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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 02/2017 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

INSTRUÇÕES DA PROVA 
 Este caderno contém 30 (trinta) questões objetivas, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de 

respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Português, 5 (cinco) questões de Conhecimentos de 

Informática, 5 (cinco) questões de Raciocínio Lógico, 5 (cinco) questões de Saúde Pública e 5 (cinco) 

questões de Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis. 

 Quando for permitido abrir o caderno, confira atentamente se no Caderno de Prova a impressão, a 

paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, 

ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal ocorrência ao fiscal.  

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 Para cada questão existe apenas UMA resposta correta. 

 Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta correta conforme o enunciado. 

 Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 

 Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida no final desse caderno. 
 

ATENÇÃO 
 Verifique se seus dados estão corretos na FOLHA DE RESPOSTAS, caso não estejam informe ao fiscal 

imediatamente.  

 Na FOLHA DE RESPOSTAS, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão, usando caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul.  

 Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão. 

 Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.  

 A FOLHA DE RESPOSTAS NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer 

registro fora dos locais destinados às respostas.  

 O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, conforme 

o modelo abaixo:  

 

 

 
 

 

 

 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 
 

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO 
 A duração da Prova será de 03h30min (três horas e trinta minutos). (ITEM 10.1.7) 

 O tempo de duração das provas 03h30min (três horas e trinta minutos) abrange a assinatura da Folha de 

Respostas, a transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de 

Respostas. (ITEM 10.1.7) 

 Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de 

decorrida 1h (uma hora) do início das provas. (ITEM 10.1.18) 

 Os candidatos NÃO poderão levar o caderno de questões consigo mesmo depois de passado o período 

de sigilo. (ITEM 10.1.21) 

 Os gabaritos oficiais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no endereço 

eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 11/03/2018, a partir das 20hs. (ITEM 10.1.25) 
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PORTUGUÊS  

O que o fim da internet livre representa para os usuários 

Por Carlos Castilho em 24/01/2018 na edição 972 

[P1] A forte possibilidade de os Estados Unidos acabarem com a chamada neutralidade na internet terá 

repercussões no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, porque afeta o princípio da igualdade de acesso à 

informação e principalmente ao processo de produção de conhecimento, hoje um item básico à geração de 

inovações tecnológicas essenciais ao crescimento da economia digital. 

[P2] O princípio da Neutralidade da Internet (Net Neutrality, em inglês) baseia-se no direito à igualdade de 

acesso à rede para qualquer usuário, seja ele um indivíduo, empresa, governo ou entidade sem fins de lucro. Até 

agora, tecnicamente, todos têm as mesmas condições em matéria de velocidade e amplitude de banda para 

acessar sites de notícias, redes sociais, bancos de dados, correio eletrônico, vídeos e áudios. 

[P3] Caso a tendência sinalizada pela decisão da FCC [Comissão Federal de Comunicações] norte-americana 

se consolide, isto marcará um retrocesso na ampliação do alcance da internet que se tornou o veículo de 

comunicação com o maior índice de crescimento em toda a história da humanidade. A rede alcança hoje ao 

redor de dois bilhões de seres humanos, ou seja, quase 1/3 da população mundial, isto tudo em pouco mais de 

três décadas. 

[P4] Trata-se de um duro golpe na ideia da internet como um serviço público, livre de interferências políticas e 

econômicas para que a rede possa funcionar como um mega ambiente para troca de dados, fatos, eventos e 

opiniões. Esta troca é vital para escolas, universidades, cientistas, institutos de pesquisa e serviços de assistência 

social porque permite o aprendizado e geração de novos conhecimentos. 

[P5] Todo o processo de recombinação de dados passa agora a ser orientado e condicionado pelo interesse 

financeiro de quem controla o fluxo de textos, dados, vídeos e áudios dentro da rede, o que inevitavelmente 

provocará distorções na busca de soluções para os desafios enfrentados pela sociedade contemporânea. Haverá 

também uma intensificação do processo de marginalização de regiões com pouca conectividade como as áreas 

rurais, ilhas com baixa densidade demográfica ou territórios mais isolados. 

[P6] Aqui no Brasil, operadoras como Claro, Tim, Vivo e Oi controlam as telecomunicações nacionais e terão 

uma influência estratégica no desenvolvimento do país, tanto na economia como na política e na cultura, caso o 

Congresso Nacional se submeta às pressões para seguir a recomendação da FCC. As operadoras podem vir a 

determinar quem tem acesso privilegiado à informação contida na internet e consequentemente maior poder de 

influência em decisões financeiras e administrativas. 

[P7] Se levarmos em conta que a informação é hoje um item obrigatório e fundamental na forma como 

decidimos o nosso quotidiano, tudo o que vier a interferir na forma como ela é produzida, disseminada e 

compartilhada nos afeta diretamente. Projetos como a enciclopédia virtual Wikipedia, que se tornou uma 

referência mundial como fonte de informações produzidas a partir de voluntários, podem vir a enfrentar enormes 

problemas para sobreviver. 

[P8] Outra consequência é que aumentarão as dificuldades para que empresas iniciantes, as start ups, consigam 

emplacar os seus trabalhos já que dependem de acesso fácil e rápido à internet tanto para desenvolver tecnologias 

como principalmente para chegar aos seus potenciais clientes. 

[P9] Em suma, estamos diante de um divisor de águas em nosso desenvolvimento tecnológico, econômico, 

social e até político, pois a internet já é uma ferramenta eleitoral e legislativa indispensável. Os candidatos e 

lobbies políticos que tiverem acesso privilegiado à internet largam na frente dos demais, com uma vantagem 

dificilmente alcançável pelas vias normais. Visto por quase todos os ângulos, o provável fim da neutralidade da 

internet significa aumento da, já considerável, desigualdade entre usuários da rede. 

 
Disponível em: <http://observatoriodaimprensa.com.br/interesse-publico/o-que-o-fim-da-internet-livre-representa-para-os-usuarios/>. Acesso: 04 

fev. 2018. (Adaptado). 
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QUESTÃO 1 

Com a leitura do artigo de opinião é CORRETO afirmar 

que: 

A) Drásticas alterações no mercado de trabalho serão 

responsáveis pelo aumento do desemprego, uma 

vez que a neutralidade da internet favorece a 

ocupação de mão de obra qualificada. 

B) O fim da neutralidade da internet provocará o 

aparecimento de desigualdades de acesso no 

ambiente digital, principalmente em países em 

desenvolvimento. 

C) O movimento de ampliação de acesso à internet, 

maior veículo de comunicação da humanidade, 

poderá sofrer retrocessos em função de interesses 

econômicos e políticos. 

D) Os governos brasileiro e norte-americano 

enfrentarão muitas dificuldades para controlar as 

ações criminosas praticadas por internautas em 

ambiente digital. 

 

QUESTÃO 2 

Podem ser apontadas, no texto, como consequências do fim 

da neutralidade da internet, EXCETO: 

A) Impactos negativos para geração de novos 

conhecimentos. 

B) Lobby no Congresso Nacional das operadoras que 

atuam no Brasil. 

C) Marginalização de regiões com baixa 

conectividade. 

D) Restrição de acesso a processos de produção do 

conhecimento. 

 

QUESTÃO 3 

A construção da linha argumentativa do artigo está calcada, 

primordialmente, na/no: 

A) Apresentação das consequências dos fatos. 

B) Ênfase em argumentos de autoridade. 

C) Exposição de definições e comparações. 

D) Uso de dados estatísticos e matemáticos. 

 

LEIA o infográfico a seguir para responder às questões 4 e 

5. 

 
Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1944523-gigantes-da-

tecnologia-querem-neutralidade-da-rede-em-beneficio-proprio.shtml>. 

Acesso: 04 fev. 2018. 

 

QUESTÃO 4 

A leitura do infográfico SÓ NÃO permite afirmar que: 

A) A diferença de 13,75% entre os valores dos pacotes, 

sem e com neutralidade da rede, pode impactar 

negativamente o orçamento dos usuários menos 

favorecidos economicamente. 

B) A distinção de pacotes de dados seria vantajosa, do 

ponto de vista econômico, apenas para as 

operadoras. 

C) No Brasil, o Marco Civil da Internet de 2014 tem 

garantido a neutralidade da rede. 

D) O fim da neutralidade pode ser uma ótima estratégia 

para melhorar a velocidade dos serviços mais 

acessados pelos usuários. 
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QUESTÃO 5 

Analise as afirmativas referentes à leitura do artigo de 

opinião e do infográfico. 

I. O fato de o infográfico ser um texto multimodal 

torna-o muito mais argumentativo que o artigo de 

opinião, uma vez que o leitor pode visualizar o que é 

dito com muito mais rapidez. 

II. O uso de exemplificação, em ambos os textos, é uma 

estratégia de convencimento e de aproximação dos 

leitores que, como usuários da internet, veem-se 

contemplados naquilo que é veiculado. 

III. Pode-se afirmar que o artigo de opinião e o 

infográfico apresentam pontos de vista 

diametralmente opostos em relação à neutralidade da 

internet. 

Estão INCORRETAS as afirmativas. 

A) I e II apenas. 

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 6 

Todos os termos destacados sinalizam opinião do 

articulista, EXCETO: 

A) A forte possibilidade de os Estados Unidos 

acabarem com a chamada neutralidade... [P1]. 

B) Trata-se de um duro golpe na ideia da internet 

como um serviço público, livre de interferências 

políticas e econômicas... [P4]. 

C) Esta troca é vital para escolas, universidades, 

cientistas, institutos de pesquisa e serviços de 

assistência social. [P4]. 

D) Aqui no Brasil, operadoras como Claro, Tim, Vivo 

e Oi controlam as telecomunicações nacionais... 

[P6]. 

 

QUESTÃO 7 

A relação semântica estabelecida entre as partes do artigo 

de opinião pelos termos destacados foi corretamente 

identificada, EXCETO em: 

A) Caso a tendência sinalizada pela decisão da FCC 

[Comissão Federal de Comunicações] norte-

americana se consolide... [P3] – 

CONSEQUÊNCIA. 

B) Esta troca é vital para escolas, universidades, 

cientistas, institutos de pesquisa e serviços de 

assistência social porque... [P4] – 

EXPLICAÇÃO. 

C) Se levarmos em conta que a informação é hoje um 

item obrigatório e fundamental na forma como 

decidimos o nosso quotidiano... [P6] – 

CONDIÇÃO. 

D) Em suma, estamos diante de um divisor de águas 

em nosso desenvolvimento tecnológico, 

econômico, social e até político... [P9] – 

CONCLUSÃO. 

 

QUESTÃO 8 

Os termos destacados nos trechos funcionam como 

complementos nominais, EXCETO em: 

A) ...afeta o princípio da igualdade de acesso à 

informação... [P1]. 

B) ...baseia-se no direito à igualdade de acesso... [P2]. 

C) ... o Congresso Nacional se submeta às pressões... 

[P6]. 

D) ... tiverem acesso privilegiado à internet... [P9]. 

 

QUESTÃO 9 

Sobre as afirmativas que se referem à oração destacada no 

trecho, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. 

Os candidatos e lobbies políticos que tiverem acesso 

privilegiado à internet largam na frente dos demais, com 

uma vantagem dificilmente alcançável pelas vias 

normais. [P10]. 

 

(     ) Trata-se de uma oração subordinada adjetiva 

restritiva, de acordo com a gramática tradicional. 

(     ) O termo “que”, que introduz a oração, funciona 

como uma conjunção integrante. 

(     ) A função sintática dessa oração é de adjunto 

adnominal, pois ela qualifica o termo “os candidatos 

e lobbies políticos”. 

(     ) A oração pode ser retirada do trecho sem nenhum 

prejuízo da construção sintática e semântica. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA. 

A) V F V F. 

B) F V V V. 

C) V V V V. 

D) F F V F. 

 

QUESTÃO 10 

A regra de acentuação para os grupos de palavras NÃO está 

adequada em: 

A) Terá, marcará, até: são acentuados oxítonos 

terminados em “a(s)” e “e(s). 

B) Princípio, usuário, matéria: são acentuados os 

vocábulos terminados por tritongo. 

C) Básico, tecnológicas, eletrônico: são acentuados 

os proparoxítonos. 

D) Fácil, indispensável, considerável: são 

acentuados os paroxítonos terminados em – l. 

 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 11 

São característica da rede social Facebook, EXCETO: 

A) Armazenamento de dados. 

B) Troca de e-mails.  

C) Formação de grupos de interesse.  

D) Páginas com finalidades comerciais e de lazer. 
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QUESTÃO 12 

Em uma loja de eletrônicos, o gerente da loja divulga o 

seguinte anúncio da venda de um computador:  

|Intel Core i5 4GB 1TB| - R$ 2.700,00 

Neste anúncio estão as principais características do 

computador.  

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA dos componentes, cujas propriedades estão 

relacionadas no anúncio:  

A) Processador, memória RAM e disco rígido. 

B) Processador, capacidade de vídeo e disco rígido. 

C) Processador, memória RAM e unidade de DVD. 

D) Memória RAM, processador e disco rígido. 

 

QUESTÃO 13 

Dentre as soluções apresentadas, todas auxiliam na proteção 

de um computador, EXCETO: 

A) Proteção para redes Wi-Fi. 

B) Firewall. 

C) Software para compartilhamento de arquivos. 

D) Antivírus. 

 

QUESTÃO 14 

Considerando que um usuário navegando pelo Internet 

Explorer 8, pretende salvar uma página para que possa 

acessá-la em um outro momento deverá utilizar o recurso 

de: 

A) Downloads. 

B) Favoritos. 

C) Histórico. 

D) Home.  

 

QUESTÃO 15 

O Ms-Windows 7, em sua versão português, possui um 

painel de configurações, denominado painel de controle.  

São funcionalidades disponíveis no painel de controle, 

EXCETO: 

A) Adicionar dispositivos e impressoras. 

B) Ajustar a data e hora do computador. 

C) Reinstalar o Windows. 

D) Instalar ou desinstalar programas. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO 16 

Se todo brasileiro é otimista e Pedro é brasileiro, é 

CORRETO afirmar que: 

A) O Brasil não é otimista. 

B) Pedro não é brasileiro. 

C) Pedro é otimista. 

D) Pedro não é otimista. 

 

QUESTÃO 17 

Com base na imagem a seguir, é CORRETO afirmar que: 

 
A) Todos os homens são mortais. 

B) Nenhum homem é mortal. 

C) Todos os homens são imortais. 

D) Todos os mortais não são homens. 

 

QUESTÃO 18 

Se todo paraense é brasileiro e Maria é paraense, é 

CORRETO afirmar que: 

A) Nenhum paraense é brasileiro. 

B) Maria não é paraense. 

C) Maria é brasileira. 

D) Maria não é brasileira. 

 

QUESTÃO 19 

Considere o diagrama abaixo e analise as afirmativas. 

 
 

I. Nenhum universitário é dançarino. 

II. Todos os dançarinos são alegres. 

III. Logo, nenhum universitário é alegre. 

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s). 

A) I apenas. 

B) III apenas. 

C) I e II apenas. 

D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 20 

Se uma pessoa possui 4 saias e 2 blusas, é CORRETO 

afirmar que a quantidade de vezes que ela se vestirá de 

maneira diferente será de: 

A) 4 vezes. 

B) 6 vezes. 

C) 8 vezes. 

D) 10 vezes. 
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SAÚDE PÚBLICA 

QUESTÃO 21 

A qualificação da Estratégia Saúde da Família (ESF) e de 

outras estratégias de organização da atenção básica deverá 

seguir as diretrizes da atenção básica e do SUS, 

configurando um processo progressivo e singular que 

considera e inclui as: 

A) Especialidades dinâmicas. 

B) Especificidades locorregionais. 

C) Coletividades do território. 

D) Equivalências político-ideológicas. 

 

QUESTÃO 22 

São responsabilidades do Ministério da Saúde 

especificamente frente a Política Nacional da Atenção 

Básica: 

I. Apoiar e estimular a adoção da estratégia saúde da 

família pelos serviços municipais de saúde como 

estratégia prioritária de expansão, consolidação e 

qualificação da atenção básica à saúde. 

II. Estabelecer, de forma tripartite, diretrizes nacionais e 

disponibilizar instrumentos técnicos e pedagógicos 

que facilitem o processo de gestão, de formação e 

educação permanente dos gestores e profissionais da 

atenção básica. 

III. Viabilizar parcerias com organismos internacionais, 

com organizações governamentais, não 

governamentais e do setor privado, para 

fortalecimento da atenção básica e da estratégia de 

saúde da família no País. 

Estão CORRETAS as afirmativas. 

A) I e II apenas. 

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 23 

Sobre a descentralização considere os itens a seguir: 

I. Para o movimento brasileiro de Reforma Sanitária, a 

descentralização é a estratégia para a construção de 

um sistema de saúde democrático. 

II. Para a concepção neoliberal, ela é a estratégia para 

fragmentar, devolver tarefas para os municípios e 

favorecer processos estatutários e municipalizados de 

saúde. 

III. A proposta de descentralização, uma das lutas do 

movimento da Reforma Sanitária concretizou-se no 

embate com a descentralização proposta nos marcos 

do neoliberalismo. 

Estão CORRETAS as afirmativas. 

A) I e II apenas. 

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 24 

As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde têm sua 

organização e normas de funcionamento definidas em 

regimento próprio, aprovado pelo respectivo Conselho.  

A representação dos usuários deverá em relação ao conjunto 

dos demais segmentos ser composta por: 

A) 15%. 

B) 25%. 

C) 50%. 

D) 75%. 

 

QUESTÃO 25 

“O Programa de Formação em Saúde e Trabalho (PFST) 

tem como eixo a _________________ das relações de 

trabalho, redimensionando a tradição conceitual e 

metodológica pautada na saúde ocupacional, que privilegia 

intervenções pontuais sobre os riscos à saúde, atribuindo aos 

trabalhadores a responsabilidade e o ônus pelas doenças no 

trabalho.” 

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a 

lacuna. 

A) autonomia. 

B) problematização. 

C) sistematização. 

D) democratização. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26 

Com a origem no latim, promptuariu, a palavra prontuário 

é o documento onde se deve inserir todas as informações 

necessárias para entendimento das ocorrências no 

atendimento ao paciente no período de internação, e estas 

informações serão importantes para tomada de decisões 

durante o tratamento do paciente (POSSARI, 2005).  

Sobre o prontuário, é INCORRETO afirmar que:  

A) Deve constar, obrigatoriamente, data, hora, tempo 

de internação, assinatura, número do COREN e 

carimbo do profissional da enfermagem. 

B) Deve constar procedência do paciente (residência, 

pronto-socorro, transferência de outra instituição ou 

outro setor intra-hospitalar). 

C) Deve constar queixas do paciente (tudo o que ele 

refere, dados informados pela família ou 

responsável). 

D) Deve constar apenas abreviaturas previstas em 

literatura. 
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QUESTÃO 27 

A punção venosa periférica é um dos procedimentos 

invasivos mais realizados pela enfermagem durante a 

hospitalização.  

Nesse procedimento deve-se realizar as seguintes ações, 

EXCETO: 

A) Antissepsia da pele com álcool 70%. 

B) Garrotear e bater levemente para o aparecimento de 

veias. 

C) Inserir o cateter com o bisel da agulha para cima. 

D) Utilizar luvas até finalizar o curativo e estabilizar o 

cateter. 

 

QUESTÃO 28 

A pele reveste a maior parte do corpo não tendo mais que 

1mm de espessura. É considerada indispensável para a vida 

humana e o maior sistema orgânico do corpo.  

São funções da pele, EXCETO: 

A) Proteção e sensação. 

B) Produção de vitamina e função de resposta imune. 

C) Equilíbrio hídrico e regulação da temperatura.  

D) Captação de estímulo de dor e percepção da luz. 

 

QUESTÃO 29 

A pele é composta por três camadas, são elas: 

A) Epiderme, derme e pelos. 

B) Derme, pelos e glândulas. 

C) Epiderme, derme e tecido subcutâneo. 

D) Tecido subcutâneo, glândulas sebáceas e folículo 

piloso.  

 

QUESTÃO 30 

De acordo com o Decreto nº 94.406, o Técnico de 

Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio 

técnico, atribuídas à equipe de enfermagem. Sobre o que 

cabe ao Técnico de Enfermagem, assinale V para as 

afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(     ) Assistir ao Enfermeiro no planejamento, 

programação, orientação e supervisão das 

atividades de assistência de enfermagem. 

(     ) Assistir ao Enfermeiro na prestação de cuidados 

diretos de enfermagem a pacientes em estado 

grave. 

(     ) Assistir ao Enfermeiro na prevenção e controle das 

doenças transmissíveis em geral em programas de 

vigilância epidemiológica. 

(     ) Assistir ao Enfermeiro na prevenção e no controle 

sistemático da infecção hospitalar. 

(     ) Assistir ao Enfermeiro na prevenção e controle 

sistemático de danos físicos que possam ser 

causados a pacientes durante a assistência de saúde. 

(     ) Executar atividades de assistência de enfermagem, 

excetuadas as privativas do Enfermeiro. 

(     ) Integrar a equipe de saúde. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA. 

A) V V V V V V V. 

B) V V V F V F V. 

C) V V V V V F F. 

D) V V V F V F F. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 
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14 29 

15 30 

 

 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, 

OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 

 

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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