
1. A prova terá duração de 2 horas e 30 minutos , considerando, inclusive, a marcação do CARTÃO-RESPOSTA.

2. É de responsabilidade do candidato a conferência deste caderno que contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha,
cada uma com 4 (quatro) alternativas (A,B,C e D), distribuídas da seguinte forma:
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3. Transcreva a frase abaixo, para o espaço determinado no Cartão-Resposta, com caligrafia usual, utilizando caneta esferográfica de
tinta azul ou preta, para posterior exame grafológico:

“A persistência é o caminho do êxito”“A persistência é o caminho do êxito”“A persistência é o caminho do êxito”“A persistência é o caminho do êxito”“A persistência é o caminho do êxito”

O descumprimento dessa instrução implicará a anulação da prova e na eliminação do Concurso.

4. A prova deverá ser feita, obrigatoriamente, à caneta esferográfica, fabricada em material incolor e transparente de tinta azul ou
preta, não sendo permitido o uso de lápis, lapiseira, corretivo e/ou borracha.

5. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato.

6. O telefone celular deverá permanecer desligado e sem bateria, desde o momento da entrada até a saída do candidato do local de
realização das provas.

7. Durante a prova não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso
de qualquer tipo de aparelho eletrônico.

8. Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, o candidato, ainda que tenha desistido do Concurso, poderá entregar
o CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA devidamente assinado e com a frase transcrita, e retirar-se do
recinto. No entanto, APENAS durante os 30 (trinta) minutos finais de prova será permitido ao candidato retirar-se da sala portando
o caderno de questões.

9. Não será permitida, em hipótese alguma, a cópia das marcações efetuadas no cartão-resposta.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou o
tempo tenha se esgotado, sendo indispensável o registro dos seus nomes  e assinaturas na ata de aplicação de prova.

11. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que não sejam digitais e permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão
da prova.

12. O FISCAL DE SALA NÃO ESTÁ AUTORIZADO A ALTERAR QUAISQUER DESSAS INSTRUÇÕES.

13. O gabarito da prova será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro - D.O Rio, no segundo dia útil após a realização
da prova, estando disponível também, no site http://concursos.rio.rj.gov.br.

Boa Prova!

COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO DE TALENTOS
COORDENADORIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

CADERNO DE QUESTÕES

NÍVEL MÉDIO
MANHÃ

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

2016

ATENÇÃO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Crônica

Como o povo brasileiro é descuidado a respeito de alimenta-
ção! É o que exclamo depois de ler as recomendações de um
nutricionista americano, o dr. Maynard. Diz este: “A apatia, ou indi-
ferença, é uma das causas principais das dietas inadequadas.”
Certo, certíssimo. Ainda ontem, vi toda uma família nordestina esten-
dida em uma calçada do centro da cidade, ali bem pertinho do
restaurante Vendôme, mas apática, sem a menor vontade de entrar
e comer bem. Ensina ainda o especialista: “Embora haja alimentos
em quantidade suficiente, as estatísticas continuam a demonstrar
que muitas pessoas não compreendem e não sabem selecionar os
alimentos”. É isso mesmo: quem der uma volta na feira ou no super-
mercado vê que a maioria dos brasileiros compra, por exemplo,
arroz, que é um alimento pobre, deixando de lado uma série de
alimentos ricos. Quando o nosso povo irá tomar juízo? Doutrina
ainda o nutricionista americano: “Uma boa dieta pode ser obtida de
elementos tirados de cada um dos seguintes grupos de alimentos: o
leite constitui o primeiro grupo, incluindo-se nele o queijo e o sorve-
te”. Embora modestamente, sempre pensei também assim. No en-
tanto, ali na praia do Pinto é evidente que as crianças estão desnu-
tridas, pálidas, magras, roídas de verminoses. Por quê? Porque
seus pais não sabem selecionar o leite e o queijo entre os principais
alimentos. A solução lógica seria dar-lhes sorvete, todas as crianças
do mundo gostam de sorvete. Engano: nem todas. Nas proximida-
des do Bob´s e do Morais há sempre bandos de meninos favelados
que ficam só olhando os adultos que descem dos carros e devoram
sorvetes enormes. Crianças apáticas, indiferentes. Citando ainda o
ilustre médico: “A carne constitui o segundo grupo, recomendando-
se dois ou mais pratos diários de bife, vitela, carneiro, galinha, peixe
ou ovos”. Santo Maynard! Santos jornais brasileiros que divulgam
as suas palavras redentoras! E dizer que o nosso povo faz ouvidos
de mercador a seus ensinamentos, e continua a comer pouco, co-
mer mal, às vezes até a não comer nada. Não sou mentiroso e
posso dizer que já vi inúmeras vezes, aqui no Rio, gente que pre-
fere vasculhar uma lata de lixo a entrar em um restaurante e pedir
um filé à Chateaubriand. O dr. Maynard decerto ficaria muito abor-
recido se visse um ser humano escolher tão mal seus alimentos.
Mas nós sabemos que é por causa dessas e outras que o Brasil não
vai pra frente.

CAMPOS, Paulo Mendes. De um caderno cinzento. São Paulo:
Companhia das Letras, 2015. p. 40-42.

01. O gênero crônica, em que se enquadra o texto, é frequente-
mente escrito em primeira pessoa e reflete, muitas vezes, o
posicionamento pessoal de seu autor. Pode-se afirmar que,
na crônica de Paulo Mendes Campos, o “eu” que fala:

(A) confunde-se com o autor, tecendo críticas ao dr. Maynard

(B) distingue-se do autor, mostrando-se crítico e perspicaz

(C) distingue-se do autor, mostrando-se ingênuo e alienado

(D) confunde-se com o autor, valorizando a divulgação cien-
tífica pelos jornais

02. Pode-se afirmar que o texto de Paulo Mendes Campos é
argumentativo, uma vez que se caracteriza por:

(A) encadear fatos que envolvem personagens

(B) tentar convencer o leitor da validade de uma ideia

(C) caracterizar a composição de ambientes e de seres vivos

(D) oferecer instruções para o destinatário praticar uma ação

03. Em “Doutrina ainda o nutricionista americano...”, a palavra
em destaque pode ser substituída, sem prejuízo do sentido,
por:

(A) adestra, amestra, amansa

(B) educa, corrige, repreende

(C) catequiza, converte

(D) formula, ensina

04. A construção “... todas as crianças do mundo gostam de
sorvete.” segue a norma padrão da língua quanto ao emprego
do artigo definido após os pronomes indefinidos todos e
todas. De acordo com a norma padrão, NÃO cabe o artigo
definido na seguinte frase:

(A) Todos ___ dias a mesma família está ali na calçada.

(B) Essas pessoas são todas ___ inconsequentes.

(C) Com os ensinamentos do especialista, todos ___ seus
problemas se acabam.

(D) Todas ___ segundas-feiras ele inicia uma nova dieta.

05. A conjunção porque tem diferentes valores. Na frase “Porque
seus pais não sabem selecionar o leite e o queijo entre os
principais alimentos.”, ela tem o mesmo valor que apresenta
na seguinte frase:

(A) As pessoas alimentam-se mal também porque não têm
recursos.

(B) Mude a sua alimentação, porque isso lhe fará bem.

(C) Devemos adotar medidas sérias porque essa situação
se modifique.

(D) A crítica ao nosso descuido com a alimentação é justa,
porque isso até saiu no jornal.

06. A palavra mal tem valor semântico de intensidade na seguinte
frase:

(A) Mal entrou em casa, foi preparando um sanduíche.

(B) Se você se alimenta mal, está exposto a doenças.

(C) Quando estou estressado, mal me alimento.

(D) O mal está em você substituir almoço por lanche.

07. Está destacado um pronome relativo em:

(A) “... quem der uma volta na feira ou no supermercado vê
que a maioria dos brasileiros compra...”

(B) “... ali na praia do Pinto, é evidente que as crianças estão
desnutridas...”

(C) “... há sempre bandos de meninos favelados que ficam
só olhando os adultos...”

(D) “... posso dizer que já vi inúmeras vezes, aqui no Rio...”
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08. Em “... quem der uma volta na feira ou no supermercado vê
que a maioria dos brasileiros compra...”, a forma verbal em
destaque, tendo em vista a norma para a língua padrão escrita,
pode ser substituída por:

(A) veria

(B) terá visto

(C) está vendo

(D) há de ver

09. Geralmente o adjetivo é elevado ao grau superlativo absoluto
sintético por meio dos sufixos -íssimo e -érrimo. O adjetivo no
grau superlativo absoluto sintético está INADEQUADO ao
contexto no seguinte caso:

(A) Esta receita de escondidinho é boníssima.

(B) O arroz polido é considerado um alimento paupérrimo.

(C) Infelizmente, é comuníssimo ver famílias desanimadas perto
dos restaurantes.

(D) É claro que aquelas crianças macérrimas estão
desnutridas.

10. Em “Embora haja alimentos em quantidade suficiente,
as estatísticas continuam a demonstrar...”, a oração em desta-
que guarda, com o restante do período, a mesma relação
presente em:

(A) Optaremos por alimentos mais baratos, contanto que
estejam dentro da validade.

(B) Vamos fazer uma refeição leve, até porque almoçamos
bem.

(C) Acondicione os alimentos corretamente, de maneira que
não se estraguem.

(D) Os pratos pareciam apetitosos, se bem que fossem
exóticos.

ÉTICA DO SERVIDOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

11. Se o funcionário público se apropria de bem móvel público de
que tem a posse em razão do cargo, acaba por praticar o
seguinte crime:

(A) extravio

(B) concussão

(C) patrocínio

(D) peculato

12. Alterar sistema de informações ou programa de informática
sem autorização ou solicitação de autoridade competente é
conduta que corresponde à seguinte pena, além da multa:

(A) reclusão

(B) prisão administrativa

(C) detenção

(D) advertência

13. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da
estabelecida em lei configura o seguinte crime:

(A) excesso de exação

(B) emprego irregular de verbas

(C) estelionato

(D) cooptação

14. Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contra-
bando, é tipo penal punido com a seguinte pena, além da
multa:

(A) reclusão, de um a três anos

(B) detenção, de dois a quatro anos

(C) detenção, de três a cinco anos

(D) reclusão, de três a oito anos

15. Quando alguém se opõe à execução de ato legal, mediante
ameaça a funcionário competente para executá-lo, pratica o
seguinte crime:

(A) desobediência

(B) resiliência

(C) resistência

(D) desacato

16. Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão,
embora legítima, fora dos casos em que a lei o permite, é
conduta que corresponde ao seguinte crime:

(A) exercício arbitrário das próprias razões

(B) legítima defesa

(C) estado de necessidade

(D) excesso de ação

17. Facilitar a revelação de fato de que tem ciência em razão do
cargo e que deva permanecer em segredo é crime punido
com:

(A) reclusão, de um mês a um ano ou multa

(B) reclusão, de dois meses a dois anos

(C) detenção, de seis meses a dois anos e multa

(D) prisão domiciliar, de oito meses a três anos

18. Adquirir para si, no exercício de mandato, bens de qualquer
natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patri-
mônio ou à renda do servidor é considerado por lei ato de
improbidade que:

(A) causa prejuízo ao erário

(B) importa enriquecimento ilícito

(C) atenta contra os princípios da administração pública

(D) fere a moral e os bons costumes

19. Impedir injustamente, a inscrição de qualquer interessado nos
registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração,
suspensão ou cancelamento de registro do inscrito é crime
punido com:

(A) detenção, de um a três anos

(B) reclusão, de dois a quatro anos e multa

(C) reclusão, de três meses a um ano

(D) detenção, de seis meses a dois anos e multa

20. Os crimes definidos na Lei 8666, de 1993, são de ação penal
púbica incondicionada, cabendo ao seguinte órgão promovê-la:

(A) Ministério Público

(B) Defensoria Pública

(C) Tribunal de Contas

(D) Procuradoria do Estado
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A infecção constatada ou em incubação no ato da admissão,
desde que não relacionada com internação anterior no mes-
mo hospital, é denominada:

(A) hospitalar

(B) cruzada

(C) reversa

(D) comunitária

22. Os equipamentos de anestesia e endoscópicos, na classifica-
ção dos artigos hospitalares, são considerados artigos:

(A) não-críticos

(B) críticos

(C) semicríticos

(D) contaminados

23. O processo utilizado para destruir todas as formas de vida
microbiana, por meio do uso de agentes físicos e químicos, é
denominado:

(A) esterilização

(B) desinfecção

(C) descontaminação

(D) degermação

24. Dentre os principais tipos de alterações respiratórias, a respi-
ração facilitada em posição vertical é chamada de:

(A) bradipneia

(B) ortopneia

(C) apneia

(D) taquipneia

25. Na classificação das feridas quanto à camada da pele lesada,
a ferida que atinge o músculo e estruturas ósseas é classificada
como estágio:

(A) IV

(B) III

(C) II

(D) I

26. O tipo de cobertura utilizado nos curativos, que proporciona
um ambiente úmido oclusivo, favorável ao processo de cicatri-
zação, evitando o ressecamento do leito da ferida e aliviando
a dor, sendo indicado, também, para uso em feridas limpas e
não-infectadas, possuindo poder de desbridamento nas áreas
de necrose, é chamado:

(A) carvão ativado

(B) hidrogel

(C) hidrocoloide

(D) alginato

27. O controle de pulso durante aferição dos sinais vitais pode
trazer informações significativas sobre o estado do paciente.
Desta forma, o pulso fino apresenta a alteração denominada:

(A) taquisfigmia

(B) bradisfigmia

(C) normocardia

(D) filiforme

28. A reação exagerada do organismo a substâncias as quais
está sensibilizado recebe o nome de choque:

(A) séptico

(B) hipervolêmico

(C) hipovolêmico

(D) anafilático

29. Paciente que apresenta queixa de dor, queimação ou sensa-
ção de pressão na região do tórax indica a ocorrência da
seguinte doença:

(A) edema agudo de pulmão

(B) endocardite

(C) angina pectoris

(D) miocardite

30. Doença crônica irreversível, caracterizada por obstrução
brônquica e distensão alveolar, onde o fumo e a poluição
ambiental persistentes são considerados fatores de risco para
sua ocorrência. Esta definição refere-se à seguinte patologia:

(A) bronquite

(B) asma

(C) enfisema

(D) pneumonia

31. A gastrite é um distúrbio inflamatório da mucosa gástrica, que
ocorre de forma súbita, podendo ser de curta duração, tornar-se
crônica ou ainda evoluir para uma úlcera. As gastrites crônicas
estão mais relacionadas com a presença da seguinte bactéria:

(A) Campylobacter pylori

(B) Helicobacter pylori

(C) Lactobacillus acidophilus

(D) Peptostreptococcus

32. A hepatite é uma doença que acomete o fígado, cujas manifes-
tações clínicas gerais incluem fadiga, anorexia, icterícia, colúria
e fezes esbranquiçadas. A hepatite cujo modo de transmissão
é fecal-oral é do tipo:

(A) D

(B) C

(C) B

(D) A
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33. Tremores, sudorese intensa, palidez, palpitações e visão emba-
çada são sinais e sintomas da:

(A) hipoglicemia

(B) cirrose hepática

(C) cetoacidose diabética

(D) pancreatite

34. A cistite é uma inflamação da bexiga, geralmente iniciada na
uretra. Na maioria dos casos, a cistite nas mulheres é causada
pelo seguinte agente etiológico:

(A) Gardnerella vaginalis

(B) Candida albicans

(C) Chlamydia trachomatis

(D) Escherichia coli

35. As cólicas renais, caracterizadas por dor intensa e profunda
na região lombar, eliminação de urina com sangue e pus,
associadas à distensão abdominal, diarreia, náuseas e vômi-
tos, devido a proximidade dos rins com o sitema digestivo, são
manifestações clínicas da:

(A) colelitíase

(B) urolitíase

(C) glomerulonefrite

(D) pielonefrite

36. Doença incapacitante, mais comum em pessoas da raça ne-
gra, cujos sinais e sintomas incluem icterícia, alargamento dos
ossos faciais e cranianos, taquicardia, sopros cardíacos e
cardiomegalia, tendo como característica mais importante a
dor de forte intensidade, principalmente, nas articulações. Esta
sintomatologia refere-se à seguinte doença:

(A) febre reumática

(B) leucemia

(C) anemia falciforme

(D) esquistossomose

37. O tipo de hemorragia, que pode ser sinal de trauma torácico
ou edema agudo de pulmão, dentre outras patologias, é deno-
minado:

(A) hemoptise

(B) melena

(C) epistaxe

(D) hematêmese

38. As vulvovaginites manifestam-se por meio de leucorreias de
aspectos e consistências distintas, segundo as características
do agente infeccioso, do grau de infestação e das condições
clínicas da mulher. O corrimento amarelo ou amarelo esverdeado,
com presença de bolhas e odor fétido semelhante a “peixe
podre”, entre outros sintomas está presente na seguinte
afecção ginecológica:

(A) vaginose bacteriana

(B) tricomoníase genital

(C) candidíase vulvovaginal

(D) bartholinite

39. Dentre os sinais e sintomas gestacionais mais comuns e que
auxiliam o diagnóstico da gravidez, constitui sinal de probabi-
lidade:

(A) amenorreia

(B) polaciúria

(C) mudança da coloração da região vulvar

(D) alteração nas mamas

40. O surgimento de pequenas verrugas nas regiões genital e
perianal que aparecem após relação sexual desprotegida, com
indivíduo portador do vírus HPV, é característica da seguinte
doença:

(A) gonorreia

(B) condiloma acuminado

(C) linfogranuloma venéreo

(D) herpes genital

41. A estratégia dos dias nacionais de vacinação, com imunização
em grande escala, associada às ações de vigilância epide-
miológica, permitiram ao Brasil a diminuição gradativa do
número de casos da seguinte doença:

(A) tétano

(B) meningite

(C) poliomielite

(D) tuberculose

42. A vacina BCG é indicada, preferencialmente, ao nascer ou no
primeiro mês de vida, devendo ser administrada rigorosa-
mente por via:

(A) subcutânea

(B) intramuscular

(C) endovenosa

(D) intradérmica

43. A varicela é uma doença altamente contagiosa, com maior
incidência em crianças de 2 a 10 anos de idade. Entretanto
pode ser prevenida através da administração da seguinte
vacina que consta no Calendário de Vacinação da Criança:

(A) tetraviral

(B) tríplice viral

(C) pentavalente

(D) DTP

44. A comunicação da ocorrência de determinada doença ou
agravo à saúde, feita à autoridade sanitária, por profissionais
de saúde ou qualquer cidadão, é conhecida como:

(A) subnotificação

(B) vigilância epidemiológica

(C) vigilância em saúde

(D) notificação
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45. O sistema de informação que reúne todos os dados relativos
aos agravos de notificação, alimentado pelas notificações com-
pulsórias, é denominado:

(A) SINAN

(B) SINASC

(C) SIA

(D) SIAB

46. A investigação epidemiológica é o processo que permite acom-
panhar a ocorrência de uma doença ou agravo nos indivíduos,
sendo operacionalizada mediante o preenchimento de ficha
de investigação. Esta investigação deve ocorrer sempre que
for notificado um caso:

(A) confirmado

(B) descartado

(C) suspeito

(D) secundário

47. Constitui doença prevenível mediante vacinação:

(A) leptospirose

(B) coqueluche

(C) toxoplasmose

(D) esquistossomose

48. Febre baixa, aumento ganglionar nas regiões retroauriculares
e exantema maculopapular que surgem na face, pescoço e
couro cabeludo, distribuindo-se em seguida para o restante
do corpo, caracteriza a seguinte doença:

(A) rubéola

(B) sarampo

(C) dengue

(D) escarlatina

49. A meningite pode ser causada por diversos microorganismos
como vírus, fungos e bactérias. Além dos sinais e sintomas
clássicos desta doença, a meningite do tipo meningocócica
apresenta, algumas vezes, o seguinte sinal:

(A) eritema

(B) exantema

(C) vesículas

(D) petéquias

50. Ocorre principalmente nos períodos de chuva, quando pessoas
que moram em comunidades com saneamento básico precário,
têm suas casas invadidas pelas águas de rios ou valas conta-
minadas com a bactéria. Esta situação define a ocorrência da
seguinte doença:

(A) febre tifoide

(B) difteria

(C) leptospirose

(D) cólera


