
 

_____________________________________________________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Acopiara - Concurso Público 

2 

NÍVEL MÉDIO 
Cargo: Técnico em Enfermagem 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
(Língua Portuguesa – Matemática – Atualidades, Conveniência Societária 

  e História do Município de Acopiara – Conhecimentos Específicos) 
 

Língua Portuguesa (15 questões) 
 
 

TEXTO 
Olhar o vizinho é o primeiro passo 
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Não é preciso ser filósofo na atualidade, para perceber que o “bom” e o “bem” não 
prevalecem tanto quanto desejamos. Sob a égide de uma moral individualista, o consumo 
e a concentração de renda despontam como metas pessoais e fazem muitos de nós nos 
esquecermos do outro, do irmão, do próximo. Passamos muito tempo olhando para nossos 
próprios umbigos ou mergulhados em nossas crises existenciais e não reparamos nos 
pedidos de ajuda de quem está ao nosso lado. É difícil tirar os óculos escuros da indiferença 
e estender a mão, não para dar uma esmola à criança que faz malabarismo no sinal, para 
ganhar um trocado simpático, mas para tentar mudar uma situação adversa, fazer a 
diferença. O que as pessoas que ajudam outras nos mostram é que basta querer, para 
mudar o mundo. Não é preciso ser milionário, para fazer uma doação. Se não há dinheiro, 
o trabalho também é bem-vindo. Doar um pouco de conhecimento ou expertise, para 
fazer o bem a outros que não têm acesso a esses serviços, é mais que caridade: é senso 
de responsabilidade. Basta ter disposição e sentimento e fazer um trabalho de formiguinha, 
pois, como diz o ditado, é a união que faz a força! Graças a esses filósofos da prática, 
ainda podemos colocar fé na humanidade. Eles nos mostram que fazer o bem é bom e 
seguem esse caminho por puro amor, vocação e humanismo. 

(Diário do Nordeste.28 abr. 2008) 
 

QUESTÕES 
 

01. Com relação ao gênero, o texto 
A) é uma dissertação 
B) mistura descrição com narração, com predomínio da descrição 
C) mistura descrição com narração, com predomínio da narração 
D) mistura descrição, narração e dissertação, com predomínio da narração e da dissertação 
E) mistura descrição, narração e dissertação, com predomínio da descrição e da dissertação 

  
02. Resume a ideia central do texto 

A) os homens vivem na total alienação 
B) todas as pessoas são muito egoístas 
C) a ajuda ao próximo mudará o mundo 
D) o trabalho das formiguinhas salvará o mundo 
E) ninguém ajuda ninguém nessa vida corrida 

 
03. É correto afirmar-se sobre o texto 

A)  qualquer pessoa sabe que a bondade e o bem sempre prevalecem nas manifestações 
dos seres humanos 

B)  o consumismo exagerado e a busca desenfreada pelo dinheiro nos fazem afastar dos 
nossos semelhantes 

C)  a maioria das pessoas se oferecem para, com muita dedicação e desprendimento, ajudar 
os semelhantes 

D)  não há necessidade de amor, vocação e humanismo para ajudar o próximo: bastam muito 
trabalho e dinheiro 

E)  todos os homens, por dificuldade de comunicação e por ganância, nunca auxiliam os seus 
semelhantes 
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04. “olhando para nossos próprios umbigos”, linhas 04 e 05, corresponde ao sentido de 
A) apurando a nossa visão para baixo 
B) levantando conscientemente a autoestima 
C) baixando, envergonhados, a própria cabeça 
D) radicalizando a nossa própria maneira de ser 
E) preocupando-nos somente com nós mesmos 

 
05. A palavra “égide”, linha 02, significa 

A) falsidade 
B) implantação 
C) orientação 
D) proteção 
E) ocorrência 

 
06. A oração “para mudar o mundo”, linhas 09 e 10, expressa ideia de 

A) explicação 
B) finalidade 
C) posse 
D) tempo 
E) modo 

  
07. Pelo contexto, percebe-se que a palavra “expertise”, linha 11, significa 

A) afobação, ignorância 
B) calma, serenidade 
C) cultura, pesquisa 
D) habilidade, perícia 
E) briga, luta 

 
08. A conjunção “como”, linha 14, no texto, revela ideia de 

A) causa 
B) comparação 
C) condição 
D) exemplificação 
E) conformidade 

 
09. Os “filósofos da prática”, linha 14, no texto, são as pessoas que 

A) ajudam os semelhantes 
B) se formam em filosofia 
C) trabalham com religião 
D) pensam somente nelas 
E) fogem da responsabilidade 

 
10. Está correto o que se afirma na alternativa 

A) a palavra “quanto”, linha 02, traz um ditongo crescente e um dígrafo 
B) a palavra “olhando”, linha 04, traz dois encontros consonantais 
C) a palavra “dinheiro”, linha 10, traz um encontro consonantal e um hiato 
D) a palavra “trabalho”, linha 11, traz dois encontros consonantais. 
E) a palavra “também”, linha 11, traz um encontro consonantal e um dígrafo 

 
11. A palavra “senso”, linha 12, está empregada corretamente em 

A) o senso de 2000 foi realizado em Acopiara 
B) de dez em dez anos, realiza-se o senso demográfico 
C) o povo acopiarense tem senso de humor 
D) conforme o último senso, Acopiara está bem 
E) o acopiarense acompanhou o último senso 
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12. Escreva V (verdadeiro) ou F (falso) 
I   –  As palavras “ajuda”, linha 06, e “basta”, linha 09, no texto, estão empregadas como 

verbos (   ). 
II  –  Os elementos mórficos da palavra “individualista”, linha 02, se separam assim: 

indivídu(o) (raiz), al (sufixo) e ista (sufixo) (   ). 
III –  A palavra “bem-vindo”, linha 11, é formada por composição por justaposição e a 

palavra “conhecimento”, também na linha 11, é derivada por sufixação (   ). 
 

É (são) verdadeira(s) 
A) I, II e III 
B) somente I e II 
C) somente I e III 
D) somente II e III 
E) somente I 

 
 
13. Na expressão “Graças a esses filósofos”, linha 14, haverá crase, caso haja a 

transformação da alternativa 
A) Graças a essas filósofas 
B) Graças aqueles filósofos 
C) Graças a alguns filósofos 
D) Graças a algumas filósofas 
E) Graças a vários filósofos 

 
14. De acordo com a norma, o verbo pode ficar, indiferentemente, no singular ou no plural na 

frase da alternativa 
A) precisa-se (ou precisam-se) de funcionários dedicados 
B) perceberam-se (ou percebeu-se) os detalhes da cidade 
C) cada um dos acopiarenses cuidará (ou cuidarão) da cidade 
D) vendem-se (ou vende-se) frutas no mercado de Acopiara 
E) a maioria dos acopiarenses pratica (ou praticam) esporte 

 
15. A colocação pronominal está correta em 

A) o povo de Acopiara não havia afastado-se da cidade 
B) entregaremos-lhes as propostas do curso de português 
C) nada me haviam dito sobre a cidade de Acopiara 
D) nos lembramos das propostas do curso de português 
E) ninguém machucou-se no jogo em Acopiara 

 
 

Matemática (15 questões) 
 
 
16. Quantos números existem de 35 até 511 

A) 474 
B) 475 
C) 476 
D) 477 
E) 478 

 
17. O mdc de dois números é 12, o mmc é 252 e um dos números é 84. O outro numero é 

A) 12 
B) 24 
C) 36 
D) 48 
E) 60 
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18. A geratriz de 7,3333.... é 
A) 3/10 
B) 22/3 
C) 7 + 33/100 
D) 1/3 
E) 7 + 3/10 

 
19. Comprei 6,5 metros de tecido a R$ 80,00 o metro, tendo gasto R$ 520,00. Se precisar de      

25cm a mais, pagarei por essa diferença 
A) R$ 25,00 
B) R$ 15,00 
C) R$ 20,00 
D) R$ 10,00 
E) R$ 30,00 

 
20. A razão entre dois números é 2/3 e sua soma é 60. Esses números são 

A) 30 e 30 
B) 20 e 40 
C) 24 e 36 
D) 28 e 32 
E) 22 e 38 

 
21. Um pintor gasta 5 latas de tinta para pintar um muro de 20m de comprimento e 2m de altura. 

Quantas latas de tinta gastaria para pintar um muro de 12m de comprimento e 3m de altura 
A) 4 latas 
B) 4,5 latas 
C) 5 latas 
D) 5,5 latas 
E) 6 latas 

 
 
22. Uma pessoa compra um terreno por R$ 10.000,00 e vende-o com lucro de R$ 20.000,00. 

Quantos por cento teve de lucro 
A) 100% 
B) 150% 
C) 200% 
D) 250% 
E) 300% 

 
 
23. A equação da reta que passa pelos pontos (1,2) e (3, -2) é 

A) y = -2x + 4 
B) y = 2x – 4 
C) y = -4x – 4 
D) y = -2x - 4 
E) y = 4x + 4 

 
 
24. Numa progressão aritmética, o décimo sétimo termo é igual a 47. Se a razão desta 

progressão é igual a 2,75, o primeiro termo é igual a 
A) -1 
B) 1 
C) 2 
D) 0 
E) Nenhuma das respostas anteriores é correta 
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25. Um edifício tem 8 portas. De quantas formas uma pessoa poderá entrar no prédio e sair por uma 
porta diferente da que usou para entrar 
A) 64 
B) 72 
C) 80 
D) 56 
E) 16 

 
26. Um triângulo equilátero tem 126m de perímetro. Os lados deste triângulo medem 

A) 40, 41, 45 
B) 41, 42, 43 
C) 42, 42, 42 
D) 40, 43, 43 
E) nenhuma das respostas anteriores está correta 

 
27. Seja a função quadrática f(x) = x2 + x. O valor de f(9) – (f(1))3 é 

A) 81 
B) 82 
C) 86 
D) 87 
E) 88 

 
28. A média aritmética de um conjunto de 50 números é 38. Se retirarmos do conjunto os de números 

45 e 55, a nova media será 
A) 36 
B) 36,5 
C) 37 
D) 37,5 
E) 37,65 

 
29. O valor de 269/20 é igual a 

A) 0,75 
B) 1,25 
C) 13,5 
D) 13,45 
E) 13,35 

 
30. Artur é mais velho do que Bernardo, que é mais novo do que Carlos; Daniel é mais velho do que 

Carlos que é mais novo do que Artur. Daniel não é mais novo do que Artur e todos os quatro 
rapazes têm idades diferentes. O mais jovem deles é 
A) Artur 
B) Bernardo 
C) Carlos 
D) Daniel 
E) Com os dados fornecidos, não podemos afirmar com certeza qual o mais jovem 

 
Atualidades, Conveniência Societária e História do Município de Acopiara (10 questões) 

 
31. Com relação aos deveres fundamentais do servidor público, marque a opção correta 

A) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer 
pessoa, causando-lhe dano moral ou material  

B) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente  
C) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem 

pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com 
colegas hierarquicamente superiores ou inferiores 

D) manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à 
sua organização e distribuição 

E) dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a 
dignidade da pessoa humana 
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32. Das vedações ao servidor público, marque a alternativa incorreta 
A) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter 

qualquer favorecimento para si ou para outrem 
B) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências 
C) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe a existência do Código de Ética, 

estimulando o seu integral cumprimento 
D) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu 

conhecimento para atendimento do seu mister 
E) Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos 

  
33. Na língua Tupi Acopiara significa aquele que 

A) navega o rio 
B) levanta vôo 
C) conquista territórios 
D) cultiva a terra 
E) produz ouro 

 
34. Não são distritos de Acopiara 

A) Isidoro e São Paulinho 
B) Santa Felícia e São Paulinho 
C) Piquet Carneiro e Catarina 
D) Solidão e Ebron 
E) Barra do Ingá e Santo Antônio 

 
35. São atividades pecuárias que se destacam no município de Acopiara 

A) a produção de bovinos, caprinos, ovinos e peixes 
B) a criação de búfalos 
C) as fazendas de emas 
D) a produção de ovos de avestruz 
E) as criações de camelos 

 
36. Antônio, servidor público, tem boas relações interpessoais no trabalho e apresenta bom 

desempenho. Devido a seus vínculos de amizade no ambiente de trabalho, Antônio, algumas 
vezes, acoberta irregularidades, de diversas naturezas, praticadas por determinados colegas. 
Nessa situação, a conduta de Antônio é 
A) ética, pois ele está ajudando os amigos 
B) antiética, pois privilegia aspectos pessoais em detrimento de aspectos profissionais e da 

ética no serviço público 
C) ética, pois privilegia aspectos pessoais em detrimento de aspectos profissionais e da ética 

no serviço público 
D) correta, pois todos saem beneficiados 
E) nenhuma das respostas anteriores 

 
37. A vegetação do Município de Acopiara é composta por 

A) caatinga arbustiva aberta e floresta caducifólia espinhosa 
B) mata atlântica 
C) plantas do serrado 
D) pinheiros e araucárias 
E) igarapés e vegetação fluvial 

 
38. São principais elevações do município de Acopiara as serras 

A) de Baturité e Guaramiranga 
B) da Meruoca e Pacatuba 
C) da Ibiapaba e do Mar 
D) do Fluminense e das vacas 
E) do Maia e do Flamengo 
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39. Qual fonte de energia renovável, não libera gases estufa para a atmosfera, que mesmo com 
os riscos envolvendo sua utilização está em constante evidencia, pois o mundo discute a 
melhor forma de sua utilização pacífica e que terá um aumento considerável na sua utilização 
nas próximas décadas 
A) hidroelétrica 
B) nuclear 
C) eólica 
D) termoelétrica 
E) solar 

 
40. Vários terremotos devastaram nos últimos meses alguns países das Américas Central e do 

Sul. Os países mais prejudicados com esses tremores foram 
A) Haiti e Chile 
B) Brasil e México 
C) Cuba e Uruguai 
D) Honduras e Paraguai 
E)  El Salvador e Venezuela 

 
 

Conhecimentos Específicos (20 questões) 
 

41. Segundo o decreto n.º 94.406 de 8 de junho de 1987, no seu Art. 10, o Técnico de 
Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à Equipe de 
Enfermagem, cabendo-lhe 
A) identificação das distocias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico 
B) execução de atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do 

enfermeiro 
C) realização de episiotomia e episiorrafia com aplicação de anestesia local, quando 

necessário 
D) consulta de enfermagem 
E) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da 

assistência de enfermagem 
 
42. Um frasco de Biotônico Fontoura de 350 ml tem 10ml de álcool. Quanto ingeriu de álcool um 

paciente que tomou 3 frascos desse medicamento 
A) 20 
B) 12,5 
C) 30 
D) 15 
E) 10 

 
43. Dentre os cuidados de enfermagem específicos ao uso do bisturi elétrico, em relação ao 

paciente, inclui colocar a placa dispersiva 
A) em contato homogêneo  
B) distante da panturrilha 
C) sobre as áreas muito pilosas do paciente  
D) sobre as saliências ósseas do paciente 
E) sem gel 

 
44. Em uma Unidade de Terapia Intensiva tem-se insulina de 40UI/ ml e a dose prescrita pelo 

médico foi de 100UI, portanto quantos ml devemos administrar 
A) 10ml 
B) 5ml 
C) 1,5ml 
D) 2ml 
E) 2,5ml 
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45. A transmissão de microorganismos por via respiratória pode ser através de gotículas ou aerossóis. 
São exemplos de doenças causadas por transmissão por aerossóis 

A) Malária,coqueluche e treponema pallidum 
B) HIV, hepatite B e hepatite C 
C) Difteria, coqueluche e malária  
D) Tuberculose, sarampo e varicela( herpes zoster) 
E) Rubéola, caxumba e meningite 

 

46. O tipo de anemia mais encontrado na gravidez é a anemia 
A) Falciforme 
B) Ferropriva 
C) Hemolítica  
D) Aplástica 
E) Talassemia  

 

47. A lavagem das mãos é um cuidado indispensável que se deve ter antes e depois de assistir o 
paciente. De acordo com o exposto, marque a opção abaixo que identifica a finalidade da 
realização da mesma no ambiente hospitalar 

A) manter a higiene pessoal 
B) atender a rotina do setor 
C) evitar infecção cruzada e a autocontaminação 
D) não contaminar objetos 
E) prevenir a autocontaminação 

 

48. A espécie humana evoluiu e manteve 99,9% da sua existência amamentando os seus 
descendentes. Portanto ela está geneticamente programada para receber os benefícios do leite 
humano e do ato de amamentar no início da vida. Apesar de ser biologicamente determinada, a 
amamentação sofre influências socioculturais e por isso deixou de ser praticada universalmente a 
partir do século XX. Das vantagens do aleitamento materno para o bebê, marque a alternativa 
incorreta 
A) fornece o vínculo afetivo e o desenvolvimento do bebê 
B) confere maior risco para doenças crônico-degenerativas  
C) protege contra infecções e alergias 
D) desenvolve o correto posicionamento dos dentes 
E) fornece água adequada para a hidratação do bebê 

 

49. De acordo com a lei n.º 5.905/73 Art. 8.º, NÃO compete ao Conselho Federal de Enfermagem 
A) instalar os conselhos regionais 
B) aprovar seu regimento interno e dos Conselhos Regionais 
C) elaborar o código de Deontologia de Enfermagem e alterá-lo quando necessário, ouvidos os 

Conselhos Regionais 
D) caixar provimentos e expandir instruções para uniformidade de procedimento e bom 

funcionamento dos Conselhos Regionais 
E) não publicar relatórios anuais de seus trabalhos 

 

50. O planejamento familiar é um direito de todo cidadão e deve ter, como um dos princípios, o direito 
de livre escolha pelos indivíduos/casais. Assinale V ou F para as sentenças abaixo com relação 
ao planejamento familiar: 
(    )  Os métodos de barreira são: preservativo (masculino e feminino), diafragma e o DIU. 
(    )  Os métodos comportamentais referem-se aos meios em que há observação das 

modificações que ocorrem naturalmente no organismo feminino durante o ciclo menstrual. 
(    )  Os métodos comportamentais são: tabela ou Ogino-Kanauss, temperatura basal, muco 

cervical ou Billings, e método sinto térmico. 
(    )  Métodos definitivos são a laqueadura tubária e a vasectomia e são métodos baratos e fáceis 

de reverter. 
(    )  Mulheres que têm múltiplos parceiros sexuais não devem usar o DIU.  
A sequência correta, de cima para baixo, é 
A) F, V, V, F, V 
B) V, V, F, V, F 
C) F, F, F, V, F 
D) V, V, V, V, F 
E) F, V, V, F, F 
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51. Com relação ao HPV, analise os itens. 
1)  O HPV pode se manifestar de forma clínica e subclínica. 
2)  A forma subclínica manifesta-se através de verrugas genitais que devem ser 

encaminhadas imediatamente para a cauterização.  
3)  As verrugas são mais frequentes na mulher e aparecem na fúrcula, introito vaginal, 

pequenos lábios e clitóris. 
4)  O diagnóstico da verruga é clínico e é feito pela observação das lesões a olho nu e 

através de lente de aumento.  
5)  É possível a cura do HPV através do tratamento, que tem por objetivo a erradicação das 

lesões. 
Marque a opção verdadeira 
A) itens 1 e 3 são falsos 
B) itens 2 e 5 são verdadeiros 
C) itens 1 e 5 são falsos 
D) somente o item 3 está correto 
E) itens 1, 3 e 4 são verdadeiros 

 
52. Marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas alternativas abaixo em relação à Raiva Humana:  

(    )  A transmissão ocorre, pelo contato com águas contaminadas, em pele, mucosas ou 
conjuntivas. 

(    )  A doença tem início com quadro febril, distúrbio gastrintestinal e mialgia principalmente 
em panturrilhas. 

(    )  O quadro clínico evolui de forma aguda onde o vírus se instala no Sistema Nervoso 
Central causando quadro grave da doença. 

(    )  O tratamento consiste em medidas gerais de suporte, não existindo tratamento 
específico. 

(    )  O diagnóstico é feito, especificamente, através de sinais e sintomas apresentados pelo 
doente, e o diagnóstico diferencial deve ser feito com outras doenças como a meningite 
bacteriana, a dengue e o tétano. 

A sequência correta, de cima para baixo, é 
A) F, V, V, F, V    
B) F, F, V, V, V 
C) V, V, V, F, V 
D) F, F, F, V, V 
E) V, F, V, F, V 

 
53. O número de gotas/min da seguinte prescrição médica: 1000ml de SG5% EV em 24h é 

A) 14 gotas/ min 
B) 20 gotas/min 
C) 36 gotas/min 
D) 42 gotas/min 
E) 56 gotas/min 

 
54. São cuidados indispensáveis ao pré-operatório imediato, exceto 

A) realizar higiene corporal após tricotomia e preparação adequada, retirando roupas íntimas 
B) verificar a manutenção do jejum 
C) remover próteses, jóias, esmalte e maquiagem 
D) assegurar um transporte seguro do cliente à unidade cirúrgica 
E) observar se as pinças de drenos, soros, ou sondas estão abertas 

 
55. São fatores de risco para o diabetes tipo 2, exceto 

A) obesidade 
B) antecedente familiar (pai ou mãe) de diabetes 
C) sedentarismo 
D) hipertensão arterial 
E) idade maior ou igual a 18 anos 
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56. Acerca da parada cardiorrespiratória (PCR), que requer um atendimento de emergência de 

toda a equipe de saúde, é correto afirmar, exceto 
A) a parada cardíaca consiste  na cessação súbita dos batimentos cardíacos, determinando o 

débito cardíaco insuficiente para a manutenção das funções vitais 
B) a parada respiratória é a cessação súbita e abrupta dos movimentos respiratórios com 

preservação temporária dos batimentos cardíacos 
C) a reanimação Cárdio Respiratória e Cerebral (RCRC) é um conjunto de procedimentos e 

medidas, seguindo uma sequência lógica com embasamento científico-teórico visando 
restabelecer as funções vitais, como a manutenção da circulação sanguínea 

D) a perda súbita de consciência, a ausência de movimentos respiratórios e a ausência de 
pulso em grandes artérias são sinais que comprovam uma PCR 

E) a cessação súbita dos batimentos cardíacos e a cessação súbita e abrupta dos 
movimentos respiratórios não são sinais de uma PCR 

 
57. O banho é muito mais que um procedimento básico de enfermagem. É uma necessidade 

humana essencial para pessoas que precisam de repouso absoluto ou cuja mobilidade/ 
locomoção estejam afetadas. Acerca desse assunto, pode-se afirmar que o banho de 
chuveiro também é conhecido como banho de 
A) leito 
B) aspersão  
C) imersão  
D) assistido 
E) emersão 

 
58. Sobre Enfermagem do Trabalho o aparelho que mede a capacidade auditiva é 

A) Audiômetro 
B) Dinamômetro 
C) Decibelímetro 
D) Oximetro  
E) Espirômetro  

 
59. A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de grande importância para a saúde pública 

devido a sua magnitude e do seu alto poder incapacitante, atingindo, principalmente, a faixa 
etária economicamente ativa do país. Sabendo disso, indique entre as opções abaixo qual o 
agente etiológico dessa doença 
A) Plasmodium malariae 
B) Borrelia burgdorferi 
C) Mycobacterium tuberculosis 
D) Mycobacterium leprae 
E) Clostridium tetani 

 
60. A heparina sódica é um anticoagulante usado na profilaxia e no tratamento de distúrbios 

trombolíticos. Sua administração deve ser realizada de acordo com o quadro clinico e com a 
prescrição médica pelas seguintes vias de administração 
A) intramuscular e subcutânea  
B) intradérmica e endovenosa 
C) subcutânea e endovenosa  
D) unicamente subcutânea 
E) endovenosa e intramuscular 

 







