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NÍVEL MÉDIO 
 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você está 
inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e 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 das questões objetivas. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém Prova Objetiva com 60 (sessenta) questões, sendo 15 de Língua Portuguesa, 
05 de Matemática e Raciocínio Lógico, 05 de Noções de Informática, 05 de Atualidades, 10 de Legislação e 20 de 
Conhecimentos Específicos. 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 8:00h e 
término às 12:00h (horário local). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Apenas 
uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 60. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta 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 o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 

6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o 
início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

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

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

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

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

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

12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Parauapebas o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital Nº 001/2014/PMP-NMNF do referido 
concurso. 

 
Boa Prova. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

AS QUESTÕES ABAIXO FORAM FORMULADAS COM BASE EM DOIS DIFERENTES TEXTOS. 
LEIA-OS, COM ATENÇÃO, E ASSINALE A OPÇÃO CORRETA. 

 
Texto 1 (QUESTÕES 1 A 8) 

 

O poder da geração hashtag está em compartilhar 
FLÁVIA YURI OSHIMA 
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              Uma pesquisa inédita feita por uma das maiores agências de propaganda do mundo, 
a Havas Worldwide, empresa com sede em Paris e presença em 75 países, mostra como 
pensam e vivem jovens entre 16 a 34 anos. Realizada este ano com 10 572 pessoas de  

   mais de 16 anos, em 29 países, o Nação Hashtag, como foi chamado o estudo, mostra não 
só as preferências desse público como também algumas das principais diferenças entre 
esses jovens e a geração que nasceu nos anos 1950. (...) 

              Para os filhos e netos dos   jovens  das  décadas  de  1950  e  1960, a atração por  
   rebelião e revolução deu lugar ao desejo de “mexer, consertar, hackear”. Na definição do 
estudo, é a geração dos makers (fazedores). “Em inglês dizemos que esses jovens trocaram 
o dropping out, que é a atitude de abandonar qualquer situação que os incomode, pela 
sigla DIY, de faça você mesmo em inglês”, afirmou Seth Godin, autor americano de livros 
sobre marketing e comportamento. “É como se antes os jovens precisassem largar ou 
quebrar tudo para ir atrás do que queriam. Hoje, a postura é mudar, com as próprias mãos, a 
partir do que existe”, disse ele. A possibilidade de fazer por si só está muito relacionada à 
geração de conteúdo e à uma certa disposição ao autodidatismo, alimentada pela 
possibilidade de poder pesquisar e explorar sozinhos vários campos de conhecimento.  

              Uma diferença importante detectada pelo estudo é que antes os grupos eram bem 
divididos  de  acordo  com  as  idades.  Hoje,  as tribos  são  montadas  muito  mais  pelos  

   interesses e pela forma como se comunicam do que pela faixa etária. “O que separa os 
jovens dos mais velhos hoje é menos o que eles pensam e sentem e mais a forma como 
empregam seu tempo e as ferramentas que usam para fazer suas vidas fluir”, diz Godin. Em 
outras palavras, usuários de diferentes idades de Instagram e Viber têm mais chances de se 
encontrar na mesma tribo do que os de mesma geração que não tenham os mesmos 
interesses e não usem as mesmas ferramentas tecnológicas. 

              Sentir-se   ligado   a   quem   usa   os   mesmos  aplicativos  de  comunicação   está  
   intimamente relacionado à cultura de compartilhar. O estudo da Havas corrobora a avaliação 
de vários analistas de marketing e publicidade. O ato de dividir o que pensam, o que veem e 
o que vivenciam com conhecidos e, às vezes, com estranhos também, faz os jovens se 
sentirem poderosos de diversas formas.  
Disponível em:<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/Flavia-Yuri-Oshima/noticia/2014/12/o-poder-da-bgeracao-

hashtagb-esta-em-compartilhar.html> 
Acesso em: 5 jan. 2015. 

 
1. O texto de Flávia Yuri Oshima poderia ser classificado na coluna 
(A) “perfil”. 
(B) “tecnologia”. 
(C) “comportamento”. 
(D) “modo de vida e saúde”. 
 
2. O tema central do texto é o(a) 
(A) geração que nasceu nos anos 1950. 
(B) atitude dos jovens entre 16 a 34 anos. 
(C) democratização dos novos aplicativos de comunicação. 
(D) diferença de comportamento entre jovens de uma geração. 
 
3. Não é característica da geração hashtag o(a) 
(A) necessidade de fazer por si só. 
(B) desejo de mexer, consertar, hackear. 
(C) hábito de compartilhar o que pensam, veem e vivem. 
(D) desejo de aproximar-se de pessoas da mesma idade. 
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4. Os elementos que sinalizam a comparação, feita no texto, entre duas gerações são, 
respectivamente,  
(A)  “antes” (linha 17) / “hoje” (linha 18). 
(B)  “uma diferença” / “é que” (linha 17). 
(C)  “o que” (linha 19) / “é menos o que” (linha 20). 
(D)  “não só” (linhas 4-5) / “como também” (linha 5). 

 
5. Há desvio quanto à concordância nominal em: 
(A) “Uma pesquisa inédita feita por uma das maiores agências de propaganda do mundo...” (linha 1). 
(B) “A possibilidade de fazer por si só está muito relacionada à geração de conteúdo...” (linhas 14-15). 
(C) “Realizada este ano com 10 572 pessoas de mais de 16 anos, em 29 países, o Nação Hashtag, 

como foi chamado o estudo...” (linhas 3-4). 
(D) “alimentada pela possibilidade de poder pesquisar e explorar sozinhos vários campos de 

conhecimento” (linhas 15-16). 
 
6. O uso da crase está incorreto em 
(A) “e, às vezes, com estranhos também” (linha 28). 
(B) “e à uma certa disposição ao autodidatismo” (linha 15). 
(C) “muito relacionada à geração de conteúdo” (linhas 14-15). 
(D) “intimamente relacionado à cultura de compartilhar” (linha 26). 
 
7. Julgue os itens abaixo com base nos fatos gramaticais de língua. 
I. O sujeito do verbo “vivem” (linha 3) é “países” (linha 2). 
II. O uso do “que” é expletivo em “é que antes os grupos eram” (linha 17). 
III. O verbo está na voz passiva em “as tribos são montadas muito mais pelos interesses” (linhas 18-

19). 
IV. A substituição de “qualquer” (linha 10) por “toda” não altera o sentido nem a correção gramatical do 

período. 
 
Está correto o que se afirma em 
(A) I e II. 
(B) I e IV. 
(C) II e III. 
(D) III e IV. 

 
8. O termo “tribo(s)” (linhas 18 e 23), no contexto em que é empregado, significa grupo 
(A)  social que ocupa um mesmo lugar. 
(B)  composto de famílias que têm origem comum. 
(C)  constituído de pessoas com hábitos ou interesses comuns. 
(D)  social caracterizado por homogeneidade cultural e linguística. 
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Texto 2 (QUESTÕES 9 A 14) 
 

"O 'selfie' é um idioma universal" 
                                                                                                                                                         Rafael Sbarai 
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O vietnamita Joshua Nguyen, de 34 anos, foi o primeiro empreendedor no mundo a 
observar o crescimento exponencial do selfie, autorretrato geralmente registrado pelas 
câmeras dos smartphones para exibição nas redes sociais. O fenômeno global, 
em ascensão principalmente entre jovens de 13 a 24 anos, ganhou na última semana o título 
de palavra do ano, segundo o respeitabilíssimo Dicionário Oxford, o mais extenso da língua 
inglesa. Quando ainda integrava a equipe do Tumblr, híbrido de rede social e blog adquirido 
recentemente pelo gigante Yahoo, Nguyen identificou um problema no universo digital: não 
havia um produto exclusivamente dedicado a esse mercado. Foi então que decidiu 
abandonar o emprego – era o funcionário número dez do Tumblr – e aceitar o desafio 
proposto em agosto deste ano por seu amigo, o engenheiro americano Alaric Cole: 
disponibilizar esse novo serviço no mercado em apenas uma semana. 

A promessa foi cumprida: o Selfie.im, disponível gratuitamente para iPhone, iPad e 
iPod Touch, é minimalista, possui apenas dois botões – um para capturar a imagem, outro 
para programar o instante em que a foto será feita (temporizador). As imagens correm na 
rede, sem a presença dos botões de compartilhamento das principais redes sociais. “Não 
queremos, por ora, inserir ícones que pressionem pessoas a compartilharem mais e mais 
seus conteúdos”, explicou Nguyen. Ele desconversa sobre o número de usuários e modelo 
de negócio, mas garante que houve um crescimento de 200% entre os meses de setembro e 
outubro. Quatro a cada dez usuários já estão fora dos Estados Unidos, maior mercado da 
companhia, e a média de idade está entre 17 e 25 anos, público fiel aos selfies. 

Em entrevista exclusiva, Nguyen explica as razões pelas quais as pessoas registram 
tantos autorretratos na web: “O selfie se tornou um idioma universal. A face é a parte mais 
expressiva do ser humano. Você não precisa de dicionário ou tradutor para compreender se 
alguém está feliz ou triste. É, sobretudo, um idioma universal. Ao ter um smartphone nas 
mãos, por exemplo, você tem reais condições de mostrar seus sentimentos – sem artifícios, 
como os populares filtros que distorcem fatos. (...) Autorretratos mostram, aos poucos, que 
valem mais que imagens de café ou comida”.  

 

Disponível em:<http://veja.abril.com.br/selfie-virou-um-idioma-universal-diz-criador-do-selfieim> 
Acesso em: 5 jan. 2015. 

 
9. Quanto ao gênero e ao tipo, o texto de Rafaele Sbarai é um(a) 
(A) artigo de natureza opinativa. 
(B) predominantemente descritivo. 
(C) crônica com organização dialogal. 
(D) notícia predominantemente informativa. 
 
10. Rafaele Sbarai coloca em pauta o(a) 
(A) escrita de autorretratos. 
(B) fenômeno universal do selfie. 
(C) perfil do público fiel aos selfies. 
(D) relação entre selfies e vaidade humana. 
 
11. Julgue as afirmações abaixo com base nas noções de semântica. 
I. O vocábulo “artifícios” (linha 25) foi empregado para designar astúcia para enganar. 
II. Em “É, sobretudo, um idioma universal” (linha 24), ocorre uma metáfora e uma hipérbole. 
III. Há palavras empregadas em sentido conotativo em “As imagens correm na rede...” (linhas 14-15). 
IV. O deslocamento do adjetivo para depois do substantivo, em “você tem reais condições” (linha 25), 

alteraria o sentido textual. 
 
Está correto o que se afirma em 
(A) I e IV. 
(B) II e III. 
(C) III e IV. 
(D) I, II e III. 
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12. A estrutura sujeito-verbo-objeto direto só ocorre em 
(A) “houve um crescimento de 200%” (linha 18). 
(B) “Você não precisa de dicionário ou tradutor” (linha 23). 
(C) “Nguyen identificou um problema no universo digital” (linha 7). 
(D) “A face é a parte mais expressiva do ser humano” (linhas 22-23). 

 
13. Quanto ao emprego dos sinais de pontuação, é correto afirmar que 
(A) os parênteses em “(temporizador)” (linha 14) isolam um julgamento do autor.” 
(B) a vírgula foi usada em “Em entrevista exclusiva, Nguyen explica” (linha 21) para indicar elipse do 

objeto. 
(C) os dois-pontos em “Nguyen identificou um problema no universo digital:” (linha 7) introduzem uma 

citação. 
(D) o travessão, em “– era o funcionário número dez do Tumblr –”, (linha 9) poderia ser substituído, 

sem qualquer comprometimento do texto, por parênteses. 
 
14. Quanto às noções de morfologia, está correta a seguinte afirmação: 
(A) O “se”, em “se alguém está feliz ou triste” (linhas 23-24), é uma partícula apassivadora.  
(B) No fragmento de texto “como os populares filtros” (linha 26), há uma conjunção comparativa. 
(C) No trecho “Quando ainda integrava a equipe do Tumblr” (linha 6), a palavra em destaque é um 

advérbio. 
(D) As palavras “empreendedor”, “respeitabilíssimo”, “minimalista” são formadas por derivação 

parassintética. 
 

15. Julgue os itens abaixo com referência às características da redação oficial. 
 

I. Fórmulas como “Termos em que pede deferimento” e “Nesses termos, pede deferimento” são 
empregadas no fecho de um atestado. 

II. Em comunicações oficiais dirigidas a Governadores e Vice-Governadores de Estado, deve-se 
empregar o pronome de tratamento Vossa Excelência. 

III. Ao redigir uma ata, registro resumido das ocorrências de uma reunião, deve-se apresentar em sua 
abertura o objetivo da reunião, o dia, a hora e o local da reunião, bem como o nome e a função dos 
presentes. Deve-se recortar o texto em parágrafos. 

IV. Aviso e ofício são modalidades de comunicação oficial praticamente idênticas, o que os distingue é 
o fato de o aviso ser expedido exclusivamente por Ministros de Estado, para autoridades da mesma 
hierarquia; já o ofício pode ser expedido para e pelas demais autoridades. Ambos têm como 
objetivo o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da Administração Pública entre si, e, no 
caso do ofício, também por particulares. 

 
Está correto o que se afirma em 
(A) II e III. 
(B) I e IV. 
(C) II e IV. 
(D) I, II e III. 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
16. Para divulgação de uma campanha contra a dengue, a prefeitura cotou o preço da confecção de 
certo  número de camisas. Uma fábrica cobrou R$ 1.260,00, prometendo diminuir o preço unitário em 
R$ 2,00, se fossem adquiridas mais 16 camisas passando a cobrar R$ 1.300,00. Inicialmente a 
prefeitura pretendia adquirir 
(A) 88 camisas. 
(B) 86 camisas. 
(C) 84 camisas. 
(D) 82 camisas. 
 
17. O quadro abaixo apresenta a capacidade de carga de dois modelos de caminhões e a respectiva 
carga que conseguem transportar em um dado número de viagens. 
 

Capacidade do Caminhão 
em toneladas 

Carga que transporta 
em toneladas 

Número de 
viagens 

C K 32 
C+7 120%K 30 

 
Nesse caso, o valor de C é 
(A) 25. 
(B) 26. 
(C) 30. 
(D) 32. 
 
18. O gráfico abaixo apresenta a evolução da densidade demográfica (quociente entre população e 
área) de Parauapebas, no período de 1991 a 2010. 
 

 
 
Sabendo que a área do município não se alterou no período considerado, o gráfico indica que o 
crescimento populacional entre 
(A) 2006 e 2008 foi igual ao ocorrido entre 2008 e 2010. 
(B) 2004 e 2006 foi igual ao ocorrido entre 2006 e 2008. 
(C) 2000 e 2002 foi igual ao ocorrido entre 2004 e 2006. 
(D) 1996 e 2000 foi igual ao ocorrido entre 2000 e 2002. 
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19. Uma sala quadrada de lado L, teve o seu comprimento ampliado, mantendo a forma retangular, 
conforme figura abaixo. 
 

Lado L 
 
Lado L 
 
 

Ampliação 
medindo 1,5 L 

 
Se o perímetro da sala passou a medir 56 metros, a sua área passou a ser de 
(A) 150m2. 
(B) 160m2. 
(C) 170m2. 
(D) 180m2. 
 
20. Pedro, Quaresma e Roberto trabalham com uma das seguintes jornadas diárias de trabalho: J1, de 
6 horas diárias, J2, de 8 horas diárias ou J3, de 10 horas diárias. Eles também residem em bairros 
diferentes: um em Altamira (A), outro em Bela Vista (B) e o outro na Cidade Nova (C). 
Sabe-se ainda que 
- Quaresma, que trabalha com a jornada J3, não mora em C, pois nesse bairro quem mora é Roberto;  
- Pedro não mora em A, nem trabalha com J1.  
 
Com base nessas informações, é possível concluir que 
(A) Pedro mora no bairro A. 
(B) Quaresma mora no bairro B. 
(C) Roberto trabalha com a jornada J2. 
(D) aquele que trabalha com a jornada J2 mora no bairro B. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
21. Uma janela de aplicativo no Windows 7 possui vários elementos básicos denominados “barras”. A 
barra que permite arrastar uma janela de um aplicativo utilizando o ponteiro do mouse sobre a mesma é 
a barra de 
(A) janela. 
(B) menus. 
(C) títulos. 
(D) rolagem vertical. 
 
22. Os buscadores são sites que procuram e listam páginas a partir de palavras-chave. São exemplos 
de buscadores globais, respetivamente: 
(A) Google (www.google.com.br); Buscapé (www.buscape.com.br). 
(B) Yahoo (www.yahoo.com.br); Google (www.google.com.br). 
(C) Buscapé (www.buscape.com.br); Yahoo (www.yahoo.com.br). 
(D) Maplink (www.maplink.com.br); Buscapé (www.buscape.com.br). 
 
23. Sobre a utilização das teclas do teclado ABNT2 no Microsoft Office Word 2010, analise os itens 
abaixo. 
 

 
I. Para selecionar um texto inteiro que está sendo editado no Microsoft 

Office Word 2010 é necessário pressionar as teclas CTRL + T. 
II. Pressionar as teclas SHIFT + F3 para alternar entre letras maiúsculas e 

minúsculas de um determinado parágrafo de um texto. 
III. Pressionar as teclas CTRL + G para alinhar à direita um determinado 

parágrafo de um texto. 

 
Dos itens acima, 
(A) somente I e II estão corretos. 
(B) somente I e III estão corretos. 
(C) I, II e III estão corretos. 
(D) somente II e III estão corretos.  
 
24. Para criar uma conta de e-mail, o funcionário José Carlos, da empresa XYZ-ABC, escolhe vários 
formatos, dentre os quais um inválido, assim descrito: 
(A) jose_carlos@xyz.net 
(B) jose&carlos@xyz.org.br 
(C) jose.carlos@xyz.eng.br 
(D) jose carlos@xyz.com.br 
 
25. No Windows Explorer (programa que manipula arquivos e pastas), é possível selecionar arquivos 
de maneira aleatória pressionando a tecla __________ e clicando uma vez em cada um dos arquivos 
escolhidos dentro de uma pasta. 
 
- A tecla que preenche corretamente a lacuna acima é a 
(A) CTRL. 
(B) ESC. 
(C) ALT. 
(D) TAB. 
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ATUALIDADES 
 
26. Uma das 27 unidades federativas brasileiras vem enfrentando uma grave crise de abastecimento de 
água desde meados do ano passado. A situação é tão grave que se fez necessária uma política de 
racionamento, além de multas para quem a desperdiçasse. Trata-se do estado de(do) 
(A) Rio Grande do Sul. 
(B) Ceará. 
(C) Rio Grande do Norte. 
(D) São Paulo. 
 
27. A Copa do Mundo de Futebol de 2014, realizada no Brasil, foi resultado de um grande esforço do 
governo federal e da sociedade brasileira, e, ao final, foi considerada uma das melhores da história. 
Dentre os fatos ocorridos nesse contexto, destaca-se que  
(A) boa parte da grande mídia brasileira manifestou-se contra a organização da Copa, difundindo 

slogans como "Não vai ter copa", mas depois não foi capaz de fazer autocrítica. 
(B) o jogador Ronaldo (Fenômeno) foi um defensor permanente da Copa no Brasil por meio de elogios 

constantes à sua organização e preparação. 
(C) Joseph Blatter, presidente da FIFA, declarou que a Copa de 2014, ocorrida no Brasil, foi uma das 

piores da história e a mais desorganizada de todas das que já participou. 
(D) a boa vontade da mídia brasileira não evitou que os jornalistas estrangeiros falassem mal do evento 

após sua realização.  
 
28. No final de 2014, durante um discurso na Câmara Federal, um deputado fez declarações ofensivas 
a outra deputada, afirmando que só não estupraria a colega porque ela "não merecia". Quanto ao fato, é 
correto afirmar que 
(A) atitudes como a do deputado contribuem para diminuir o machismo e divulgar a violência contra a 

mulher, casos ainda raros no país. 
(B) desde 2013, casos de desrespeito e abuso sexual a mulheres têm diminuído gradativamente, 

graças à atuação do Congresso Nacional. 
(C) o que determina a violência contra as mulheres é precisamente a questão cultural do machismo, 

que reforça a ideia da superioridade dos homens sobre as mulheres. 
(D) de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), as mulheres são vítimas de violência 

física ou sexual em função de seu modo sensualista de se comportar, ampliando, assim, as 
chances de investidas masculinas sobre elas. 

 
29. Em fins do ano passado, o uso medicinal da maconha foi liberado no Brasil, com a ANVISA 
passando o canabidiol da lista de substâncias proibidas para a de substâncias de uso controlado. A 
decisão se deu com a finalidade de 
(A) atender a usuários crônicos e combater o narcotráfico. 
(B) oferecer tratamento a crianças que sofrem com tipos graves de epilepsias. 
(C) ingestão via oral e uso como pomada cutânea, a exemplo dos Estados Unidos. 
(D) diminuição do apetite em pacientes com obesidade mórbida. 
 
30. Um dos fatos que abalaram o mundo em tempos recentes diz respeito ao vazamento de 
informações sigilosas dos Estados Unidos, inclusive comprovando a espionagem desse país sobre 
outras nações aliadas como a Alemanha. O site que divulgou o fato e o responsável pela divulgação 
dessas informações chamam-se, respectivamente, 
(A) Facebook, Mark Zuckerberg. 
(B) Google, Larry Page. 
(C) WikiLeaks, Julian Assange. 
(D) WhatsApp, Jan Koum.  
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LEGISLAÇÃO 
 
Tomando por base os termos da Lei Municipal nº 4.231, de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas e dá outras providências, assinale nas 
questões abaixo, a única alternativa correta. 
 
31. O concurso público municipal somente poderá ser realizado no prazo mínimo de __________ dias 
após o encerramento das inscrições. 
 
- Quantidade de dias que completa corretamente a lacuna: 
(A) 15. 
(B) 20. 
(C) 45. 
(D) 30. 
 
32. A Comissão de Avaliação de Estágio probatório emitirá parecer contrário ou favorável da 
confirmação do servidor nesse estágio no prazo mínimo de __________ dias antes do término do 
período, após avaliação de seu desempenho com relação à observância ou não dos requisitos 
avaliados. 
 
- Quantidade de dias que completa corretamente a lacuna: 
(A) 120. 
(B) 90. 
(C) 60. 
(D) 30. 
 
33. __________ é o retorno do servidor concursado estável ao cargo anteriormente ocupado. 
(A) Recondução. 
(B) Reversão. 
(C) Reintegração. 
(D) Readaptação. 
 
34. A gratificação natalina poderá ser paga em duas parcelas, devendo ser integralizado seu 
pagamento até o dia __________ de __________ de cada ano. 
 
- Expressões que completam corretamente a lacuna: 
(A) 15, novembro. 
(B) 20, novembro. 
(C) 20, dezembro. 
(D) 15, dezembro. 
 
35. Entre outras concessões, sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por 
_________ dia(s), em cada _________ meses, para doação de sangue: 
 
(A) 2, 3. 
(B) 1, 3. 
(C) 3, 2. 
(D) 1, 2 
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36. O auxílio funeral do servidor público municipal será pago à pessoa da família que houver 
comprovadamente custeado o funeral, no prazo de __________ dias úteis, por meio de procedimento 
sumaríssimo. 
 
- Numeral que completa corretamente a lacuna: 
(A) 2. 
(B) 3. 
(C) 4. 
(D) 5. 
 
37. O pedido de prorrogação de qualquer licença deverá ser apresentado pelo servidor em, no mínimo, 
__________ dias antes de findo o prazo respectivo. 
 
- Quantidade de dias que completa corretamente a lacuna: 
(A) 30. 
(B) 20. 
(C) 10. 
(D) 05. 

 
38. Por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e 
enteado, ou dependente que viva as suas expensas e que conste do seu assentamento funcional, 
poderá ser concedida licença ao Servidor mediante comprovação por junta médica oficial, sem prejuízo 
de remuneração do cargo efetivo, pelo prazo de __________ dias, prorrogável por igual período, 
mediante parecer de junta médica oficial. 
 
- Quantidade de dias que completa corretamente a lacuna: 
(A) 90. 
(B) 60. 
(C) 45. 
(D) 30. 
 
39. Será punido com suspensão de até __________ dias o servidor que injustificadamente recusar 
submeter-se à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da 
penalidade uma vez cumprida a determinação. 
 
- Quantidade de dias que completa corretamente a lacuna: 
(A) 30. 
(B) 20. 
(C) 15. 
(D) 10. 
 
40. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por __________ 
dias, intercaladamente, no período de __________ meses. 
 
- Quantidades de dias e meses que completam corretamente as lacunas: 
(A) 15, 6. 
(B) 30, 12. 
(C) 30, 6. 
(D) 15, 12. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

41. Na estruturação da equipe de enfermagem do recém-inaugurado hospital de Águas Lindas, o 
enfermeiro chefe do serviço de enfermagem reuniu toda a equipe de enfermeiros, técnicos e auxiliares 
de enfermagem para esclarecer as atividades a serem realizadas por cada categoria. Para os Técnicos 
de Enfermagem, ele explicou que exerceriam atividades de nível médio e sob a supervisão do 
enfermeiro do serviço, conforme estabelece a Lei Nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que trata do 
Exercício Profissional, segundo a qual cabe ao Técnico de Enfermagem 
(A) realizar procedimentos básicos, como instalação de sondas nasogástricas para alimentação. 
(B) prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. 
(C) participar da programação da assistência de enfermagem. 
(D) prestar assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera. 
 
42. Foi internado em uma clínica médica um idoso, 68 anos, acometido por acidente vascular 
encefálico. Como ele apresentava dificuldades de deglutição, foi-lhe prescrita a instalação de sonda 
nasoenteral para alimentação intermitente, cujo procedimento foi realizado pela enfermeira responsável 
pelo setor. Sob sua supervisão, a Enfermeira delegou ao Técnico de Enfermagem a tarefa de 
administrar a dieta do paciente, enfatizando a necessidade de constante verificação da colocação e 
posicionamento da sonda, cujo método mais atual e confiável é o(a) 
(A) procedimento auscultatório. 
(B) exame radiográfico. 
(C) aspiração do líquido enteral e constatação da sua coloração. 
(D) verificação do volume gástrico residual a cada 4 horas. 
 
43. D. Antonia, renal crônica, edema generalizado, retenção urinária grave, mal estar geral, foi 
internada na Enfermaria Nefrológica, tendo o médico prescrito cateterismo uretral de demora. O 
enfermeiro da clínica realizou o procedimento, conectando a sonda a um sistema coletor de urina 
fechado, para evitar infecções, e solicitou que o técnico de enfermagem medisse o débito urinário da 
bolsa coletora a qual não possuía escala de medida. Sobre o procedimento de mensurar o débito 
urinário nesse caso, é correto afirmar que  
(A) a urina deverá ser coletada diretamente do tubo, usando uma comadre e depois mensurada com 

seringas estéreis de 20 ml, para avaliação mais fidedigna. 
(B) a enfermaria de renais crônicos deverá disponibilizar, obrigatoriamente, recipientes graduados para 

o uso coletivo dos pacientes, identificados com o nome da enfermaria. 
(C) a aspiração da urina deverá ser feita diretamente da extremidade distal do cateter, usando-se 

seringa estéril com agulha acoplada, para facilitar a medição. 
(D) a urina deverá ser coletada diretamente da saída constante na base da bolsa de drenagem urinária, 

utilizando-se um recipiente plástico separado, com escala de medida, para fornecer uma medição 
mais precisa da urina produzida. 

 
44. Marcela, 6 meses de idade, deu entrada na Pediatria de um Hospital Público de referência materno-
infantil com queixas de diarreia aguda, cólica abdominal, desidratação moderada e débito urinário 
diminuído. Constitui assistência de enfermagem a criança com diarreia 
(A) efetuar rigoroso controle hídrico, com balanço da ingesta e da excreta. 
(B) orientar a mãe quanto à suspensão momentânea do aleitamento materno. 
(C) monitorar as características e quantidade da urina a cada 4 horas ou conforme indicação. 
(D) utilizar preferencialmente fraldas de tecido para evitar a disseminação da infecção. 
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45. Sr. Manoel, 43 anos, portador de Diabete Mellitus, foi internado na clínica médica de um hospital 
público referindo mal estar geral, fraqueza generalizada e confusão mental, sendo o caso diagnosticado 
como de hiperglicemia e tendo o médico prescrito a administração de insulina simples, 0,25 ml por via 
subcutânea, de 8/8 horas. O Técnico de enfermagem, sob orientação do enfermeiro do serviço, 
preparou o medicamento e, usando a técnica para aplicação subcutânea, aspirou a insulina após a 
introdução da agulha, tendo constatado que havia puncionado um vaso sanguíneo. Nessa situação, 
então, a conduta correta seria 
(A) descontinuar a aplicação da insulina e escolher outro local de fácil visualização para nova 

aplicação, usando o restante do medicamento. 
(B) suspender a aplicação, desprezar parte da insulina e prosseguir a aplicação do restante da 

medicação. 
(C) interromper a aplicação, desprezar toda a insulina, preparar e aplicar novamente a medicação. 
(D) prosseguir com a administração da insulina, haja vista que não há a necessidade de aspiração, em 

virtude da ocorrência de hematomas. 
 
46. Um adulto jovem foi admitido em clínica médica de um hospital geral, com diagnóstico de artrite 
reumatoide, constando em sua prescrição médica o seguinte medicamento: Decadron 6mg, administrar 
1,5 ml pela via intramuscular de 24/24h. O enfermeiro da Clínica orientou o técnico de enfermagem que, 
na administração desse medicamento, fosse aplicado o Método Trajeto Z. Com relação a essa técnica, 
pode-se afirmar que 
(A) é usada para a administração de medicamentos com consistência oleosa em pacientes jovens com 

pouco desenvolvimento do tecido muscular. 
(B) trata-se de um método eficaz na vedação de medicamentos dentro dos tecidos musculares. 
(C) é escolhida como alternativa de aplicação de medicamentos que afetam o tecido adiposo em 

pacientes com problemas de púrpura não trombocitopênica. 
(D) é indicada no caso de doenças do sistema locomotor, por permitir a absorção rápida do 

medicamento nas articulações infeccionadas. 
 
47. D. Raimunda, 53 anos, compareceu ao serviço de urgência e emergência de um hospital, 
apresentando quadro agudo de rinite alérgica, com dores na face, febre e dificuldade para respirar. O 
Médico plantonista prescreveu hidrocortisona frasco-ampola de 100mg, por via endovenosa (EV), a qual 
foi diluída com 2ml de água para injeção, em seringa de 10mL. O Técnico de enfermagem selecionou a 
região do dorso da mão para a aplicação do medicamento, já que ali se encontram veias superficiais de 
fácil acesso, como a 
(A) intermediária do antebraço, basílica e metacarpianas dorsais. 
(B) cefálica acessória, temporal superficial e cefálica. 
(C) temporal superficial, veia auricular e basílica. 
(D) basílica, cefálica e veias metacarpianas dorsais. 
 
48. Foi internada na Pediatria de um Hospital Infantil do Estado uma criança, 5 anos de idade, em 
repouso no leito, acometida por infecção do trato urinário. Ela apresentava febre, astenia e bexigoma, e 
logo se queixou de muita dor no abdômen; além disso, não conseguia urinar. A enfermeira, antes de 
iniciar a sondagem vesical de alívio, pediu à técnica de enfermagem que utilizasse medidas alternativas 
para auxiliar a eliminação da urina pela criança. Dentre essas medidas, é correto 
(A) providenciar comadre ou papagaio aquecido. 
(B) derramar água fria sobre o períneo. 
(C) aplicar bolsa de água morna nos membros inferiores. 
(D) auxiliar a criança a assumir a posição de decúbito dorsal esquerdo. 
 
49. Durante uma aula para a formação de técnicos de enfermagem, o instrutor abordou sobre a 
prevenção de infecções e descreveu um processo que elimina muitos micro-organismos ou todos, com 
exceção de esporos bacterianos, a partir de objetos inanimados, desde que se utilizem desinfetantes 
químicos ou pasteurização úmida. Trata-se do processo denominado 
(A) Assepsia cirúrgica. 
(B) Limpeza. 
(C) Desinfecção. 
(D) Esterilização. 
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50. Um idoso, 74 anos de idade, compareceu ao serviço de urgência e emergência de um Hospital 
Geral, com variações de temperatura, sendo constada a hipotermia, com 33º C. Para esse caso, 
constitui-se assistência de enfermagem ao idoso no atendimento intra-hospitalar 
(A) manter o controle da temperatura do ambiente e realizar o monitoramento rigoroso do débito 

urinário de 8/8 horas. 
(B) fazer a aplicação de compressas úmidas quentes e o monitoramento da pressão arterial e da 

glicemia capilar de 6/6 h. 
(C) ofertar líquidos quentes por via oral, se houver boa aceitação, e realizar o monitoramento da 

pressão arterial. 
(D) proteger o paciente das correntes de ar, mantendo-o aquecido com cobertores ou lençóis térmicos. 
 
51. A prevenção dos pés de pessoas com Diabetes Mellitus (DM), por meio do exame frequente 
realizado pelo médico ou pela enfermeira é de vital importância para a redução das complicações. Há 
evidências quanto à importância do rastreamento desse sintoma em todas as pessoas com diabetes, a 
fim de identificar aquelas com maior risco para ulceração nos pés que podem se beneficiar das 
intervenções profiláticas, incluindo o estímulo ao autocuidado, o qual faz parte das ações de prevenção 
de úlcera nos pés. Para prestar orientações preventivas quanto ao autocuidado, o profissional deverá 
(A) avaliar o conhecimento do paciente em relação a doenças crônicas degenerativas como a 

hipertensão intracraniana. 
(B) avaliar o apoio familiar no cuidado com os pés e o comportamento do próprio paciente em relação a 

eles. 
(C) identificar o tipo de calçado, como o sapato, que deve ser de cano curto, couro macio e permitir a 

transpiração. 
(D) observar o tipo de alimentação, levando em consideração a importância do aumento no consumo 

de carboidratos para a redução dos sintomas da diabetes. 
 
52. O acompanhamento do desenvolvimento da criança objetiva sua promoção, proteção e a detecção 
precoce de alterações passíveis de modificação que possam repercutir em sua vida futura. Isso ocorre 
principalmente por meio de ações educativas e de acompanhamento integral da saúde da criança. A 
enfermagem desenvolve um papel fundamental na assistência à criança desde o seu nascimento, por 
meio de ações que orientam, estimulam e atendem às necessidades primordiais na fase de 
desenvolvimento da criança. Nessas ações, a enfermagem detecta, por exemplo, o Reflexo de Moro, 
que é medido pelo procedimento de segurar a criança pelas mãos e liberar bruscamente seus braços, 
reflexo que se mostra 
(A) incompleto a partir do 3º mês de vida e não deve existir a partir do 6º mês. 
(B) completo a partir do 2º mês de vida e deixa de existir no 5º mês. 
(C) incompleto a partir do 3º mês de vida e não deve existir a partir do 5º mês. 
(D) incompleto a partir do 2º mês e deixa de existir a partir do 4º mês. 
 
53. A grande maioria dos problemas de saúde mental está relacionada a um conjunto de fatores, os 
quais apresentam impactos diferentes de acordo com cada problema e cada indivíduo, alguns deles 
fortemente associados ao desenvolvimento dos transtornos mentais, mas outros de função protetora. 
Nesse contexto, há três principais domínios que merecem consideração: o social, o psicológico e o 
biológico. Na prática, os fatores não se apresentam de forma isolada, mas interagem de forma 
dinâmica. O conhecimento desses fatores, tanto dos de risco como dos de proteção, permite formular 
estratégias e ações de prevenção e tratamento dos problemas de saúde mental. Quanto à saúde mental 
da criança em relação ao domínio familiar, o profissional de enfermagem deve considerar o seguinte 
fator de risco: 
(A) dificuldades significativas de aprendizagem. 
(B) hipóxia ou outras complicações ao nascimento. 
(C) violência doméstica. 
(D) condições socioeconômicas desfavoráveis. 
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54. Os serviços de atenção domiciliar no Brasil foram criados a partir das dificuldades concretas de 
pacientes no acesso aos serviços de Saúde. Analisando-se o perfil demográfico e epidemiológico da 
população, o domicilio despontou como um local com potencial de expansão e qualificação dos 
processos de cuidado, somado a sua característica humanizadora. Nos últimos 20 anos, essas práticas 
levaram à acumulação de experiências e conhecimento na lida com uma gama de situações clínicas 
que tem enriquecido a atuação da equipe profissional domiciliar ao procurar adequar-se à nova 
realidade. Sabe-se, por exemplo, que dificuldades como a de ingestão de fibras, de hidratação, da 
polifarmácia e da Síndrome de Imobilidade podem agravar situações de constipação intestinal crônica. 
Pacientes neuropatas, desnutridos ou sarcopênicos que apresentam fadiga não têm forca adequada 
para realizar a prensa abdominal, podendo essas situações evoluir para a constipação intestinal. Desse 
modo, a monitorização das eliminações fecais é essencial e de fácil intervenção para evitar 
complicações físicas como a 
(A) lombalgia e dor em região alta do abdome, como na região epigástrica. 
(B) distensão abdominal com refluxo esofágico e eupnéia. 
(C) ansiedade, agitação e nervosismo. 
(D) infecção urinaria de repetição. 
 
55. Em serviços de atenção domiciliar (SAD), o Protocolo de biossegurança nas ações de saúde 
trabalha a prevenção de acidentes biológicos e a da transmissão de infecções, por meio do uso 
adequado de medidas-padrão. Esse protocolo deve ser elaborado pela Comissão de Controle da 
Infecção Domiciliar (CCID) com as equipes do SAD, e deve conter os padrões de biossegurança, 
controle de antimicrobianos e precauções que orientem, dentre outros, os usuários, cuidadores e 
familiares. De acordo com esse protocolo, são consideradas ações que cabem ao SAD: 
(A) confecção, padronização e disponibilização de equipamento de proteção individual para cuidadores 

e familiares. 
(B) disponibilização das vacinas para os profissionais de saúde, e encaminhamento dos cuidadores 

para a vacina contra hepatites virais. 
(C) estabelecimento de fluxos e condutas em acidentes com perfurocortantes e exposições a material 

biológico. 
(D) em caso de condições médias de infraestrutura do domicilio, encaminhamento para atendimento 

nas unidades de saúde e internações. 
 
56. De acordo com o Ministério da Saúde, a oxigenoterapia é um tratamento de alto custo, sendo 
necessário, diante de sua indicação, seguir alguns critérios com bases científicas. É imprescindível que 
a equipe de saúde oriente detalhadamente como a oxigenoterapia domiciliar prolongada deve ser 
usada, visto que, muitas vezes, observa-se o seu uso inadequado, seja por desconhecimento dos riscos 
pelos próprios usuários ou por orientação pouco esclarecedora por parte da equipe responsável. 
Quanto aos riscos funcionais, pode(m) ocorrer 
(A) retenção de CO2 e atelectasias em virtude de alterações no fluxo de oxigênio. 
(B) ressecamento de secreções devido à umidificação inadequada. 
(C) traumas do trato respiratório, ocasionados pelo cateter ou máscara. 
(D) hiperventilação, em caso de cateteres nasais, em virtude do aumento do fluxo de oxigênio. 
 
57. Dona Antônia, de 36 anos, comerciante há mais de dez anos, sofreu um assalto em sua loja de 
eletrodomésticos quando estava abrindo o ponto comercial para as atividades diárias. Durante o 
assalto, a comerciante foi baleada no abdome e necessitou de cirurgia com urgência, após o que ela 
ficou em observação na Unidade de Recuperação Pós-Anestésica (URPA). A enfermeira, então, 
orientou o técnico de enfermagem, destacando que a mesma não receberia alta da URPA caso 
apresentasse: 
(A) ausência de náuseas e vômitos e presença de força muscular. 
(B) orientação no tempo e no espaço e pequena quantidade de sangramento. 
(C) existência de queixa álgica e presença de sensibilidade cutânea. 
(D) saturação de oxigênio de 92% e ausência de retenção urinária. 
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58. De um modo geral, pacientes acamados necessitam de cuidados especiais por parte da equipe de 
enfermagem, a fim de cuidar para que se mantenha uma circulação efetiva, evitando danos aos tecidos. 
O repouso absoluto no leito possui vantagens, porém necessita de um olhar diferencial, em virtude das 
limitações que essa indicação proporciona aos pacientes. Ao manter o indivíduo em repouso absoluto, a 
mudança de decúbito em horários estabelecidos permite 
(A) promover conforto e reduzir a incidência de distúrbios gastrointestinais. 
(B) manter o tônus muscular e reduzir o risco de hipóxia tissular. 
(C) reduzir a fadiga e aumentar a força de cisalhamento entre o lençol e o corpo. 
(D) prevenir complicações pulmonares e aumentar o metabolismo tecidual. 
 
59. Para realizar a hemocultura de material biológico, utiliza-se meio de cultura próprio. Para esse 
exame, são coletadas amostras de sangue, a fim de se identificarem os de agentes causadores de 
infecções. Na coleta da amostra, é imprescindível o seguinte cuidado: 
(A) na punção venosa em adultos, coletar entre 20 a 30 ml de sangue para eficácia do exame. 
(B) coletar somente 5% do volume total do frasco da coleta, uma vez que a quantidade da amostra 

pode interferir no resultado. 
(C) em caso de punção pré-existente, usar uma veia abaixo do cateter intravenoso ou em outro braço. 
(D) o frasco com a amostra deve ser mantido em temperatura ambiente e encaminhado ao laboratório 

até no máximo duas horas após a coleta. 
 
60. Dona Celeste estava internada na clínica médica para tratamento de dores constantes na porção 
inferior do abdome e eliminação de sangue nas fezes. Após avaliação clínica, foi indicado para ela o 
enema baritado, para conclusão diagnóstica de provável divertículo e alterações estruturais no intestino. 
A fim de manter a paciente tranquila e promover a confiança na equipe de enfermagem, após o exame 
Dona Celeste recebeu da enfermagem as seguintes orientações: 
(A) deambular nos corredores do hospital para promover aumento do peristaltismo, em virtude da sua 

redução, que ocorre durante jejum prolongado para o exame. 
(B) não assustar-se quando suas fezes apresentarem uma coloração escura, o que deverá acontecer 

no período de 24 a 72 horas após o exame, em virtude do bário. 
(C) aceitar a restrição de líquidos por pelo menos 24 horas após o exame, a fim de prevenir a 

constipação causada pelo bário. 
(D) administrar enema conforme prescrição médica, em caso de impactação fecal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


