
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA 
Estado de São Paulo 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
CONCURSO PÚBLICO 

01/2019 

 

 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 

AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 

 Desligue o celular e outros aparelhos. 
 

 Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este 
caderno corresponde com a sua opção de inscrição. 
 

 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões. 

Responda a todas as questões. 
 

 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência 
na sala de Provas. 
 

 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de 
Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura. 

A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática 
do mesmo. 
 

 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta. 
 

 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão. 
 

 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o 
exemplo: 

 
 

 Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta. 
 

 Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha. 
 

 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova. 
 

 A prova terá duração de 2 horas. 

O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.  
 

 Sairão simultaneamente os 3 (três) últimos candidatos de cada sala. Havendo insistência por parte 
do candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público. 
 

 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha. 
 

 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

 

BOA PROVA ! 

 
REALIZAÇÃO 
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ʭ CONHECIMENTOS GERAIS 

 

CONHECIMENTO UNIVERSAL  ¿ ? 
 

 

01  
 

A CVM é uma importante autarquia vinculada 

tradicionalmente ao Ministério da Economia, ou seja, é 

um órgão governamental que tem personalidade jurídica 

própria e auxilia o Poder Executivo de maneira indireta, 

mas sem subordinação hierárquica. Assinale abaixo a 

alternativa que detalha o que a sigla CVM significa: 

(A) Comitê de Valorização Mobiliária. 

(B) Corpo de Validação de Movíveis. 

(C) Comissão de Valores Mobiliários. 

(D) Conselho para Verificação do Material. 

 

02  
 

A maior árvore do planeta é a Sequoia, podendo viver 

mais de mil anos. Originaria da América do Norte, pode 

atingir mais de 90 metros de altura. Qual o estado norte-

americano onde se encontram diversos Parques 

Nacionais contendo a maioria destes notáveis seres 

vivos? 

(A) Utah. 

(B) Nevada. 

(C) Oregon. 

(D) California. 

 

03  
 

O K-pop, um dos maiores fenômenos artísticos juvenis 

dos tempos atuais, ligado umbilicalmente ao YouTube e 

Spotify, nasceu na Coréia do Sul e disseminou-se pelo 

mundo moderno. Assinale dentre as alternativas abaixo 

aquela que não se coaduna com o que se sabe sobre 

este vibrante e arrebatador movimento musical: 

(A) Os conjuntos de K-pop são constituídos por 

adolescentes com roupas bem cortadas e coloridas, 

com cabelos de corte assimétrico e pele de boneco 

de cera. 

(B) As bandas espalham hits adesivos, com batida 

eletrônica repetitiva, ‘filhos’ de um sucesso de 2012, 

Gangnam Style. 

(C) O movimento K-pop faturou em 2018 

aproximadamente cinco bilhões de dólares.  

(D) O fãs dos conjuntos musicais acompanham 

ostensivamente os seus componentes, astros 

treinados espartanamente desde a infância que 

mantém o posto de celebridade e fama  mesmo 

quando crescem, mudam de voz ou postura. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  ¿ ? 
 

  

04  
 

A concordância verbal está de acordo com a gramática 

normativa em: 

(A) É possível que se estabeleça, em qualquer 

momento, as novas diretrizes da comunidade 

escolhida.  

(B) Falta aos envolvidos na situação serenidade. 

(C) Necessitavam-se de argumentos sólidos para refutar 

a tese da defesa. 

(D) Apesar de tudo, deviam haver poucas oportunidades 

reais ao candidato. 

 

05  
 

Assinale a alternativa correta quanto ao uso do acento 

indicador de crase: 

(A) Referia-se com frequência à todas as pessoas 

envolvidas na discussão. 

(B) Ia à peças de teatro com os colegas de curso.  

(C) Preferia, como era sabido, os filmes de terror às 

cenas românticas.  

(D) Mudou de opinião à partir do momento em que os 

dados foram revelados.  

 

Texto para as questões de 06 a 09 

 

 

 

 

06  
 

Considerando a tira como um todo, a sequência em 

destaque na passagem “... e estas foram as últimas 

notícias do mundo” pode ser corretamente parafraseada: 

(A) Sobre o mundo. 

(B) Para o mundo. 

(C) Pelo mundo. 

(D) Sob o mundo. 

 

07  
 

Segundo a última fala de Mafalda – “se você tivesse 

fígado... que hepatite, hein?”, o termo em destaque 

estabelece ideia de: 

(A) Causa. 

(B) Finalidade. 

(C) Condição. 

(D) Conclusão. 

 

08  
 

Ainda na passagem “se você tivesse fígado... que 

hepatite, hein?”, o termo em destaque tem por finalidade: 

(A) Gerar uma dúvida, pois se trata de uma frase 

interrogativa. 

(B) Intensificar o termo “hepatite”. 
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(C) Recuperar o termo “fígado”. 

(D) Concluir um sentimento negativo a respeito das 

notícias divulgadas. 

 

09  
 

Pode-se depreender, segundo a tira, que as notícias 

dadas pelo rádio: 

(A) Tratavam especificamente de doenças. 

(B) Eram positivas e esperançosas. 

(C) Eram graves e negativas. 

(D) Abordavam assuntos leves e descontraídos. 

 

10  
 

Tomando por base a gramática normativa e a 

necessidade de clareza e de exatidão em certos gêneros 

textuais, assinale a alternativa em que não há 

ambiguidade: 

(A) “Janot pede prisão de Joesley, diretor da JBS e ex-

procurador” – O Povo. 

(B) “Marina dá aval ao PSDB para encaminhar sua 

candidatura” – Revista Exame. 

(C) “Interior do Ceará tem 18 zonas eleitorais extintas; 

Fortaleza ganha quatro” – Folha de São Paulo. 

(D) “Coronavírus derruba commodities brasileiras; 

preços caem mais de 15%” – O Estado de São 

Paulo. 

 

MATEMÁTICA  ¿ ? 
 

 

11  
 

O departamento de recursos humanos de uma empresa 

recrutou 32 pessoas para uma vaga de emprego das 

quais 22 eram do sexo masculino e 27 tinham idade 

superior aos 25 anos, faixa etária que curiosamente 

contemplava todas os homens interessados na vaga. 

Qual a razão entre as mulheres menores que 25 anos e o 

total de mulheres? 

(A) 5:32 

(B) 5:16 

(C) 1:10 

(D) 1:2 

 

 

12  
 

A venda de produtos de uma loja de roupas, em certa 

manhã, superou as expectativas do proprietário pois 

foram vendidas 7 peças de R$ 20,00 cada; 3 peças de R$ 

35,00 a unidade e mais 4 cujo preço unitário era de R$ 

50,00. Neste mesmo dia, no período da tarde, foram 

vendidas apenas mais duas peças de roupa: uma de R$ 

50,00 e a outra de R$ 65,00. O proprietário da loja, que 

naquele dia ficou aberta quatro horas em cada um dos 

dois períodos, resolveu remunerar suas duas 

funcionárias com uma gratificação igual à média de 

vendas por hora de funcionamento da loja. O valor 

deverá ser dividido em partes iguais por elas. Quanto, 

portanto, deverá ser desembolsado por ele nesta 

gratificação?  

(A) R$ 35,00 

(B) R$ 70,00 

(C) R$ 105,00 

(D) R$ 140,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PARA RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PARA RASCUNHO 
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13  
 

Na reunião de planejamento inicial do ano de uma 

empresa foram apresentadas aos sócios as evoluções de 

receitas e despesas do ano anterior, aproximadas, a 

partir do gráfico a seguir: 

 

 
 

Entendendo lucro como a diferença entre a receita e a 

despesa, em quantos meses o lucro da empresa foi 

menor que a média da despesa anual? 

(A) 1 

(B) 2 

(C) 3 

(D) 4 

 

14  
 

Uma empresa de azulejos, pisos e ladrilhos estuda 

produzir uma nova peça para decorações das 

residências: O conjunto de cinco peças que se 

completam conforme a figura abaixo: 

 

 

 

As figuras que deverão ser produzidas para a 

composição do conjunto são: 

(A) Triângulos retângulos e trapézios isósceles 

(B) Triângulos isósceles e trapézios retângulos 

(C) Triângulos equiláteros, trapézios retângulos e 

trapézio isósceles 

(D) Triângulos retângulos e trapézios retângulos 

 

15  
 

Na antiguidade uma forma de passatempo eram os 

desafios matemáticos para descobrir um número, 

normalmente eles eram colocadas em praças públicas, 

onde as pessoas tentavam adivinhar e dar as suas 

respostas. Um desses problemas era: 

“A terça parte da minha idade a dois anos atrás é igual a 

um sexto da idade que terei daqui a 3 anos. Qual a minha 

idade ?” 

A resposta para esse enigma é: 

(A) 5. 

(B) 6. 

(C) 7. 

(D) 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PARA RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PARA RASCUNHO 
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16  
 

Para tentar dar um incentivo para seu filho estudar 

matemática um pai fez a seguinte proposta: 

Para cada questão que você acertar eu lhe darei R$1,00 e 

para cada questão que errar você me dará R$0,50. 

Após responder 100 questões a criança viu que tinha 

ficado com R$ 10,00. Quantos problemas o menino 

respondeu corretamente ? 

(A) 45. 

(B) 40. 

(C) 30. 

(D) 35 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PARA RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

17  
 

Considera-se erro de dispensação, a distribuição 

incorreta do medicamento prescrito ao paciente: 

(A) No carro de emergência da unidade, no local 

destinado à adrenalina encontrava-se atropina. 

(B) Paciente estava, no banho, durante o horário de 

administração do medicamento. O profissional de 

enfermagem deixou o medicamento na bandeja e se 

esqueceu de avisar que não havia sido administrado 

o medicamento das 12 horas para o profissional do 

turno seguinte. 

(C) O medicamento sulfato de morfina foi administrado, 

às 13h30, mas não foi checado, na prescrição. Às 

14h30, ao avaliar a necessidade de analgesia do 

paciente, a enfermeira do plantão foi comunicada 

pela família que o medicamento havia sido 

administrado. 

(D) Paciente encontrava-se, no setor de diagnósticos 

por imagem, no horário de administração de 

antibiótico. O medicamento foi administrado, após o 

retorno do paciente, com mais de 1 hora de atraso. 

 

18  
 

São fatores que podem interferir na condição nutricional 

da pessoa idosa, exceto: 

(A) Condições físicas e mentais para desempenhar as 

atividades diárias. 

(B) Presença de doenças e uso de múltiplos 

medicamentos. 

(C) Perda de dentes e uso de prótese. 

(D) Aumento do peso corporal. 

 

19  
 

Sobre o processamento de artigos de saúde, analise os 

itens abaixo: 

 

I - Limpeza: remoção da sujidade visível presente 

nos produtos para saúde; 

II - Desinfecção de alto nível: processo físico ou 

químico que destrói a maioria dos 

microrganismos de artigos semicríticos, 

inclusive micobactérias e fungos, exceto um 

número elevado de esporos bacterianos; 

III - Produtos para saúde classificados como 

semicríticos devem ser submetidos, no 

mínimo, ao processo de desinfecção de alto 

nível, após a limpeza. 

 

Está correto o que se afirma em: 

(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

20  
 

Acidente por animal peçonhento, com base, na portaria 

204/2016, é um agravo de notificação compulsória: 

(A) Semanal. 
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(B) Imediata, somente à Secretaria Municipal de Saúde. 

(C) Imediata, somente às Secretarias Municipal e 

Estadual de Saúde. 

(D) Imediata, ao Ministério da Saúde e instâncias 

inferiores. 

 

21  
 

Sobre o curativo Malha Não Aderente/ Tela de Petrolatum 

(Adaptic): 

 

(     ) O primeiro passo para aplicação da malha é 

higienizar a ferida com solução fisiológica ou 

qualquer outro produto indicado para limpeza 

de feridas. 

 

(     ) A malha deve ser aplicada, diretamente, no 

leito da lesão, ajustando-a as dimensões da 

ferida, excedendo para a pele íntegra (rebarba). 

 

(     ) A malha deve permanecer, no leito da lesão, 

por um período de até 3 (três) dias, variando 

conforme o nível de exsudação e associação 

com outras coberturas. 

 

Sabendo que (V) significa Verdadeiro e (F) significa 

Falso, assinale a alternativa que contém a sequência, de 

cima para baixo, correta: 

(A) V-V-F. 

(B) V-F-F. 

(C) F-V-V. 

(D) F-F-V. 

 

22  
 

A Bota de Unna é indicada para tratamento de úlceras 

venosas de perna e edema linfático. Deve ser aplicada: 

(A) Ao longo da perna até o joelho. 

(B) Ao longo da perna até a virilha. 

(C) Ao longo do pé até o calcâneo. 

(D) Ao longo do pé até o maléolo. 

 

23  
 

De acordo com a prescrição do médico plantonista de 

sua unidade de saúde, o paciente T.R.B., sexo masculino, 

54 anos, deve receber 8mg de um medicamento, por via 

endovenosa. Na farmácia da unidade de saúde há 

ampolas de 2ml com 2mg/ml deste medicamento. Dessa 

forma, o técnico de enfermagem deve aspirar:  

(A) 4 ml do medicamento    

(B) 8 ml do medicamento     

(C) 2 ml do medicamento    

(D) 16 ml do medicamento    

 

24  
 

A paciente C.M.F., 18 anos, sexo feminino, recebeu 

prescrição médica de 250ml de Soro Fisiológico 0,9% 

para ser infundido em 2 horas. O técnico de enfermagem 

deverá administrar a solução com o gotejamento de 

aproximadamente:  

(A) 83 gotas/minuto  

(B) 12,5 gotas/minuto  

(C) 6 gotas/minuto  

(D) 42 gotas/minuto  

 

25  
 

Deu entrada na sala de curativos da unidade de saúde, o 

paciente G.P.N., 68 anos, sexo masculino, com ferida em 

pé diabético. Assinale a alternativa correta:  

(A) As feridas devem ser limpas com soro fisiológico, e 

no domicílio pode ser utilizada a água corrente.   

(B) Gaze umidecida com solução salina (SF 0,9%) ou 

outros tipos de curativos que cobrem e 

proporcionam um ambiente úmido para ferida não 

são úteis ao tratamento. 

(C) Soluções tais como iodo, álcool e água oxigenada 

devem ser utilizados no tratamento de feridas.  

(D) O antibiótico tópico deverá ser aplicado após a 

assepsia com álcool 70% em toda extensão da 

ferida.   

 

26  
 

Lesão por pressão é um dano localizado na pele e/ou 

tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma 

proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo 

médico ou a outro artefato. Assinale a alternativa 

incorreta:  

(A) A lesão pode se apresentar em pele íntegra ou como 

úlcera aberta e pode ser dolorosa. 

(B) A lesão ocorre como resultado da pressão intensa 

e/ou prolongada em combinação com o 

cisalhamento. 

(C) A tolerância do tecido mole à pressão e ao 

cisalhamento pode também ser afetada pelo 

microclima, nutrição, perfusão e comorbidades.  

(D)  A lesão pode ser classificada em quatro estágios, 

sendo o primeiro estágio caracterizado por esfacelo 

e/ou escara visível.  

 

27  
 

Analise os seguintes sinais e sintomas: 

 

I- Cefaleia 

II- Dispnéia 

III- Agitação  

IV- Visão turva 

 

Assinale a alternativa que contem os sinais e sintomas 

de um paciente com hipertensão arterial grave ou não 

tratada:    

(A) Apenas I  

(B) Apenas I e IV  

(C) Apenas I, III e IV  

(D) I, II, III, IV  

 

28  
 

No preparo para o exame de Endoscopia Digestiva Alta, 

deve ser orientado que o paciente:   

(A) Não interrompa o uso de suas medicações habituais, 

inclusive insulina se for diabético.   

(B) Faça jejum de alimentos por pelo menos 8 horas 

antes do exame.   

(C) Faça a ingestão de 5 copos de água, uma hora 

antes do exame, e mantenha a bexiga cheia.   
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(D) Faça jejum de alimentos por pelo menos 4 horas 

antes do exame.   

 

29  
 

Sobre a febre amarela assinale a alternativa incorreta:  

(A) A febre amarela é uma doença infecciosa febril 

crônica, causada por um vírus transmitido por 

mosquitos vetores, e possui dois ciclos de 

transmissão: silvestre e urbano.  

(B) No ciclo silvestre da febre amarela, os primatas não 

humanos (macacos) são os principais hospedeiros e 

amplificadores do vírus e os vetores são mosquitos 

com hábitos estritamente silvestres, sendo os 

gêneros Haemagogus e Sabethes os mais 

importantes na América Latina. Nesse ciclo, o 

homem participa como um hospedeiro acidental ao 

adentrar áreas de mata.  

(C) No ciclo urbano, o homem é o único hospedeiro com 

importância epidemiológica e a transmissão ocorre a 

partir de vetores urbanos (Aedes aegypti) infectados.  

(D) Os sintomas iniciais, que surgem de 3 a 6 dias após 

a pessoa ter sido infectada, incluem o início súbito 

de febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas 

costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, 

fadiga e fraqueza. 

 

30  
 

Notificação compulsória imediata (NCI) é a notificação 

compulsória realizada em até 24 horas, a partir do 

conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou 

evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais 

rápido disponível. Assinale a alternativa que não 

apresenta uma doença/agravo de notificação 

compulsória imediata:  

(A) Violência sexual e tentativa de suicídio.  

(B) Infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou 

puérpera, e criança exposta ao risco de transmissão 

vertical do HIV.   

(C) Síndrome da Paralisia Flácida Aguda.  

(D) Hantavirose.   

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PARA RASCUNHO 

 


