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CONCURSO PÚBLICO EDITAL DE ABERTURA 01.01/2022 

 

CARGO:ENFERMEIRO   

DATA: 09/10/2022 

 
LEIA AS INSTRUÇÕES: 

✓ Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você 
concorre e se ele contém 40( QUARENTA ) questões de múltipla escolha, com 
4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, correspondentes à prova 
objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de 
sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações 
posteriores nesse sentido; 

✓ No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

✓ Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
✓ Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material 

de prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
✓ Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e 

a caneta esferográfica de tinta azul ou preta; 
✓ Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, 

tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de 
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, 
apontamentos e apostilas; 

✓ É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os 
permitidos; 

✓ Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
✓ Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
✓ Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e 

o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de provas; 
✓ A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 

presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação 
da sua prova; 

✓ Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova! 
✓ INSCRIÇÃO:   

✓ NOME COMPLETO:   

 



2 
 

1) Leia o fragmento abaixo e indique a alternativa que apresenta somente 
preposições, de acordo com o trecho da obra “O cortiço”. 
“ Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras 
que mergulhavam os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer 
animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra.” (Aluísio Azevedo)  
a) Naquela, de, na, e, da, de, de, sobre. 
b) Naquela, que, de, na, e, da, de, de, sobre. 
c) Naquela, de, na, e, da, de, de, sobre, a. 
d) Naquela, de, na, e, da, o, de, a, de, sobre. 
 
2) Assinale a alternativa em que o advérbio foi empregado de modo incorreto. 
a) Devido à falta de funcionários, trabalhei demais essa semana. 
b) Faz quase um mês que não chove, o clima ficou seco demais. 
c) Deram-me nota demais na avaliação. 
d) O garoto brincou demais com os colegas. 
 
3) Indique a alternativa que apresenta apenas vocábulos formados por justaposição. 
a) Girassol, pontapé, mandachuva. 
b) Malmequer, aguardente, cabisbaixo. 
c) Embora, meio-dia, fidalgo. 
d) Planalto, hidroelétrica, pernalta. 
 
4) Assinale a alternativa na qual a preposição destacada estabelece uma relação de 
“causa”. 
a) “ Voltou a limpar as unhas com o grampo.”(Lygia Fagundes Telles) 
b) “Estive com Lalino aqui no Colégio um ano.”(José Lins do Rego) 
c) “Era nosso agregado desde muitos anos(...)”. (Machado de Assis) 
d) “Aristarco arrebentava de júbilo.” (Raul Pompéia) 
 
5) Aponte a alternativa que apresenta correspondência semântica (paralelismo) na 
sua construção do enunciado. 
a) Não apenas corrigiu os seus erros e é a referência do seu grupo de trabalho. 
b) A festa durou a noite toda e algumas bolhas nos pés. 
c) Por um lado, eu concordo com a decisão dela, por outro, eu acho que ela fez a escolha 
certa. 
d) Quanto mais eu o conheço, mais certeza tenho que ele não é confiável. 
 
6) Um plano intercepta uma esfera a 3 cm de seu centro. Uma secção esférica é 
gerada com área de 16π cm2. O volume da esfera é 
a) 125π/3 
b) 250π/3 
c) 375π/3 
d) 500π/3 
 

7) As lojas A e B, tem um produto com igual preço de custo. A loja A, vende o 
produto com 40% de lucro sobre o preço de custo e a loja B, vende o produto a 80% 
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mais caro que o preço de venda da loja A. O lucro da loja B, em relação ao preço de 
custo é: 
a) 152% 
b) 110% 
c) 52% 
d) 30% 
 
 
 
8) Se log 2 = a  e log 3 = b, então log 144 é: 
a) a2 + b3 
b) 2a + 3b 
c) a4 + b2 
d) 4a + 2b 
 
9) A idade de três irmãos está em progressão geométrica, de forma que a soma  das 
idades é 39 e o produto das idades do irmão mais velho e a do mais novo é 81. Logo 
podemos concluir que o produto da idade dos três irmão é: 
a) 1024 
b) 729 
c) 243 
d) 125 
 
10)  A probabilidade de uma pessoa vencer 3 corridas ou menos é de 73%. A 
probabilidade de ele vencer 3 ou mais é de 54%. A probabilidade de ele vencer 
exatamente 3 corridas é: 
a) 50,27% 
b) 27% 
c) 19% 
d) 0,19% 
 

11) Sobre o desenvolvimento territorial e a emancipação política do município de 
Ibema, localizado no Estado do Paraná, marque a alternativa correta. 
a) Pela Lei nº 1247, de 24 de junho de 1936, foi criado o Distrito Administrativo de Ibema. 
No dia 12 de Junho de 1979, através da Lei Estadual nº 7007, foi criado o município de 
Ibema com território desmembrado do município de Cascavel. A instalação ocorreu no 
dia 01 de janeiro de 1980.  
b) Pela Lei nº 4312, de 04 de julho de 1969, foi criado o Distrito Administrativo de Ibema. 
No dia 12 de Junho de 1973, através da Lei Estadual nº 7117, foi criado o município de 
Ibema com território desmembrado do município de Campo Bonito. A instalação 
ocorreu no dia 10 de janeiro de 1977.  
c) Pela Lei nº 5358, de 24 de junho de 1969, foi criado o Distrito Administrativo de Ibema. 
No dia 12 de Junho de 1989, através da Lei Estadual nº 9007, foi criado o município de 
Ibema com território desmembrado do município de Guaraniaçu. A instalação ocorreu 
no dia 10 de janeiro de 1990.  
d) Pela Lei nº 5358, de 24 de junho de 1966, foi criado o Distrito Administrativo de 
Ibema. Aos 12 de Junho de 1989, através da Lei Estadual nº 9007, cria-se o município de 
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Ibema com território desmembrado do município de Catanduvas. Sua instalação 
ocorreu no dia 01 de janeiro de 1990. 
 
12) Marque a alternativa correta. Conforme dados populacionais estimados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o município de Ibema apresentou 
no ano de 2021: 
a) 10909 habitantes. 
b) 12715 habitantes. 
c) 6387 habitantes. 
d) 3512 habitantes. 
 
13) Assinale a alternativa abaixo que, corretamente, se refere ao adjetivo pátrio 
atribuído a quem nasce no município de Ibema, localizado no Estado do Paraná. 
a) Ibemano. 
b) Ibemense. 
c) Ibemaense. 
d) Ibemeiro. 
 
14) Marque a alternativa que corretamente se refere à origem do município de Ibema, 
localizado no Estado do Paraná. 
a) Originou-se a partir de área desmembrada do município de Guaraniaçu. 
b) Formou-se por meio de área desmembrada do município de Campo Bonito. 
c) Originou-se a partir de área desmembrada do município de Catanduvas. 
d) Formou-se por meio de área desmembrada do município de Diamante do Sul. 
 
15) O Brasil se destaca como um dos países de maior extensão territorial do mundo. 
Visando facilitar a administração desta grande área, o país foi dividido em 27 Unidades 
Federativas. 
 
Marque a alternativa que apresente corretamente essa divisão do território 
nacional. 
a) 24 estados, 1 distrito federal e 1 território federal. 
b) 25 estados e 1 território federal. 
c) 27 estados. 
d) 26 estados e 1 distrito federal. 
 
16) A partir da assinatura do Tratado de Maastricht em 1992, formou-se o bloco 
econômico denominado de União Europeia. Esse conta, na atualidade, com 27 
Estados-membros, dentre eles Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, França, Bélgica, 
Grécia entre outros. 
 
Marque a alternativa correta. Acerca desse bloco, qual o significado do termo 
“Brexit”? 
a) O termo “Brexit” se relaciona a cota de refugiados sírios que cada país do bloco 
europeu deverá abrigar nos próximos 10 anos. 
b) O “Brexit” significa a saída do Reino Unido da União Europeia, processo que se iniciou 
em junho de 2016 e foi concluída em dezembro de 2020. 
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c) A expressão “Brexit” faz referência à divisão do continente europeu em Europa 
Ocidental e Europa Oriental, aprovada por meio de plebiscito realizado em junho de 
2016. 
d) O "Brexit" está relacionado ao fato de o Reino Unido deixar de ter o Euro como 
moeda. Com a saída da Zona do Euro, o referido país voltou a adotar a libra esterlina 
como unidade monetária. 
 
17) Com o crescimento das tecnologias de comunicação e de segurança eletrônica, 
cada vez mais o uso do dinheiro em espécie tem caído em desuso. Nesse sentido o 
Banco Central do Brasil criou um meio de pagamento eletrônico no qual o dinheiro 
pode ser transferido entre contas em poucos segundos. Esse método de pagamento 
está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive em feriados. 
Marque a alternativa em que esteja o meio de pagamento acima descrito. 
a) TED. 
b) DOC. 
c) Boleto. 
d) PIX. 
 
18) Leia o texto abaixo. 
 
“Até 30 de junho daquele ano, mais de 940 milhões cédulas e mais de 688 milhões de 
moedas já tinham sido distribuídas em todo o país. Em operação inédita, o BC 
coordenou simultaneamente: o fornecimento físico do Real, o acolhimento de 
depósitos à vista feitos na nova unidade monetária e o recolhimento de numerário em 
cruzeiros reais” 
Banco Central do Brasil. Plano Real. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/planoreal>. Acesso em: 23 de Julho de 
2022. 
 
Em 2022, o Plano Real completou 28 anos de existência. Marque a alternativa em que 
esteja o ano de lançamento de nossa atual moeda e o nome do presidente que 
governava o país. 
a) 1993, durante o governo do presidente José Sarney. 
b) 1993, durante o governo do presidente Fernando Collor. 
c) 1994, durante o governo do presidente Itamar Franco. 
d) 1994, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. 
 
19) Leia o texto. 

Covid-19: Número de mortos pode ser três vezes maior do que o oficial, diz OMS 

“Novos cálculos da Organização Mundial de Saúde estimam em quase 15 milhões de 
óbitos como resultado direto ou indireto da pandemia”. 
CNN Brasil. Covid-19: Número de mortos pode ser três vezes maior do que o oficial, 
diz OMS. Publicado em 05 de maio de 2022. Disponível em: 
<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/covid-19-numero-de-mortos-pode-ser-tres-
vezes-maior-do-que-o-oficial-diz-oms/>. Acesso em 23 de Julho de 2022. 
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Marque a alternativa correta. Em qual país se iniciou a circulação do vírus responsável 
pela pandemia descrita na notícia acima? 
a) Coreia do Sul. 
b) China. 
c) Japão. 
d) Itália. 
 
20)Leia o texto abaixo: 
 
“Aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada 
de ar próxima à superfície da Terra que pode ser consequência de causas naturais e 
atividades humanas. Isto se deve principalmente ao aumento das emissões de gases 
na atmosfera que causam o efeito estufa”. 
WWF. As mudanças climáticas. Disponível em: 
<https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/muda
ncas_climaticas2>. Acesso em 24 de Julho de 2022. 
 
Assinale a alternativa abaixo que contenha os principais gases estufa, que em maiores 
concentrações na atmosfera são responsáveis pelo aquecimento global. 
a) Gás carbônico e nitrogênio. 
b) Hélio e oxigênio. 
c) Gás carbônico e metano. 
d) Metano e hidrogênio. 
 
21. Pela instrução normativa sobre o calendário de vacinação de 2022, do Ministério da Saúde, 
é corretor afirmar que a vacina oral rotavírus humano, VORH, é administrada em duas doses, 
aos 2 e 4 meses de idade, num volume de 1,5 ml. Caso a criança perca o período normal de 
vacinação, qual a idade máxima pra ela tomar a segunda dose? 
a) 4 meses e 29 dias 
b) 5 meses e 29 dias 
c) 6 meses e 29 dias 
d) 7 meses e 29 dias 
 
22. A Resolução COFEN nº 0450/2013 regulamenta a Sondagem Vesical com um parecer 
normativo para a atuação da enfermagem nesse procedimento, com o objetivo de estabelecer 
diretrizes visando a efetiva segurança do paciente, uma vez que se trata de um procedimento 
invasivo e traz risco. Com base nisso, analise as afirmativas: 
I- A bolsa coletora pode permanecer acima do nível de inserção do cateter, pois evita refluxo 
intravesical de urina. 
II- A inserção de cateter vesical é privativa do enfermeiro. 
III- Encher o balão de retenção com água destilada, pois as soluções salinas, ou que contenham 
outros eletrólitos, trazem risco de cristalização após longos períodos, o que pode dificultar a 
deflação no momento da retirada do cateter. 
a) Apenas a I e II estão corretas. 
b) Apenas a I e III estão corretas. 
c) Apenas a II e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
23. De acordo com a linha guia Materno Infantil, os exames laboratoriais solicitados para a 
gestante, SOMENTE no 1º trimestre da gravidez, em casos de normalidade, são: 
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a) Teste rápido de gravidez ou Beta HCG qualitativo, Tipagem sanguínea (grupos ABO, Fator RH), 
Exame citopatológico cérvico-vaginal/ microflora. 
b) Teste rápido para HIV ou pesquisa de anticorpos anti - HIV1 + HIV2 (Elisa), Hemograma 
completo, Cultura de urina (urocultura). 
c) Hemograma completo, Toxoplasmose (IgG e IgM), Teste rápido de gravidez ou Beta HCG 
qualitativo. 
d)  Exame citopatológico cérvico-vaginal/ microflora, Teste rápido para HIV ou pesquisa de 
anticorpos anti - HIV1 + HIV2 (Elisa), Hemograma completo. 
 
24. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, é função do enfermeiro: 
I – Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem 
condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe. 
II- Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados a sua área de 
competência na UBS. 
III- Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização 
pelo acompanhamento da pessoa. 
a) Somente a I está correta. 
b) I e II estão corretas. 
c) Somente a III está correta. 
d) Todas estão corretas. 
 
25. A posição em que o corpo fica inclinado, com a cabeça em plano mais baixo que o restante 
do corpo, é indicada para facilitar drenagem de secreções brônquicas e para melhorar o 
retorno venoso, é chamada de: 
a) Litotômica. 
b) Fowler. 
c) Trendelemburg. 
d) Prona. 
 
26. Segundo as definições que foram adotadas pela Assembleia Mundial da Saúde, de acordo 
com o Artigo 23 da Constituição da Organização Mundial da Saúde, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) O período neonatal começa no nascimento e termina após 28 dias completos depois do 
nascimento. 
b) Pós-termo: 42 semanas completas ou mais de gestação. 
c) O período perinatal começa em 30 semanas completas de gestação e termina com sete dias 
completos após o nascimento. 
d) Define-se morte materna como a morte de uma mulher durante a gestação ou dentro de um 
período de 42 dias após o término da gestação, independente de duração ou da localização da 
gravidez, devida a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas 
em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais. 
 
27. De acordo com a Portaria nº 2.436, do Ministério da Saúde, são princípios do SUS: 
a) Universalidade, Integralidade, Equidade. 
b) Integralidade, Territorialização, Resolutividade. 
c) Equidade, Universalidade, Resolutividade. 
d) Territorialização, Regionalização, Universalidade. 
 
28.  Florence Nightingale (12 de Maio 1820, Florença – 13 de Agosto 1910, Londres) foi uma 
enfermeira britânica que ficou famosa por ser pioneira no tratamento a feridos de guerra, 
durante: 
a) Guerra dos Três Reinos. 
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b) Guerra da Criméia. 
c) Primeira Guerra Mundial. 
d) Guerras Religiosas na Europa. 
 
29. Pelo Código de Ética, resolução COFEN nº 564/2017, é correto afirmar: 
a) É dever: participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com 
responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. 
b) É direito: comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam 
recusa e/ou demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional 
em cumprir o presente Código e a legislação do exercício profissional. 
c) É direito: manter inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, com jurisdição na área onde 
ocorrer o exercício profissional. 
d) É direito: exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, 
autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e 
pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. 
 
30. Muitas doenças comuns no Brasil e no mundo deixaram de ser um problema de saúde 
pública por causa da vacinação em massa da população. Já é comprovado que a vacina evita 
que doenças imunopreviníveis se espalhem. A vacina Tríplice Viral, de acordo com a instrução 
normativa do Ministério da Saúde, protege contra: 
a) Varicela, Rubéola, Difteria. 
b) Coqueluche, Tétano, Caxumba. 
c) Sarampo, Caxumba, Rubéola. 
d) Febre Amarela, Difteria, Coqueluche. 
 
31. Para a eliminação completa ou a destruição de todos os microrganismos, incluindo 
esporos, pode ser utilizado o vapor sob pressão, o gás de etileno (ETO), o plasma de peróxido 
de hidrogênio, dentre outros produtos químicos. Estamos falando de: 
a) Degermação. 
b) Esterilização. 
c) Desinfecção. 
d) Sanificação. 
 
32. Segundo a Portaria nº 3012/ MS, que regulamenta produtos para Ação Antimicrobiana 
Utilizados em Artigos Críticos e Semi-críticos, Áreas Críticas e Semi-Críticas e Esterilizantes, é 
correto afirmar: 
a) A Área crítica é aquela que existe risco aumentado para desenvolvimento de infecções 
relacionadas à assistência à saúde, seja pela execução de processos envolvendo artigos críticos 
ou material biológico, pela realização de procedimentos invasivos ou pela presença de pacientes 
com susceptibilidade aumentada aos agentes infecciosos ou portadores de microrganismos de 
importância epidemiológica. 
b) Esterilização é o processo que serve para fazer um objeto inanimado e superfície reduzirem 
algumas formas viáveis de microrganismos. 
c) Desinfecção de nível intermediário é o processo físico ou químico que destrói todos os 
microrganismos de objetos inanimados e superfícies, exceto um número elevado de esporos 
bacterianos. 
d) Todas estão corretas. 
 
33. De acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação 
do exercício da enfermagem, é correto afirmar que é PRIVATIVO do enfermeiro: 
a) executar ações de tratamento simples. 
b) prescrição da assistência de enfermagem. 
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c) assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera. 
d) participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação. 
 
34. Em caso de queimadura, orientamos buscar o atendimento de saúde, porém, alguns 
cuidados devem ser tomados de maneira imediata. Assinale a alternativa  CORRETA: 
a) Recomenda-se o uso de gelos e pomadas imediatamente após a ocorrência do acidente para 
resfriar a área acometida. 
b) Manteiga e clara de ovo contribuem com o processo de recuperação da área afetada por 
apresentarem enzimas que contribuem para a cicatrização mais rápida da derme. 
c) Logo após o acidente, a queimadura deve ser resfriada com água corrente em temperatura 
ambiente e protegida com um pano limpo para que não tenha nenhuma infecção. 
d) Se houver aparecimento de bolhas no local da queimadura, esta deverá ser  perfurada para 
favorecer o processo de cicatrização. 
 
35. De acordo com a Lei nº 8080/90, a saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Desta maneira, 
o Estado: 
I- Formula e executa políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças. 
II- Mantém estabelecimentos com condições que assegurem acesso universal e igualitário às 
ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 
a)  I e II estão corretas. 
b) Apenas a I está correta. 
c) Apenas a II está correta. 
d) I e II estão incorretas. 
 
36. Processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas 

variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou 

coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e 

doença. Assinale a alternativa correta. 

 

a) Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) 

b) Implementação 

c) Planejamento de Enfermagem 

d) Avaliação de Enfermagem 

 

37. Sobre Sistema Único de Saúde -SUS , estrutura , princípios e como funciona, é correto 

afirmar que: 

a) Conforme a Constituição Federal de 1984 (CF-84), a “Saúde é direito de todos e dever do 

Estado”. No período anterior a CF-84, o sistema público de saúde prestava assistência apenas 

aos trabalhadores vinculados à Previdência Social, aproximadamente 30 milhões de pessoas 

com acesso aos serviços hospitalares, cabendo o atendimento aos demais cidadãos às entidades 

filantrópicas. 

b) Ministério da Saúde, Gestor nacional do SUS, formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia 

políticas e ações, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde. Atua no âmbito da 

Comissão Intergestores bipartite (CIB) para pactuar o Plano Nacional de Saúde. Integram sua 

estrutura: Fiocruz, Funasa, Anvisa, ANS, Hemobrás, Inca, Into e oito hospitais federais. 
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c) Comissão Intergestores Tripartite (CIT), Foro de negociação e pactuação entre gestores 

federal, estadual e municipal, quanto aos aspectos operacionais do SUS. 

d) Cabe a cada Conselho de Saúde definir o número de membros que obedecerá a seguinte 

composição: 40% de entidades e movimentos representativos de usuários; 35% de entidades 

representativas dos trabalhadores da área de saúde e 25% de representação de governo e 

prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos. 

 

38. Sobre a Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), assinale a alternativa 

incorreta: 

 

a) É uma estrutura física e técnico-administrativa, orientada pela Coordenação-Geral do 

Programa Nacional de Imunização (CGPNI) do Ministério da Saúde, que permeia as três esferas 

de governo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). 

b) O processo logístico dessa Rede, a Cadeia de Frio, envolve o sistema de armazenamento, 

transporte e manuseio em condições adequadas de temperatura dos imunobiológicos, desde o 

laboratório produtor até o momento de aplicação no usuário. 

c) A Rede de Frio Nacional organiza-se nos três níveis de gestão. Tendo na instância estadual, 

Centrais Estaduais e Regionais Estaduais que abrangem o complexo logístico de armazenamento 

e distribuição, representando o primeiro nível da Cadeia de Frio. 

d) A Rede de Frio, por meio de seu processo logístico (Cadeia de Frio), tem como objetivo 

garantir a manutenção da qualidade dos imunobiológicos adquiridos pelo Ministério da Saúde 

e distribuídos nas instâncias nacional, estadual, regional (conforme a estrutura do estado), 

municipal e local. 

 

 

39. Segundo o Ministério da Saúde, no cuidado à saúde da criança, são recomendadas quantas 

consultas de rotina no primeiro ano de vida? 

 

a) 5 

b)  7 

c)  1 

d)  4 
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40 . Sobre a vacina BCG, assinale a alternativa incorreta 

 

a) Composta pelo bacilo vivo atenuado de Calmette-Guérin, por isso BCG, sua aplicação é feita 

por injeção intradérmica, ou seja, é aplicada na camada entre a derme e o tecido subcutâneo. 

b) Apesar da vacina não ter 100% de eficiência, ela é a maneira mais eficaz em prevenir contra 

a meningite tuberculose e a tuberculose miliar, que são as formas mais graves da doença. 

c) A vacina BCG é recomendada para bebês recém-nascidos, preferencialmente em até 12 horas, 

mas, em geral, é realizada dentro do primeiro mês de vida. 

d) A vacina BCG protege contra a tuberculose – doença contagiosa, provocada pela bactéria 

Mycobacterium tuberculosis. Foi criada em 1.931 por Léon Calmette e Alphonse Guérin, dando 

origem ao nome BCG. 

 

 

 

 

 

 

 

 


