Concurso Público
Código: 803

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados:
Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS

Nº QUESTÕES

Português
Matemática
Informática
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos

10
10
05
15

Total de questões

-

40

INSTRUÇÕES:


Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a
presença do fiscal.



Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço indicado na
frente do cartão.



O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e
apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por
candidato.



Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares,
livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.



Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e de questões, preencha apenas as correspondentes
à sua prova; as demais ficam em branco.



O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas.



Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente
preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município.



A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da
entrega do material na mesa do fiscal.



Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a
coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local simultaneamente, após concluído.



Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.
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PORTUGUÊS
Nas duas últimas semanas, falamos sobre a
necessidade de discutir a continuidade de projetos,
sequências e atividades permanentes no ano que vem e
de reconhecer o trabalho realizado pelos docentes. No
entanto, não podemos nos esquecer de avaliar e distinguir
as contribuições de todos os outros funcionários.
Como todos sabem, uma escola vai muito além
da sala de aula. Ao longo dos meses, realizamos
atendimentos, fazemos matrículas, planejamos eventos
institucionais, cuidamos da infraestrutura, servimos a
merenda…
Todas
_________
atividades
envolvem
secretárias, cozinheiras, pessoal da manutenção e da
limpeza e porteiros. Portanto, é muito pertinente organizar
uma reunião para analisar as ações que envolveram
todos, ainda que tenha sido apenas por um dia, como
exposições, mostras culturais ou festas. Muitas vezes, é
apenas __________ encontro que temos a oportunidade
de ouvir uns aos outros e elencar metas para o ano
seguinte coletivamente.
http://gestaoescolar.abril.com.br/blogs/coordenadoras/...- adaptado.

3) No fragmento “Portanto, é muito pertinente organizar
uma reunião para...”, o termo sublinhado corresponde a:
a) Irrelevante.
b) Dispensável.
c) Relevante.
d) Inoportuno.
4) No fragmento “Portanto, é muito pertinente organizar
uma reunião...”, o termo sublinhado classifica-se,
morfologicamente, como:
a) Adjetivo.
b) Advérbio.
c) Pronome.
d) Conjunção.

5) Assinalar a alternativa em que ambas as palavras estão
redigidas CORRETAMENTE:
a) Estupefasão - luzismo.
b) Estriar - estrupíssio.
c) Estresse - extribo.
d) Excessivo - luzeiro.

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:
6) Quanto à concordância, analisar os itens abaixo:
a) essas - nesse
b) essas - neste
c) estas - neste
d) estas - nesse

2) Quanto ao texto, assinalar a alternativa INCORRETA:
a) Além do reconhecimento do trabalho dos docentes, é
preciso lembrar-se de avaliar as contribuições dos
demais funcionários.
b) A reunião torna-se importante para delegar a todos
suas respectivas funções para o decorrer do ano letivo.
c) As atividades que se realizam em uma escola envolvem
secretárias, cozinheiras, pessoal da manutenção e da
limpeza e porteiros.
d) Em uma escola, são realizadas matrículas, são feitos
atendimentos,
há
planejamento
de
eventos
institucionais.
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I - Na lógica do cuidar, precisamos seguir os passos de
cuidar de si, cuidar do outro, cuidar da coletividade e,
então, como resultado de todos esses cuidados, cuidar
do meio ambiente.
II - Esse é o resumo da metodologia dos quatro cuidados,
desenvolvida junto com o Instituto Ayrton Senna.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
7) A palavra “oportunismo” é formada pelo processo
denominado:
a) Derivação prefixal.
b) Derivação sufixal.
c) Composição por aglutinação.
d) Composição por justaposição.
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8) Quanto à pontuação, analisar a sentença abaixo:
Conseguimos governar com uma estabilidade social
privilegiada em comparação com outros estados
(1ª parte). Combinamos uma gestão financeira de alto
rigor técnico com um trabalho de organização das funções
públicas (2ª parte).
A sentença está:

12) Cinco técnicos agrícolas, trabalhando 4 horas por dia,
realizam determinado trabalho em 6 dias. Considerandose a mesma proporção, em quantos dias 8 técnicos
agrícolas, trabalhando 3 horas por dia, realizarão o
mesmo trabalho?
a) 4
b) 5
c) 3
d) 2

a) Totalmente correta.
b) Totalmente incorreta.
c) Correta somente em sua 1ª parte.
d) Correta somente em sua 2ª parte.

9) Em relação ao uso dos porquês, analisar a sentença
abaixo:
Por que essa gente gananciosa acaba com toda a
natureza? (1ª parte). Todos sabem o porquê da
construção da usina (2ª parte).
A sentença está:

13) Quantos anagramas tem a palavra SANIDADE?
a) 20.160
b) 40.320
c) 10.080
d) 30.240

a) Correta somente em sua 1ª parte.
b) Correta somente em sua 2ª parte.
c) Totalmente correta.
d) Totalmente incorreta.

10) Assinalar a alternativa em que o acento indicativo de
crase está CORRETO:
a)

O Banco Central informou o ocorrido à
Superintendência de Seguros Privados.
b) Também requer informações sobre à existência de
bens ou negócios de crédito.
c) O gaúcho está mais disposto à comemorar a chegada
de 2015.
d) A comissão recomendou à ampliação do período
avaliativo.
MATEMÁTICA

14) Em determinado supermercado, na compra de quatro
enxaguantes bucais da marca A e três enxaguantes
bucais da marca B, paga-se R$ 76,00 e, na compra de
três enxaguantes bucais da marca A e dois enxaguantes
bucais da marca B, paga-se R$ 54,35. Quanto pagará um
cliente que comprar um enxaguante bucal de cada marca?
a) R$ 20,75
b) R$ 21,65
c) R$ 22,75
d) R$ 23,65

11) No segundo semestre de 2014, a venda mensal de
piscinas por determinada loja cresceu em progressão
aritmética. Em julho, a venda foi de 12 piscinas e, em
dezembro, 27 piscinas. Quantas piscinas foram vendidas
por essa loja em novembro de 2014?
a) 24
b) 26
c) 25
d) 23

15) Em 8 dias, foi vendida a seguinte quantidade de
protetores solares, em determinada farmácia, por dia: 4, 3,
5, 8, 6, 4, 5 e 3. Qual é, aproximadamente, a média diária
de protetores solares vendidos nesse período?
a) 4,2
b) 3,9
c) 5,1
d) 4,7
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16) Em uma caixa, há 12 colírios da marca x e 8 colírios
da marca y. Qual é a probabilidade de, ao acaso, uma
pessoa retirar um colírio da marca y?

RASCUNHO

a) 40%
b) 35%
c) 30%
d) 25%

 2 5
17) Dada a matriz M = 
 , assinalar a alternativa
 2 4
CORRETA:
a) det M = -2
 2 4
b) Mt = 

 2 5
4 25
c) M² = 

4 16
 10 25
d) 5M = 

 10 20

18) Em relação à quantidade de medalhas que Valentin
possui, sabe-se que: o quadrado do número de medalhas
mais o triplo do número de medalhas é igual a 40.
Quantas medalhas Valentin possui?
a) 8
b) 5
c) 7
d) 6

19) Uma pesquisa foi realizada com 50 pessoas para
verificar a sua formação. Os resultados foram os
seguintes:




25 pessoas são formadas em auxiliar de saúde bucal.
22 pessoas são formadas em técnico em enfermagem.
7 pessoas possuem ambas as formações.

Com base nessas informações, quantas pessoas não
possuem nenhuma dessas formações?
a) 10
b) 12
c) 14
d) 16

20) Marcela possui 7 caixas e deseja organizar seus
medicamentos nessas caixas, de modo que não haja
caixa vazia nem duas caixas com o mesmo número de
remédios. Para isso, o número mínimo de remédios de
que Marcela precisa é:
a) 32
b) 30
c) 28
d) 26

3
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INFORMÁTICA
Atenção! Para responder às questões de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considerar que os programas mencionados encontram-se
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que
compõem os programas abordados nesta prova
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto
anteriormente.

21) Dentre os componentes que vêm instalados junto à
placa-mãe de um computador, está o(a):
a) Processador.
b) Memória RAM.
c) Chipset.
d) Mouse.

23) Considerando-se a barra do navegador Mozilla
Firefox, ao utilizar o recurso destacado, digitando uma
palavra ou frase e clicando no botão ENTER do teclado,
este:

a) Colocará a palavra ou texto digitada para corrigir a
ortografia.
b) Fará uma busca no Google referente à palavra ou frase
digitada, mostrando a página carregada no navegador
com a busca realizada.
c) Colocará o site encontrado como favorito do navegador.
d) Formatará o navegador com a página carregada.

24) Dentre as opções existentes
para
alinhamento de texto dentro do documento, localizado na
guia início, opção Parágrafo do Word 2007 em suas
configurações padrões, estão respectivamente:

22) Considerando-se o Sistema Operacional Windows 7,
assinalar a alternativa preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:

a) Alinhar texto a esquerda, centralizar, alinhar texto a
direita e justificar.
b) Alinhar parte superior a esquerda, alinhar parte do
centro, alinhamento a direita e centralizar.
c) Alargar, classificar, redesenhar e prolongar.
d) Normal, central recuado, diminui recuo a direita e
aumentar recuo.

A ____________________ mostra quais janelas estão
abertas no Sistema Operacional Windows, mesmo que
minimizadas ou ocultas sob outra janela, permitindo a
alternância entre elas. É uma das maiores ferramentas
desse sistema, podendo conter ícones e atalhos.

25) Considerando-se o Microsoft Excel em sua última
versão e com suas configurações padrões, a função do
Excel que permite retornar o valor da média em um
conjunto de números é:

a) Memória RAM
b) Barra de tarefas
c) Barra de execução
d) Barra de acesso rápido

a) = MED()
b) = SUM()
c) = MEDIA()
d) = SOMAMED()
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29) Em conformidade com a Lei Municipal nº 533/92, sem
qualquer prejuízo, poderá o funcionário ausentar-se do
serviço, por:

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E
ESPECÍFICOS
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova,
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do
início das inscrições deste concurso.
Conhecimentos Gerais

a) Sete dias, em razão de casamento.
b) Três dias, para doação de sangue.
c) Sete dias consecutivos em razão de falecimento do
cônjuge, companheira, país e filhos.
d) Dois dias, para se alistar como eleitor.

26) Analisar a sentença abaixo:
A consciência ecológica é o conhecimento e a
compreensão que cada um possui de que é necessário
cuidar da natureza e preservá-la (1ª parte). Os avanços
industriais e consumistas são os principais aliados para o
desenvolvimento ecológico adequado e o fim da
degradação ambiental (2ª parte).
A sentença está:

Legislação e Conhecimentos Específicos
Federal,

assinalar

a

a) Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento
desumano ou degradante.
b) É livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença.
c) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei.
d) É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido
o anonimato.

28) Segundo a Lei Orgânica Municipal, assinalar a
alternativa
que
preenche
as
lacunas
abaixo
CORRETAMENTE:
O Prefeito não poderá ausentar-se do Município, sem a
licença da Câmara Municipal, sob pena de perda do
mandato, por prazo superior a ____ dias, quando a
ausência se verificar dentro do País e por prazo superior a
___ dias, quando a ausência se verificar fora do País.
a) 15 - 5
b) 10 - 15
c) 5 - 10
d) 15 - 20

____________ é a investidura do funcionário em cargo de
atribuição e responsabilidade compatível com a limitação
que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental,
verificada em inspeção médica.
a) Readaptação
b) Reversão
c) Promoção
d) Reintegração

a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

27) Segundo a Constituição
alternativa INCORRETA:

30) Segundo a Lei Municipal nº 533/92, assinalar a
alternativa
que
preenche
a
lacuna
abaixo
CORRETAMENTE:

31) Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, analisar os itens
abaixo:
I - Os Municípios não poderão constituir consórcios para
desenvolver em conjunto as ações e os serviços de
saúde que lhes correspondam.
II - As ações e serviços de saúde, executados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou
mediante participação complementar da iniciativa
privada, serão organizados de forma regionalizada e
hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

32) Segundo o manual Entendendo o SUS, marcar C para
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) Todos os Estados e Municípios devem ter conselhos
de saúde compostos por representantes dos usuários
do SUS, dos prestadores de serviços, dos gestores e
dos profissionais de saúde.
(---) O Município não é o principal responsável pela saúde
pública de sua população.
(---) A porta de entrada do sistema de saúde deve ser
preferencialmente a Atenção Básica (postos de saúde,
centros de saúde, unidades de Saúde da Família etc.).
a) E - E - E.
b) E - E - C.
c) C - C - C.
d) C - E - C.
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33) De acordo com o manual Entendendo o SUS, analisar
a sentença abaixo:
No SUS, há o que se chama de referencialização. Na
estratégia de atendimento, para cada tipo de enfermidade,
há um local de referência para o serviço. Um conceito
básico do SUS é a hierarquização da Rede (1ª parte). O
sistema entende que deve haver centros de referência
para graus de complexidade diferentes de serviços.
Quanto mais complexos os serviços, eles são organizados
na seguinte sequência: unidades de saúde, município,
polo e região (2ª parte).
A sentença está:
a) Correta somente em sua 1ª parte.
b) Correta somente em sua 2ª parte.
c) Totalmente correta.
d) Totalmente incorreta.

35) De acordo com o Código de Ética Profissional, sobre
as relações profissionais, em relação aos direitos, analisar
os itens abaixo:
I - Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser
tratado segundo os pressupostos e princípios legais,
éticos e dos direitos humanos.
II - Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento
profissional e à defesa dos direitos e interesses da
categoria e da sociedade.
III - Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e
difamação de membro da equipe de enfermagem,
equipe de saúde e de trabalhadores de outras áreas, de
organizações da categoria ou instituições.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

34) De acordo com a Portaria nº 2.616/98, quanto à
infecção comunitária, analisar os itens abaixo:
I - É aquela constatada ou em incubação no ato de
admissão do paciente, desde que não relacionada com
internação anterior no mesmo hospital.
II - É a infecção que está associada com complicação ou
extensão da infecção já presente na admissão, a
menos que haja troca de microrganismos com sinais ou
sintomas fortemente sugestivos da aquisição de nova
infecção.
III - É aquela adquirida após a admissão do paciente e
que se manifesta durante a internação ou após a alta,
quando puder ser relacionada com a internação ou
procedimentos hospitalares.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item III.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

36) Em relação à aplicação de calor e frio, é CORRETO
afirmar que:
a) Para estancar sangramentos, deve-se aplicar calor por
meio de compressas quentes.
b) Para luxações ou contusões nas primeiras 24 horas,
deve-se aplicar calor para diminuir o edema.
c) As aplicações de frio são indicadas em caso de
contraturas musculares para relaxamento.
d) As aplicações de frio são indicadas para reduzir
processos inflamatórios.

37) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:
Segundo a perspectiva de KAWAMOTO, após a
suspensão
da
venóclise,
pode-se
manter
a
permeabilização do cateter venoso com a salinização da
via de acesso, que consiste na administração de 2 a 5mL
de ______________, de 4/4h, 6/6h ou conforme o tipo de
cateter.
a) heparina
b) solução salina
c) liquemine
d) solução glicosada
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38) Em relação à frequência cardíaca, sob a perspectiva
de PIANUCCI, analisar os itens abaixo:
I - Para afirmar que um paciente adulto encontra-se
taquicárdico, é necessário que sua frequência cardíaca
seja maior que 100bpm.
II - Para afirmar que a frequência cardíaca de um recémnascido está normal, é necessário que ela esteja entre
140 e 160bpm.
a) Somente o item I está correto.
b) Somente o item II está correto.
c) Os itens I e II estão corretos.
d) Os itens I e II estão incorretos.

39) Em conformidade com PIANUCCI, é CORRETO
afirmar que:
a) Durante a higiene oral, não devem ser limpas as
próteses do paciente.
b) Durante a higiene ocular, não é propício verificar a
umidade dos olhos.
c) A higiene do couro cabeludo tem como maior objetivo
prevenir lesões, evitar infestações e ativar a circulação
sanguínea.
d) A higiene corporal consiste na limpeza das áreas
íntimas apenas e visa proporcionar conforto e sensação
de limpeza ao paciente acamado ou impossibilitado de
fazê-lo.

40) Em relação à bipolaridade, assinalar a alternativa
CORRETA:
a) Os distúrbios de natureza bipolar se caracterizam por
serem transtornos de humor.
b) A bipolaridade está ligada ao cromossomo X, afetando
apenas pessoas do sexo feminino.
c) A medicação mais indicada no tratamento da
bipolaridade é o Diazepan.
d) O Lítio é contraindicado no tratamento da bipolaridade
por causar aumento de peso do usuário.
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