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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se o Boletim de Questões que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você 
está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e no cartão resposta. Caso contrário, comunique 
imediatamente ao fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO RESPOSTA, destinado à marcação 
das respostas às questões objetivas. 

 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém a Prova Objetiva com 50 (cinquenta) questões - 10 de Português, 10 
de Legislação Municipal, 05 de Matemática e Raciocínio Lógico, 05 de noções de informática e 20 de 
conhecimento específico. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na 
prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 
14h30 e término às 18h30 (horário local). 
 

4. Para cada questão objetiva, são apresentadas 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), 
(C), (D). Apenas uma responde corretamente à questão, considerando a numeração de 01 a 50. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento, constam na parte superior do CARTÃO 
RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, 
a fim de que este registre a correção na Ata de Sala. 
 

6. É obrigatório que o candidato assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA, do mesmo modo como 
está assinado no seu documento de identificação. 
 

7. A marcação do CARTÃO RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
pois lápis não será considerado. 
 

8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo que consta no CARTÃO RESPOSTA.  
 

9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será 
autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

10. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas.  
 

11. Não será permitida, durante a realização da sua prova, comunicação entre os candidatos, nem utilização de 
máquinas calculadoras ou similares, de livros, de notas, de impressos ou consulta a qualquer material. Assim 
como, de aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo databank, agenda eletrônica, etc.) e 
acessórios de chapelaria. O candidato receberá do fiscal de sala saco plástico para guarda do material, que 
deverão, obrigatoriamente, ser colocados embaixo de sua carteira, junto com os acessórios de chapelaria – itens 
7.16 e 7.17 do edital de abertura do concurso. O descumprimento dos itens anteriormente citados e outros 
definidos no Edital nº 001/2018-PMC, implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude. 
 

12. O candidato somente poderá retirar-se da sala de provas levando o caderno de provas no decurso dos últimos 
60(sessenta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 
 

Boa Prova!!! 

 

Nome do Candidato: _________________________________________________________ 
 
 

Nº de Inscrição: _________________ 
 

______________________________ 
                     Assinatura 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

LINGUA PORTUGUESA 

 

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 1 a 10. 
 

Morte de indígenas na América teria causado pequena era do gelo 
 

A colonização europeia por aqui fez com que 56 milhões de hectares voltassem a virar vegetação, diminuindo o CO2 na 
atmosfera e deixando a Terra mais gelada 

 

Por Rafael Battaglia 
 

01 Alterações climáticas acontecem, em geral, por conta de grandes 
fenômenos naturais, como erupções vulcânicas ou o movimento de massas de ar. 
Mas a ciência descobriu que uma das maiores mudanças da história aconteceu, 
em parte, por conta da ação humana – e não estamos falando do aquecimento 
global. 

Um estudo da University College London, no Reino Unido, relaciona a 
ação dos colonizadores europeus na América durante o século 16 com um 
período conhecido como “Pequena Era do Gelo”. De acordo com os 
pesquisadores, o extermínio de indígenas afetou o clima da Terra, diminuindo a 
temperatura média do planeta no século seguinte. 

A pesquisa, publicada na revista Quaternary Science Reviews, mostra que 
as mortes fizeram com que uma vasta área ficasse inativa e, naturalmente, fosse 
reflorestada. O crescimento de vegetação em lugares antes usados pelos nativos 
para moradia e agricultura elevaram os níveis de dióxido de carbono na 
atmosfera, causando uma queda de 0,15o C nos termômetros da Terra. 
 
Como o estudo foi feito? 

Para chegar a uma estimativa da área ocupada pelos indígenas, os 
pesquisadores foram atrás de dados populacionais da época. De acordo com 
eles, havia na América em torno de 60,5 milhões de habitantes até 1492, quando 
o explorador Cristóvão Colombo chegou por aqui. 

Depois, os experts britânicos foram atrás do número de nativos mortos 
daquele ano em diante e calcularam que, entre assassinatos e epidemias de 
doenças (trazidas pelos europeus), a colonização eliminou 90% da população 
indígena – 54,5 milhões de pessoas. O número não é consenso: há autores que 
defendem que os europeus mataram 15 milhões. Um valor mais modesto, mas 
não menos significativo. 

Seja como for, o estudo estimou que a área desprotegida de tratamento foi 
de 56 milhões de hectares, que é aproximadamente o território da França. Todo 
esse espaço, sem a manutenção dos indígenas, foi “invadida” pela vegetação 
natural. Essa renovação do solo, de acordo com os pesquisadores, absorveu uma 
boa quantidade de CO2 (necessário para a fotossíntese), causando uma queda 
na sua concentração na atmosfera. 

A taxa de diminuição foi de 7-10 ppm (ou seja, de 7 a 10 partículas de 
dióxido de carbono para cada um milhão de moléculas no ar). Para se ter uma 
ideia, atualmente se produz 3 ppm por ano na queima de combustíveis fósseis. 
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Disponível em https://super.abril.com.br/ciencia/morte-de-indigenas-na-america-teria-causado-uma-pequena-era-do-gelo/ 
Acessado em 9/02/2019 

 
 
 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379118307261
https://super.abril.com.br/ciencia/morte-de-indigenas-na-america-teria-causado-uma-pequena-era-do-gelo/


 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ 

 

4 
 

01 A pesquisa de que trata o texto corrobora a ideia de que 

(A) fenômenos naturais alteram a temperatura da Terra. 
(B) os colonizadores assassinaram dezenas de milhares de pessoas. 
(C) a morte dos indígenas deu origem a uma nova espécie de vegetação. 
(D) a ação humana pode afetar as condições climáticas do planeta. 
 

02 De acordo com os resultados da pesquisa, a presença dos indígenas 

(A) se restringia a uma área caracterizada por pouca vegetação. 
(B) mantinha os níveis de dióxido de carbono na atmosfera. 
(C) produzia o desmatamento das áreas em que plantavam e habitavam. 
(D) se dava em áreas que interessavam aos colonizadores. 
 

03 De acordo com o texto, a pesquisa se baseou em 

(A) dados geográficos e cálculos numéricos. 
(B) estimativas meteorológicas e populacionais. 
(C) análise química e registros meteorológicos. 
(D) informações históricas e dados estatísticos. 
 

04 Em Para chegar a uma estimativa da área ocupada pelos indígenas, os pesquisadores foram atrás 

de dados populacionais da época. De acordo com eles, havia na América em torno de 60,5 milhões de 
habitantes até 1492, quando o explorador Cristóvão Colombo chegou por aqui (linhas 18 a 21), o termo 
grifado tem como referente 
(A) os indígenas. 
(B) os pesquisadores. 
(C) os habitantes. 
(D) os colonizadores. 
 

05 Em Mas a ciência descobriu que uma das maiores mudanças da história aconteceu, em parte, por 
conta da ação humana – e não estamos falando do aquecimento global (linhas 3 a 5), a expressão 
grifada estabelece, entre os enunciados que articula, uma relação de 
(A) causa. 
(B) condição. 
(C) concessão. 
(D) inclusão. 
 

06 A concordância não foi observada em 

(A) Alterações climáticas acontecem, em geral, por conta de grandes fenômenos naturais, como 
erupções vulcânicas ou o movimento de massas de ar (linhas 1 e 2). 

(B) Para chegar a uma estimativa da área ocupada pelos indígenas, os pesquisadores foram atrás de 
dados populacionais da época (linhas 18 e 19). 

(C) O número não é consenso: há autores que defendem que os europeus mataram 15 milhões (linhas 
25 e 26). 

(D) Todo esse espaço, sem a manutenção dos indígenas, foi “invadida” pela vegetação natural (linhas 
29 a 31). 

 

07 O trecho em que uma expressão foi empregada em sentido conotativo é 

(A) De acordo com os pesquisadores, o extermínio de indígenas afetou o clima da Terra, diminuindo a 
temperatura média do planeta no século seguinte (linhas 8 a 10). 

(B) Para chegar a uma estimativa da área ocupada pelos indígenas, os pesquisadores foram atrás de 
dados populacionais da época (linhas 18 e 19). 

(C) Um valor mais modesto, mas não menos significativo (linhas 26 e 27). 
(D) A taxa de diminuição foi de 7-10 ppm (ou seja, de 7 a 10 partículas de dióxido de carbono para 

cada um milhão de moléculas no ar) (linhas 34 e 35). 
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08 Em Todo esse espaço, sem a manutenção dos indígenas, foi “invadida” pela vegetação natural 

(linhas 29 a 31), as aspas foram empregadas para indicar 
(A) discurso direto. 
(B) ironia. 
(C) ênfase. 
(D) gíria. 
 

09 NÃO contém prefixo a palavra 

(A) inativa. 
(B) reflorestada. 
(C) defendem. 
(D) desprotegida. 
 

10 Sem alterar o sentido do enunciado, a palavra grifada poderia ser suprimida em 

(A) Alterações climáticas acontecem, em geral, por conta de grandes fenômenos naturais, como 
erupções vulcânicas ou o movimento de massas de ar (linhas 1 e 2). 

(B) O crescimento de vegetação em lugares antes usados pelos nativos para moradia e agricultura 
elevaram os níveis de dióxido de carbono na atmosfera, causando uma queda de 0,15oC nos 
termômetros da Terra (linhas 13 a 15). 

(C) Essa renovação do solo, de acordo com os pesquisadores, absorveu uma boa quantidade de 
CO2 (necessário para a fotossíntese), causando uma queda na sua concentração na atmosfera 
(linhas 31 a 33). 

(D) A taxa de diminuição foi de 7-10 ppm (ou seja, de 7 a 10 partículas de dióxido de carbono para 
cada um milhão de moléculas no ar) (linhas 34 e 35). 

 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

11 Nos termos da lei 17.331/2008, ao servidor público não será permitido 

(A) recusar fé a documentos públicos. 
(B) elogiar os demais servidores. 
(C) tratar com urbanidade os cidadãos atendidos pela prefeitura. 
(D) utilizar material da repartição para o desempenho de suas atividades na prefeitura. 
 

12 Sobre o direito de petição do servidor público é correto afirmar que o município de Marabá 

(A) não garante esse direto. 
(B) garante esse direito, que deve ser decidido pela autoridade competente no prazo máximo de 30 

dias. 
(C) garante esse direito, que deve ser decidido pela autoridade competente no prazo máximo de 90 

dias. 
(D) garante esse direito, que deve ser decidido pela autoridade competente no prazo máximo de 15 

dias. 
 

13 No que tange aos concursos públicos para provimento de cargos do município de Marabá, é correto 

afirmar que 
(A) não existe previsão legal para reserva de vagas para pessoas portadoras de necessidades 

especiais. 
(B) existe previsão legal para reserva de 10% das vagas para pessoas portadoras de necessidades 

especiais. 
(C) o concurso público terá validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual 

período. 
(D) é possível abrir novo concurso, mesmo durante a validade do concurso anterior que ainda tenha 

candidatos aprovados, desde que assim queira o prefeito. 
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14 Acerca da nomeação nos termos da lei 17.331/2008, é correto afirmar que ela 

(A) ocorrerá depois da posse. 
(B) ocorrerá em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de provimento efetivo, isolado ou de carreira. 
(C) far-se-á em comissão, quando se tratar de cargo de provimento efetivo, isolado ou de carreira. 
(D) dar-se-á pela assinatura do respectivo termo de posse. 
 

15 Acerca da posse nos termos da lei 17.331/2008, é correto afirmar que 

(A) a posse ocorrerá antes da nomeação 
(B) o ato de provimento será tornado sem efeito, se a posse não se concretizar no prazo de 2 anos a 

contar da publicação desse ato. 
(C) o ato de provimento será tornado sem efeito, se a posse não se concretizar no prazo de 30 dias a 

contar da publicação desse ato. 
(D) o servidor não é obrigado a apresentar declaração de bens no ato da posse.  
 

16 Com base na lei 17.331/2008, sobre a competência para dar posse, é correto afirmar que, no poder 

executivo, esta prerrogativa cabe ao(a) 
(A) prefeito, quando se tratar de cargos de direção e assessoramento superior. 
(B) secretário de administração, aos dirigentes da administração indireta, quando assim designados e 

mediante prévia anuência do chefe do poder executivo, aos nomeados para os cargos de direção 
intermediária e aos nomeados para os cargos de provimento efetivo.  

(C) qualquer servidor público com mais de 10 anos de serviços para o município. 
(D) qualquer servidor público com mais de 20 anos de serviços para o município. 
 

17 Sobre o exercício do cargo, disciplinado na lei 17.331/2008, é correto afirmar que 

(A) ele ocorre com a publicação da classificação dos candidatos aprovados em concurso público. 
(B) será de 10 dias o prazo para o início do exercício no cargo público, contados da data da nomeação, 

sob pena de exoneração ou insubsistência do ato de nomeação. 
(C) sempre caberá ao prefeito dar o exercício ao servidor. 
(D) o servidor, ao entrar em exercício, deverá apresentar, ao órgão central de administração de pessoal 

do respectivo poder do município, os elementos necessários para elaboração da sua ficha 
funcional. 

 

18 No que se refere à jornada de trabalho dos servidores do município de Marabá, é correto afirmar 

que:  
(A) os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos 

respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de vinte (20), trinta (30) ou 
quarenta (40) horas e observados os limites mínimos de quatro (4) horas, seis (6) e oito (8) horas 
diárias, respectivamente. 

(B) o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime integral e 
exclusiva dedicação ao serviço, não podendo ser convocado sempre que houver interesse da 
administração pública.  

(C) o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao máximo de 4 (quatro) 
horas diárias de trabalho, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração 
pública.  

(D) os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos 
respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de dez (10), vinte (20) ou 
trinta (30) horas e observados os limites mínimos de quatro (4) horas, seis (6) e oito (8) horas 
diárias, respectivamente. 

 

19 No tocante às atividades realizadas em turnos ininterruptos, a jornada do servidor público do 

município de Marabá será de 
(A) quatro (4) horas diárias ou trinta (30) horas semanais, com observação de intervalo de 15 minutos. 
(B) seis (6) horas diárias ou trinta (30) horas semanais, com observação de intervalo de 5 minutos. 
(C) seis (6) horas diárias ou trinta (30) horas semanais, com observação de intervalo de 15 minutos. 
(D) seis (6) horas diárias ou quarenta (40) horas semanais, com observação de intervalo de 15 

minutos. 
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20 Sobre o estágio probatório disciplinado na lei 17.331/2008, é correto afirmar que o servidor nomeado 

para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 
(A) trinta e seis meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação especial 

de desempenho, por comissão instituída para essa finalidade. 
(B) vinte e quatro meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação 

especial de desempenho, por comissão instituída para essa finalidade. 
(C) 12 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação especial de 

desempenho, por comissão instituída para essa finalidade. 
(D) trinta e seis meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação especial 

de desempenho, a ser feita pela câmera dos vereadores do município.  
 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

21 O concurso público do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves destina-se a vagas para os 

cargos de níveis médio e superior. A soma das remunerações iniciais de dois servidores que 
ingressarem nesse concurso, um de nível médio e o outro de nível superior, totalizará R$ 13.692,09, 
sendo que a remuneração do servidor de nível superior excederá a daquele de nível médio em R$ 
3.271,99. Nesse caso, a remuneração do servidor de nível superior será igual a  
(A) R$ 8.482,04. 
(B) R$ 7.583,04. 
(C) R$ 6.367,05. 
(D) R$ 9.210,05. 
 

22 Com velocidade constante V, um veículo sai de Marabá e faz uma viagem em um certo tempo T. 

Se a velocidade tivesse sido 50% superior a V, o tempo de viagem teria sido igual a 
(A) 50% de T. 
(B) 30% de T. 
(C) 3/2 de T. 
(D) 2/3 de T. 
 

23 Um terreno retangular, com 840m2 de área, contém 10 lotes retangulares, de mesmos comprimentos 
(b) e mesmas larguras (a), e um parque, também retangular, que mede 2b de comprimento e 2a de 
largura, conforme o esboço abaixo.  

 
 
O perímetro de cada um dos dez lotes mede 
(A) 30 m. 
(B) 32 m. 
(C) 36 m. 
(D) 40 m. 
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24 Abaixo encontram-se os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) sobre o 

desmatamento na Amazônia Legal em 2016, apresentados em forma de uma tabela, e, à direita, um 
gráfico que os representaria em forma de colunas, produzido por alunos de uma escola. 
 

Desmatamento 
Amazônia Legal 

2016 

ESTADO KM2 

ACRE 389 
AMAZONAS 1099 

AMAPÁ 24 
MARANHÃO 261 

MATO 
GROSSO 1508 

PARÁ 3025 
RONDÔNIA 1394 
RORAIMA 209 

TOCANTINS 80 

TOTAL 7989 

Fonte: INPE 
 

 

 
 

A respeito do gráfico e da tabela apresentados, é possível concluir que, em 2016, o 
(A) estado do Pará foi responsável por mais de 50% do desmatamento da Amazônia Legal. 
(B) desmatamento no estado do Pará foi mais do que o triplo do ocorrido em Rondônia.  
(C) gráfico não traduz fielmente os dados da tabela em relação a pelo menos um dos estados. 
(D) estado do Tocantins foi o que menos desmatou no Brasil. 
 

25 Uma bandeira, semelhante à do município de Marabá, se apresenta com 3 cores diferentes, que se 

situam nas seções indicadas no esboço abaixo pelos números 1, 2 e 3, sendo que a repetição do 
número 1 indica que as seções com este número têm a mesma cor. Para as seções com números 1 e 
2, disponibiliza-se as cores amarela, azul, verde ou vermelha, enquanto, para pintar o interior da estrela, 
seção 3, são fornecidas somente as cores preta ou branca.   

 
Com as cores disponibilizadas, a quantidade máxima de possibilidades de pintura dessa bandeira é 
igual a 
(A) 36. 
(B) 24. 
(C) 16. 
(D) 12. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

26 Com relação aos conceitos de Internet, o departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do 

Ponto BR (NIC.br) responsável pelas atividades de registro e manutenção dos nomes de domínios que 
usam o .br é o 
(A) Registro.br 
(B) Brasil.br 
(C) CGU.br 
(D) Ceweb.br 
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27 No programa Microsoft Office Word 2016, o conceito que permite que o usuário defina opções 

específicas de layout e formatação da página para diferentes partes de um documento é 
(A) cabeçalho. 
(B) seção. 
(C) clip-art. 
(D) smart-art.  
 

28 Considerando-se atalhos de teclado do programa de navegação Google Chrome no sistema 

operacional Windows 10, é correto afirmar que, para abrir uma nova janela no modo de navegação 
anônima, é necessário acionar a tecla de atalho 
(A) Ctrl+T 
(B) Ctrl+N 
(C) Ctrl+Shift+N 
(D) Ctrl+Shift+T 
 

29 No sistema operacional Windows 10, para criação de um texto pode-se utilizar o teclado. Contudo, 

outras opções estão disponíveis, como o ditado, que faz uso da fala para criar um texto. Para ativar a 
opção de ditar texto, deve-se primeiro ativar uma área de entrada de texto e em seguida acionar a tecla 
de atalho 
(A) Ctrl+Shift+F 
(B) Tecla do logotipo do Windows+H 
(C) Tecla do logotipo do Windows+Shift+F10 
(D) Ctrl+U 
 

30 Considere a planilha apresentada na figura abaixo, elaborada no Microsoft Office Excel 2016. 

 

 
A fórmula que permite retornar na célula A11 o número de vezes que o critério Roberto aparece no 
intervalo de A1 a A9 é 
(A) =TOTAL.SE("Roberto") 
(B) =CONTAR.VALORES(A1:A9;"Roberto") 
(C) =TOTAL.VALORES("Roberto") 
(D) =CONT.SE(A1:A9;"Roberto") 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM E INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO 

 

31 Os cuidados com materiais cirúrgicos antes e após procedimentos cirúrgicos reduzem em grande 

proporção o surgimento de processos infecciosos locais. Deve ser realizado por equipe treinada com 
habilidade e conhecimento do risco de propagação de doenças por meio mecânico. O processo de 
limpeza dos materiais que elimina micro-organismos, com exceção de esporos bacterianos, chama-se  
(A) esterilização.  
(B) degermação. 
(C) desinfecção. 
(D) assepsia. 
 

32 A lavagem dos instrumentais cirúrgicos, é um procedimento que exige técnica e produtos que 

impeçam os danos que podem ocorrer, em função da ação agressiva de produtos químicos ou outras 
formas de provocar danos, até mesmo meios mecânicos. Quanto a lavagem destes materiais, é correto 
afirmar que:  
(A) produtos de difícil enxague impedem a formação de resíduos nos instrumentais durante a lavagem. 
(B) para lavagem de instrumentais cirúrgicos de aço inoxidável são recomendados  detergentes 

ligeiramente alcalinos. 
(C) o ideal é que a lavagem do instrumental seja feita em água corrente à temperatura entre 20° e 25°c. 
(D) para lavar as reentrâncias do instrumental é aconselhável usar escovas não abrasivas com cerdas 

rígidas. 
 

33 O preparo de bandejas e containers para instrumental é realizado por auxiliares ou técnicos de 

enfermagem com habilidade no cuidado e preparo de materiais para esterilização, com objetivo de 
prevenir infecções hospitalares. Neste trabalho é primordial o uso de embalagens dos materiais antes 
do processo de esterilização. Sobre tais embalagens é correto afirmar que 
(A) funcionam como barreira microbiológica, permitindo que o agente esterilizante entre em contato 

com o produto. 
(B) são inapropriadas para produtos de saúde e métodos de esterilização, pois não proporcionam a 

difusão completa dos gases esterilizantes. 
(C) permitem a secagem do conteúdo e a retenção do ar no seu interior. 
(D) dificultam a identificação do produto esterilizado e as datas do processo.  
 

34 Ribeiro e Ferreira (2014) consideram os tempos fundamentais de uma cirurgia, como a sequência de 

procedimentos manuais e instrumentais que caracterizam a manipulação tissular e visceral realizadas 
durante o transoperatório. Para realização deste procedimento são identificados quatro tempos básicos, 
como princípios fundamentais de técnica operatória.  
(A) o terceiro tempo do ato cirúrgico, que consiste nas medidas que visam a coibir o extravasamento 

sanguíneo durante no transoperatório. 
(B) representada pela solução de continuidade através dos tecidos e vísceras com objetivo de liberar 

estruturas anatômicas no segundo tempo de cirurgia. 
(C) considerada como temporária quando são utilizadas pinças hemostáticas que podem ser colocadas 

antes ou depois da secção de tecidos.  
(D) considerada como a realização tissular ou visceral que se efetua no decorrer do ato cirúrgico, 

constituindo o tempo mais elaborado da intervenção cirúrgica. 
 

35 O grupo de instrumentais recebe várias denominações, de acordo com suas funções durante o ato 

cirúrgico. As pinças de dissecção recebem esta denominação por permitirem a preensão de tecidos e 
vísceras. Pode ser considerada material de preensão a 
(A) pinça Allis. 
(B) pinça Kelly. 
(C) pinça Rochester-Pean. 
(D) pinça Faure. 
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36 Apesar de já ocorrer diversas discussões nos diferentes fóruns da profissão de enfermagem, foi 

somente em 1958 que foi aprovado o 1º código de ética de enfermagem. Neste contexto quanto a 
responsabilidade e deveres destes profissionais ,é assegurado á pessoa ,família e coletividade, a 
assistência livre de danos. Sendo assim, juridicamente, estes tipos de danos podem ser considerados 
como:  
(A) Impericia, quando o dano ocorre em função da falta de prática ou ausência de conhecimento.  
(B) Imprudência, quando o dano ocorre  em função da omissão ou inobservância de dever que 

competia ao agente. 
(C) Negligência, quando o dano ocorre imprecisão do agente em relação ás conseqüências,  dos seus   

atos ou ação quando podia prevê-las. 
(D) Ato falho ,dano causado de forma consciente ,porém sem atuação da aptidão técnica do agente. 
 

37 O período transoperatório pode ser considerado crítico para o paciente, pois envolve procedimentos 

complexos que são inerentes à própria cirurgia ou ao tempo prolongado do procedimento cirúrgico. Os 
cuidados de enfermagem neste período estão relacionados diretamente à/ao 
(A) administração de fármacos anestésicos. 
(B) registro das ações conjuntas da equipe multiprofissional. 
(C) avaliação e ao estímulo da respiração normal. 
(D) avaliação da força e da resposta muscular do paciente. 
 

38 Nos países desenvolvidos, os problemas que envolvem a cirurgia segura são bem conhecidos, mas, 

nos países em desenvolvimento, os estudos ainda são muito restritos. No Brasil, evidenciou-se a 
preocupação com esta temática após a implantação do protocolo de segurança do paciente, que 
despontou como um alerta para os danos ocorridos nos setores de saúde. A finalidade do protocolo de 
cirurgia segura é 
(A) Determinar medidas a serem implantadas para a redução da ocorrência de incidentes e eventos 

adversos e da mortalidade cirúrgica, aumentando a segurança de procedimentos cirúrgicos, no 
local e no paciente corretos. 

(B) reduzir medidas a serem implantadas na revisão do risco de ocorrência de acidentes e eventos 
adversos e da mortalidade cirúrgica, aumentando a segurança de procedimentos cirúrgicos, no 
local e paciente corretos. 

(C) aumentar o número de medidas a serem implantadas para a redução da ocorrência de incidentes, 
falhas técnicas e da mortalidade cirúrgica, aumentando a segurança de procedimentos cirúrgicos. 

(D) listar as medidas a serem implantadas para redução da ocorrência de incidentes e da mortalidade 
cirúrgica, diminuindo o número de procedimentos cirúrgicos e o número de pacientes. 

 

39 Entre os protocolos básicos eleitos pelo Ministério da Saúde, referentes à segurança do paciente, 

destaca-se o de cirurgia segura, cuja implantação foi motivada não só pela ocorrência de danos 
causados com frequência, mas pelo crescente desenvolvimento tecnológico das últimas décadas, com 
técnicas cirúrgicas aperfeiçoadas, aumentando a oportunidade de tratamento de patologias complexas. 
Porém, com tais avanços, aumentou de forma expressiva o potencial da ocorrência de erros, que 
podem levar a danos ao paciente, incapacidades ou morte. Uma das estratégias de monitoramento e de 
indicadores do referido protocolo é o número de 
(A) pacientes com sequelas pós-cirurgia.  
(B) cirurgias com uso de  anestesia geral. 
(C) cirurgias estéticas e reparadoras. 
(D) procedimentos errados. 
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40 A Lei Orgânica 8.080/90, que regulamenta os artigos constitucionais 196 ao 200 da CF/88, 

também  dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, assim como a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Esta lei foi alterada em seu artigo 7º pela 
Lei 13.427, em que foi inserido, entre os princípios do SUS, um novo princípio que garante 
(A) a organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de 

violência doméstica em geral. 
(B) a humanização no atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de 

furtos e roubos. 
(C) a cooperação dos órgãos públicos no incentivo à denúncia por parte de mulheres vítimas da 

violência urbana. 
(D) a resignação no atendimento público específico para mulheres e vítimas de violência doméstica em 

geral. 
 

41 Tem crescido, nos últimos anos, o número de pessoas portadoras de diabetes. Em geral, esses 

pacientes necessitam de cuidados e orientações da equipe de enfermagem para manter a sua glicemia 
em um nível adequado. Porém, pacientes internados que apresentam glicemia instável e fazem uso de 
mais de um tipo de insulina, necessitam de maiores cuidados, especialmente durante a administração 
de insulina. Sobre os cuidados no preparo e a associação da insulina NPH com regular(R), é correto 
afirmar o seguinte: 
(A) a seringa de insulina, graduada em unidades, a agulha deve ser separada do corpo da seringa para 

evitar espaços extras no canhão, que podem resultar em diferença no volume final da insulina 
aplicada. 

(B) deve-se aspirar primeiro a insulina de ação rápida (R), que possui o aspecto límpido e transparente, 
e, em seguida, a insulina de ação intermediária(NPH), que tem aspecto turvo. 

(C) em caso de dúvidas, após a mistura de insulinas, deve-se devolver para o frasco de insulina regular 
o conteúdo misturado e aspirar com novas seringa e agulha. 

(D) deve-se aspirar primeiro a insulina NPH e completar as unidades com a insulina regular, após a 
retirada do ar da seringa. 

 

42 Drogas vasoativas são comumente administradas em pacientes críticos. Seu uso propicia atenção 

rigorosa por parte dos profissionais de saúde. São medicamentos que traduzem efeitos vasculares e, 
por isso, remetem aos cuidados, especialmente às condições vitais de pacientes. É/São considerado(s) 
cuidado(s) na administração de vasopressores 
(A) o controle rigoroso dos parâmetros da pressão arterial, da respiração, da temperatura e da perfusão 

periférica. 
(B) o uso de frasco de soro fisiológico a 3%, com gotejamento lento direto por veias periféricas, nas 

infusões venosas. 
(C) a administração de substância vasoativa em cateter central de múltiplos lumens,  para favorecer a 

exclusividades da via de infusão de cada substância. 
(D) a diluição em soro fisiológico a 9% em bomba de infusão na administração de norepinefrina. 
 

43 A biossegurança confere maior cuidado às ações, para proteger os profissionais de saúde e os 

pacientes. Diversos meios são usados como regra para prevenção de doenças em um ambiente 
hospitalar. Entre as medidas de precaução padrão, a lavagem das mãos, apesar de ser a mais simples 
e de menor custo, é uma das mais eficazes. Esse procedimento tem como finalidade 
(A) diminuir o número de microorganismos em regiões de maior contato com o paciente. 
(B) reduzir a quantidade de microorganismos na flora transitória. 
(C) reduzir a transmissão de doenças infecciosas não transmissíveis. 
(D) eliminar resíduos visíveis das mãos, antebraços e braços. 
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44 Ao realizar o curativo em uma úlcera por pressão em um paciente de 35 anos, o técnico de 

enfermagem observou a presença de três  tipos de tecidos diferentes na lesão. Irrigou a ferida e, em 
seguida, usou a gaze sobre um tecido que apresentava superfície limpa, muito bom para o processo de  
cicatrização e que tinha a cor vermelho claro. A enfermeira solicitou que não fizesse fricção sobre este 
tecido, para evitar sangramentos. Nesse caso hipotético, o tecido citado refere-se ao tipo 
(A) desvitalizado. 
(B) necrosado. 
(C) esfacelo. 
(D) granuloso. 

 
45 No combate a agentes infecciosos virais ou bacterianos, a vacina é a principal ferramenta indicada 

pelos profissionais de saúde que orientam as comunidades. A imunização tem permitido salvar vidas e 
evitar doenças que já causaram muitas vítimas no passado. Atualmente, entre os imuno-biológicos que 
compõem o calendário Nacional de vacinação do Ministério da Saúde (2018), temos a Tríplice Viral, que 
(A) é indicada para pessoas viajantes ou residentes para áreas com indicação de vacinação. 
(B) esta vacina corresponde á terceira dose da vacina tetra viral no atual calendário vacinal. 
(C) em adultos não vacinados, com idade entre 30 e 49 anos, é administrada uma dose. 
(D) sua primeira dose é administrada em crianças  aos três meses de idade. 
 

46 A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Pode causar infecção 

assintomática leve ou doença grave, levando à morte. Normalmente, a primeira manifestação da 
dengue é a febre alta (39° a 40°C), de início abrupto, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada 
de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e 
coceira na pele e outros sintomas. A prova do laço, recomendada pela Organização Mundial de Saúde 
para auxílio no diagnóstico, especialmente na fragilidade de vasos sanguíneos, considera positivo para 
dengue, em adultos, quando são contadas, na área demarcada, 
(A) cinco petéquias. 
(B) mais de cinco petéquias. 
(C) mais de dez petéquias. 
(D) mais de vinte petéquias. 
 

47 A cólera é causada pelo Vibrio cholerae, toxigênico dos sorogrupos O1 e O139, uma bactéria 

(bacilo) gram-negativa, aeróbia ou anaeróbia facultativa com flagelo polar. Pode ser facilmente 
transmitida por meio direto de alimentos contaminados com o vibrião e apresentar uma 
sintomatologia variada, com grande chance de complicações, as quais podem ser evitadas se 
identificadas precocemente. A principal complicação é/são 
(A) desidratação. 
(B) febre alta. 
(C) sangramentos. 
(D) úlceras na mucosa gástrica. 
. 

48 O controle de limpeza do instrumental cirúrgico deve seguir uma dinâmica planejada na central de 

material esterilizado. Esta dinâmica permite que sejam seguidos os procedimentos para manter em 
perfeito estado de conservação e esterilização todos os instrumentais utilizados em procedimentos 
terapêuticos. Entre os  fatores que contribuem para danificar os instrumentais está 
(A) deixar instrumentais imersos, por um curto período de tempo. 
(B) imergir os instrumentais em solução salina. 
(C) deixar os instrumentais em solução detergente por pouco tempo. 
(D) remover secreções dos instrumentais antes que estes se solidifiquem.  
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49 Durante o procedimento de anestesia na região da coluna, o paciente deve estar sentado na mesa 

cirúrgica e com a coluna exposta ou curvada. Esse procedimento permite melhor visualização da região 
onde será administrado o anestésico, com agulha especifica para este fim. Com base em noções de 
anatomia, as vértebras lombares que compõem a coluna vertebral em seres humanos são 
(A) cinco. 
(B) sete. 
(C) dez. 
(D) doze. 
 

50 A linguagem dos sinais, durante o ato operatório, agiliza e proporciona rapidez e eficiência na 

entrega dos materiais. Cabe ao  instrumentador cirúrgico conhecer todas as etapas que permeiam o ato 
cirúrgico e manter a organização para que este momento se inicie e termine sem intercorrências. 
Quando o cirurgião solicita o material usando o gesto que lembra uma “FIGA”, ou seja, com as mãos 
fechadas e com o polegar entre os dedos indicador e médio, está solicitando o/a 
(A) bisturi. 
(B) pinça de dissecção dente de rato. 
(C) pinça Kocher. 
(D) pinça de Allis. 
 

 
 
 
 

 


