
1 
 

                                                                                    
CONCURSO PÚBLICO                  VESPERTINO – 27/05/2012 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ – RS (EDITAL 001/2012)                                         
PROVA OBJETIVA                                                                                                     NÍVEL MÉDIO TÉCNICO                                                                                                                        
 

CARGO:MATUTINO – 18/03/2012 XXXX 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

 

 
 
 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
  
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o 
caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão 
será aceita depois de iniciada a prova.    
 
4. Sua prova tem 30 questões, com 4 alternativas.    
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, ou marcadas 
diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.    
 
6. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.  
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.  
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para a realização da prova 
objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 hora após o seu início. 
 
10. O candidato poderá retirar-se da sala levando consigo o caderno da prova objetiva somente 1 (uma) hora e 
30 (trinta) minutos após o seu início.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova deverão permanecer na sala para acompanhar o 
fechamento do envelope contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes e assinar a ata de 
sala atestando que o envelope foi devidamente lacrado. 
 
BOA PROVA! 
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PROVA OBJETIVA – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o texto abaixo para responder às questões 01 e 02. 

 
Espanhóis deverão cumprir novas exigências para entrar no Brasil 

 
Por Juliana Castro 

 
    RIO e MADRI – O governo resolveu adotar o princípio da reciprocidade com a Espanha e, a partir do dia 2 de 
abril, vai exigir dos turistas espanhóis o mesmo que é imposto aos brasileiros para entrar naquele país. Segundo 
o Ministério de Relações Exteriores, a adoção da medida já está sendo comunicada aos órgãos espanhóis desde 
o início deste mês. 
    A partir da data estipulada, os turistas daquele país serão obrigados a apresentar o passaporte que tenha, no 
mínimo, mais seis meses de validade, bilhete aéreo de ida e volta, comprovante de que tem dinheiro suficiente 
para sua estada no Brasil, ou seja, R$ 170 por dia. A comprovação será feita mediante apresentação de cartão 
de crédito com a última fatura. 
    Caso o espanhol se hospede em um hotel, deverá apresentar as reservas já pagas. Se o turista ficar 
hospedado em alguma residência particular, deverá apresentar uma carta de uma pessoa residente na cidade de 
destino, informando o tempo de estada no país, com a assinatura do anfitrião, acompanhada do comprovante de 
residência emitido no nome do declarante. 
    As informações já estão disponíveis no site do Consulado do Brasil na Espanha. O Itamaraty nega que a 
medida tenha sido adotada como retaliação à deportação de brasileiros na Espanha. O ministério diz que apenas 
resolveu exercer seu direito de empregar a reciprocidade. Segundo dados do órgão, até agosto de 2011, 1.005 
brasileiros foram impedidos de entrar naquele país. Se levado em conta o período de 2007 a agosto do ano 
passado, este número é de 9.623. Mas, de acordo com fontes diplomáticas do governo espanhol, o Brasil é um 
sócio prioritário: 
    - Mantemos conversas constantes em todos os níveis e sobre todos os assuntos, e sobre este tema em 
concreto - problemas em fronteiras e cooperação consular -, porque é de interesse de ambos os países evitar 
mal-entendidos. As relações bilaterais entre a Espanha e o Brasil são excelentes e continuarão sendo - 
sustentam. 

Disponível em http://oglobo.globo.com/pais/espanhois-deverao-cumprir-novas-exigencias-para-entrar-no-brasil-3938900. Acesso 
em 30 de abril de 2012. (Com adaptações) 

 
01. Com base no texto acima, considere as seguintes afirmativas como FALSAS (F) ou VERDADEIRAS 
(V) e marque a alternativa que apresenta, de cima para baixo, a sequência CORRETA: 
____ A adoção da medida pelo governo brasileiro será comunicada aos órgãos espanhóis, no início do próximo 
mês. 
____ Se o turista espanhol preferir hospedar-se em um hotel no Brasil, deverá pagar diárias no valor de 170 
reais. 
____ É proveitoso às nações envolvidas fugirem dos desentendimentos. 
____ A última fatura e seu respectivo cartão de crédito evidenciam condições financeiras para estância do turista 
no Brasil. 
____ A adoção da reciprocidade objetiva cessar a entrada dos turistas espanhóis no Brasil. 
a) V – V – V – V – F.   
b) F – F – V – V – F.  
c) F – V – F – F – V.  
d) V – F – V – F – F. 
 
Com base na charge abaixo, responda à questão 02. 

                                          
Disponível em http://pt.globalvoicesonline.org/2011/03/03/brasil-pesquisadora-brasileira-expulsa-da-espanha/. Acesso em 

30 de abril de 2012. 

http://consuladobrasil.es/requisitosbrasil/?idioma=portuguese
http://pt.globalvoicesonline.org/wp-content/uploads/2011/02/05_charge_lute.jpg
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02. Sabe-se que as charges são representações de caráter burlesco, que normalmente satirizam algum 
acontecimento atual. Considerando a principal ideia transmitida pela charge acima, podemos afirmar 
que:  
a) O humor do desenho consiste na transposição de sentido da expressão “samba no pé”, figurando assim, o 
equivalente a “fora daqui”.  
b) A comicidade do desenho baseia-se no fato de que as autoridades brasileiras não são tão pacíficas, como os 
espanhóis pensavam ser.  
c) O humor do desenho consiste em mostrar aos espanhóis que apesar de suas virtudes europeias, eles não 
sabem sambar.  
d) A comicidade do desenho baseia-se em mostrar aos espanhóis que, além de terem de apresentar todos os 
documentos, devem também aprender a sambar. 
 
03. Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços da sentença a seguir: “A autoridade 
____________ o parlamentar em ____________ delito, após o mesmo ter ____________as regras da 
____________ no plenário.”:  
a) autuou – fragrante – infligido – seção.  
b) atuou – fragrante – infringido – cessão.  
c) autuou – flagrante – infringido – sessão.  
d) atuou – flagrante – infligido – seção. 
 
04. Analisando morfologicamente as palavras, é possível dividi-las em pequenos morfemas dotados de 
significado, conforme exemplo a seguir: 

 
 

 
Nota-se que o prefixo in- acrescenta ao termo original o sentido de negação. De forma semelhante, há ao 
menos uma palavra cujo prefixo é de negação em: 
a) As armadilhas da vida não podem ser previstas.   
b) Não há nada de anormal em ser diferente.  
c) Coração incandescente é coração apaixonado. 
d) Um bom amante da vida sempre acorda de bom humor. 
 
05. Assinale a opção em que o uso da vírgula introduz uma enumeração: 
a) Professora, pode me tirar uma dúvida?  
b) A baleia azul, maior mamífero do mundo, é um belo animal.  
c) Acordar cedo, pegar ônibus, chegar atrasado: que vida! 
d) Adoro conversar, mas odeio falar da vida alheia. 
 
MATEMÁTICA 
06. Uma lona retangular para cobrir uma piscina tem a área de 192 m

2
. Sabendo que o comprimento dela 

tem 4 metros a mais que a largura, podemos concluir que as dimensões dessa lona são: 
a) 14m e 18m. 
b) 10m e 14m. 
c) 12m e 16m. 
d) 8m e 24m. 
 
07. Na borda de uma piscina, será colocado um escorregador apoiado numa viga já existente de 5 m de 
altura. Se o escorregador será reto e medirá 13 m seguindo o esquema a seguir, qual será a medida da 
extremidade inferior do escorregador até o “pé” da viga? 

 
a) 8m. 
b) 10m. 
c) 12m. 
d) 14m. 
 
08. Um investimento de R$900,00 em um banco a uma taxa de juro simples de 7% ao mês, durante 3 
meses gera um montante de: 

indispensável = in- + dispens- + -ável 
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a) R$189,00. 
b) R$1089,00. 
c) R$1890,00. 
d) R$1900,00. 
 
09. Numa urna, temos bolinhas iguais e indistinguíveis pelo tato, numeradas de 1 a 150. Sorteando-se 
uma bolinha ao acaso, a probabilidade de ela conter um número múltiplo de 7 é: 
a) 7%. 
b) 14%. 
c) 15%. 
d)

 
21%. 

 
INFORMÁTICA 
10. Trabalhando com parágrafo no Word 2007, é INCORRETO afirmar: 
a) O recuo determina a distância do parágrafo em relação às margens esquerda ou direita. 
b) O espaçamento entre linhas determina a quantidade de espaço vertical entre as linhas do texto em um 
parágrafo. 
c) Por padrão, as linhas têm um espaço único, com um pouco mais de espaço a cada parágrafo seguinte. 
d) Simples é uma opção de espaçamento entre linhas de um parágrafo que define um espaçamento fixo entre as 
linhas que o Microsoft Word não ajusta. 
 
11. Se uma biblioteca, local onde você gerencia documentos, músicas, imagens e outros arquivos for 
excluída, o que acontecerá? 
a) A mesma será excluída permanentemente. 
b) A mesma será movida para a Lixeira. 
c) A biblioteca será removida para outro local no HD, como por exemplo a unidade C: do computador. 
d) Nenhuma ação será executada, pois não é possível excluir biblioteca, apenas suas pastas. 
 
12. Em documentos do Word, é possível estabelecer links para locais específicos em arquivos salvos em 
quais formatos? 
a) Excel e PowerPoint. 
b) PowerPoint e Visio. 
c) Visio e Project. 
d) Excel e Visio. 
 
LEGISLAÇÃO 
13. Nos termos do art. 7º da Lei Orgânica, a autonomia do Município de Maçambará/RS se expressa: 
a) Pela prerrogativa de desapropriar, por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, nos casos 
previstos em lei. 
b) Pela elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, estabelecendo normas de edificações, de 
loteamento, de zoneamento, bem como as diretrizes urbanísticas convenientes à ordenação de seu território. 
c) Por promover e executar programas de moradias populares. 
d) Pela adoção de legislação própria. 
 
14. Assinale a alternativa em que contenha todos os princípios elencados no caput do art. 37 da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:  
a) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
b) Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e autoexecutoriedade. 
c) Impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e autoexecutoriedade. 
d) Publicidade, eficiência, pessoalidade. 
 
15. Aduz a Lei Complementar nº 05 de 24 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Maçambará – RS, que ao entrar em exercício, o servidor nomeado 
para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, durante o qual a sua aptidão, 
capacidade e desempenho serão objeto de avaliação por comissão especial designada para esse fim, 
observados os seguintes quesitos: Assiduidade, Pontualidade, Disciplina, Eficiência, Responsabilidade e 
Relacionamento. Qual é o período de estágio probatório? 
a) 48 (quarenta e oito) meses. 
b) 36 (trinta e seis) meses. 
c) 24 (vinte e quatro) meses. 
d) 12 (doze) meses. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
16. Segundo o protocolo da AHA 2010, as compressões torácicas devem ser realizadas de forma, rápida, 
contínua e profunda, sendo realizadas no mínimo 100 compressões por minuto. Sabendo disso, em 
relação a profundidade dessas compressões, assinale a alternativa CORRETA: 
a) 3 cm. 
b) 4 cm. 
c) 5 cm. 
d) 6 cm. 
 
17. O Art. 12 do Código de Ética dos profissionais de enfermagem traz: Assegurar à pessoa, família e 
coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de ___________, __________ ou 
___________. As palavras que preenchem as lacunas são, respectivamente:  
a) Imperícia / Negligência / Imprudência. 
b) Maus Tratos / Descaso / Irresponsabilidade. 
c) Negligência / Imprudência / Maus Tratos. 
d) Imperícia / Imprudência / Irresponsabilidade. 
 
18. O Programa Nacional de Imunizações, criado em 18 de setembro de 1973, chega aos 38 anos em 2011 
e é reconhecidamente uma das medidas mais bem sucedidas da saúde pública brasileira. É o resultado 
do trabalho integrado entre as diferentes esferas de governo: federal, estadual e municipal. Segundo a 
FUNASA (2001), a rede de frio municipal deverá ser dimensionada tendo como parâmetro o quantitativo 
dos imunobiológicos necessários à população a ser atendida. Para municípios com menos de dois 
milhões de habitantes, NÃO cabe(m): 
a) Geladeiras para conservação +2ºC. 
b) Freezers para estocagem de bobina gelo reciclável. 
c) Área física sem ar-condicionado. 
d) Gerador. 
 
19. Vigilância Epidemiológica é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou 
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou 
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos. Quais doenças NÃO fazem parte da Notificação Compulsória? 
a) Dengue, Leishmaniose (Visceral e Tegumentar), Hanseníase, Tétano. 
b) Hantaviroses, Febre Tifoide, Sarampo, Caxumba. 
c) HIV, Tuberculose, Sífilis Congênita, Rubéola. 
d) Dengue, Tuberculose, Hanseníase, Hipertensão Arterial Sistêmica. 
 
20. As recomendações para vacinação de pessoas imunodeprimidas variam de acordo com o grau e a 
causa da imunodeficiência, o risco da exposição à doença e o tipo de vacina. As vacinas contêm 
diferentes componentes que as tornam mais ou menos seguras para uso nesses pacientes, sendo 
classificadas, segundo esses componentes, em:  
I – Bactérias ou vírus mortos.  
II – Bactérias ou vírus vivos atenuados.  
III – Proteínas ou açúcares extraídos de bactérias ou vírus ou sintetizados em laboratório.  
IV – Bactérias sem soro convergente e vírus atenuados. 
Estão CORRETAS: 
a) Somente as proposições I, III e IV. 
b) Somente as proposições I, II e III. 
c) Somente as proposições I e IV. 
d) As proposições I, II, III e IV. 
 
21. As vacinas situam-se entre os produtos de maior segurança de uso. Entretanto, é possível que haja 
reações, até mesmo graves, com a sua utilização. A orientação a seguir, em relação aos Eventos 
Adversos, destina-se aos serviços de rotina de imunização, com os seus seguintes recursos habituais: 
I – Analgésico, se necessário. 
II – Compressas frias ou quentes: é prática comum em nosso país a aplicação local de compressas frias 
ou quentes, para alívio da dor e/ou inflamação.  
III – Os abscessos não devem ser submetidos à avaliação médica, para conduta apropriada. 
Está(ao) CORRETA(S): 
a) Somente a proposição I. 
b) As proposições II e III. 
c) As proposições I e III. 
d) As proposições I e II. 
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22. No Brasil, quatro tipos de acidente são considerados de interesse em saúde: botrópico, crotálico, 
laquético e elapídico. Acidentes por serpentes não-peçonhentas são relativamente frequentes, porém 
não determinam acidentes graves e, por isso, são considerados de menor importância médica. O 
envenenamento causado pela inoculação de toxinas, através de aparelho inoculador (presas) de 
serpentes, pode determinar alterações locais (na região da picada) e sistêmicas. Sabendo disso, assinale 
a alternativa INCORRETA: 
a) Os acidentes causados por cobras do gênero Brothrops (jararaca) é encontrada em todo o território brasileiro, 
tem grande capacidade adaptativa, ocupa e coloniza tanto áreas silvestres como agrícolas e periurbanas, sendo 
a espécie mais comum da região Sudeste. 
b) As serpentes do gênero Crotalus são identificadas pela presença de guizo ou chocalho na extremidade 
caudal. 
c) As serpentes do gênero Lachesis, habitantes da região Nordeste e dos remanescentes da Mata Atlântica, no 
Sul, podem alcançar até 9 m de comprimento, mas são inofensivas. 
d) Com cerca de 22 espécies, o gênero Micrurus (coral falsa) apresenta ampla distribuição geográfica no país. 
Os hábitos fossorais, os reduzidos tamanhos da abertura bucal e das presas inoculadoras de veneno e a baixa 
agressividade justificam o pequeno número de acidentes registrados por este gênero. 
 
23. Ao paciente submetido a uma Laparotomia Exploratória, onde perdeu grande volume de sangue, foi 
prescrito S.F 0,9% 1000 ml em 2 horas. Quantas gotas serão infundidas por minuto? 
a) 160 gotas/minuto. 
b) 167 gotas/minuto. 
c) 168 gotas/minuto. 
d) 165 gotas/minuto. 
 
24. R.G.X, 4 anos, diagnóstico de varicela, apresentando vesículas e urticária intensa. Foi prescrito 
banho de imersão com permanganato de potássio 500 mg na concentração 1/30.000. Quantos mls de 
água serão utilizados para preparar essa prescrição? 
a) 10.000 ml. 
b) 15.000 ml. 
c) 1.500 ml. 
d) 3.000 ml. 
 
25. No atendimento pré-hospitalar, realizamos procedimentos de urgência/emergência, visando o bem 
estar e a melhora do paciente, sem prejuízos físicos e/ou mentais ao mesmo. Na ocorrência de uma PCR 
onde iremos realizar uma RCP, devemos nos embasar no protocolo de suporte básico à vida, onde 
iniciaremos o C-A-B. A desfibrilação precoce é recomendada a ser realizada em até 3 minutos do 
colapso. Em quais ritmos cardíacos devemos usar esse artifício de ressuscitação cardiopulmonar? 
a) Taquicardia atrial e fibrilação ventricular. 
b) Taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular. 
c) Atividade elétrica com pulso e assistolia. 
d) Assistolia e Taquicardia ventricular sem pulso. 
 
26. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, 
como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção estadual 
do Sistema Único de Saúde - SUS ou que representem risco de disseminação nacional. À direção 
estadual do Sistema Único de Saúde - SUS compete:  
a) Promover a centralização, para os Municípios, dos serviços e das ações de saúde. 
b) Formular a política e executar as ações de saneamento básico. 
c) Estabelecer normas, em caráter exclusivo, para o controle e a avaliação das ações e serviços de saúde. 
d) Acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada. 
 
27. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na 
formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do 
poder legalmente constituído em cada esfera do governo. Institui a necessidade de critérios para o 
recebimento dos recursos destinados a saúde. Segundo a Lei nº 8142/90, os Municípios, os Estados e o 
Distrito Federal deverão contar com:  
I – Fundo de Financiamento. 
II – Conselho de Saúde, com composição biparitária. 
III – Plano de saúde. 
IV – Relatórios de gestão. 
V – Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. 
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VI – Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de dois 
anos para sua implantação. 
Estão INCORRETOS apenas os itens: 
a) I e II.  
b) II, IV e V. 
c) II, III e V. 
d) I, III e VI. 
 
28. O pacto pela vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que 
apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Os estados, as regiões e os 
municípios devem pactuar as ações necessárias para o alcance das metas e dos objetivos propostos. 
São seis, as prioridades pactuadas: 
a) Saúde da mulher; controle do câncer de colo de útero e de mama; redução da mortalidade infantil e materna; 
fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, 
hanseníase, tuberculose, malária e influenza; promoção da saúde; fortalecimento da atenção básica. 
b) Saúde do idoso; controle do câncer de colo de útero e de mama; redução da mortalidade infantil e materna; 
fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, 
hanseníase, tuberculose, malária e influenza; promoção da saúde; fortalecimento da atenção básica. 
c) Saúde da mulher; controle do câncer de colo de útero e de mama; indução da mortalidade infantil e materna; 
fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, 
hanseníase, tuberculose, malária e influenza; promoção da saúde; fortalecimento da atenção básica. 
d) Saúde da criança; descontrole do câncer de colo de útero e de mama; redução da mortalidade infantil e 
materna; fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na 
dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; promoção da saúde; fortalecimento da atenção básica. 
 
29. As Diretrizes da AHA 2010 para RCP e ACE recomendam uma alteração na sequência de 
procedimentos de SBV de A-B-C (via aérea, respiração, compressões torácicas) para qual sequência a 
seguir? 
a) B-A-C (respiração, via aérea, compressões torácicas). 
b) Não houve mudança. 
c) A-C-B (via aérea, respiração, compressões torácicas). 
d) C-A-B (compressões torácicas, via aérea, respiração). 
 
30. Segundo Mozachi (2005, p.28), Sinais Vitais são os sinais das funções orgânicas básicas, sinais 
clínicos de vida, que refletem o equilíbrio ou o desequilíbrio resultante das interações entre os sistemas 
do organismo e uma determinada doença. Sabendo da importância da verificação dos SSVV, a 
nomenclatura utilizada entre os profissionais de saúde elucida em qual estado estão os parâmetros do 
cliente. Quanto a isso, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Hipotermia, Hipertermia e Normotermia, são parâmetros da Pressão arterial. 
b) Hipotenso, Normotenso e Hipertenso são parâmetros de Temperatura. 
c) Eupneico, bradpneico e taquipneico, são parâmetros de Pressão arterial. 
d) Bradicárdico, Normocárdico e Taquicárdico, são parâmetros de Pulso. 
 
RASCUNHO 
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