PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL
ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2013
Nome: ________________________________________________ RG: _____________________

Data: _____/_____/_______ Assinatura: ____________________________________________

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
PROVA “1”
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)

Caderno com o enunciado das 40 questões objetivas, sem repetição;

b)

1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas da prova;

c)

1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões objetiva da prova para o candidato.

2. Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e assine-os. Caso contrário
notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.
3. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, também, assinalar no espaço próprio, o gabarito correspondente
à sua prova.
4. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com o preenchimento completo do retângulo com caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.
5. Tenha muito cuidado com os CARTÕES-RESPOSTA, pois ele não será substituído.
6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B),
(C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA:
a marcação em mais de uma alternativa anula a questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.
7. Você poderá levar embora apenas o CARTAO RASCUNHO.
8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público Seletivo o candidato que:
a)
se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie;
b)
se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o
CARTÕES-RESPOSTA.
9. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.
10. Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES E OS CARTÕES-RESPOSTA. O candidato
somente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova, levando consigo, somente, o CARTÃO RASCUNHO.
11.

O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas.

12.

Não esqueça de assinar o Cartão Resposta.
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LINGUA PORTUGUESA
01 - Assinale a alternativa cuja regência verbal esteja de acordo com a norma culta.
I. Quem assistiu a esse jogo viu que o árbitro foi
injusto.
II. Não assisto esse tipo de programa.
III. O piloto precisou o local do pouso e aterrou.
IV. Visei ao alvo e atirei.
V. Se ele quer morrer, ele aspira a morte.
(A) Somente os períodos II, IV e V estão corretos.
(B) Todos os períodos estão corretos.
(C) Somente o período I está correto.
(D) Somente os períodos I e III estão corretos.
(E) Somente os períodos IV e V estão corretos.
02 -Complete os períodos abaixo de acordo com a
regência
nominal correta.
I. Ela possui ânsia _____ progredir.
II. Prestem atenção _____ recomendações.
III. Os alunos não têm acesso _____ notas.
IV. Os heróis demonstram amor ______ Pátria.
(A) I - de, II - às, III - as, IV - à
(B) I - por, II - às, III - às, IV- à
(C) I - por, II - às, III - às, IV - pela
(D) I - em, II - as, III - às, IV - para com
(E) I - em, II - nas, III - das, IV – à
03 -“Entra, vizinho, e come de meu pão e bebe de
meu vinho.”Se transpuséssemos o trecho acima
para a 3ª pessoa do singular, os verbos seriam conjugados da seguinte forma:
(A) Entre / coma / beba
(B) Entrai / comei / bebei
(C) Entra / coma / beba
(D) Entre / come / bebe
(E) Entrais / comeis / bebeis
04 - Assinale a alternativa que apresenta ERRO
quanto à concordância nominal.
(A) O morador do apartamento 1003 recebeu bastantes reclamações.
(B) É necessário tolerância com os vizinhos.
(C) Os moradores do condomínio devem estar alerta
sao regulamento.
(D) O vizinho fez reclamações bastante pertinentes.
(E) A reclamação verbal do vizinho foi necessária.
05 -“Já foi um lugar comum imaginar que a civilização
europeia
constituía
progresso,
melhoria,desenvolvimento, avanço. O ponto máximo até
então atingido pela humanidade.” Sobre aspectos da
pontuação desse trecho, é correto afirmar que:
(A) o ponto final colocado após o termo “avanço” é
obrigatório.
(B) o ponto final após o termo “avanço” confere
ênfase ao segmento que se lhe segue.
(C) as vírgulas após os termos “progresso”,“melhoria” e “desenvolvimento” são facultativas.
(D) as vírgulas colocadas no trecho funcionam para
separar segmentos explicativos.

(E) as vírgulas colocadas no trecho e o ponto final
após o termo “avanço” representam pausas idênticas.
06 - Identifique a alternativa cujo vocábulo destacado foi
usado de forma incorreta:
(A) Estou esperando Maria Helena há mais de duas
horas.
(B) Antes de mais nada, é bom saber onde eles estão indo.
(C) Trata-se de uma questão muito mal resolvida.
(D) Ainda vou descobrir o porquê dessa polêmica.
(E) Não estacione naquele local, senão você será
multado.
07 - Indique a figura de linguagem existente na
frase “Eu,que antes vivera de palavras de caridade
ou orgulho ou de
qualquer outra coisa”:
(A) anacoluto
(B) antonomásia
(C) sinestesia
(D) gradação
(E) hipérbole
08 - A regência verbal está incorreta em:
(A) Leila agradou-se muito do rapaz.
(B) Eu aspirava a uma posição mais brilhante.
(C) Nas aflições é tão bom deparar alguém que nos
ajude.
(D) Pedro ajudava ao pai na roça.
(E) A empregada permitiu ao repórter que entrasse.
09 - Identificamos uma oração subordinada adjetiva
explicativa em:
(A) Pedra que rola não cria limo.
(B) Como ele estava armado, ninguém ousou reagir.
(C) Parece que a situação melhorou.
(D) Não sou quem você pensa.
(E) Valério, que nasceu rico, acabou na miséria.
10 -A alternativa em que o adjetivo negritado mostra uma opinião do autor do texto é:
(A) “notas baixas”.
(B) “numerosos casos”.
(C) “prêmios escolares”.
(D) “gloriosa existência”.
(E) “aspecto sociológico”.
CONHECIMENTOS GERAIS
11 - Sobre a educação brasileira, marque, entre as
alternativas abaixo, a que apresenta o processo de
seleção unificada do Ministério da Educação.
(A) Enade
(B) Enem
(C) Prouni
(D) Sisu
(E) Fies
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12– O aniversário da cidade de Serra Azul é comemorado em qual data?
(A) 14 de novembro
(B) 12 de setembro
(C) 16 de novembro
(D) 14 de outubro
(E) Nenhuma das alternativas.
13 –Os municípios que fazem limite com a cidade e
Serra Azul são:
(A)Cravinhos, Serrana, Santa Cruz da Esperança e
Cajuru
(B) São Simão, Serrana, Santa Cruz da Esperança e
Cajuru
(C) São Simão, Cravinhos, Santa Cruz da Esperança
e Cajuru
(D) São Simão, Cravinhos, Serrana e Cajuru
(E) São Simão, Cravinhos, Serrana, Santa Cruz da
Esperança e Cajuru
14 - A zona rural de um município também é conhecida como:
(I)meio rural;
(II)campo;
(III)sítio;
(IV)centro de urbanização;
(V)chácara.
Está incorreto o item:
(A)I
(B)II
(C)III
(D)IV
(E)V
15 - O gasoduto se caracteriza por:
(A)transportar álcool;
(B)transportar pessoas;
(C)transportar cargas;
(D)transportar gás natural;
(E)transportar sal.
16 - A primeira presidente mulher eleita no Brasil
foi:
(A)Luiza Alzira Soriano;
(B)Luiza Erundina;
(C)Roseana Sarney;
(D)Rosinha Garotinho;
(E)Dilma Rousseff
17 - É sabido que o Brasil vem se tornando cada vez
mais um país de economia forte, principalmente,
devido ao seu PIB (Produto Interno Bruto) superar
ao de muitos países. Neste contexto, o Brasil está a
frente de todos os países citados abaixo, EXCETO:
(A) Reino Unido
(B) Rússia
(C) Canadá
(D) Itália
(E) França

18 -É sabido que no sistema governamental do Brasil, há quatro espécies de Administração Pública.
Sobre esta ótica, considere os itens abaixo e marque
a alternativa correta.
I. Administração Pública Federal – representada pela
União, tem por finalidade o dever de administrar os
interesses.
II. Administração Pública do Distrito Federal – representada pelo Distrito Federal, tem por finalidade
atender aos interesses da população ali residente, e
de ser responsável pelo recebimento de representações diplomáticas ao Brasil quando em visita.
III. Administração Pública Estadual – promove todas
as iniciativas para satisfazer os interesses da população de seu limite territorial geográfico como estado –membro.
IV. Administração Pública Municipal – zelar pelos
interesses da população local dentro dos imites territoriais do município.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
(A) I, apenas;
(B) I e II, apenas;
(C) I, II e III, apenas;
(D) II, III e IV, apenas;
(E) I, II, III e IV.
19 - “O atleta Jonathan Henrique Silva,de 20 anos
de idade, escreveu seu nome na história de Varginha ao ser o primeiro varginhense a conquistar vaga
nos Jogos Olímpicos, em competição individual. A
data 31 de março de 2012registrou o fato histórico”.
Qual a modalidade do esportista citado no texto:
(A) Salto Triplo;
(B) Natação;
(C) Arremesso de Dardo;
(D) Salto em distância.
(E) Volei
20 - As funções de ministros da União, de secretários de Estado e secretários Municipais são cargos
de confiança, respectivamente: do presidente da
República; dos governadores dos Estados e dos prefeitos dos Municípios.
Assinale a alternativa que indica o poder do qual
fazem parte esses cargos.
(A) legislativo.
(B) executivo.
(C) moderador.
(D) judiciário.
(E) exaltador.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21 - A esterilização realizada com glutaraldeído é do
tipo;
(A) Vapor saturado
(B) Química
(C) Vapor seco
(D) Raios gama
(E) Física
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22 - Um paciente adulto que apresenta Pressão Arterial120x100 mmHg apresenta alteração na pressão:
(A) Diastólica
(B) Sistólica
(C) Bradicárdica
(D) Normocárdica
(E) Taquicárdica
23 - Qual das doenças possui formas de contágio
semelhantes aos da AIDS?
(A) Hepatite A
(B) Tuberculose
(C) Hepatite B
(D) Hanseníase
(E) Esquistossomose
24 - A alimentação por Gavagem é item corriqueiro
em qualquer serviço assistencial de saúde em nível
hospitalar. A respeito desta técnica de suporte nutricional, analise o esquema seguinte e identifique a
alternativa que corresponde ao método de Gavagem
respectivo:

(A) Cistostomia
(B) Endoscopia Digestiva Alta
(C) Endoscopia Digestiva Baixa
(D) Paracentese
(E) Gastrostomia
25 - No processo de Esterilização, podem ser considerados artigos críticos:
(A) Agulhas e cateteres
(B) Cubas e bacias
(C) Esfigmomanômetros
(D) Equipos e termômetros
(E) Estetoscópios
26 - No que diz respeito às vias de administração de
medicamentos, assinale a alternativa correta.
(A) Enteral – apresenta rápida ação do medicamento
pelo método de injeções.
(B) Mucosa – a ação do medicamento ocorre na
própria pele pelo método de fricção.
(C) Oral – a absorção do medicamento ocorre no
trato digestório (boca, estômago e intestino) pelo
método da deglutição ou gavagem.

(D) Parenteral – a absorção do medicamento ocorre
no trato digestório (boca, estômago e intestino) pelo
método da deglutição ou gavagem.
(E) Tópica – proporciona alta absorção do medicamento pelos métodos de nebulização, instilação
nasale conjuntival, aplicação de supositório e óvulos.
27 - No que diz respeito à realização de curativos,
ação básica de enfermagem, assinale a alternativa
correta.
(A) Na ferida limpa, deve ser realizada a limpeza no
sentido da área menos contaminada para a mais
contaminada, de fora para dentro da incisão e também deve secar a incisão e as laterais de baixo para
cima.
(B) A ferida aberta deve ser lavada com soro fisiológico 0,9% e solução antisséptica e removidos mecanicamente os possíveis tecidos desvitalizados com o
uso do alginato de cálcio.
(C) O curativo com filme semipermeável é indicado
nas feridas abertas com ou sem infecção e na prevenção de úlceras de decúbito.
(D) O curativo adesivo de hidropolímero deve ser
utilizado em feridas infectadas, queimaduras de 1º e
2ºgraus, fixação de cateteres e prevenção de úlceras de decúbito.
(E) O curativo ideal deve permitir umidade entre a
ferida e a cobertura, absorver o excesso de exsudato,diminuir a dor local, sustentar e imobilizar o local
lesado, promover isolamento térmico, proteger o
ferimento da contaminação, permitir a utilização de
medicamentos de ação local ou tópica,comprimir
vasos sanguíneos seccionados, proporcionar conforto físico e psicológico para o cliente e permitir que
as trocas sejam feitas sem traumatizar o tecido cicatricial novo.
28 - Qual das vacinas listadas abaixo imuniza uma
criança recém nascida de uma doença chamada
tuberculose?
(A) SCR
(B) VOP
(C) Febre Amarela
(D) BCG-ID
(E) Tríplice Viral
29 – A administração de medicamentos requer muita atenção por parte do profissional da saúde, que
necessita se assegurar de cinco certezas. Assinale a
alternativa que indica CORRETAMENTE essas cinco
certezas.
(A) O cliente certo, o medicamento certo, a dose
certa,a via de administração certa e o horário certo.
(B) O preparo certo, a via de administração certa, o
horário certo, o material certo e a dose certa.
(C) O cliente certo, o medicamento certo, o rótulo
certo,a via de administração certa e a dose certa.
(D) A prescrição certa, a concentração certa, a dose
certa, o turno certo e a via administração certa.
(E) O medicamento certo, a quantidade certa, o
horário certo, o turno certo e a via de administração
certa.

5
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL
ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2013
30 - A esterelização é o processo utilizado em materiais e ambientes, por meios físicos e químicos, com
o objetivo de destruir os micro-organismos presentes em todas assuas formas (saprófitas, patogênicas, vegetativas,esporuladas e vírus).Considerando
as informações acima, assinale a alternativa CORRETA.
(A) A limpeza rigorosa de todos os materiais em
soluções desencrostantes e enxaguados adequadamente é indispensável antes de submetê los ao processo de esterelização.
(B) A limpeza prévia dos materiais para esterelização é feita com água e sabão, eliminando apenas as
sujidades superficiais e deixando as mais profundas.
(C) O material estéril deve ser acondicionado em
locais de uso comum sem, necessariamente, ser
protegido de contaminação.
(D) Os objetos esterelizados que tocam em outros
não esterelizados não são considerados contaminados.
(E) Um campo esterelizado é considerado uma área
não insenta de todos os micro-organismos.
31 - É considerada uma das principais vantagens da
medicação por via endovenosa:
(A) Possibilidade de infundir grande quantidade delíquido.
(B) Tem ação lenta.
(C) É utilizada na administração de sólidos.
(D) Exige do paciente a absorção gástrica do medicamento.
(E) A absorção se dá no trato digestivo.
32 - A desinfecção é o processo pelo qual são destruídos os microorganismos em sua forma vegetativa, utilizado no tratamento de artigos semi críticos e
de artigos contaminados. A desinfecção feita após
alta, óbito ou transferência do paciente é denominada de:
(A) Desinfecção terminal.
(B) Desinfecção concorrente.
(C) Desinfecção semicrítica.
(D) Desinfecção crítica.
(E) Esterilização parcial
33 - O técnico de enfermagem exerce atividade de
nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar,
e participação no planejamento da assistência de
enfermagem, cabendo-lhe especialmente, exceto:
(A) Participar da programação da assistência de
Enfermagem.
(B) Executar todas as ações assistenciais de Enfermagem.
(C) Participar da orientação e supervisão do trabalho
de Enfermagem em grau auxiliar.
(D) Participar da equipe de saúde.
(E) Nenhuma alternativa acima está incorreta.
34 - Todos os profissionais de enfermagem devem
ter como direito: Abster-se de revelar informações

confidenciais de que tenha conhecimento em razão
de seu exercício profissional a pessoas ou entidades
que não estejam obrigadas ao sigilo. Aponte a alternativa incorreta, em relação ao direito/dever que o
profissional tem:
(A) Manter segredo sobre o fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto casos previstos em lei, ordem judicial,
ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida
ou de seu representante legal.
(B) Permanece o dever mesmo quando o fato seja
de conhecimento público e em caso de falecimento
da pessoa envolvida.
(C) Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso
poderá ser revelado quando necessário à prestação
da assistência.
(D) O profissional de enfermagem, intimado como
testemunha, deverá comparecer perante a autoridade, e nesses casos sempre deverá revelar o segredo.
(E) O segredo profissional referente ao menor de
idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou responsáveis, desde
que o menos tenha capacidade de discernimento,
exceto nos casos em que possa acarretar danos ou
riscos ao mesmo.
35 - Durante o preparo e a administração dos medicamentos, tenha em mente que à você foi confiada
uma tarefa da mais alta responsabilidade, logo, procure conferir atentamente os cinco “certos” da medicação. Dentre os cinco certos a alternativa correta
é:
(A) medicação certa, dose certa, via certa, hora
certa e paciente certo.
(B) via certa, hora certa, paciente certo, frasco certo
e medicação certa.
(C) paciente certo, temperatura certa, via certa,
frasco certo e hora certa.
(D) paciente certo, temperatura certa, frasco certo,
via certa e dose certa.
(E) paciente certo, temperatura certa, frasco certo,
via certa e medicação certa.
36 - Sobre o Sistema Único de Saúde – SUS
I – dentre as principais leis brasileiras referentes à
saúde estão a 8.142/1990 e a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/1990.
II – a Constituição Federal estabelece que a saúde é
direito de todos e dever de cada Estado Brasileiro.
III – o recebimento de recursos financeiros pelos
municípios está condicionado à existência de Conselho Municipal de Saúde, em funcionamento de acordo com a lei.
IV – o único princípio do SUS é a Universalidade que
significa que o SUS deve atender a todos, sem distinções ou restrições, oferecendo toda a atenção
necessária, sem qualquer custo.
V – os únicos princípios do SUS são: Universalidade,
Equidade e Participação do cidadão nas conferências
municipais de saúde.
Assinale a alternativa correta:
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(A)I e V corretas
(B) I e III corretas
(C) III e V corretas
(D) I, III e V corretas
(E) Nenhuma alternativa está correta.
37 - Assinale a alternativa que apresenta procedimentos para curativo de feridas abertas ou infectadas.
(A) Na troca de vários curativos em um mesmo paciente,deverá iniciar em colostomias e fístulas, seguindo-se deferida aberta infectada, depois os de
ferida não infectada, e por último as de incisão limpa e fechada.
(B) Lavar as mãos para evitar infecção somente
antes da conclusão do curativo.
(C) Utilizar como EPI somente avental.
(D) Deverá ser feito de fora para dentro.
(E) Utilizar como EPI somente óculos cirúrgico.
38 - Medicação via oral administrada após a refeição pode dificultar a:
(A) Excreção.
(B) Diluição.
(C) Composição.
(D) Absorção.
(E) Interação.
39 - Esterilizacao e o processo empregado para eliminar microorganismos nas formas vegetativas e
esporuladas das substancias ou materiais. Nos hospitais e clinicas esse processo e realizado pelo Central de Material Esterilizado – CME.Sobre os cuidados na esterilizacao classifique-os em V para verdadeiro e F para falso:
( ) O material após lavagem mecânica deverá ser
revisado peça por peça, escovado com escova

denylon, sob água corrente morna e o escoamento
deve seguir o sentido das serrinhas.
( ) As pinças com cremalheiras devem ser abertas
com exceção dos backaus para evitar danos das
peça se acidentes ocupacionais.
( ) Utilizar sempre palha ou esponja de
aço,favorecendo a remoção da base protetora.
( ) O material pesado deve ser colocado sob o leve,para evitar danos.
( ) Enxaguar bem para que ocorra uma remoção
completa de resíduos de substâncias como detergente.
( ) O colaborador para lavar material deverá estar
paramentado com avental de plástico, máscara,
luvas de borrachas e óculos apropriado.
Assinale a alternativa correspondente:
(A) V, V, F, V, V, V.
(B) V, F, F, V, V, V.
(C) F, V, V, V, F, V.
(D) V, V, F, F, V, V.
(E) F, V, F, V, V, V.
40 - No Brasil, a vacina BCG, e recomendada em
crianças menores de cinco anos, sendo obrigatoria
em menores de um ano. A vacina BCG e usualmente
aplicada na insercao inferior do musculo deltoide e,
na maioria das vezes, provoca o desenvolvimento de
uma cicatriz, que pode ser reconhecida por sua localizacao e aparencia.
A cicatriz vacinal da BCG evolui na seguinte ordem:
(A) crosta, pústula, pápula, vesícula e macula.
(B) macula, pápula, vesícula, pústula e crosta.
(C) macula, pápula, crosta, vesícula e pústula.
(D) pápula, macula, pústula, crosta e vesícula.
(E) vesícula, crosta, pápula, pústula e macula..
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REALIZAÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL

EGP – EMPRESA DE GESTÃO PÚBLICA
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