
PREFEITURA DE JANDAIA DO SUL
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019

DATA DA PROVA: 08/12/2019

CARGO:
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

(NÍVEL TÉCNICO)
Língua Portuguesa: 01 a 06;  Matemática: 07 a 10; 

Conhecimentos Gerais: 11 a 14; Conhecimentos Específicos: 15 a 30. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia atentamente o seguinte poema, de autoria de 
Luís de Camões, para responder às questões a 
seguir.

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança;
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.

Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperança;
Do mal ficam as mágoas na lembrança,
E do bem, se algum houve, as saudades.

O tempo cobre o chão de verde manto,
Que já coberto foi de neve fria,
E em mim converte em choro o doce canto.

E, afora este mudar-se cada dia,
Outra mudança faz de mor espanto:
Que não se muda já como soía”.

01. Assinale a alternativa que apresenta uma 
afirmação INCORRETA em relação à interpretação 
do texto.

a) O tema central do poema são as transformações 
que, em geral, acompanham a existência humana.
b) Mudanças ocorrem continuamente, não só 
no mundo exterior, mas também no interior dos 
indivíduos.
c) Segundo o autor, as novidades que acontecem 
são completamente diferentes da esperança.
d) O objetivo do autor com o poema é enfatizar o 
caráter estável e permanente das coisas e fenômenos 
da realidade.
_________________________________________
02. No primeiro verso do poema, afirma-se 
que “mudam-se os tempos”. Assinale a opção que 
apresenta uma afirmação INCORRETA sobre essa 
oração.

a) O sujeito da oração, embora existente, é 
indeterminado.
b) O termo “tempos” exerce a função sintática de 
núcleo do sujeito.
c) O pronome “se”, neste caso, funciona como 
partícula apassivadora.
d) O verbo está conjugado no plural, em concordância 
com a palavra “tempos”.
_________________________________________
03. Na oração “continuamente vemos 
novidades”, a palavra “continuamente” é classificada 
gramaticalmente como um:

a) adjetivo.
b) verbo.
c) advérbio.
d) pronome.
_________________________________________
04. No último verso da segunda estrofe, omite-se 
um verbo, cujo significado é necessário para conferir 
sentido à oração. Marque a alternativa que indica 
esse verbo.

a) Ficam.
b) Vemos.
c) Mudam.
d) Tomando.
_________________________________________
05. No penúltimo verso do poema, afirma-se que 
“outra mudança faz de mor espanto”. Em relação à 
palavra “mor”, nesse contexto, pode-se afirmar que 
é um:

a) adjetivo, forma abreviada de “maior”.
b) pronome, denotando uma noção de posse.
c) advérbio, com sentido de coisa excepcional.
d) substantivo, significando o mesmo que “amor”.
_________________________________________
06. No desfecho do poema, o autor emprega o 
verbo “soía”. Marque a alternativa que indica um 
possível significado desse termo, de acordo com o 
contexto do poema.

a) Mudava.
b) Cancelava.
c) Costumava.
d) Desabituava.
_________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Assinale a alternativa que contém um valor 
equivalente a expressão irracional 

_________________________________________
08. Qual a soma entre os valores da solução do 
sistema a seguir?

  

a) 3.
b) 4.
c) 5.
d) 6.
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09. Qual a taxa de juros compostos, aplicado 
a um capital inicial de R$1000,00, que rende 
aproximadamenteR$200,00 em um ano? Considere

a) 1,53% ao mês.
b) 0,77% ao mês.
c) 3,06% ao mês.
d) 1,67% ao mês.
_________________________________________
10. Qual das afirmações a seguir descreve 
CORRETAMENTE o conceito e/ou utilidade de uma 
função?

a) Uma função é utilizada para se descobrir o valor 
de uma incógnita, quando se há uma equação do 
primeiro ou segundo grau.
b) Uma função permite a construção de um gráfico 
que se permita calcular o valor da incógnita x.
c) Funções do terceiro grau só podem ser 
representadas em um gráfico de três dimensões, 
uma dimensão para cada grau da potência.
d) Uma função descreve a relação matemática de 
dependência entre duas variáveis, dentro de um 
domínio no qual aquela relação matemática é válida.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia atentamente a matéria jornalística a 
seguir, publicada em outubro deste ano, e marque a 
alternativa que indica o tema de que se trata.

“O Plenário do Senado Federal aprovou em 
segundo turno, nesta terça-feira, com sessenta 
votos favoráveis e dezenove votos contrários, a 
Proposta de Emenda Constitucional 6/2019. A 
proposta envolve a fixação de uma idade mínima 
(65 anos para homens e 62 anos para mulheres) 
para a aposentadoria, extinguindo a aposentadoria 
por tempo de contribuição. O objetivo da proposta, 
segundo o governo, é reduzir o rombo nas contas 
públicas.A estimativa de economia com a PEC 
6/2019 é de cerca de R$ 800 bilhões em dez anos”. 
(Agência Senado, 22/10/2019, com adaptações).

a) Comissão Parlamentar de Inquérito.
b) Extinção do Ministério do Trabalho.
c) Fim da Contribuição Sindical.
d) Reforma da Previdência.
_________________________________________
12. Em setembro deste ano, o atual Presidente 
da República, Jair Bolsonaro, fez o seu primeiro 
discurso na Assembleia Geral da ONU. Analise o 
seguinte trecho do discurso e marque a opção que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O Brasil também sente os impactos da ditadura 
________. Dos mais de quatro milhões que fugiram 
do país, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da 
fome e da violência. Temos feito a nossa parte para 

ajudá-los, através da Operação Acolhida, realizada 
pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente. 
Trabalhamos com outros países, entre eles os 
Estados Unidos, para que a democracia seja 
restabelecida lá, e também nos empenhamos 
duramente para que outros países da América do 
Sul não experimentem esse nefasto regime.”.
(Portal G1, 24/09/2019, com adaptações)

a) francesa
b) argentina
c) venezuelana
d) norte-americana
_________________________________________
13. Com base na Lei Orgânica do Município 
de Jandaia do Sul, assinale a alternativa que NÃO 
indica uma função que compete privativamente ao 
município.

a) Legislar sobre assuntos de interesse local.
b) Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira.
c) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência.
d) Organizar e prestar os serviços públicos de 
interesse local.
_________________________________________
14. Examine o seguinte relato histórico sobre o 
Município de Jandaia do Sul e marque a opção que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Integrada à prodigiosa região fisiográfica 
denominada ________, a gleba onde a companhia 
colonizadora formou o Patrimônio de Jandaia 
recebeu, desde logo, a contribuição fecunda e 
dinâmica da cultura cafeeira, que projetou a região 
e o Estado do Paraná como unidade federativa de 
primeira grandeza, num período relativamente curto, 
genericamente conhecido na historiografia brasileira 
pela designação de Ciclo do Café”. 
(Portal da Prefeitura Municipal, com adaptações).

a) Norte Novo
b) Extremo Oeste
c) Campos Gerais
d) Litoral Paranaense
_______________________________________

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

15. O profissional de enfermagem atua na 
promoção, prevenção, recuperação e reabilitação 
da saúde, com autonomia e em consonância com os 
preceitos éticos e legais.
Segundo o Código de Ética, no que tange as 
relações profissionais, é responsabilidade e dever 
do profissional de enfermagem:
Leia as afirmativas e marque a resposta CORRETA. 
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I. Exercer a profissão com justiça, compromisso, 
equidade, resolutividade, dignidade,
competência, responsabilidade, honestidade e 
lealdade.
II.  Aprimorar seus conhecimentos técnicos, 
científicos e culturais que dão sustentação a sua 
prática profissional.
III.  Fundamentar suas relações no direito, na 
prudência, no respeito, na solidariedade e na 
diversidade de opinião e posição ideológica.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
_________________________________________
16. Esfigmomanômetro, oxímetro de pulso e 
termômetro são exemplos de:

a) Produtos para a saúde críticos.
b) Produtos para a saúde semi-críticos.
c) Produtos para a saúde não-críticos.
d) Produtos para a saúde críticos de conformação 
complexa.
_________________________________________
17. O princípio que garante o atendimento 
específico de acordo com as necessidades do 
indivíduo, pertinente aos níveis de complexidade 
diferenciados necessários é o princípio da:

a) Equidade
b) Integralidade
c) Universalidade
d) Regionalização
_________________________________________
18. O Sarampo é uma doença infecciosa grave 
e altamente contagiosa. A transmissão ocorre de 
forma direta, por meio de secreções nasofaríngeas 
expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar. 
Sobre a imunização, leia às afirmativas e marque 
a CORRETA com relação às vacinas que conferem 
imunidade contra o Sarampo:

a) Apenas as vacinas Dupla viral e Tríplice viral 
conferem imunidade contra o Sarampo.
b) Apenas a vacina Tríplice viral confere imunidade 
contra o Sarampo.
c) Apenas a vacina Tetra viral confere imunidade 
contra o Sarampo.
d) As vacinas Dupla viral, Tríplice viral e Tetra viral 
conferem imunidade contra o Sarampo.
_________________________________________
19. O papel da enfermagem no acompanhamento 
da pessoa com Diabetes Mellitus II é fundamental 
para que o indivíduo entenda sua condição clínica 
e os riscos que acarretam quando a doença não é 
tratada. Sobre este assunto, leia as afirmativas e 
marque aquela que julgar CORRETA:

I.  As ações devem auxiliar a pessoa a conhecer 
o seu problema de saúde e os fatores de risco 
correlacionados, identificar vulnerabilidades, 
prevenir complicações e conquistar um bom controle 
metabólico que, em geral, depende de alimentação 
regular e de exercícios físicos.
II.   O papel da equipe de saúde se restringe a realizar 
consultas periódicas, exame físico e dispensação de 
medicamentos prescritos, assim que diagnosticada 
a doença.

a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas a afirmativa II está correta.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I e II estão erradas. 
_________________________________________
20. Através da aferição dos níveis pressóricos 
podemos classificar a pressão arterial em 
normotensão, PA limítrofe e hipertensão arterial 
sistêmica. Com relação ao diagnóstico da 
Hipertensão Arterial Sistêmica, leia a afirmativa e 
complete a frase marcando a resposta que julgar 
CORRETA.
“Se a média das ____ medidas forem iguais ou 
maiores a _________ está confirmado o diagnóstico 
de HAS e a pessoa deverá ser agendada para 
consulta médica para iniciar o tratamento e o 
acompanhamento.”.

a) Duas - 139/89mmHg
b) Duas - 140/90mmHg
c) Três - 139/89mmHg
d) Três - 140/90mmHg
_________________________________________
21. A administração de medicamentos é atributo 
do profissional de enfermagem e tem como objetivo 
a oferta de uma assistência de qualidade com 
segurança e eficácia, colaborando com o tratamento 
e evitando eventos adversos. Acerca deste tema, 
leia o conceito abaixo e marque a opção CORRETA 
a que ele se relaciona:
“É qualquer evento evitável que, de fato ou 
potencialmente, possa levar ao uso inadequado de 
medicamento quando o medicamento se encontra 
sob o controle de profissionais de saúde, de paciente 
ou do consumidor, podendo ou não provocar dano 
ao paciente.”.

a) Erro de prescrição.
b) Erro de dispensação.
c) Erro de medicação.
d) Erro de nomenclatura.
_________________________________________
22. O câncer de colo de útero é o quarto tipo 
de câncer mais comum entre as mulheres e tem 
características de progressão lenta dificultando o 
diagnóstico precoce. A prevenção primária do câncer 
do colo do útero está relacionada à diminuição do 
risco de contágio pelo HPV. Acerca deste assunto, 
leia as afirmativas e marque a que julgar CORRETA:
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I. O uso de preservativos (camisinha) durante a 
relação sexual com penetração protege parcialmente 
do contágio pelo HPV, que também pode ocorrer por 
intermédio do contato com a pele da vulva, a região 
perineal, a perianal e a bolsa escrotal.
II. A vacina anti-HPV está incluída no calendário 
vacinal e é ofertada na rede pública tanto para 
meninas (de 9 a 14 anos de idade) quanto para 
meninos (de 11 a 14 anos de idade).

a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I e II estão erradas.
_________________________________________
23. Para o controle da Frequência Respiratória - 
FR é importante que o profissional de enfermagem 
se atente aos intervalos entre inspiração e expiração, 
ao movimento torácico, ausência de esforço e ruídos. 
Observe as colunas abaixo e marque a opção que 
indica a resposta com a ordem CORRETA com 
relação aos principais tipos de alteração respiratória:

I. FR abaixo da normal
II. FR acima da normal
III. Dificuldade respiratória
IV. Respiração facilitada em posição vertical
V. Parada respiratória
VI. Aumento gradual na profundidade das respirações, 
seguido de decréscimo gradual dessa profundidade, 
com período de apnéia subseqüente
VII. Respiração ruidosa

(   ) Dispneia
(   ) Apneia
(   ) Bradipneia
(   ) Cheyne Stokes
(   ) Estertores
(   ) Taquipneia
(   ) Ortopneia

a) III - V - I - VI - VII - II - IV
b) III - I - V - IV - II - VI - VII
c) IV - I - VI - V - VII - II - III
d) IV - V - VI - I - II - VII - III
_________________________________________
24. Conforme o Art. 10º, do Decreto nº 94.406/87, 
o Técnico de Enfermagem exerce as atividades 
auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe 
de Enfermagem, cabendo-lhe: 

(   ) Assistir ao Enfermeiro na prestação de cuidados 
diretos de Enfermagem a pacientes em estado grave.
(  ) Assistir ao Enfermeiro na prevenção e controle 
das doenças transmissíveis em geral em programas 
de vigilância epidemiológica.
(  ) Realizar planejamento, organização, coordenação, 
execução e avaliação dos serviços da assistência de 
Enfermagem.

(  ) Realizar cuidados de Enfermagem de maior 
complexidade técnica e que exijam conhecimentos 
científicos adequados e capacidade de tomar 
decisões imediatas.
(  ) Assistir ao Enfermeiro na prevenção e controle 
sistemático de danos físicos que possam ser 
causados a pacientes durante a assistência de 
saúde.

Assinale a alternativa CORRETA, considerando V 
(Verdadeiro) e F (Falso):

a) V - F - V - F - V
b) V - F - F - V - F
c) F - F - V - V - V
d) V - V - F - F - V
_________________________________________
25. O conceito que define a comunicação 
obrigatória à autoridade de saúde realizada pelos 
médicos, profissionais de saúde ou responsáveis 
pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou 
privados, sobre a ocorrência de suspeita ou 
confirmação de doença, agravo ou evento de saúde 
pública, é:

a) Notificação compulsória
b) Notificação compulsória imediata
c) Notificação compulsória semanal
d) Notificação compulsória negativa
_________________________________________
26. A escala de coma de Glasgow é o instrumento 
utilizado pela equipe médica e de enfermagem na 
avaliação neurológica para determinar o nível de 
consciência e detectar precocemente alterações 
e permite avaliação objetiva da função cerebral, 
principalmente em avaliações neurológicas seriadas.
Observe as afirmativas e marque aquela que 
corresponda à ordem CORRETA para aplicação da 
escala, em pacientes em situação de urgência e 
emergência, na assistência de enfermagem:

I. Iniciar a avaliação pela abertura ocular e pontuar 
de acordo com a melhor resposta obtida.
II. Avaliar a resposta verbal e pontuar segundo a 
melhor resposta obtida possível: Utilizar perguntas 
simples para avaliação da orientação em tempo, 
espaço e pessoa: “Como é seu nome?” ou “O que 
aconteceu com você?”.
III. Avaliar a resposta motora e pontuar segundo a 
melhor resposta obtida possível: Dar um comando 
claro e simples para uma ação motora: “Mostre o 
dedo”, “Abra as mãos”, etc.
IV. Avaliar resposta pupilar ao estímulo de luz.

a) As afirmativas I e II estão corretas. 
b) As afirmativas I e III estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) A afirmativa IV está errada. 
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27.  De acordo com a RDC Nº 15, que dispõe sobre 
requisitos de boas práticas para o processamento 
de produtos para saúde, o rótulo obrigatório de 
identificação nas embalagens dos produtos para a 
saúde submetidos à esterilização deve conter:

(   ) Nome do produto
(   ) Número do lote
(   ) Data da esterilização
(   ) Data limite de uso
(   ) Método de esterilização
(   ) Nome do responsável pelo preparo

Assinale a alternativa CORRETA, considerando V 
(Verdadeiro) e F (Falso):

a) V - F - V - V - F - V
b) V - V - F - F - F - V
c) V - V - F - V - F - F
d) V - V - V - V - V - V
__________________________________________
28. São atribuições do técnico de enfermagem 
no atendimento às gestantes com pré-natal de baixo 
risco:

(   ) Realizar testes rápidos e solicitar exames 
complementares.
(   ) Fornecer medicação mediante receita, assim como 
os medicamentos padronizados para o programa de 
pré-natal (sulfato ferroso e ácido fólico);
(   ) Orientar a gestante sobre a periodicidade das 
consultas e realizar busca ativa das gestantes 
faltosas.
(   ) Realizar visitas domiciliares durante o período 
gestacional e puerperal, acompanhar o processo de 
aleitamento, orientar a mulher e seu companheiro 
sobre o planejamento familiar.
(   ) Realizar a consulta de pré-natal de gestação 
de baixo risco intercalada com a presença do(a) 
médico(a).

Assinale a alternativa CORRETA, considerando V 
(Verdadeiro) e F (Falso):

a) V - V - F - V - F
b) F - F - F - V - V
c) F - V - V - V - F
d) V - V - F - F - V
_________________________________________
29. Foi prescrito para um paciente internado 
150mg de Ampicilina. No setor, encontram-se 
disponíveis Ampicilina 1G e água destilada 10ml. 
Quanto deverá ser aspirado após a diluição para 
uma administração CORRETA?

a) 0,5ml
b) 1,0ml
c) 1,5ml
d) 2,5ml
_________________________________________
30. Uma criança é trazida ao pronto socorro 
de sua cidade com sintomas de desidratação. O 
plantonista prescreve administração imediata de 
250ml de SF 0,9% com infusão em 90 minutos. Qual 
o gotejamento necessário para que a administração 
se dê no intervalo solicitado?
a) 65 gt/min
b) 55 gt/min
c) 45 gt/min
d) 35 gt/min

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 09/12/2019.


