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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Poluição visual: entenda seus impactos 
 

Poluição visual é o excesso de elementos visuais criados 
pelo homem que são espalhados, geralmente, em grandes 
cidades e que promovem certo desconforto visual e espa-
cial. Esse tipo de poluição pode ser causado por anúncios, 
propagandas, placas, postes, fios elétricos, lixo, torres de 
telefone, entre outros. 

A poluição visual, que atua junto com a poluição 
luminosa, está muito presente nos grandes centros urbanos 
por conta da enorme quantidade de anúncios publicitários e 
sua não harmonia com o ambiente, desviando exagerada-
mente a atenção dos habitantes. 

Além dos danos estéticos, este tipo de poluição pode ser 
perigoso para motoristas e outras pessoas. Um prédio feito 
de vidro pode refletir a luz do sol, criando uma poluição visual 
que obstrui a visão de quem guia veículos nas vias. Também 
os anúncios publicitários situados perto de malhas viárias 
podem distrair os motoristas enquanto dirigem, causando 
acidentes. 

Problemas como estresse e desconforto visual também 
estão relacionados com a poluição visual. Um estudo recente 
da Universidade A&M, do Texas, nos EUA, demonstrou como 
a poluição visual está relacionada a esses problemas. Depois 
de ter realizado situações estressantes, as pessoas estudadas 
utilizaram dois tipos de avenidas: uma em direção ao interior 
com poucos ou nenhum anúncio publicitário e a outra cheia 
de anúncios e demais elementos que são causas de poluição 
visual. Os níveis de estresse diminuíram rapidamente nos 
indivíduos que utilizaram o primeiro tipo de avenida, enquan-
to permaneceu alta naqueles que utilizaram o segundo tipo. 

Outros danos negativos do excesso de anúncios 
publicitários são o incentivo ao consumo, que pode gerar 
problemas, como obesidade, tabagismo, alcoolismo e o 
aumento de geração de resíduos (seja por conta do anúncio 
em si ou do descarte dos produtos oferecidos pela 
publicidade). [...] 

Aqui no Brasil é fácil perceber o impacto da poluição 
visual em épocas de eleições. Além do estresse e do 
incômodo gerados pela propaganda eleitoral, o peso 
ambiental da distribuição de panfletos com o número dos 
candidatos (o famoso “santinho”) é imenso. [...] 

Para inibir ou controlar esse tipo de poluição, uma 
possibilidade é criação de leis regulamentando o uso de 
anúncios publicitários, que são os principais causadores 
desse tipo de dano. Em São Paulo e em algumas outras 
cidades, houve a implantação de regulamentações, que 
ordenam a paisagem do município e visam equilibrar os 
elementos que compõem a paisagem urbana, restringindo a 
publicidade externa como outdoors, faixas, cartazes e 
totens. 

(Poluição visual: entenda seus impactos. Texto adaptado. 
Disponível em: https://www.ecycle.com.br/2738-poluicao-visual. 

Acesso em: 20/01/2019.) 

Questão 01 
Em relação ao texto lido, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) São Paulo é pioneira na implantação de regulamenta-

ções para ordenar a paisagem do município. 
(     ) A poluição visual está muito presente tanto nos gran-

des centros urbanos quanto nas pequenas cidades. 
(     ) O impacto da poluição visual provocada em épocas de 

eleições, com a distribuição dos santinhos, é irrelevante. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F. 
B) V, F, F. 
C) F, V, V. 
D) V, V, V.  
 
Questão 02 
A oração “Um prédio feito de vidro pode refletir a luz do 
sol, (...)” (3º§) contém uma locução verbal. Sobre essa 
locução, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para 
as falsas. 
(     ) O verbo flexionado é identificado como verbo auxiliar. 
(     ) O verbo flexionado é identificado como verbo principal. 
(     ) Ela é composta por um verbo principal em uma de suas 

formas nominais e um verbo flexionado. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F.  
B) V, F, V. 
C) F, V, V. 
D) F, V, F. 
 
Questão 03 
Essa mesma oração também contém uma locução adjetiva. 
Em qual das orações, a locução adjetiva NÃO corresponde 
ao adjetivo informado? 
A) Ele tem uma cabeça de velho. (senil)  
B) Maria exerce um trabalho de mestre. (magistral) 
C) O índice de chuva aumentou nos últimos dias. (fluvial) 
D) Meu filho amanheceu com dor de garganta hoje. (gutural)  
 
Questão 04 
Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras podem ou 
não receber acento, como as palavras evidenciadas no 5º§ 
“resíduos” e “produtos”. Relacione adequadamente as 
colunas a seguir. 
1. Proparoxítona. 
2. Paroxítona. 
3. Oxítona. 
(     ) Biceps. 
(     ) Ananas. 
(     ) Mediuns. 
(     ) Lampada. 
(     ) Pessegos. 
A sequência está correta em 
A) 1, 2, 2, 3, 3.   
B) 2, 3, 2, 1, 1. 
C) 2, 3, 3, 1, 1.  
D) 3, 2, 2, 3, 3.  
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Questão 05 
Sobre o substantivo “homem”, evidenciado no texto, ana-
lise as afirmativas a seguir. 
I. O aumentativo é “homão”. 
II. O diminutivo é “homúnculo”. 
III. Classifica-se como derivado. 
IV. Não forma nomes compostos. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.  
B) I e III. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
 
Questão 06 
“Desconforto” é uma palavra formada por um prefixo que 
possui o sentido de ação contrária. Qual dos prefixos a 
seguir NÃO corresponde ao sentido apresentado? 
A) Hipérbole (hiper- = excesso).  
B) Adjunto (ad- = aproximação).  
C) Introversão (intro- = movimento para dentro). 
D) Perímetro (peri- = posição ou movimento para fora). 
 
Questão 07 
No trecho “(...) restringindo a publicidade externa como 
outdoors, faixas, cartazes e totens.” (7º§), as vírgulas 
foram utilizadas para: 
A) Isolar orações intercaladas. 
B) Indicar a supressão de um verbo.   
C) Separar elementos que exercem a mesma função sintática. 
D) Indicar a supressão de uma palavra ou de um grupo de 

palavras. 
 
Questão 08 
Com relação ao emprego do que em “(...) criando uma 
poluição visual que obstrui a visão de quem guia veículos 
nas vias” (3º§), é correto afirmar que ele: 
A) É um pronome relativo. 
B) Retoma danos estéticos.  
C) É uma conjunção integrante.  
D) Retoma o substantivo luz do sol. 
 
Questão 09 
Observe o emprego da palavra destacada “Também os 
anúncios publicitários situados perto de malhas viárias 
podem distrair os motoristas enquanto dirigem, causando 
acidentes.” (3º§). Trata-se de um(uma): 
A) Conjunção que exprime tempo. 
B) Advérbio que exprime finalidade. 
C) Conjunção que exprime finalidade. 
D) Advérbio de duração que exprime tempo.  
 
Questão 10 
Os vocábulos “espalhados” e “estressantes” são exemplos 
de dígrafos. O mesmo ocorre com: 
A) chave; ninho; cresço; excelente. 
B) minhoca; blusa; palhaço; prática. 
C) chapéu; problema; criança; bloco. 
D) livraria; carroceiro; trigo; dignidade. 

Questão 11 
Em “Um estudo recente da Universidade A&M, do Texas, 
nos EUA, demonstrou como a poluição visual está relacio-
nada a esses problemas.” (4º§), registra-se alguns adjuntos 
adnominais. Sendo assim, é correto afirmar que eles: 
A) Assumem a posição de núcleo. 
B) São termos essenciais da oração.  
C) Determinam ou caracterizam um núcleo.  
D) Não determinam ou caracterizam um núcleo. 
 
Questão 12 
Na oração “Aqui no Brasil é fácil perceber o impacto 
da poluição visual em épocas de eleições.” (6º§), o trecho 
destacado corresponde a um: 
A) Objeto direto.  
B) Objeto indireto. 
C) Adjunto adnominal. 
D) Predicativo do sujeito. 
 
Questão 13 
O trecho “Para inibir ou controlar esse tipo de poluição, 
uma possibilidade é criação de leis regulamentando o uso 
de anúncios publicitários (...)” (7º§) é formado por orações 
_____________, que estabelecem entre si uma 
__________________. Logo, a preposição “para” pode ser 
substituída pela expressão _________________”. Assinale 
a alternativa que completa correta e sequencialmente o 
trecho anterior. 
A) coordenadas / finalidade / com o propósito de 
B) subordinadas / explicação / com a intenção de 
C) subordinadas / finalidade / com a finalidade de 
D) coordenadas / explicação / com o propósito de 
 
Questão 14 
Sobre o uso do “quem” em “(...) criando uma poluição 
visual que obstrui a visão de quem guia veículos nas vias.” 
(3º§), analise as afirmativas a seguir. 
I. Assume a posição de sujeito agente da última oração. 
II. Assume a posição de sujeito paciente da última oração. 
III. Se as orações forem invertidas, ele pode ser um prono-

me relativo. 
IV. Se as orações forem invertidas, ele pode ser um prono-

me interrogativo. 
Quantas afirmativas estão corretas? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
 
Questão 15 
Nas orações “Outros danos negativos do excesso de 
anúncios publicitários são o incentivo ao consumo (...)” 
(5º§) registra-se um caso de regência nominal. Em qual das 
orações também ocorre regência nominal? 
A) José comprou um carro novo.  
B) José ama muito aquela menina.  
C) José tem admiração por cachorros. 
D) José deu um cachorro caro ao irmão. 



Ꜿ 

     

 
4 

PROCESSO SELETIVO – PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔMBIA/SP 

FUNÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM (T) 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 16 
Lorrane irá fundar uma nova empresa de turismo, a 
“Turismos Lorrane” e decidiu fazer um logotipo composto 
por duas letras simples: T e L e, ainda, colocá-las na entrada 
da empresa feitas de mármore, conforme o esquema 
apresentado. 
 

 
 

Qual será a quantidade, em centímetros quadrados, de 
mármore que Lorrane irá utilizar? 
A) 6.400 cm² 
B) 6.800 cm² 
C) 7.200 cm² 
D) 7.600 cm² 
 
Questão 17 
Um atleta está se preparando para correr uma maratona, 
cuja distância é de 40 km. Para chegar às condições físicas 
desejadas, ele fez um planejamento em que começará 
correndo 2,5 km no primeiro dia e incrementará 2,5 km a 
cada nova corrida, até ser capaz de correr os 40 km da 
maratona em uma única corrida. No dia em que este atleta 
atingir a corrida de 40 km, qual será a distância acumulada 
em todas as corridas que fez até este momento? 
A) 260 km 
B) 280 km 
C) 320 km 
D) 340 km 
 
Questão 18 
Em um batalhão há um total de 19 militares, sendo 2 
capitães, 3 tenentes, 8 soldados e 6 cabos. O número de 
equipes distintas que podem ser formadas por 1 capitão, 1 
tenente, 4 soldados e 4 cabos deste batalhão está 
compreendido entre: 
A) 5.000 e 6.000 
B) 6.001 e 6.500 
C) 6.501 e 7.000 
D) 7.001 e 8.100 
 
Questão 19 
Considere um ângulo β, tal que 0° ≤ β < 360° e suas 
respectivas relações no círculo trigonométrico. Conside-
rando que: sen β < 0 e que cos β > 0, pode-se afirmar que 
este ângulo pertence a qual quadrante? 
A) 1º 
B) 2º 
C) 3º 
D) 4º 

Questão 20 
Sejam dois números não naturais a e b. Considere que b é 

igual à raiz da equação 2 x + 7 = 8
3

 e que a soma “a + b” é 

igual a 4. Qual é o valor de a? 
A) 1,5 
B) –1,5 
C) 2,5 
D) –2,5 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 21 
O Parlamento Europeu ratifica acordo do BREXIT e abre 
caminho para a saída do Reino Unido da União Europeia. 
NÃO expressa uma mudança neste processo: 
A) O território da União Europeia diminuirá 5,5%. 
B) A União Europeia perderá, pela primeira vez, um Estado-

Membro. 
C) O Reino Unido não continuaria sujeito à legislação da 

União Europeia ao Tribunal de Justiça da União Europeia 
até o fim da transição. 

D) Em Bruxelas, a retirada da bandeira britânica do 
Parlamento Europeu simbolizaria uma mudança muito 
real: o Reino Unido deixa a União Europeia e se torna um 
país “terceiro”.  

 
Questão 22 
Sobre a crise na Argentina, que tem sido um assunto 
recorrente na mídia nacional e internacional, marque V 
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A Argentina está atravessando uma crise econômica 

que já dura trinta anos. 
(     ) A Argentina possui altas reservas de dólares, o que faz 

com que a moeda torne suscetível a desvalorizações. 
(     ) Em 2003, a economia argentina entrou em um pro-

cesso de estagnação, apresentando um crescimento 
econômico muito lento. 

(     ) A crise teve origem na década de 1990, quando iniciou 
o histórico déficit fiscal no país. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V, V. 
B) V, V, V, V. 
C) V, F, F, V. 
D) F, V, V, F. 
 
Questão 23 
O vazamento de óleo no Brasil foi um derrame de petróleo 
que atingiu mais de dois quilômetros do litoral brasileiro. 
Segundo o Ministério Público Federal, trata-se do maior 
desastre ambiental já registrado no território brasileiro. 
Quais são as regiões brasileiras afetadas pelo vazamento 
de óleo? 
A) Nordeste e Sul. 
B) Nordeste e Norte. 
C) Nordeste e Sudeste. 
D) Nordeste, Sudeste e Sul.  
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Questão 24 
O “Grupo de Lima” refere-se a um agrupamento de chance-
leres de países das Américas, formado em 08/08/2017, na 
capital Peru, que tem como objetivo declarado abordar a 
crítica situação da Venezuela. Sobre o “Grupo de Lima”, é 
INCORRETO afirmar que: 
A) Busca a reestruturação da democracia naquele país. 
B) Manifesta sua preocupação com a crise humanitária na 

Venezuela. 
C) Os Estados Unidos da América integram oficialmente o 

grupo, embora não participem das reuniões. 
D) Condena a existência de presos políticos, a falta de 

eleições livres e a ruptura da ordem democrática. 
 
Questão 25 
O desenvolvimento sustentável é imprescindível para a 
manutenção do patrimônio genético e da biodiversidade 
brasileira. Sobre o bioma Mata Atlântica, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) O processo de devastação da Mata Atlântica tem 

contribuído para a perda da biodiversidade. 
(     ) O bioma Mata Atlântica é pouco ameaçado atualmente. 
(     ) A construção de cidades e a necessidade de terras para 

a agricultura também são responsáveis pela derrubada 
da mata original. 

(     ) A Mata Atlântica foi muito devastada devido às diversas 
formas de ocupação desta área.  

A sequência está correta em 
A) V, F, V, V.                                                                                                  
B) V, F, F, V.  
C) V, V, V, V. 
D) F, F, F, V. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA 
 
Questão 26 
O Melhor em Casa é um serviço indicado para pessoas que 
apresentam dificuldades temporárias ou definitivas de sair 
do espaço da casa para chegar até uma Unidade de Saúde. 
O atendimento é realizado por equipes multidisciplinares, 
formadas, prioritariamente, por médicos, enfermeiros, 
técnicos em enfermagem e fisioterapeuta ou assistente 
social. Quanto aos benefícios do Melhor em Casa, é 
INCORRETO afirmar que: 
A) Pacientes submetidos a cirurgias, quando atendidos em 

casa, apresentam redução dos riscos de contaminação e 
infecção. 

B) Aprimorar e expandir a assistência no SUS a pacientes 
com agravos de saúde, que possam receber atendimento 
humanizado. 

C) Atenção familiar em conjunto com a adequada assistên-
cia em saúde são elementos importantes para a recupe-
ração de doenças. 

D) O Melhor em Casa foi criado com o intuito apenas de 
desocupar os leitos hospitalares e diminuir os serviços de 
urgência nos hospitais. 

Questão 27 
“Expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos 
de análise e decisão quanto a ampliação das tarefas da 
gestão – que se transforma, também, em espaço de realiza-
ção de análise dos contextos, da política em geral e da 
saúde em particular, em lugar de formulação e de pactua-
ção de tarefas e de aprendizado coletivo.” Em relação às 
diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH) – 
HumanizaSUS, o trecho citado se refere a: 
A) Ambiência. 
B) Gestão participativa e cogestão. 
C) Defesa dos direitos dos usuários. 
D) Valorização do trabalho e do trabalhador. 
 
Questão 28 
A empresa estatal vinculada ao Ministério da Saúde que 
trabalha para reduzir a dependência externa do Brasil no 
setor de derivados do sangue e biofármacos, ampliando o 
acesso da população a medicamentos essenciais à vida de 
milhares de pessoas com hemofilia, além de pacientes de 
imunodeficiências genéticas, cirrose, câncer, Aids, queima-
duras, dentre outras doenças, se refere a: 
A) Anvisa. 
B) Fiocruz. 
C) Funasa. 
D) Hemobrás. 
 
Questão 29 
A Atenção Primária à Saúde (APS) é, geralmente, o 
primeiro ponto de contato, oferecendo atendimento 
abrangente, acessível e baseado na comunidade, que pode 
atender de 80% a 90% das necessidades de saúde de uma 
pessoa ao longo de sua vida. Em relação à Atenção 
Primária, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) As Unidades Básicas de Saúde são as principais estrutu-

ras físicas da Atenção Básica, pois são instaladas próxi-
mas da vida dos usuários, executando um papel central 
na garantia de acesso a uma saúde de qualidade. 

(     ) É uma estratégia de organização da atenção à saúde 
voltada para responder, de forma regionalizada, contí-
nua e sistematizada à maior parte das necessidades de 
saúde de uma população. 

(     ) A Atenção Primária à Saúde está bem posicionada para 
poder responder, de forma rápida, apenas às mudan-
ças referentes à saúde de cada indivíduo, primando, 
assim, pelo atendimento exclusivo da saúde.  

(     ) Empoderar indivíduos, famílias e comunidades para 
otimizar sua saúde, como defensores de políticas que 
promovam e protejam a saúde e o bem-estar, como 
codesenvolvedores de serviços sociais e de saúde por 
meio de sua participação e como cuidadores de saúde 
de si mesmos e de outras pessoas. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F, V. 
B) V, F, V, F. 
C) F, F, V, V. 
D) V, V, V, V 
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Questão 30 
A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) teve o seu início 
marcado nos primeiros anos da década de 90, após a 
promulgação da Constituição Federal (CF), quando da 
instituição do Sistema Unificado e Descentralizado de 
Saúde (SUDS) como um colegiado intergovernamental. A 
Comissão Intergestores Tripartite (CIT) tem atuação no 
âmbito: 
A) Distrital.  
B) Estadual. 
C) Nacional. 
D) Municipal. 
 
CONHECIMENTOS DA FUNÇÃO 
 
Questão 31 
Millão e Figueiredo (2012) citam o câncer de mama como o 
segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e sendo 
a maior causa de óbitos por câncer na população feminina, 
principalmente na faixa etária de 40 a 69 anos. Além de 
nódulo palpável, são também manifestações clínicas 
sugestivas de câncer de mama, EXCETO:  
A) Mudança no formato do mamilo. 
B) Descamação ou ulceração do mamilo. 
C) Aumento da elasticidade da pele mamária. 
D) Edema mamário com a pele em aspecto de “casca de 

laranja”. 
 
Questão 32 
O tétano acidental é uma infecção aguda e grave causada 
pelo Clostridium tetani. Sobre esta doença, assinale a afir-
mativa INCORRETA. 
A) Não é uma doença contagiosa.  
B) O agente etiológico é um vírus. 
C) A vacinação é uma das medidas de controle da doença. 
D) Tem como sintomas, além de outros, as contraturas paro-

xísticas. 
 
Questão 33 
A partir da Lei nº 8.142/90, foram criados os Conselhos e as 
Conferências de Saúde como espaços para a participação 
popular no exercício do controle social do Sistema Único de 
Saúde (SUS).  Fazem parte dos Conselhos e das Conferências 
de Saúde representantes do governo, dos usuários, dos 
profissionais de saúde e dos prestadores de serviços. De 
acordo com esta Lei, “a representação dos usuários nos 
Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em 
relação ao conjunto dos demais segmentos”. Isto quer 
dizer que, em relação ao total dos integrantes destes 
colegiados, os representantes dos usuários devem corres-
ponder a:   
A) 25% 
B) 50% 
C) 55% 
D) 60% 
 

Questão 34 
Sobre as penalidades previstas no Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem que podem ser impostas aos 
profissionais que cometem infração ética e/ou disciplinar, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A advertência verbal consiste na censura do infrator, de 

maneira reservada, que deverá ser registrada no seu 
prontuário, não necessitando de qualquer testemunha. 

(     ) São três as penalidades que podem ser aplicadas ao 
profissional infrator: advertência verbal, multa e 
suspensão do exercício profissional. 

(     ) Quando sofre suspensão do exercício profissional, o 
profissional infrator tem a sua carteira profissional 
retida no ato da notificação, independente da categoria 
em que está inscrito. 

(     ) As penalidades de advertência verbal, de multa e de 
suspensão do exercício profissional são de responsabili-
dade do Conselho Regional de Enfermagem.  

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F. 
B) V, F, F, V. 
C) F, V, V, F. 
D) F, F, V, V. 
 
Questão 35 
Logo após o nascimento, o recém-nascido pode ter a sua 
temperatura reduzida rapidamente se não houver interven-
ção por parte dos profissionais na sala de parto. As possíveis 
maneiras de perda de calor pelo recém-nascido são pelos 
mecanismos de evaporação, radiação, convecção e condu-
ção. É correto afirmar que o mecanismo que corresponde à 
perda insensível de água pela pele e que leva à perda de 
calor do recém-nascido é: 
A) Radiação. 
B) Condução. 
C) Convecção. 
D) Evaporação. 
 
Questão 36 
A educação em saúde é fundamental para pacientes 
portadores de Diabetes mellitus. O paciente diabético deve 
ser orientado a não consumir álcool. É correto afirmar que 
o principal perigo do uso de álcool para um diabético é: 
A) Hipoglicemia. 
B) Hiperglicemia. 
C) Aumento da pressão arterial. 
D) Esquecimento do uso das medicações hipoglicemiantes. 
 
Questão 37 
É altamente recomendada a medida da pressão arterial da 
gestante em todas as consultas de pré-natal e o parâmetro, 
usualmente considerado normal para este sinal vital, é de 
até: 
A) 110 x 60 mmHg  
B) 120 x 80 mmHg 
C) 130 x 80 mmHg 
D) 140 x 90 mmHg 
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PROCESSO SELETIVO – PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔMBIA/SP 

FUNÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM (T) 

Questão 38 
Ao admitir um paciente na unidade de internação com 
diagnóstico de infecção urinária, dentre os cuidados a 
serem prestados pelo Técnico de Enfermagem estão: 
A) Realizar a consulta de enfermagem e aferir os sinais 

vitais.  
B) Realizar a consulta de enfermagem e a prescrição dos 

cuidados de enfermagem.  
C) Aferir os sinais vitais, instruir o paciente sobre os cuida-

dos preventivos para infecção urinária. 
D) Instruir o paciente sobre os cuidados preventivos para 

infecção urinária, passar sonda vesical de alívio para 
colher amostra de urina para exame. 

 
Questão 39 
Um Técnico de Enfermagem, ao assumir o plantão em uma 
unidade de internação hospitalar, toma conhecimento que 
um perigoso detento encontra-se ali internado. Ao saber 
que ficará responsável pelos cuidados de enfermagem a 
serem prestados ao paciente, ele se recusa a fazê-los, 
alegando que não concorda em ajudar um indivíduo que 
causou males a pessoas inocentes. Considerando as 
responsabilidades e deveres elencados no Código de Ética 
dos Profissionais de Enfermagem, a atitude tomada pelo 
Técnico de Enfermagem: 
A) Está correta porque fere os preceitos éticos e morais do 

profissional. 
B) Fere o código porque o profissional deve prestar assistên-

cia de enfermagem sem discriminação de qualquer natu-
reza. 

C) Está correta porque o profissional, diante do medo, 
poderia ficar inseguro em relação ao cuidado e acarretar 
danos ao paciente.  

D) Está respaldada pelo código, uma vez que é um direito do 
profissional se recusar a prestar atendimento a pessoas 
que julga não merecer ajuda. 

 
Questão 40 
As parasitoses intestinais representam a doença mais comum 
no globo terrestre.         (Ministério da Saúde, 2005.)  

 

Relacione adequadamente os parasitas intestinais a seguir. 
1. Helminto. 
2. Protozoário. 
(     ) Ascaris lumbricoides. 
(     ) Trichuris trichiura. 
(     ) Entamoeba histolytica. 
(     ) Giardia lamblia. 
A sequência está correta em 
A) 1, 1, 2, 2.  
B) 1, 2, 1, 2. 
C) 2, 1, 2, 1. 
D) 2, 2, 1, 1. 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Processo Seletivo, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para as funções de Nível Superior e Nível Médio 
Técnico; e, 30 (trinta) questões para as funções de Nível Fundamental Completo. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde à função a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido está correto. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas para todas as funções terão duração de 4h (quatro horas). Este período abrange a assinatura e a transcrição das 
respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá se retirar do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o Caderno de 
Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato 
e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação desta Sala e pelo Coordenador da Unidade de 
Provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de 
múltipla escolha. 
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Processo Seletivo no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 
- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso 
pelo candidato com o fornecimento de dados referente à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo 
Seletivo. 


