
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA
EDITAL Nº 001/2017

DATA DA PROVA: 16/07/2017

CARGO:
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
(NÍVEL TÉCNICO)

Língua Portuguesa: Questões 01 a 06; Matemática: Questões 07 a 10;
Conhecimentos Gerais: Questões 11 a 14; Conhecimentos Específicos: Questões 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 4 (quatro) 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 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.

14 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 o texto abaixo e responda às questões de 
01 a 06.

“- Mas qualquer que seja a profissão da tua escolha, 
o meu desejo é que te faças grande e ilustre, ou 
pelo menos notável, que te levantes acima da 
obscuridade comum. A vida, Janjão, é uma enorme 
loteria; os prêmios são poucos, os malogrados 
inúmeros, e com os suspiros de uma geração é 
que se amassam as esperanças de outra. Isto é a 
vida; não há planger, nem imprecar, mas aceitar as 
coisas integralmente, com seus ônus e percalços, 
glórias e desdouros, e ir por diante.” 

Trecho de A Teoria do Medalhão, de Machado de Assis.

01. Assinale a alternativa que contempla 
corretamente a função das vírgulas que separam o 
termo “Janjão” no texto acima.
a) Trata-se de uso do vocativo, que deve vir separado 
por vírgulas, de acordo com a norma padrão.
b) Não há vírgulas separando o termo “Janjão”, o 
que configura o estilo literário livre do autor.
c) As vírgulas são facultativas no emprego do 
vocativo, ficando a cargo do autor usá-las conforme 
a ênfase pretendida na interpretação do texto.
d) “Janjão” é o sujeito da frase em que está inserido; 
desta forma, o uso de vírgulas separando o termo 
Janjão configura desvio da norma padrão.
______________________________________

02. Sabe-se que os pronomes podem acompanhar 
ou substituir os termos a que se referem. No trecho 
“com os suspiros de uma geração é que se amassam 
as esperanças de outra”, é correto interpretar que o 
termo OUTRA se refere a:
a) geração.
b) esperanças.
c) suspiros.
d) amassam.
________________________________________

03. Em linhas gerais, os advérbios de modo são 
comumente utilizados para qualificar as ações 
que acompanham. No trecho “aceitar as coisas 
integralmente, com seus ônus e percalços, glórias 
e desdouros”, identifique o advérbio presente na 
frase e assinale a alternativa que o apresenta.
a) Ônus.
b) Glórias.
c) Integralmente.
d) Percalços.
________________________________________ 

04. No trecho “Mas qualquer que seja a profissão 
da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande 
e ilustre”, o uso dos termos TUA e TE se refere a:

a) primeira pessoa do singular, e representa, no 
texto, o próprio autor.
b) segunda pessoa do singular, e representa, no 
texto, Janjão.
c) terceira pessoa do singular, e representa, no 
texto, o leitor.
d) segunda pessoa do plural, e representa, no texto, 
o pai de Janjão.
________________________________________

05. Assinale a alternativa que apresenta as funções 
sintáticas dos termos “vida” e “Janjão” na seguinte 
frase do texto: “A vida, Janjão, é uma enorme 
loteria”. 
a) Sujeito e vocativo.
b) Aposto e objeto direto.
c) Vocativo e objeto indireto.
d) Sujeito e predicativo do sujeito.
________________________________________

06. Assinale a alternativa que apresenta somente 
adjetivos presentes no texto.
a) Escolha, ilustre, enorme, desejo.
b) Grande, ilustre, notável, enorme.
c) Notável, grande, desejo, ônus.
d) Suspiros, esperanças, grande, pequeno.

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA 

07.  

A equação de segundo grau acima:
a) possui duas soluções iguais.
b) tem como soluções –3 e 1.
c) tem como soluções 3 e –1.
d) não possui raízes reais.
________________________________________

08. Qual o vigésimo quarto termo da sequência 13, 
17, 21, ...?
a) 93.
b) 97.
c) 101.
d) 105.
________________________________________
09. Qual a área sombreada da figura a seguir? 
Considere 

a) 20 cm².
b) 25 cm².
c) 40 cm².
d) 10 cm².
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10. Em uma sala com 5 homens e 5 mulheres, qual 
a probabilidade mais aproximada de, escolhendo-
se 2 pessoas ao acaso para montar uma comissão, 
ambas serem mulheres?
a) 22%.
b) 20%.
c) 25%.
d) 18%.

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Na República do Brasil, um dos principais órgãos 
do Poder Judiciário é aquele cuja incumbência 
maior é a guarda da Constituição Federal. Assinale 
a alternativa que indica o nome desse órgão.
a) Comissão Parlamentar de Inquérito
b) Senado Federal
c) Ministério Público
d) Supremo Tribunal Federal
________________________________________

12. “O território brasileiro é comumente organizado 
em cinco regiões geográficas: Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul”. Assinale a alternativa 
que apresenta, respectivamente, um Estado de 
cada uma dessas regiões.
a) Amazonas, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e 
Paraná.
b) Goiás, Piauí, Rio de Janeiro, Bahia e Minas 
Gerais.
c) Pernambuco, Pará, Minas Gerais, Paraná e Piauí.
d) Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia e 
Goiás.
________________________________________

13. Leia a seguinte notícia jornalística e assinale 
a alternativa que indica o nome da cidade que 
preenche corretamente a lacuna.

“O número de mortos no incêndio na Grenfell 
Tower subiu para 79 nesta segunda-feira. Neste 
balanço, a polícia também inclui pessoas que 
estão ‘presumidamente mortas’, ou seja, que estão 
desaparecidas, mas sem esperança de serem 
reencontradas com vida. Esse incêndio foi um dos 
maiores já registrados em ________. Testemunhas 
relataram que crianças foram jogadas das janelas 
e várias pessoas se atiraram do edifício, em uma 
tentativa desesperada de fugir das chamas”. 

(Portal de Notícias G1, 19/06/2017, com adaptações).

a) Lisboa.
b) Nova Iorque.
c) Londres.
d) Paris.

14. As origens históricas da democracia remontam 
à Grécia Antiga, particularmente à cidade de 
Atenas. Analise os itens a seguir e assinale aquele 
que NÃO corresponde ao atual modelo de governo 
democrático.
a) Eleições periódicas.
b) Liberdade de expressão.
c) Partido único.
d) Soberania popular.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 

15. Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas.

A administração de _______ caracteriza a 
imunização passiva, por meio da qual o organismo 
humano recebe anticorpos pré-formados. Já a  
imunidade ativa, é adquirida de modo artificial, 
sendo obtida pela administração de_________, que 
estimulam a resposta imunológica, para que esta 
produza anticorpos específicos.

a) Vacinas; soros.
b) Antígenos; plasma.
c) Soros; vacinas.
d) Imunoglobulinas; glóbulos vermelhos.
________________________________________

16. Considere o caso hipotético e responda: o 
médico prescreveu 125mg EV de Mebendazol 
a cada 12 horas. Na unidade, há disponível 
mebendazol 0,5% com 100ml de solução injetável. 
Quantos ml da droga serão necessários para a 
execução da prescrição?
a) 15 ml.
b) 25 ml.
c) 30 ml.
d) 27 ml.
________________________________________

17. Uma solução de 150ml foi prescrita para ser 
infundida via intravenosa em 30 minutos. Quantas 
gotas por minuto serão administradas nesta 
prescrição?
a) 25.
b) 150. 
c) 60.
d) 100. 
________________________________________

18. De acordo com a RDC nº 15, de 15 de 
março de 2012, em relação à classificação e 
reprocessamento de artigos médico-hospitalares, 
assinale a alternativa correta.
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a) Os artigos semicríticos são aqueles utilizados em 
procedimentos invasivos com penetração de pele e 
mucosas adjacentes, tecidos subepteliais, e sistema 
vascular, incluindo também todos os produtos para 
saúde que estejam diretamente conectados com 
esses sistemas.
b) Os artigos classificados como não críticos são 
aqueles que entram em contato com pele não 
íntegra ou mucosas íntegras colonizadas.
c) O CME de Classe I é aquele que realiza o 
processamento de produtos para a saúde não-
críticos, semicríticos e críticos de conformação 
complexa e não complexa, passíveis de 
processamento.
d) Produtos para saúde classificados como 
semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, 
ao processo de desinfecção de alto nível, após a 
limpeza.
________________________________________

19. Em ocorrências com suspeita de Parada 
Cardiorrespiratória (PCR), deve-se checar a 
pulsação arterial, a fim de saber se a vítima apresenta 
batimentos cardíacos. A artéria preferencial para 
verificação do pulso nesta situação é:
a) radial.
b) braquial.
c) poplítea.
d) carótida.
________________________________________
20. Em relação às queimaduras e hemorragia, 
avalie as afirmações abaixo e responda:

I) Em cortes onde há sangramento venoso, deve-
se cobrir o ferimento com gase ou tecido limpo e 
realizar pressão direta sobre a região afetada; 
caso o tecido venha a se encharcar de sangue, é 
recomendado que se retire este tecido e coloque 
outro limpo e seco no local.
II) A hemorragia arterial externa não é visível, porém 
é bastante grave, pois pode provocar choque e 
levar a vítima à morte.
III) As queimaduras são classificadas em primeiro, 
segundo e terceiro grau, e o fator determinante para 
a classificação da queimadura em um desses graus 
é a extensão da área do corpo queimada.

Está correto o que se afirma em:
a) I, II e III.
b) I e II somente.
c) III somente.
d) Nenhuma afirmação está correta.
________________________________________

21. Ampliar o conhecimento com relação à 
Hipertensão Arterial é imprescindível para a 
abordagem junto à população na atenção preventiva 
e curativa. Em relação a esta patologia, assinale a 
alternativa INCORRETA:

a) A prevenção primária da Hipertensão Arterial 
Sistêmica pode ser feita mediante o uso de anti-
hipertensivos leves e fitoterápicos.
b) As pessoas que apresentarem Pressão Arterial 
(PA) entre 130/85mmHg são consideradas 
normotensas e deverão realizar a aferição 
anualmente.
c) Em pacientes portadores de diabetes mellitus, a 
PA deve ser verificada em todas as consultas de 
rotina.
d) A pressão arterial persistente acima de 140/90 
mmHg, acompanhada de proteinuria após a 20ª 
semana de gestação, pode levar a gestante à 
gravidez de alto risco por caracterizar o quadro de 
pré-eclâmpsia.
________________________________________

22. Em relação à Notificação Compulsória de 
Doenças, assinale a alternativa INCORRETA:
a)   A doença de Chagas e Hanseníase são doenças 
de Notificação Compulsória.
b) A Notificação Compulsória é obrigatória somente 
para os médicos e outros profissionais responsáveis 
pelos serviços públicos de saúde.
c) As autoridades de saúde sempre devem garantir 
o sigilo das informações pessoais integrantes da 
Notificação Compulsória que estejam sob sua 
responsabilidade.
d) Segundo a portaria nº 1.271, de 6 de junho de 
2014, a violência doméstica faz parte da lista de 
doenças de Notificação Compulsória.
________________________________________

23. De acordo com o Código de Ética dos 
profissionais de enfermagem - Resolução COFEN 
311/2007, em seu Capitulo I: “Apoiar as iniciativas 
que visem ao aprimoramento profissional e à 
defesa dos direitos e interesses da categoria e da 
sociedade” constitui ao profissional de enfermagem 
um(a):
a) proibição.
b) direito.
c) responsabilidade e dever.
d) alternativa.
________________________________________

24. As doenças transmitidas verticalmente (de 
mãe para feto ou recém-nascido) causam sérias 
consequências ao concepto, portanto é de extrema 
importância identificá-las. Todas as alternativas 
abaixo apresentam doenças transmitidas da mãe 
para o filho durante a gestação, trabalho de parto 
ou amamentação, EXCETO:
a) sífilis.
b) donovanose.
c) toxoplasmose.
d) hepatite B .
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25. O Diabetes Mellitus é uma doença metabólica 
caracterizada pelo aumento dos níveis de glicose 
no sangue (Hiperglicemia). Em relação a esta 
patologia, está INCORRETO o que se afirma em: 
a) Intervenções no controle da obesidade, 
hipertensão arterial, dislipidemia e sedentarismo, 
além de prevenir o surgimento do diabetes, também 
evitam doenças cardiovasculares.
b) A hipoglicemia é caracterizada por nível 
anormalmente baixo de glicose no sangue, 
em situações extremas pode levar à perda de 
consciência ou a crises convulsivas.
c) A Insulina Rápida (Insulina Humana Regular) tem 
o início de ação em 10 minutos e sua duração é de 
até 18 horas.
d) O Diabetes gestacional pode ser definido como 
a diminuição da tolerância à glicose, diagnosticada 
pela primeira vez na gestação, podendo ou não 
persistir após o parto.
________________________________________

26. Em 2017, seis vacinas tiveram seu público-alvo 
ampliado. Marque V, para afirmativas verdadeiras, 
e F, para as falsas, em relação ao novo calendário 
vacinal.

I - (  ) A idade máxima para a vacinação contra 
Hepatite A passou de 2 anos para 4 anos, 11 meses 
e 29 dias.
II - (   ) Homens e mulheres de 9 a 26 anos vivendo 
com HIV/AIDS passarão a tomar a vacina contra 
HPV.
III - (   ) Gestantes poderão receber uma dose da 
vacina dTpa a apartir da 14ª semana de gestação.

A sequência correta é:
a) I - V; II - V; III - F.
b) I - F; II - F; III - V.
c) I - V; II - F; III - F.
d) I - F; II - V; III - V.
________________________________________

27. A respeito da assistência de enfermagem 
em gerontologia, assinale a opção correta:
a)   Desencorajar  o autocuidado é  uma  medida 
ideal   para aumentar a segurança do idoso e 
diminuir as quedas.
b) Melhora na iluminação, opção por tapetes 
pequenos e disposição de vários móveis no caminho 
para o idoso se apoiar são medidas efetivas que 
devem ser instituídas a fim de prevenir as quedas 
de indivíduos dessa clientela.
c) Os profissionais de saúde, sempre que possivel, 
devem avaliar as características e necessidades do 
idoso, buscando o envolvimento deste nas decisões 
sobre o próprio cuidado.
d) Ao cuidar de idosos acima de 70 anos, o técnico 
de enfermagem deve falar alto e gesticular para que 
os idosos sejam capazes de compreendê-lo.

28. Assinale a alternativa correta em relação à Visita 
Domiciliar (VD):
a) Toda ida do profissional ao domicílio do usuário 
pode ser considerada VD.
b) A VD tem como objetivo, propiciar ao indivíduo e 
à família, a participação ativa no processo saúde-
doença.
c) Evita que a equipe de saúde fique mais próxima 
da comunidade.
d) É uma atividade exclusiva do agente comunitario 
de saúde, assim, outras categorias profissionais 
não a podem utilizar para fins de conhecimento/
investigação da realidade.
________________________________________

29. O Sistema Único de Saúde (SUS) deve garantir 
à mulher, ao homem ou ao casal, assistência à 
concepção e contracepção como parte das demais 
ações que compõem a assistência integral à saúde. 
No que concerne aos métodos contraceptivos está 
correto o que se afirma em:
a) os métodos comportamentais (tabela, muco 
cervical, temperatura basal, sintotérmico, entre 
outros), embora pouco utilizados, são 100% 
eficazes, devido à não alteração fisiológica durante 
o período pós-menstrual.
b) as pílulas orais combinadas (compostas de 
estrogênio e progestogênio) protegem contra a 
maioria das DSTs por alterar o pH e o muco da 
região vaginal.
c)  o DIU (dispositivo intra uterino) de cobre é o 
método mais eficaz e indicado para mulheres 
com múltiplos parceiros, pois além de prevenir a 
gravidez, o cobre inibe o crescimento de bactérias 
e fungos na região intra vaginal.
d)  é necessário orientar a mulher que existem 
diafragmas de diversos tamanhos, sendo necessária 
a medição por profissional de saúde para determinar 
o tamanho adequado para cada mulher.
________________________________________

30. Uma das medidas de primeiros socorros no 
atendimento à pessoa vítima de desmaio é:
a) oferecer cloro ou álcool para a vítima respirar 
e dar leves tapas no rosto fazendo com que esta 
retome a conciencia. 
b) afrouxar as roupas e elevar os membros inferiores 
facilitando o retorno venoso.
c) dar água à vítima a fim de estimular o resfriamento 
do corpo e retorno da consciência.
d) posicioná-la em decúbito ventral e com a cabeça 
lateralizada para prevenir a broncoaspiração da 
secreção bucal.
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17hrs do dia 17/07/2017.


