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                                        Cargo: Técnico em Enfermagem 
 

 
CONCURSO PÚBLICO 01/2009 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA 
Instruções 
 

 

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se 

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu 

cartão resposta. 

 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta. 

 Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

 Deve-se estar atento para: 

 não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

 Não escrever no verso do cartão resposta 

 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

 tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da 

prova; 

 for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou 

por qualquer outra forma; 

 for apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

 ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

 recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio. 

 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta 

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  
 

 
BOA SORTE 
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1-Define-se profilaxia como: 
 
a) a destruição por meio físico ou químico de todas as formas microbianas existentes em determinado objeto. 
b) o conjunto de medidas-específicas para cada doença-que visam à prevenção, ao controle ou à erradicação de doenças ou 
fatores prejudiciais aos seres vivos. 
c) o processo que remove ou mata a maioria dos microorganismos patogênicos existentes em uma superfície inerte. 
d) o conjunto de medidas que visam a diminuir o número de microorganismos e evitar sua disseminação ou contaminação de 
uma área ou objeto estéril. 
e) as medidas que visam a diminuir e prevenir o crescimento de microorganismos, mediante aplicação de um agente germicida. 
 
2- Para que servem os sedativos-hipnóticos como os benzodiazepínicos, barbitúricos, ciclopirrolonas, Imidazopirimidínicos e 
pirazolopirimidínicos? 
 
a) para reduzir a inquietação e a tensão emocional 
b) apenas para reduzir o sono 
c) para induzir a inquietação e a tensão emocional 

d) somente para depressão mental 
e) Nenhuma das alternativas 

 
3- Os principais sinais de parada cárdio-respiratória são: 
 
a)ausência de pulso centrais e de expansão torácica; acinesia; pele descorada; ataxia; inconsciência flacidez ou hipotonia 
b) presença de expansão torácica; bradicardia; cianose; palidez cutânea; inconsciência; hipertonia 
c)ausência de pulsos centrais e de expansão torácica; cianose; palidez cutânea; apnéia; inconsciência; flacidez ou hipotonia 
d) presença de pulos centrais e de expansão torácica; cianose, palidez cutânea; apnéia; inconsciência; hipertonia, taquicardia 
e) pulsos centrais e expansão torácica diminuídos; assinergia; palidez cutânea; dispnéia; flacidez ou hipertonia 
 
4- Não se esteriliza em autoclave (vapor sob pressão) os seguintes materiais: 
 
a) cuba rim. 
b) caixas metálicas. 
c) campos cirúrgicos. 

d) pós, óleos e materiais termo-sensíveis. 
e) gazes simples e compressas cirúrgicas. 

 
5- Na insulinoterapia a alternância do local de aplicação deve-se: 
 
a) fragilidade da camada subcutânea. 
b) facilita o ângulo de aplicação. 
c) apenas pela absorção rápida. 

d) prevenção de hematomas. 
e) altoaplicação diária. 

 
6- Normalmente, não é usado pelo técnico de enfermagem o seguinte equipamento de proteção individual: 
 
a) gorro    
b) máscara     

c) avental     
d) dosímetro      

e) luva de látex 

 
7- São condutas nas queixas de dor abdominal, cólicas, flatulência e obstipação intestinal, na gestação normal: 
 
a) sugerir o uso de cinta (com exceção da elástica) e exercícios apropriados. 
b) fazer banhos de vapor ou compressas mornas. 
c) orientar dieta rica em resíduos: frutas cítricas, verduras, mamão,ameixas e cereais integrais; recomendar que aumente a 
ingestão de líquidos e evite alimentos de alta fermentação, tais como repolho, couve, feijão, leite e açúcar. 
d) orientar a gestante para que não faça mudanças bruscas de posição. 
e) recomendar repouso absoluto e nenhuma atividade física. 
 
8-É uma doença infectocontagiosa, crônica, curável e tem como sinais e sintomas lesões de pele com alteração de 
sensibilidade pela instalação do bacilo nas terminações nervosas da pele. Estamos referindo ao(à): 
 
a) febre maculosa.    
b) hanseníase.  

c) diabetes.   
d) hepatite B.     

e) tuberculose.  

 
9- O aumento de glicose no sangue gera sintomas que variam de intensidade, de diabético para diabético. Alguns destes 
sintomas geralmente são:  
 
a) edema, hipotensão e aumento de peso. 
b) polifagia, pirose e epistaxe. 
c) dificuldade visual, hipertensão e dispnéia. 

d) cianose de extremidade, sudorese e halitose. 
e) poliúria, irritabilidade e fadiga excessiva. 

 
10- Sobre os curativos cirúrgicos é correto afirmar que: 
 
a) eles absorvem a drenagem e protegem a ferida e o tecido novo de traumas. 
b) em qualquer situação, a sua eliminação compromete o processo de cicatrização. 
c) quando a ferida incluir tubo de drenagem, não é necessário limpar à sua volta. 
d) o esparadrapo deve ser retirado no sentido contrário ao do nascimento dos pelos. 
e) se considerados sujos, podem ser removidos com as mãos sem luvas. 
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11- Diz a prescrição médica: clorafenicol 0,75 g. Tem-se frasco-ampola com 1 g e diluente de 10 ml. Quanto deve-se 
administrar? 
 
a) 6,5 ml      b) 9,5 ml     c) 7,5 ml     d) 8,5 ml    e) 4,5 ml 
 
12- Alguns termos técnicos são usados para caracterizar a respiração. Sobre a respiração é correto afirmar que: 
 
a) a troca de gases que ocorre nos pulmões é chamada de respiração interna. 
b) a respiração Cheyne Stokes caracteriza-se por episódios de apnéia. 
c) a respiração estertorosa caracteriza-se pela sua manifestação silenciosa. 
d) hiperpnéia se refere ao aumento acentuado da expiração. 
e) ortopnéia é um estado no qual o paciente respira melhor em posição deitada. 
 
13- São sintomas clássicos da pré-eclâmpsia: 
 

a) hipertensão, proteinúria e edema. 
b) hipertensão, glicosúria e baixo peso. 
c) hipotensão, convulsões e edema. 

d) hipertensão, glicosúria e edema. 
e) proteinúria, glicosúria e convulsões. 

 
14- As situações de emergência podem apresentar graus diferentes de gravidade, inclusive risco de vida. Sobre os princípios 
do tratamento de emergência é correto afirmar: 
 

a) cabe somente ao médico observar as reações do paciente. 
b) o controle dos sinais vitais deve ser feito após a proteção das feridas. 
c) a manutenção de uma via prévia restringe-se aos problemas cardiológicos. 
d) é prioritária e decisiva a desobstrução das vias aéreas para salvar o paciente. 
e) a proteção das feridas com gaze se constitui em medida tardia. 
 
15- Acerca da assistência no pós-operatório, é correto afirmar que: 
 

a) a rotina do setor dispensa o uso de grades laterais na maca, após o término da cirurgia. 
b) a sala de recuperação pós-anestésica dispensa o uso de equipamento para parada cardíaca. 
c) a pressão sanguínea precisa ser monitorizada até sua completa estabilização. 
d) a transferência do paciente da maca para o leito requer movimentos rápidos. 
e) o local da incisão cirúrgica, por estar protegido pelo curativo, dispensa atenção especial. 
 
Texto I 
 

Respeite os limites físicos 
Anderson Moço (novaescola@atleitor.com.br) 

 

Nos últimos minutos de uma partida de futebol, no trecho final de uma longa corrida ou depois de seguidas subidas ao bloqueio 
num jogo de vôlei, pernas e braços parecem fracos, como se não mais obedecessem aos comandos do cérebro. Cansados, os 
músculos pedem para parar: eles estão entrando em fadiga. No dia seguinte, se o esforço foi demasiado, a dor entra em ação. 
Pesadas, coxas e antebraços "reclamam" a cada movimento, nos deixando prostrados. Felizmente, esse quadro costuma durar 
pouco: basta voltar a exercitar o grupo muscular afetado depois de um período de pelo menos 24 horas de descanso. 
 

Todo mundo que faz ou já fez atividade física sabe que a dor e a fadiga são duas sensações normais. Elas funcionam como 
um alarme do organismo, informando que nosso corpo está operando em sua capacidade máxima e precisa de uma folga. 
Ignorar esse alerta biológico pode ser bastante perigoso e acabar levando a uma lesão séria, que pode demorar meses para 
ser curada. Nas aulas de Educação Física, a turma deve trabalhar essa importante lição. 
 
16.  Em “parecem fracos, como se não mais obedecessem aos comandos do cérebro”, o verbo destacado indica: 
 

a) uma possibilidade 
b) uma improbabilidade 

c) uma ação certa no presente 
d) uma ação certa no passado 

e) uma ação incerta no passado 

 
17.  Em “Nos últimos minutos de uma partida de futebol, no trecho final de uma longa corrida ou depois de seguidas subidas ao 
bloqueio num jogo de vôlei, pernas e braços parecem fracos” os termos destacados estão empregados, respectivamente, na 

função de: 
 

a) sujeito e predicativo do sujeito 
b) objeto e predicativo do objeto 
c) adjuntos adnominais e objeto direto 

d) adjuntos adverbiais e objetos direto 
e) sujeito e objeto direto 

 
18. Em “Cansados, os músculos pedem para parar” temos a característica antecipada. Analise as orações a seguir: 
 

I – Estressado, o médico saiu da cirurgia. 
II - O médico saiu da cirurgia estressado. 
III – O médico estressado saiu da cirurgia. 
 

O (s) item (s) que mantém (mantêm) a característica com sentido semelhante ao do trecho destacado é (são): 
 

a) I apenas 
b) Apenas I e II 

c) I e III apenas 
d) II apenas  

e) III apenas 
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19. “eles estão entrando em fadiga” O pronome pessoal desse trecho refere-se à: 

 
a) pernas e braços 
b) comandos 

c) músculos 
d) pessoas 

e) cansados 

 
20. “No dia seguinte, se o esforço foi demasiado” o termo destacado poderia ser substituído, considerando as alterações 

verbais necessárias, sem prejuízo de sentido por: 
 
a) mesmo que 
b) porquanto 

c) conquanto 
d) embora 

e) caso 

 
21.  “Todo mundo que faz ou já fez atividade física sabe que a dor e a fadiga são duas sensações normais.” O conectivo QUE, 

nesse trecho, é: 
 
a) conjunção causal 
b) conjunção integrante 

c) partícula de realce 
d) pronome relativo 

e) conjunção consecutiva 

 
22.  “Elas funcionam como um alarme do organismo” O pronome pessoal faz referência ao termo: 

 
a) sensações 
b) dor e fadiga 

c) pernas e braços 
d) capacidade máxima 

e) alarme do organismo 

 
23.  “precisa de uma folga” O complemento destacado é igual, em seu tipo e emprego, ao da oração: 

 
a) Resolve-se problemas jurídicos. 
b) Saímos apressadamente. 

c) Confiei em meus amigos. 
d) Nada foi em vão. 

e) Encontrei os velhos conhecidos. 

 
24.  “Nas aulas de Educação Física, a turma deve trabalhar essa importante lição.” A vírgula separa: 
 
a) Adjunto adverbial de tempo 
b) Aposto 

c) Vocativo 
d) Adjunto adverbial de lugar 

e) Adjunto adverbial de afirmação 

 
25.  “está operando em sua capacidade máxima” O pronome possessivo SUA faz referência a: 

 
a) capacidade b) máxima c) organismo d) folga e) alerta 
 
26.  Vovó Moacir separa do seu salário a quantia de R$ 60,00 com o intuito em dividir para seus dois netos Gutemberg e 
Mateus, de acordo com a razão de 2/3. Determine a diferença entre a parte maior pela a menor que os netos receberão: 
 

a) 8 b) 10 c) 12 d) 12 e) 14 
 
27.  A expressão 0,2727... é uma dizima periódica composta. A geratriz dessa dizima é representado pela fração M/N, nessa 
situação podemos garantir que M + N é igual a: 
 
a) 18 b) 17 c) 16 d) 15 e) 14 
 
28. Um relato de um grande empresário do ramo alimentício, revela que quando iniciou a fabricação de doces, procurava 
vender em repartição pública. Colocava sempre sua produção em caixas todas iguais. Numa determinada semana preencheu 
19 caixas deixando a vigésima caixa com 15 potes de doce, isto é, com 1 pote de doce a menos que sua capacidade. Nessa 
situação, podemos garantir que a produção nessa determinada semana corresponde a: 
 

a) 337 potes de doce 
b) 248 potes de doce 

c) 319 potes de doce 
d) 296 potes de doce 

e) 358 potes de doce 

 
29.  Perto da casa da professora Julieta, passam duas linhas de ônibus que Julieta pode utilizar para seu deslocamento até o 
trabalho, os ônibus são pontuais nos seus horários. Um passa de 15 em 15 minutos e o outro de 25 em 25 minutos. 
Considerando que os dois ônibus passem juntos às 8:00 horas, a que horas passarão juntos novamente? 
 
a) 9h 15 min b) 9h 30 min c) 9h 45 min d) 9h 55 min e) 10h 30 min 
 
30.  Após uma pesquisa sobre o uso de motocicletas numa empresa de Pernambuco, o gerente observou que o número de 
motocicletas é o triplo de automóveis no estacionamento da empresa. Considerando que no pátio existem automóveis e 
motocicletas, com o total de 130 rodas. Determine o número de veículos que se encontram no pátio: 
 
a) 50 b) 51 c) 52 d) 53 e) 54 
 







