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Caderno
de Prova
M104

setembro

2

2 de setembro
das 14:10 às 17:10 h
3 h de duração*
35 questões

Técnico de Enfermagem

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

(15 questões)
2. Assinale a alternativa correta.

Texto

a. (

Julho passado. Na capital de São Paulo, Rejaniel Jesus
Santos e Sandra Regina Domingues, moradores de
rua, encontraram um saco plástico e um malote com
R$ 20.000,00 em dinheiro e cheques, perto do viaduto
em que dormiam. Chamaram a polícia, que verificou:
o dinheiro era fruto de um roubo a um restaurante
japonês, pouco antes. Surpreso e grato, o proprietário
do restaurante ofereceu-lhes um jantar e emprego.
Questionado por que não ficou com o achado,
Rejaniel respondeu: “A minha mãe me ensinou que
não devo roubar e, se vir alguém roubando, devo
avisar a polícia”.

b.
c.

d.

e.

) Em “ofereceu-lhes um jantar” o termo sublinhado equivale à expressão eles.
( ) A expressão sublinhada, em “devo avisar a
polícia”, equivale a avisar-lhe.
( X ) A oração sublinhada, em “Chamaram a polícia,
que verificou”, é uma subordinada adjetiva
explicativa.
( ) A expressão sublinhada, em “ofereceu-lhes um
jantar e emprego”, corresponde a um complemento nominal de ofereceu.
( ) Porque antes de pronomes possessivos
femininos o emprego do acento de crase é
optativo, pode-se escrever “À minha mãe me
ensinou que…”.

1. Assinale a alternativa correta.

3. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.

a. ( X ) A oração “se vir alguém roubando” é uma
subordinada adverbial.
b. ( ) A expressão “moradores de rua” é um adjunto
adverbial de lugar.
c. ( ) A expressão “o achado” está empregada de
forma denotativa; refere-se ao malote com
cheques.
d. ( ) O vocábulo sublinhado, em “perto do viaduto
em que dormiam”, é um pronome relativo,
como em “me ensinou que não devo roubar”.
e. ( ) Em “se vir alguém roubando” o termo sublinhado corresponde a se chegar.

a. (
b.
c.
d.
e.

) Devemos admitir de que o gesto de Rejaniel,
que o texto se referiu, deveria ser corriqueiro.
( ) A vírgula, na primeira linha do texto, marca
um vocativo.
( ) Os dois pontos depois de “que verificou” têm
valor enumerativo.
( ) As aspas no final do texto indicam a fala dos
dois moradores de rua.
( X ) A ideia contida em “Eu devo avisar a polícia”
corresponde à de A polícia deve ser avisada por
mim.
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4. Assinale a alternativa em que a lacuna pode
ser preenchida com a expressão sublinhada em
“Questionado por que não ficou com o achado”.

7. Analise a lista de países: Bulgária, República
Checa, Dinamarca, Letônia, Lituânia, Hungria, Polônia,
Romênia, Suécia e Reino Unido.

a. ( ) Você ainda não visitou a Escola de Arte e
Artesanato        ?
b. ( X ) Há quem deseje saber        tanta
gente procura nosso município!
c. ( ) Não sei o        de um gesto como o
de Rejaniel chamar nossa atenção; não deveríamos todos ser honestos, sempre?
d. ( ) Escolhemos Balneário Camboriú para viver
       aqui se tem excelente qualidade de vida.
e. ( ) Amiga,        você conhece o Sítio
Histórico Cultural da cidade?

Assinale a alternativa que indica uma característica
comum a todos estes países.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Não são países membros da União Europeia,
mas utilizam a moeda única (Euro).
( ) São países não membros da União Europeia e,
portanto, utilizam a moeda única (Euro).
( ) São os países mais industrializados entre
aqueles que são membros da União Europeia.
( X ) São países membros da União Europeia, mas
não utilizam a moeda única (Euro).
( ) São os países europeus mais afetados pela
crise econômica que atinge os países da Zona
do Euro.

5. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Talvez amanhã haja razões para discordarmos
de você.
b. ( ) Haverão muitas pessoas felizes com a chegada da Primavera.
c. ( ) Solicitamos a V. Sa. que cuideis dos moradores
de rua, irmãos meus e vosso.
d. ( ) Um grupo de vereados paulistas mês passado, em sessão solene, aprovaram voto um
conjunto de medidas de proteção à infância e
juventude.
e. ( ) Precisam-se urgentemente de mais cidadãos
honestos.

Temas Atuais

5 questões

6. Em 1964, o cientista britânico Peter Higgs publicou a teoria da existência de uma nova partícula, que
explicaria como a massa da matéria seria formada.
Esta partícula tornou-se conhecida como a(o):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Fóton.
Dedo de Deus.
Partícula de Deus.
Centelha de divindade.
Elemento quântico primordial.
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8. Decisão recente do MERCOSUL suspendeu o
Paraguai até a realização de eleições, previstas para
1913, naquele país.
Assinale a alternativa que justificou esta decisão:
a. ( ) O chamado escândalo de Watergate.
b. ( X ) A destituição do presidente Fernando Lugo
pelo Congresso paraguaio.
c. ( ) A deposição do presidente Hugo Chávez pelo
Congresso paraguaio.
d. ( ) A eleição do presidente Fernando Lugo pelo
Congresso paraguaio.
e. ( ) A oposição do presidente Fernando Lugo
e do Congresso paraguaio ao ingresso da
Venezuela no Mercosul.

9. Os educadores têm se preocupado com uma prática extremamente comum em nossas escolas, como
dar apelidos, fazer gozações e chacotas. Tais práticas, muitas vezes aceitas como simples brincadeiras,
podem fazer muito mal à criança e, em casos extremos, levar até ao suicídio. Trata-se do:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

stress.
joking.
boring.
bullying.
amarelar.
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10. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmação abaixo.
A esquerda voltou ao poder na França com a derrota
de Nicolas Sarkozy e a eleição:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

da presidente Cristina Kishner.
do líder fascista François Hollande.
do líder socialista François Hollande.
de uma nova Assembleia Nacional, onde a
Frente Nacional (FN) conquistou a maioria.
e. ( ) para presidente de Alexis Corbière, secretário
nacional do Parti de Gauche.

Noções de Informática

5 questões

11. Assinale a alternativa que indica a melhor forma
de criar um índice automático para os capítulos e as
seções de um dado documento, utilizando o MS Word
2010 em português.
a. ( ) Guia Inserir  Sumário; desde que estilos de
títulos para as entradas do índice tenham sido
empregados.
b. ( ) Guia Inserir  Inserir índice de ilustrações;
desde que o recurso ‘inserir legenda’ nas tabelas tenha sido empregado.
c. ( ) Guia Referências  Sumário; desde que o
recurso ‘inserir legenda’ nas tabelas tenha sido
empregado.
d. ( ) Guia Inserir  Inserir índice; desde que estilos
de títulos para as entradas do índice tenham
sido empregados.
e. ( X ) Guia Referências  Sumário; desde que estilos
de títulos para as entradas do índice tenham
sido empregados.

13. São tipos de gráfico que podem ser criados utilizando o MS Excel 2010 em português a partir da interface: Guia Inserir  Gráficos.
Selecione a alternativa onde todos os tipos de gráfico
listados possam ser criados pelo MS Excel 2010 em
português, utilizando esta opção da interface.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Rosca; Linha; BPMN; Radar
Pizza; Coluna; Radar; Rosca
Clip-Art; Barra; Área; Dispersão
Dispersão; Barra; Pizza; SmartArt
Caminho crítico; Coluna; Área; Fluxograma

14. São softwares utilizados na produção de apresentações, presentes no BR Office e no MS Office,
respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Draw e Powerpoint.
Powerpoint e Draw.
Powerpoint e Impress.
Impress e Powerpoint.
Keynote e Powerpoint.

15. Identifique as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) com relação às boas práticas de segurança
da informação.
(
(

(
(

) Software antivirus não requer atualizações,
basta instalar no computador para protegê-lo.
) Criptografar as informações que trafegam
na internet, por definição, aumenta sua
segurança.
) Configurar o e-mail utilizando SSL incrementa
a segurança na comunicação dos dados.
) Sites utilizando certificados digitais sobre
HTTPS são geralmente mais seguros.

12. A opção do comando ls, do Linux, utilizada para
exibir nomes de arquivos e diretórios que iniciam com
um ponto (.), como por exemplo o arquivo .profile, é:

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

-a
-b
-c
-x
-l

( )
( )
( )
( )
(X)

V–V–F–F
V–F–V–V
F–F–F–V
F–V–V–F
F–V–V–V

Página 5

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Conhecimentos Específicos
16. De acordo com a Portaria no 648 de 28 de março
de 2006, a Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde,
a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a
reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida
por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios
bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente
no território em que vivem essas populações.
Diante disso, assinale a alternativa que afirma corretamente um dos princípios fundamentais da Atenção
Básica.
a. ( ) Desestimular relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população
adscrita.
b. ( X ) Possibilitar o acesso universal e contínuo a
serviços de saúde de qualidade e resolutivos,
caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território
adscrito de forma a permitir o planejamento e
a programação descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade.
c. ( ) Valorizar os profissionais de saúde por meio
da competição entre os membros da equipe.
d. ( ) Desestimular a participação popular e o controle social.
e. ( ) Realizar avaliação e acompanhamento dos
gastos realizados pela equipe como parte do
processo de controle e auditoria.

17. A vacina que deve ser realizada na criança com
1 mês de vida, recomendada pelo Calendário de
Vacinação da criança, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Tetravalente.
1a Dose da Hepatite B.
2a Dose da Hepatite B.
Contra a Febre Amarela.
Vacina oral, contra a Poliomielite.
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(20 questões)

18. De acordo com o Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem, Seção I “Das relações
com a pessoa, família e coletividade”, é direito do profissional de enfermagem:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Recusar-se a executar atividades que sejam
de sua competência técnica, científica, ética
e legal, mesmo que ofereçam segurança ao
profissional, à pessoa, família e coletividade.
( ) 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.
( ) Praticar e/ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que
infrinja postulados éticos e legais.
( X ) Recusar-se a executar atividades que não
sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam
segurança ao profissional, à pessoa, família e
coletividade.
( ) Negar Assistência de Enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.

19. Parada cardiorrespiratória (PCR) é:
a. ( X ) A cessação da atividade mecânica cardíaca
confirmada por ausência de pulso central,
inconsciência e apneia.
b. ( ) A diminuição da atividade mecânica cardíaca
confirmada por ausência de pulso central,
inconsciência e apneia.
c. ( ) A irregularidade da atividade mecânica cardíaca confirmada por ausência de pulso central,
inconsciência e apneia.
d. ( ) A cessação da atividade mecânica cardíaca
confirmada por apneia apenas.
e. ( ) A diminuição da atividade mecânica cardíaca
confirmada por ausência de pulso central
apenas.
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20. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais
de Enfermagem, Capítulo V “Das infrações e penalidades”, artigo 118, “As penalidades a serem impostas
pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem”,
conforme o que determina o artigo 18, da Lei no 5.905,
de 12 de julho de 1973, são as seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.

Advertência verbal
Multa
Censura
Suspensão do Exercício Profissional
Cassação do Direito ao Exercício Profissional

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

21. De acordo com a Portaria no 648 GM/MS, de 28 de
março de 2006, é atribuição específica do Técnico de
Enfermagem das Equipes de Saúde da Família:
a. ( ) realizar diagnóstico com a finalidade de obter
o perfil epidemiológico para o planejamento
e a programação em saúde bucal.
b. ( ) indicar a necessidade de internação hospitalar
ou domiciliar, mantendo a responsabilização
pelo acompanhamento do usuário.
c. ( X ) participar das atividades de assistência básica
realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na USF e,
quando indicado ou necessário, no domicílio
e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc).
d. ( ) realizar atividades de demanda espontânea
e programada em clínica médica, pediatria,
gineco-obstetrícia, bem como cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos.
e. ( ) conforme protocolos ou outras normativas
técnicas estabelecidas pelo gestor municipal
ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, realizar consulta de
enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações.

22. Entre as pessoas idosas, a hipertensão é uma
doença altamente prevalente, acometendo cerca
de 50% a 70% das pessoas nessa faixa etária. É um
fator determinante de morbidade e mortalidade, mas,
quando adequadamente controlada, reduz significativamente as limitações funcionais e a incapacidade nos
idosos. A hipertensão não deve ser considerada uma
consequência normal do envelhecimento.
As principais estratégias para o tratamento não-farmacológico da hipertensão arterial sistêmica incluem as
seguintes:
a. (
b.

c.

d.

e.

) Manter sempre o mesmo peso; não alterar em
demasia a alimentação habitual.
( X ) Controle do excesso do peso; adoção de
hábitos alimentares saudáveis; abandono do
tabagismo.
( ) Adoção de hábitos alimentares saudáveis;
controle do alcoolismo e tabagismo; manter
sempre o mesmo peso.
( ) Controle do excesso do peso; manter o tabagismo; realizar uma prática corporal/atividade
física regular.
( ) Controle do excesso do peso; redução do
consumo de bebidas alcoólicas; não alterar
em demasia a alimentação habitual.

23. O Diabetes Mellitus é uma doença comum e de
incidência crescente que aumenta com a idade. O
diabetes apresenta alta morbi-mortalidade, com
perda importante na qualidade de vida. É uma das
principais causas de mortalidade, insuficiência renal,
amputação de membros inferiores, cegueira e doença
cardiovascular.
Os sintomas clássicos do diabetes são:
a. (
b. (

) Poliúria; polifagia e pigarro.
) Polidipsia; polifagia e ganho involuntário de
peso.
c. ( ) Poliúria; polidipsia, pigarro e ganho involuntário de peso.
d. ( X ) Poliúria; polidipsia; polifagia e perda involuntária de peso.
e. ( ) Polifagia; ganho innvoluntário de peso e
polidipsia.
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24. Uma das formas de administração de medicamentos é por via parenteral.

28. Relacione a coluna 1 (das vacinas) com a coluna 2
(as doenças que elas evitam).

Não é considerada via parenteral:

Coluna 1 Vacinas

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

via oral.
via intratecal.
via subcutânea.
via intradérmica.
via intraperitoneal.

1.
2.
3.
4.
5.

Coluna 2 Doenças
(
(
(
(
(

25. De acordo com o Calendário de Vacina do Adulto
e Idoso, existem duas vacinas que devem ser administradas a pessoas de 60 anos ou mais. São elas:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Tríplice Viral e Pneumococo.
Pneumococo e Contra Febre Amarela.
dT (dupla tipo Adulto) e Pneumococo.
Influenza e dT (dupla tipo Adulto).
Influenza e Pneumococo.

26. São consideradas doenças preveníveis por
imunização:
a. ( ) Rubéola, tuberculose, diabetes, varicela, gripe.
b. ( X ) Difteria, tétano, coqueluche, rubéola,
tuberculose.
c. ( ) Osteoporose, tuberculose, difteria, tétano,
coqueluche.
d. ( ) Coqueluche, rubéola, tuberculose, esclerose
múltipla.
e. ( ) Leishmaniose, coqueluche, rubéola, tuberculose, gripe.

27. No manuseio de agulhas e outros materiais perfuro-cortantes, são essenciais os seguintes cuidados:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

Recapear as agulhas antes de descartá-las.
Recapear as agulhas e desprezá-las no lixo.
Nunca recapear agulhas antes de descartá-las.
Remover as agulhas e seringas antes de
descartá-las.
e. ( ) Entortar as agulhas e descartá-las.
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BCG
DTP + Hib (vacina tetravalente)
VOP (vacina oral contra pólio)
VORH (vacina oral de rotavírus humano)
SRC (tríplice viral)

)
)
)
)
)

Diarreia por rotavírus.
Poliomielite (paralisia infantil).
Formas graves de tuberculose.
Sarampo, rubéola e caxumba.
Difteria, tétano, coqueluche, meningite e
outras infecções causadas pelo Haemophilus
influenzae tipo b.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

2–1–5–4–3
2–3–5–1–4
3–1–5–4–2
3–5–4–2–1
4–3–1–5–2

29. Assinale a alternativa com a definição correta de
assepsia.
a. ( X ) Processo que permite afastar os germes patogênicos de um local ou objeto.
b. ( ) Procedimento que visa o controle de infecção
a partir do uso de substâncias microbicidas ou
microbiostáticas de uso na pela ou mucosa.
c. ( ) Processo que permite afastar os germes iatrogênicos de um local ou objeto.
d. ( ) Processo que visa o controle e a infecção a
partir do uso de substâncias abrasivas de uso
na região da palma das mãos.
e. ( ) Processo que permite agregar os germes
patogênicos para um local ou objeto.
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30. A variedade de materiais utilizados nos estabelecimentos de saúde pode ser classificada, segundo
riscos potenciais de transmissão de infecções para os
pacientes, em três categorias. São elas:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Artigos críticos, semicríticos e ultracríticos.
Artigos críticos, semicríticos e não críticos.
Artigos críticos, não críticos e muito críticos.
Artigos críticos, semicríticos e nada críticos.
Artigos semicríticos, pouco críticos, muito
críticos.

33. Analise o texto abaixo:
Os tipos de diabetes mais frequentes são: o diabetes
         , anteriormente conhecido como
diabetes juvenil, que compreende cerca de 10% do
total de casos, e o diabetes          , anteriormente conhecido como diabetes do adulto, que
compreende cerca de 90% do total de casos. Outro
tipo de diabetes encontrado com frequência e cuja
etiologia ainda não está esclarecida é o diabetes
         , que, em geral, é um estágio

31. O médico prescreveu para a paciente Ivonete
500 ml de soro fisiológico a 0,9% para ser administrado por via endovenosa em 6 horas.
O gotejamento aproximado, por minuto, é de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

7 gotas.
14 gotas.
20 gotas.
28 gotas.
83 gotas.

32. Alguns produtos que podem causar intoxicações são substâncias químicas utilizadas em limpeza
doméstica e de laboratório, venenos utilizados no
ambiente da casa (como raticidas), entorpecentes e
medicamentos em geral, além de alimentos deteriorados e gases tóxicos.
Não é (são) sinal(is) de alerta quanto ao envenenamento por sua ingestão:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Surdez.
Queimaduras.
Náusea e vômito.
Transpiração intensa.
Lesões ou manchas ao redor da boca.

pré-clínico de diabetes, detectado no rastreamento
pré-natal.
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

gestacional ; tipo 1 ; tipo 2
gestacional ; tipo 2 ; tipo 1
tipo 1 ; tipo 2 ; gestacional
tipo 2 ; gestacional ; tipo 1
tipo 2 ; tipo 1 ; gestacional

34. Quando os níveis glicêmicos de um indivíduo
estão acima dos considerados “normais”, mas não
estão suficientemente elevados para caracterizar um
diagnóstico de diabetes, os indívíduos são classificados como portadores de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

síndrome metabólica.
hipoglicemia residual.
hiperglicemia residual.
hiperglicemia intermediária.
hipoglicemia intermediária.
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35. A queda representa um grande problema para as
pessoas idosas dadas as suas consequências (injúria,
incapacidade, institucionalização e morte), que são
resultado da combinação de alta incidência com alta
suscetibilidade a lesões. Os fatores de risco podem ser
divididos em intrínsecos e extrínsecos.
São considerados fatores de risco intrínsecos para as
quedas em idosos:
1.
2.
3.
4.
5.

imobilidade
sexo feminino
sexo masculino
doença de Parkinson
idosos com mais de 80 anos

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
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