tentar descobrir do que se tratava. Havia. De novembro, quando ela fez um convite em nome de 

uma empresa. Ressurgiu agora como se tivesse pedido licença para ir ao banheiro e voltado em 10 minutos. 

Não, não posso dia 25, obrigada, fica pra próxima. 

Fazemos isso o tempo todo: não nos apresentamos direito, não retornamos contatos, não damos 

coordenadas, não cumprimos o que prometemos, não deixamos lembretes, não confirmamos presença, não 

explicamos nossos motivos, não avisamos cancelamentos, não falamos toda a verdade, não tiramos as 

dúvidas, não perguntamos, não respondemos. Parece tudo tão desnecessário. Aí o universo não coopera e a 
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gente não entende por quê. 

Além de se comunicar bem, há outros três grandes facilitadores na vida, coisas que interferem no modo 

como as pessoas nos analisam e que garantem nossa credibilidade: ser pontual, ser responsável e ser 

autêntico – esta última, das coisas mais cativantes, pois rara. Se o Papa Francisco não é presunçoso, por que 

raios você seria? É quase inacreditável: as coisas dão certo por fatores que estão totalmente ao nosso alcance 

Martha Medeiros 

 

 

QUESTÃO 01  

 

Na frase “Aí o universo não coopera e a gente não entende por quê.”, a linguagem é considerada: 

 

A) Informal. 

B) Regional. 

C) Formal. 

D) Vulgar. 

E) Culta. 

 

 

QUESTÃO 02  

 

 

Qual alternativa apresenta palavras com dígrafo, hiato e ditongo, nessa mesma ordem? 

 

A) Pessoas; parceiras; posição. 

B) Triagem; aterros; informações. 

C) Ganham; ainda; empresas. 

D) Sobre; possibilidade; objetivo. 

E) Fechar; clientes; roupas. 

 

 
 

Atendendo a norma-padrão, assinale a alternativa que completa corretamente a frase quanto à colocação 

do pronome destacado. 

A dengue pode ser evitada... 

A) ... tendo conscientizado-se acerca dos riscos do acúmulo de água. 

QUESTÃO 03 
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B) ...sempre certificando-se de não haver acúmulo de água. 

C) ... eliminando-se o acúmulo de água. 

D) ... quando exclui-se o acúmulo de água. 

E) ... não acumulando-se água. 

 

QUESTÃO 04  

 

 

Análises abrangentes mostram numerosas oportunidades para a harmonização… 

 

O segmento sublinhado que exerce, no contexto, a mesma função sintática que a do sublinhado acima está 

em: 

 

A) Podemos também revelar muitos outros segredos ainda bem guardados… 

B) … porque cada organismo seu, entre trilhões, é uma maravilha de miniaturização e 

automação. 

C) … podemos agregar inteligência à ocupação… 

D) Dentro das folhas ainda existem condições semelhantes. 

E) … determinando e regulando fluxos de substâncias e energias. 

 

 

QUESTÃO 05  

 

 

Assinale a alternativa que completa corretamente as frases: , entre 

analistas políticos, que, se o governo     essa política salarial e se o empresariado não   as perdas salariais    

sérios problemas estruturais a serem resolvidos, e, quando os sindicatos , estará instalado o caos total. 

 

A) Comentam-se; manter; repor; haverão; intervierem. 

B) Comenta-se; mantiver; repuser; haverão; intervirem. 

C) Comenta-se; mantesse; repuser; haverão; intervierem. 

D) Comenta-se; mantiver; repuser; haverá; intervierem. 

E) Comentam-se; manter; repor; haverá; intervirem. 

 

QUESTÃO 06  

 

A síndrome do choque tóxico é uma doença transmitida por alimentos cujos sinais clínicos podem se 

apresentar a partir de 30 minutos do consumo do alimento (febre alta, hipotensão, exantema eritematoso 
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difuso e envolvimento de múltiplos órgãos, podendo progredir rapidamente para choque grave e intratável). 

O diagnóstico é feito clinicamente e por isolamento do microrganismo. É a intoxicação alimentar causada 

pela ingestão da exotoxina, termoestável produzida pela bactéria: 

A) Campylobacter jejuni. 

B) Staphylococcus aureus. 

C) Yersinia enterocolítica. 

D) Listeria monocytogenes. 

E) Clostridum botulinum] 

 

 

QUESTÃO 07  

 

O Guia Brasileiro de Boas Práticas Para Eutanásia em Animais define eutanásia como “[...] a indução da 

cessação da vida animal, por meio de métodos tecnicamente aceitáveis e cientificamente comprovados, 

observando sempre os princípios éticos”. Logo, esse procedimento preza pelo respeito ao animal e à ética. 

Um dos procedimentos aceitáveis sob restrição ( conforme anexo 1 da resolução CFMV nº 1000/2012) de 

acordo com o Guia indica para a realização da eutanásia em cães o emprego de: 

 

A) Embolia gasosa. 

B) Hidrato de cloral. 

C) Bloqueador neuromuscular. 

D) Anestesia geral seguida de cloreto de potássio. 

E) Descompressão. 

 

 

QUESTÃO 08  

 

As Inspeções de Produtos são um elemento chave do controle de qualidade, que ermitem verificar a 

qualidade do produto no local, em diferentes etapas do processo de produção e de forma prévia à sua 

expedição. No roteiro de inspeções de um processo de produção de alimentos, o item que atende às 

recomendações de boas práticas de fabricação e controle e que pode influir em grau não crítico na qualidade 

ou segurança dos produtos e dos trabalhadores em sua interação com os produtos e processos é considerado 

como: 
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A) Necessário. 

B) Imprescindível 

C) Recomendável. 

D) Informativo. 

E) Preponderante. 

 

 

QUESTÃO 09  

 

Conforme o Manual do Sistema Nacional de Informação Zoossanitária, as doenças erradicadas ou nunca 

registradas no país, que requerem a notificação imediata ao Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento de qualquer caso suspeito ou diagnóstico laboratorial, estão incluídas na categoria 1 da Lista 

de Doenças de Notificação Obrigatória. Assinale a alternativa que apresenta uma doença que pertence a essa 

categoria. 

 

A) Encefalomielite Equina Oeste. 

B) Encefalomielite Equina Venezuelana. 

C) Mormo. 

D) Encefalomielite Equina Leste. 

E) Anemia Infecciosa Equina. 

 

 

 

Embasado no Código de Ética do Médico Veterinário, o profissional deve denunciar às autoridades qualquer 

forma de agressão aos animais e ao seu ambiente. Dentro desse princípios e da legislação em vigor, 

Resolução 1.236 de 26 de outubro de 2018 que define e caracteriza crueldade, abuso e maus tratos contra 

animais vertebrados, dispõe sobre a conduta de médicos veterinários e 

zootecnistas e dá outras providências e a Resolução nº 877 de 15 de fevereiro de 2008 que dispõe sobre os 

procedimentos cirúrgicos em animais de produção e em animais silvestres, e cirurgias mutilantes em 

pequenos animais e dá outras providência, podemos afirmar: 

 

A) São considerados procedimentos proibidos na prática médico-veterinária: caudectomia, 

 
QUESTÃO 10 
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conchectomia e cordectomia em felinos e onicectomia em cães. 

B) São considerados procedimentos proibidos na prática médico- veterinária: corte de dentes e 

caudectomia em suínos neonatos e debicagem em aves. 

C) médico veterinário e o zootecnista têm o dever de prevenir e evitar atos de crueldade, abuso 

e maus-tratos, recomendando procedimentos de manejo, sistemas de produção, criação e 

manutenção alinhados com as necessidades fisiológicas, comportamentais, psicológicas e 

ambientais das espécies. 

D) É considerado maus tratos submeter animal, observada espécie, a trabalho ou a esforço físico 

por mais de seis horas ininterruptas sem que lhe sejam oferecidos água, alimento e descanso. 

E) A eutanásia, o abate e a depopulação para fins de controle sanitário, especialmente de 

animais sinantrópicos, são considerados maus-tratos. 

 

 

QUESTÃO 11  

 

 

A tuberculose bovina é uma entidade nosológica infectocontagiosa, crônica, causada pelo Mycobacterium 

bovis e caracteriza‐se pelo desenvolvimento de lesões granulomatosas, formando nódulos de distribuição 

focal ou difusa e de consistência firme no parênquima do órgão. Ao corte, observa‐se que estas lesões são 

bem delimitadas, apresentando no seu interior um conteúdo pastoso, de coloração amarelada e, algumas 

vezes, com áreas calcificadas. Considerando o achado de lesões tuberculosas na linha de inspeção, assinale a 

destinação correta da carcaça quanto ao tipo de lesão. 

 

 

A) Lesões tuberculosas encontradas em animais com caquexia – condenação total da carcaça. 

B) Lesões tuberculosas em animais febris ao exame ante mortem – rejeição parcial da carcaça. 

C) Lesões tuberculosas miliares em serosa – remoção das lesões e aproveitamento parcial por 

esterilização. 

D) Lesões tuberculosas localizadas e discretas em pleura ou peritônio parietal – condenação 

total da carcaça. 

E) Nenhuma opção correta. 

 

 

QUESTÃO 12  
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Podemos definir como um conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes ou condicionantes 

da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle 

das doenças ou agravos. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 

 

 

A) Notificação compulsória 

B) Epidemiologia 

C) Código de Defesa Agropecuária 

D) Código Sanitário 

E) Vigilância Epidemiológica 

 

 

QUESTÃO 13  

 

 

.      A construção de um sistema de informação para a vigilância ambiental em saúde que integre aspectos 

de saúde e de meio ambiente, permite a produção de informações estatísticas facilitadoras da interpretação 

da dinâmica com os demais sistemas, possibilitem a construção e identificação de indicadores de saúde 

ambiental. Essas estatísticas podem ser produzidas por meio da interação dos registros dos diversos 

sistemas da área de saúde com dados ambientais, gerando 

indicadores que correlacionem variáveis das duas áreas. A Vigilância Ambiental em Saúde deverá dispor de 

informações específicas dos seguintes sistemas: 

 

I. Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Fatores Biológicos; 

II. Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Contaminantes Ambientais; II . 

Sistema de Informação de Vigilância em Saúde Relacionado à Qualidade da Água de 

Consumo Humano (Siságua); 

IV. Sistema de Informação de Vigilância em Saúde Relacionado a Desastres Naturais. 

 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
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C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

E) Nenhum item está correto. 

 

 

QUESTÃO 14  

 

 

 

O Ministério da Saúde estabelece a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e 

eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. A 

ocorrência de suspeita ou confirmação de eventos de saúde pública, doenças e agravos listados, de acordo 

com a portaria vigente (PRC n° 4, de 28 de setembro de 2017, Anexo 1 do Anexo V (Origem: PRT MS/GM 

204/2016, Anexo 1), e/ou a notificação de surto, são de comunicação obrigatória à autoridade de saúde, 

realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos 

ou privados. Sobre as doenças de notificação obrigatória, assinale a alternativa correta: 

 

A) O mormo é uma zoonose infectocontagiosa causada pela bactéria Burkholderia mallei que 

acomete primeiro os equídeos (cavalos, burros e mulas) e pode ser transmitida eventualmente a 

outros animais e ao ser humanos, sendo necessário notificação mensal de qualquer caso suspeito. 

B) Salmonella enteritidis(SE) é um dos sorovares de maior distribuição no mundo. As aves 

podem ser portadoras sadias da bactéria e constituir-se em veículo de difusão para outras espécies 

e humanos, provocando brotes endêmicos de toxi-infecções, por consumo de produtos avícolas 

geralmente conservados ou elaborados de forma deficiente. A Salmonella (S. enteritidis) em aves 

é uma doença de notificação imediata de qualquer caso confirmado. 

C) A parvovirose suína é uma virose de alta prevalência e distribuição universal. Os sinais da 

infecção são constatados, principalmente, em fêmeas não imunes no início de sua vida 

reprodutiva, caracterizados por morte embrionária, mumificação, natimortos, abortos e 

leitegadas pequenas. Ela se desenvolve basicamente em fêmeas suínas sorologicamente 

negativas que são infectadas pelo parvovirus durante a primeira metade da gestação. A 

Parvovirose suína é uma doença de notificação imediata de qualquer caso confirmado. 

D) A leishmaniose era, primariamente, uma zoonose caracterizada como doença de caráter 

eminentemente rural. Mais recentemente, vem se expandindo para áreas urbanas de médio e 

grande porte e se tornou crescente problema de saúde pública no país e em outras áreas do 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0004_03_10_2017.html
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continente americano, sendo uma endemia em franca expansão geográfica. É uma doença 

sistêmica, caracterizada por febre de longa duração, perda de peso, astenia, adinamia e anemia, 

dentre outras manifestações. Quando não tratada, pode evoluir para óbito em mais de 90% dos 

casos. Requer notificação imediata de qualquer caso suspeito. 

E) A Epididimite ovina (Brucella ovis), é causada pela Brucella ovis, e está presente em 

algumas regiões do Brasil, conforme inquéritos sorológicos. Requer notificação imediata de 

qualquer caso suspeito. 

 

  QUESTÃO 15  

 

 

 
A Raiva é uma zoonose viral que se caracteriza como uma encefalite progressiva aguda e letalidade de 

aproximadamente 100%, considerando casos raros de cura. O vírus rábico, contido na saliva do animal, 

penetra no organismo  principalmente por meio de mordedura e, mais raramente, pela arranhadura e 

lambedura de mucosas. No ciclo urbano, as principais fontes de infecção são o cão e o gato. No Brasil, o 

morcego é o principal responsável pela manutenção da cadeia silvestre. Outros reservatórios silvestres são: 

raposa, canídeos silvestres, gato-do- mato, jaritataca, guaxinim e macacos. Nos cães e nos gatos, a 

eliminação de vírus pela saliva ocorre entre dois a cinco dias antes do aparecimento dos sinais clínicos, 

persistindo durante toda a evolução da doença. A morte do animal ocorre, em média, entre cinco a sete dias 

após a apresentação dos sintomas. Os quirópteros podem albergar o vírus por longo período, sem 

sintomatologia aparente. O trabalho a ser desenvolvido pelos serviços de vigilância de zoonoses deve 

considerar a situação epidemiológica de cada região e estado, quanto à presença da(s) variante(s) 

circulante(s), para determinar as medidas de controle a serem tomadas. Essas medidas pressupõem que: 

 

A) Para áreas em que variante de canídeos silvestres (AgV2) foi encontrada, recomenda-se que 

a vacinação deve ser feita por bloqueio de foco, uma vez que se sabe do alto potencial de 

disseminação das variantes de animais silvestres em meio urbano. 

B) Para áreas em que há circulação das variantes do vírus rábico de cães e gatos, é fundamental 

monitorar a circulação viral (AgV7 e VR1), enviando, quando possível, amostras de animais 

silvestres encontrados mortos, tais como morcegos, saguis, canídeos silvestres, guaxinins, entre 

outros. 

C) Para áreas em que as variantes sejam as de morcego (AgV3, AgV4 e/ou AgV6), encontradas 

em cão ou gato, a vacinação deve ser feita por bloqueio de foco, uma vez que alguns estudos 
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demonstram que a disseminação do vírus é menor por essas variantes. 

D) Para áreas em que a variante prevalente seja a AgV1 e/ou AgV2*, quando houver a 

ocorrência de cão ou gato positivo, deve-se realizar o controle e o bloqueio de foco em até duas 

semanas, priorizando a vacinação anual ou semestral devido ao risco dessa epizootia. 

E) Para áreas em que a variante prevalente seja a AgV1 e/ou AgV2*, quando houver a ocorrência 

de cão ou gato positivo, deve-se realizar o controle e o bloqueiode foco em até duas semanas, 

sendo dispensável a vacinação anual ou semestral devido ao risco dessa epizootia 

 

 

QUESTÃO 16  

 

O código de ética é um instrumento normativo referencial para o exercício profissional. É neste documento 

que conhecemos os nossos direitos e deveres profissionais em uniformidade de comportamento, a partir de 

uma conduta exemplar. Seu texto é definido por resolução do CFMV, após aprovação de sua plenária e 

pode passar por atualizações. Todos os profissionais têm o dever de conhecer e seguir o código profissional 

da Medicina Veterinária para sua proteção e para a prestação de um serviço de excelência à sociedade. De 

acordo com o Código de Ética do Médico Veterinário é direito do médico veterinário escolher livremente 

seus clientes ou pacientes, com exceção dos seguintes casos: 

 

I. Quando não houver outro médico veterinário na localidade onde exerça sua atividade; 

II. Nos casos de emergência ou de perigo imediato para a vida do homem; II . Nos 

casos de emergência ou de perigo imediato para a vida do animal; IV.Quando outro 

colega requisitar espontaneamente sua colaboração. 

Dos itens acima: 
 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

C) Todos os itens estão corretos. 

D) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

E) Nenhuma alternativa correta. 

 

 

QUESTÃO 17  
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Considerando a Lei nº 5517/68, que dispõe sobre o exercício da profissão de médico veterinário e cria os 

Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária, é CORRETO afirmar que: 

 

A) As atividades de inspeção e a fiscalização sob o ponto de vista sanitário, higiênico e 

tecnológico dos matadouros, frigoríficos, fábricas de banha e gorduras em que se empregam 

produtos de origem animal, usinas e fábricas de laticínios podem ser exercidas pelos médicos 

veterinários e zootecnistas. 

B) De acordo com Art. 6.º, constitui competência do médico veterinário e do zootecnista no 

exercício de atividades ou funções públicas e particulares relacionadas com as pesquisas, o 

planejamento, a direção técnica, o fomento, a orientação e a execução dos trabalhos de qualquer 

natureza relativos à produção animal e às indústrias derivadas, inclusive às de caça e pesca; o 

estudo e a aplicação de medidas de saúde pública no tocante às doenças de animais 

transmissíveis    ao homem; a   avaliação   e   peritagem relativas aos animais para fins 

administrativos de crédito e de seguro; a responsabilidade pelas fórmulas e preparação de 

rações para animais e a sua fiscalização; a participação nos exames dos animais para efeito de 

inscrição nas Sociedades de Registros Genealógicos. 

C) De acordo com o Art. 3.º, o exercício das atividades profissionais só será permitido aos 

portadores de carteira profissional expedida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária ou 

pelos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária criados na presente lei, porém não se 

aplicam aos profissionais estrangeiros contratados em caráter provisório pela União, pelos 

Estados, pelos Municípios ou pelos Territórios, para função específica de competência privativa 

ou atribuição de médico veterinário, bem como às pessoas que já exerciam função ou atividade 

pública de competência privativa de médico veterinário na data da publicação do Decreto-lei nº 

23.133, de 9 de setembro de 1933. 

D) De acordo com o Art. 8.º, o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) tem por 

finalidade somente a fiscalização do exercício profissional diretamente ou por intermédio dos 

Conselhos Regionais de Medicina Veterinária (CRMVs). 

E) Considerando o capítulo V, das penalidades, refere-se que o poder de disciplinar e aplicar 

penalidades aos médicos veterinários compete exclusivamente ao Conselho Federal. 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

EDITAL Nº 120, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022. 
  

TRABALHO

13.04.1988

UNIÃO

QUESTÃO 18  

 

A portaria nº 204 do Ministério da Saúde define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, 

agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. 

Para fins de notificação compulsória de importância nacional, esta portaria considera alguns conceitos. A 

referida portaria conceitua agravo como: ‘qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, 

provocado por circunstâncias nocivas, tais como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso de 

drogas ou lesões decorrentes de violências interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão 

autoprovocada. Na mesma portaria, Epizootia de define como: 

 

A) Enfermidade ou estado clínico, independente de origem ou fonte, que represente ou possa 

representar um dano significativo para os seres humanos. 

B) Situação que pode constituir potencial ameaça à saúde pública, como a ocorrência de surto 

ou epidemia, doença ou agravo de causa desconhecida, alteração no padrão clínico 

epidemiológico das doenças conhecidas. 

C) Modelo de vigilância realizada a partir de estabelecimento de saúde estratégico para a 

vigilância de morbidade, mortalidade ou agentes etiológicos de interesse para a saúde pública. 

D) Nenhuma alternativa correta. 

E) Doença ou morte de animal ou de grupo de animais que possa apresentar riscos à saúde 

pública 

 

  QUESTÃO 19  

 

 
Cipriano Vasconcelos e Dário Pasche (2006), apontam que: “O Sistema Único de Saúde (SUS) é o arranjo 

organizacional do Estado brasileiro que dá suporte à efetivação da política de saúde no Brasil, e traduz em 

ação os princípios e diretrizes desta política. Compreende um conjunto organizado e articulado de serviços 

e ações de saúde, e aglutina o conjunto das organizações públicas de saúde existentes nos âmbitos 

municipal, estadual e nacional, e ainda os serviços privados de saúde que o integram funcionalmente para 

a prestação de serviços aos usuários do sistema, de forma complementar, quando contratados ou 

conveniados para tal fim”. Sobre os princípios e responsabilidades do Sistema Único de Saúde (SUS), é 

correto afirmar que: 

A) O princípio da Integralidade tem como objetivo diminuir as desigualdades. 
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B) A Universalidade é o princípio que considera as pessoas como um todo, atendendo a todas 

as suas necessidades. 

C) A Equidade objetiva diminuir as desigualdades, ou seja, tratar desigualmente os desiguais, 

investindo mais onde a carência é maior. 

D) A Equidade considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. 

Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de 

doenças, o tratamento e a reabilitação. 

E) O princípio da Integralidade garante que a saúde é um direito de cidadania de todas as 

pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às   ações e serviços deve 

ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras 

características sociais ou pessoais. 

 

 

  QUESTÃO 20  

 

Zoonoses são doenças transmitidas pelos animais aos seres humanos. De acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), existem mais de 200 tipos de zoonoses. Cerca de de 60% das doenças 

infecciosas humanas têm sua origem em animais; pelo menos 75% das doenças infecciosas emergentes 

dos ser humano, incluindo Ebola, HIV e gripe, têm origem animal; 5 novas doenças humanas aparecem 

todos anos e 3 delas são de origem animal. Por todo o mundo, as zoonoses respondem por 62% da Lista 

de Doenças de Notificação Compulsória. 

A Febre Amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus do gênero Flavivírus e 

possui dois ciclos de transmissão: silvestre e urbano. Essa zoonose apresenta sintomatologia e patologia 

similares entre o homem e os animais suscetíveis. Em relação à Febre Amarela, analise as assertivas abaixo, 

assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

( ) O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados e não há transmissão direta 

de pessoa a pessoa. 

( ) A doença tem importância epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de 

 

disseminação em áreas urbanas infestadas pelo mosquito Aedes aegypti. 

( ) Os casos que ocorrem no Brasil são de Febre Amarela Silvestre (FAS), ou seja, o vírus é transmitido por 

mosquitos que vivem em áreas de mata. 
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( ) Pelo fato do vírus circular nas matas, ele atinge primeiro os macacos (bugios), que são os primatas 

não humanos mais comuns no RS. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

A) V – F – F – V. 

B) V – V – V – V. 

C) V – F – F – F. 

D) F – F – F – V. 

E) F – V – V – F. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 1 

Indique a alternativa em que a lacuna se completa com rr. 

(A) Leitu__a. 

(B) Solitá__io.  

(C) Since__o. 

(D) Ba__ata 

(E) Maca__ão 

 

QUESTÃO 2 

Complete as lacunas e assinale a alternativa correta:  

 

Ele foi almoçar ______. 

Esta casa será minha e ______. 

Eu devolverei o ______ livro. 

 

(A) Consigo, sua, vosso. 

(B) Contigo, nossa, teu.  

(C) Comigo, sua, seu. 

(D) Comigo, de você, teu. 

(E) Comigo, sua, meu. 

 

QUESTÃO 3 

Na frase: “Motoristas que trafeguem sob o efeito de bebidas alcoólicas são considerados um risco no trânsito”. Qual 

das opções melhor substituem a palavra sublinhada:  

(A) Coordenem. 
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(B) Dirigem. 

(C) Garantam. 

(D) Compreendam. 

(E) Cooperam  

 

QUESTÃO 4 

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente de acordo com a norma culta da língua, 

considerando o uso de letras maiúsculas e minúsculas.  

 

(A) João, maria, mesa. 

(B) Fortaleza, São Paulo, pedro. 

(C) Eduardo, Bruna, Maria.  

(D) Natal, Senhoria, Prima. 

(E) Rio Grande do Sul, morcego, recife. 

 

QUESTÃO 5 

Assinale a única palavra que se encontra no diminutivo. 

 

(A) Plantinha. 

(B) Rainha. 

(C) Sobrinha.  

D) Farinha. 

E) Bainha 

 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 6 

Helena comprou 20 saquinhos, e colocou 03 pirulitos em cada um, para distribuir para as crianças do seu bairro. 

Qual é o número total de pirulitos que Helena comprou? 

 

(A) 50.  

(B) 60.  

(C) 30.  

(D) 20. 

(E) 40 

 

QUESTÃO 7 

Os alunos do 3.º ano plantaram 05 fileiras de árvores, todas com a mesma quantidade. Abaixo temos uma imagem 

das fileiras plantadas. Quantas árvores os alunos plantaram? 
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(A) 40.  

(B) 15. 

(C) 25.  

(D) 50. 

(E) 35 

 

QUESTÃO 8 

Na figura a seguir, temos a foto do bolo de aniversário do meu filho. O bolo tem a quantidade de velas 

correspondentes à sua idade. Quantos anos meu filho tem?  

 

 
 

A) 11 anos.  

B) 13 anos. 

C) 10 anos.  

D) 12 anos. 

E) 09 anos 

 

QUESTÃO 9 

Carlos participou da corrida de Mountain Bike, que ocorreu no seu município. Ele ficou no centésimo segundo 

lugar. Marque a opção em que se encontra este número:  

 

(A) 302º  

(B) 202º  

(C) 102º  

(D) 22º  

(E) 24º 
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QUESTÃO 10 

Um livro tem 85 páginas. Sabendo que já foram lidas 58, o número de páginas que ainda serão lidas é: 

 

(A) 37 

(B) 25  

(C) 35  

(D) 27  

(E) 30 

  

 

CONHECIMENTO ESPECIFICO 

 

 

QUESTÃO 11 

É indicado para a adequada secagem das mãos nos banheiros públicos:  

(A) Papel vegetal. 

(B) Toalha felpuda. 

(C) Toalha de tecido macio.  

(D) Secagem natural. 

(E) Toalhas de papel. 

 

QUESTÃO 12 

Durante a lavagem do corredor da creche em que trabalha, para evitar acidente, Bianca sinalizou corretamente o 

ambiente. Ela usou qual placa? 

 

(A)  

 

 

 

___________________________________ 

 

 

 (B)  
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___________________________________ 

(C)  

 

 

___________________________________ 

 

(D)  

___________________________________ 

 

(E)  

 

 

QUESTÃO 13 

Com relação às cores de recipientes utilizados para coleta seletiva (reciclagem), é correto afirmar que:  

 

(A) Recipientes vermelhos são destinados aos vidros. 

(B) Recipientes verdes são destinados a resíduos perigosos.  

(C) Recipientes amarelos são destinados a orgânico.  

(D) Recipientes roxos / lilás são destinados ao lixo orgânico.  

(E) Recipientes azuis são destinados aos papéis.  

 

QUESTÃO 14 

São atitudes corretas ao manipular alimentos:  

 

(A) Estar sempre arrumado, com brincos, anéis e pulseiras. 

 (B) Usar cabelos soltos. 

 (C) Estar sempre com as unhas cortadas e sujas. 

(D) Só lavar as mãos se tiver ido ao banheiro. 

(E) Lavar as mãos e tomar cuidado especial com as unhas mantendo-as sempre limpas. 

 

QUESTÃO 15 

Dentre as alternativas qual sequência contém materiais indispensáveis para a limpeza: 

 

(A) Panos, esponja, balde, vassoura. 

(B)  Detergente, luva, faca, lustra-móveis. 
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(C) Luvas, pá, vassoura, secadora. 

(D) Escova, desinfetante, balde, trena. 

(E) Capacete, máscara, avental, panos. 

 

QUESTÃO 16 

Entre as alternativas abaixo, indique a que é considerada um procedimento ecológico correto: 

 

(A) Somente descartar o óleo de cozinha no ralo da pia.  

(B) Descartar pneus velhos no leito de rios. 

(C) Reutilizar água sempre que possível.  

(D) Descartar lixo em terrenos baldios 

(E) Abandonar lixo eletrônico na mata. 

 

 

QUESTÃO 17 

Com base nas noções básicas dos primeiros socorros qual das alternativas está INCORRETA: 

 

(A) Manter a calma e a serenidade frente a situação inspirando confiança. 

(B) Demonstrar pânico geral e frente a situação, tirar fotos e aglomerar pessoas ao redor do acidentado. 

(C) Contactar o serviço de atendimento emergencial do Corpo de Bombeiro ou SAMU. 

(D) Manter o acidentado vivo até a chegada do atendimento. 

(E) Impedir que testemunhas removam ou manuseiem o acidentado, afastando-as do local do acidente. 

 

LEGISLAÇÃO 

Conforme Lei Municipal nº 855/2000 

 

QUESTÃO 18 

A licença dada ao servidor que for convocado para o serviço militar ou outro encargo de segurança nacional é 

chamada: 

(A) Licença para Concorrer a Cargo Eletivo. 

(B) Licença para Tratar de Interesses Particulares. 

(C) Licença para Desempenho de Mandato Classista. 

(D) Licença para Qualificação Profissional. 
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(E) Licença para o Serviço Militar. 

 

QUESTÃO 19 

O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um adicional de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento do 

cargo. Considera-se trabalho noturno para efeitos deste adicional, o executado entre as ________ de um dia e 

as_______ do dia seguinte. 

 

Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas. 

 

(A) 00h / 08h 

(B) 08h / 18h  

(C) 22h / 05h 

(D) 18h / 00h 

(E) 22h / 18h 

 

QUESTÃO 20 

O exercício de atividade em condições de insalubridade, assegura ao servidor a percepção de um adicional segundo 

a classificação nos graus máximo, médio e mínimo. Assinale a alternativa que apresente a respectiva porcentagem: 

(A) 100%, 80% e 70% 

B) 70%, 60% e 50% 

C) 50%, 40% e 30% 

D) 40%, 20% e 10% 

E) 10%, 5% e 1% 


