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PORTUGUÊS 

 

As questões de números 01 e 02 referem-se ao poema que segue. 
 

“Amor é um fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói, e não se sente;  
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer. 
 
É um não querer mais que bem querer;  
É solitário andar por entre a gente;  
É nunca contentar-se de contente;  
É cuidar que se ganha em se perder; 
 
É querer estar preso por vontade;  
É servir a quem vence, o vencedor;  
É ter com quem nos mata lealdade. 
 

Mas como causar pode seu favor  
Nos corações humanos amizade,  
Se tão contrário a si é o mesmo Amor?” 

(Luis de Camões) 
 

01. Todas as afirmativas abaixo são corretas com relação ao poema de 
Camões, exceto: 
(A) o poema trata o amor como um fato universal que pode atingir 

qualquer ser humano. 
(B) o poeta reflete sobre como o amor age de diferentes maneiras 

dentro das pessoas. 
(C) o poeta não consegue entender como o amor pode causar a 

amizade nos corações das pessoas. 
(D) o poeta utiliza em seus versos termos que se contradizem. 

 
02. Atente para as seguintes afirmações: 
 

I. Camões procura definir as contradições do sentimento como 
intrínsecas ao amor. 

II. O poeta se sente indignado com as consequências do amor nos 
corações humanos. 

III. O eu lírico não compreende o fato do amor aproximar as pessoas. 
 

(A) Apenas a afirmação I é correta. 
(B) Apenas a afirmação II é correta.  
(C) Apenas as afirmações I e III são corretas. 
(D) Apenas a afirmação III é correta. 

 
03. Assinale a opção que preencha as lacunas corretamente. 
 

I. Se _________ o trabalho do lavrador, sem dúvida alguma 
mudaremos nossa opinião. 

II. Se _________ a nós organizar a conferência, tudo seria diferente. 
III. Somente ________ as coisas na estante, se tivéssemos 

autorização. 
 

(A) víssemos, coubermos, porão. 
(B) virmos, coubesse, poríamos. 
(C) vemos, couber, poremos. 
(D) visse, coubermos, poríamos. 

 
04. Assinale a alternativa correta quanto à grafia. 

(A) detenção, compreensão, enxocalhar. 
(B) enchaqueca, concessionária, repulção. 
(C) enchouriçar, apreensão, repercussão. 
(D) recauchutagem, ensurdecer, repreenção. 

 
05. Assinale a alternativa em que a palavra que desempenha a função 

sintática de complemento nominal. 
(A) A profissão a que aspiras é muito gratificante. 
(B) Pediu todas as informações de que tinha necessidade para a 

inscrição do concurso. 
(C) Você não é mais aquele rapaz educado que parecia ser. 
(D) Chegaram os estudantes que irão participar do Congresso 

Nacional de Medicina. 
 

06.  A ________ solene do Centro Cívico Escolar realizou-se na _______ 
térrea do estabelecimento. Discutiu-se a _______ das máquinas para 
o curso de computação. 
(A) sessão, secção, seção; 
(B) sessão, seção, cessão; 
(C) cessão, seção, sessão; 
(D) cessão, secção, cessão. 

 
 

 

 
MATEMÁTICA 

 

07. Analise as igualdades abaixo e assinale a única verdadeira: 

(A) 56  x  54  = 510 
(B) 56  :   54 = 510 
(C) 56 x   54=  524 
(D) 56 :   54=   524 

 
08. Um velejador perdeu-se no mar com seu pequeno barco. Ele notou 

que seu barco estava furado e que a cada 15 minutos entravam 180 
litros de água. Com um balde, ele despejou água para fora do barco 
tirando apenas 9 litros de água a cada 5 minutos. Sabendo que o 
barco afundará quando possuir 255 litros de água, determine o tempo 
máximo que o resgate pode chegar antes que o barco afunde. 
(A) 40 minutos 
(B) 15 minutos 
(C) 60 minutos 
(D) 25 minutos 

 
09. Uma loja colocou tudo com 25% de desconto à vista e 10% nas 

compras a prazo. Um vendedor, pensando que o cliente compraria a 
prazo, deu o desconto de 10% numa mercadoria de R$ 160,00, porém 
o cliente falou que compraria à vista. O vendedor esquecido colocou o 
desconto de 25% no preço a prazo. Qual o valor que o cliente pagou a 
menos devido ao erro do vendedor? 
(A) R$ 16,00 
(B) R$ 14,00 
(C) R$ 12,00 
(D) R$ 10,00 

 
10. Quanto ao estudo dos números naturais, marque a alternativa correta. 

(A)  0/5 não é um número natural, pois não se divide zero por cinco. 
(B) A raiz cúbica de 64 é um número natural igual a 4. 
(C) Todo número natural tem raiz exata. 
(D) Se a e b são naturais existe sempre um número natural . 

11. Dados os conjuntos  A={ z, x, y, w, m } e B={ p, x, y, w, m, k }, podemos 

dizer que A⋂B é: 

(A) { x, y, w, m} 
(B) { z, k } 
(C) { z, p, x, y, w, m, k } 

(D) { ∅ } 
 

12. O valor da potência (0,6)
3
 é: 

(A) 0,216 
(B) 6,26 
(C) 2,6 
(D) 2,16 

 

 
CONHECIMENTOS GERAIS – SAÚDE 

 
13. De acordo com o que dispõe a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, 

assinale a alternativa incorreta: 
(A) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos 

e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 
administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 
Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde - SUS. 

(B) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de 
Saúde - SUS. 

(C) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de 
Saúde – SUS 

(D) também constituem os SUS as instituições públicas federais, 
estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e 
produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e 
hemoderivados e de equipamentos para saúde. 

 
14. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde – SUS, exceto: 
(A) Vigilância sanitária; 
(B) Vigilância epidemiológica; 
(C) Saúde do trabalhador;  
(D) Terapêutica integral, exceto farmacêutica; 
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15. Entende-se por saúde do trabalhador, de acordo com a Lei 8.080/90, 

um conjunto de atividades que se destina, através das ações de 
vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, a promoção e proteção 
da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e 
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 
agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo, EXCETO: 
(A) Assistência ao trabalhador portador de doença apenas 

profissional e do trabalho; 
(B) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de 

Saúde - SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos 
riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de 
trabalho; 

(C) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de 
Saúde - SUS, da normatização, fiscalização e controle das 
condições de produção, extração, armazenamento, transporte, 
distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de 
máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do 
trabalhador; 

(D) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. 
 
16. A despeito do que preceitua a Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990, 

o prazo para que a Comissão elabore e implante o Plano de Carreiras, 
Cargos e Salários (PCCS) é de: 
(A) 02 anos; 
(B) 03 anos; 
(C) 04 anos; 
(D) 05 anos. 

 
17. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados 

como, Exceto: 
(A) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus 

órgãos e entidades, da administração direta e indireta; 
(B) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do 

Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional; 
(C) Investimentos previstos no Plano Quinqüenal do Ministério da 

Saúde; 
(D) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 

implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
18. O Programa de Saúde da Família tem como objetivos os abaixo 

relacionados, exceto:  
(A) Organizar a Atenção Básica.   
(B) Promover a reorientação das práticas e ações de saúde de 

forma integral e contínua.  
(C) Prestar ações de média e alta complexidades.  
(D) Aproximar a assistência da família e  melhorar a qualidade de 

vida dos brasileiros.  
 
19. A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é formada por gestores:  

(A) De dois estados da mesma região.  
(B) De dois municípios de diferentes estados.  
(C) Municipal e federal.  
(D) Estadual e municipal.  

 
20. Na administração de medicamentos, várias vias podem ser utilizadas. 

Julgue as afirmativas e responda: É INCORRETO afirmar que: 
(A) As medicações orais são algumas vezes prescritas em doses 

menores que seus equivalentes parenterais, porque após 
absorção através do trato gastrointestinal, elas são imediatamente 
metabolizadas no sistema renal antes de atingir a circulação 
sistêmica. 

(B) A via sublingual permite a retenção do fármaco por tempo mais 
prolongado, propicia absorção rápida de pequenas doses de 
alguns fármacos, devido ao suprimento sanguíneo e a pouca 
espessura da mucosa absortiva, permitindo a absorção direta na 
corrente sanguínea.  

(C) Uma injeção intra-articular deposita as medicações diretamente 
na cavidade articular para aliviar a dor, ajudar a preservar a 
função, prevenir contraturas e retardar a atrofia muscular. 

(D) A Via Intra-arterial é raramente empregada, por dificuldades 
técnicas e pelos  riscos que oferece. Uma variante dessa é a via 
intracardíaca, hoje em desuso, desde que foi substituída pela 
punção de grandes vasos venosos para administrar  fármacos em 
reanimação cardio-respiratória 

 
 
 
 
 

 

 
21. Analise as correlações dos níveis de atenção à saúde:  

I. Imunização  - atenção primária  
II. Diagnóstico precoce da Hipertensão - atenção primária   

III. Acompanhamento do pré-natal  - atenção secundária  
IV. Transplante renal  - atenção terciária:  

Podemos afirmar que:  
(A) Todas as correlações estão corretas.  
(B) As correlações  I, II e III estão corretas.  
(C) Apenas a correlação III está incorreta.  
(D) Apenas a correlação  IV está correta 

 
22. Dentre os cuidados de enfermagem  relacionados à soroterapia 

realizada por meio de dispositivo de inserção periférica, o profissional 
de enfermagem deve estar atento aos seguintes sinais de risco local: 
(A) Hiperemia, flebite e dor. 
(B) Choque pirogênico, hematoma e palidez. 
(C) Trombose, edema agudo e hematoma. 
(D) Flebite, dispnéia, edema e infiltração.  

   
23. No ato comum da respiração, o ar inspirado é umedecido e a poeira é 

filtrada pelo(a): 
(A) Nariz e esôfago; 
(B) Boca e laringe; 
(C) Nariz e faringe; 
(D) Boca, nariz, esôfago e faringe.:  

 
24. O distúrbio envolve o metabolismo da glicose, das gorduras e das 

proteínas e tem graves conseqüências tanto quando surge 
rapidamente como quando se instala lentamente. Nos dias atuais se 
constitui em problema de saúde pública pelo número de pessoas que 
apresentam a doença, principalmente no Brasil.   
Responda corretamente de que trata o enunciado. 
(A) Obesidade mórbida; 
(B) Dislipidemias; 
(C) Bulimia; 
(D) Diabetes Mellitus. 

 
25. O que é Papanicolau?  

(A) É um teste que examina as células coletadas do colo do útero; 
(B) É um medicamento que detecta as células coletadas do colo do 

útero; 
(C) É um equipamento que facilita a coleta de células do colo do 

útero; 
(D) É um equipamento que isola células cancerígenas coletadas do 

colo do útero; 
 

26. Sobre o cólera é correto afirmar, exceto :  
(A) É transmitido por ingestão de água e ou alimentos 

contaminados por fezes ou vômitos de doentes ou portadores 
assintomáticos que estejam eliminando grandes quantidades de 
vibrião colérico.; 

(B) O homem é o único animal atingido pela doença e também é o 
principal reservatório desta bactéria, embora alguns frutos do 
mar possam ser contaminados. 

(C) A vacina contra o cólera só é indicada em casos muito 
especiais, tem uma eficácia de cerca de 50% e uma duração 
protetora não superior a seis meses. A ingestão de água tratada 
é a recomendação para que a doença não se torne epidêmica. 

(D) É uma diarréia crônica causada por um vírus denominado 
vibrião colérico (Vibrio cholerae), que se multiplica rapidamente 
na luz intestinal.  

 
27. Julgue as afirmativas e responda corretamente:  

(A) A única maneira de evitar a dengue é não deixar o mosquito 
nascer. 

(B) A vacina que protege contra a dengue é a DEN1, que encontra-
se em fase de teste;  

(C) A diferença básica entre a febre da Dengue Clássica e da 
Dengue Hemorrágica é o extravasamento de plasma que ocorre 
exclusivamente na dengue clássica; 

(D) A Dengue é uma doença crônica que tem como etiologia um dos 
três sorotipos do vírus da dengue. 

 
28. É doença infecciosa aguda que uma vez instalada é 100% letal e é 

causada por um vírus que se alastra pelo sistema nervoso de animais 
de “sangue quente”, incluindo o homem.   
(A) Meningite; 
(B) Raiva; 
(C) Tétano; 
(D) Peste.  

 
 

www.pciconcursos.com.br
 




CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

  3 
 

 
29. Ferida cirúrgica é uma ferida resultante de uma intervenção cirúrgica. 

É quando as bordas saudáveis da pele são aproximadas e suturadas.    
São fatores que podem complicar uma ferida cirúrgica, exceto:  
(A) Evisceração; 
(B) Hemorragia decorrente de lesão dos vasos sangüíneos; 
(C) Deiscência, 
(D) Ingestão de frutas cítricas nas primeiras 24 horas 

 
30. O termômetro mede a temperatura do corpo. Sobre a composição 

deste equipamento, responda:                                               (2)  

      
                 (1)                                                            (3) 

(A) 1=Bulbo; 2=corpo; 3= coluna de mercúrio. 
(B) 1= Ponteira; 2= corpo; 3= coluna de metal. 
(C) 1=Ponteira de metal; 2= Bulbo; 3= coluna de prata. 
(D) 1= captador de temperatura; 2= Bulbo; 3= filete graduado. 

 
31. O banho tem por  objetivo realizar a limpeza da pele, estimular a 

circulação, prevenir úlceras de pressão e promover conforto do 
paciente:  
Relacione as colunas corretamente. 
COLUNA I 
1. Aspersão 
2. Imersão   
3. Ablução  
4. No leito    
COLUNA II 
(  )     jogando pequenas porções de água sobre o corpo; 
(  )     banho de chuveiro 
(  )     banho na banheira; 
(  )     usado para pacientes acamados em repouso absoluto 
 
A seqüência correta é: 
(A) 1,2,3,4; 
(B) 4,2,3,1; 
(C) 3,1,2,4; 
(D) 3,4,2,1. 

 
32. O termo técnico APTIALISMO, significa:  

(A) Ereção involuntária; 
(B) Deficiência ou ausência de saliva; 
(C) Ausência de sede; 
(D) Incapacidade de permanecer em pé, por falta de coordenação 

motora. 
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