CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01- Doença infecciosa febril de inicio abrupto, que pode variar desde formas assintomáticas e subclínicas até
quadros clínicos graves associados à manifestações fulminantes. Esse conceito refere-se à:
a) Malária
b) Febre Amarela
c) Leptospirose
d) Sarampo
02- Conforme o Programa Nacional de Imunizações (PNI) são estratégias básicas de vacinação, exceto:
a) a vacinação na rotina dos serviços de saúde;
b) a campanha de vacinação;
c) a vacinação de emergência;
d) a vacinação de bloqueio.
03- Leia as afirmativas abaixo.
I. Durante o pré-natal, deverá ser realizado o número mínimo de quatro consultas, preferencialmente, uma no
primeiro trimestre, uma no segundo trimestre e duas no último trimestre.
II. Não existe alta do pré-natal antes do parto.
III. O acompanhamento da mulher no ciclo gravídico-puerperal deve ser iniciado o mais precocemente possível
e só se encerra após o 42º dia de puerpério, período em que deverá ser realizada a consulta de puerpério.
Em análise as afirmativas acima, conclui-se que:
a) apenas a afirmativa I está incorreta;
b) apenas a afirmativa II está correta;
c) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
d) apenas a afirmativa III está correta.
04- Traumatismo em articulação que causa dor ou incapacitação. Refere-se a:
a) fratura
b) entorse
c) luxação
d) concussão
05- Segundo a Lei 7.498/86, leia as afirmativas abaixo e assinale a que está incorreta.
a) A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente
habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício.
b) A enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de
Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação.
c) O planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde incluem planejamento e programação
de enfermagem.
d) A programação de enfermagem não inclui a prescrição da assistência de enfermagem.
06- Assinale a alternativa incorreta em relação ao Herpes Zoster:
a) É uma patologia de manifestação local causada pelo mesmo vírus da Varicela.
b) É mais frequente em pessoas imunodeprimidas, causa dor e até parestesia da área atingida.
c) Não existe contágio direto de pessoa para pessoa através de gotículas de muco ou saliva.
d) Os sintomas são: febre alta, dor progressiva e sensação de formigamento, entre outras.
07- De acordo com o Manual de Hipertensão Arterial e Diabetes mellitus, analise as alternativas:
I- Constitui uma urgência hipertensiva a elevação da pressão arterial desacompanhada de outros sintomas.
II- Admite-se como pressão arterial ideal quando PAS < 130mmHg e PAD < 85mmHg.
III- A abordagem à portadores de hipertensão arterial não deve ser baseada apenas nos níveis pressóricos
mas também na presença de outros fatores de risco.
IV- O limite escolhido para definir HA é o de igual ou maior de 150/90 mmHg.
Quais estão corretas?
a) Apenas I e III.
b) Apenas I, II e IV.
c) Apenas a III.
d) Todas estão corretas.
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08- A hanseníase pode ser confundida com outras doenças de pele que apresentam sinais e sintomas
semelhantes aos seus. As lesões de pele características da hanseníase são:
a) No local da lesão, a pele fica parecida com pele de pato (pele anserina: são as pápulas foliculares que
acometem cada folículo piloso), a sensibilidade mantém-se preservada.
b) Aparecem lesões hipocrômicas ou eritematosas, de bordos elevados. Podem acometer várias partes do
tegumento e é pruriginosa.
c) Sua lesão muda de cor quando exposta ao sol ou calor. Ao exame dermatológico há descamação furfurácea
e sensibilidade inalterada.
d) São manchas esbranquiçadas ou avermelhadas, lesões em placa, infiltrações e nódulos com alteração
sensibilidade.
09- Camada externa de matéria sólida, formada pela solidificação das secreções. Esse conceito refere-se à:
a) pústula
b) crosta
c) mácula
d) pápula
10- Acerca das relações profissionais são responsabilidades e deveres dos profissionais de enfermagem,
exceto:
a) Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem.
b) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência,
responsabilidade, honestidade e lealdade.
c) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de
opinião e posição ideológica.
d) Comunicar ao COREN e aos órgãos competentes, fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam
prejudicar o exercício profissional.
11- Sobre a meningite meningocócica, analise as afirmativas:
I- É uma infecção fúngica, aguda, causada pelo Meningococo meningitidis.
II- Pode ter início devido a uma amigdalite que evolui para um quadro de septicemia a qual atinge as meninges
do cérebro.
III- O período de incubação é em torno de 10 a 15 dias.
IV- O período de transmissibilidade se estende até o final do tratamento.
Quais estão corretas?
a) Todas estão corretas.
b) Apenas I, II e IV.
c) Apenas I e III.
d) Apenas a II.
12- Para que se realize o controle efetivo da AIDS, é necessário conhecer as suas formas de transmissão. A
alternativa que apresenta a resposta correta é:
a) Transfusão de sangue, picada inseto e relação sexual sem preservativo.
b) Vasos sanitários, relação sexual sem proteção, agulhas e seringas contaminadas.
c) Transfusão de sangue, suor e saliva.
d) Relação sexual desprotegida, transfusão de sangue, uso de seringas e agulhas compartilhadas.
13- O controle do câncer de mama tem como objetivo a detecção precoce. Com base nessa afirmativa marque
a alternativa correta:
a) São fatores de risco: disfunções hormonais, multiparidade, a gestação precoce e a displasia mamária.
b) Mulheres que não menstruam não necessitam realizar o auto exame das mamas.
c) O auto exame das mamas deve ser realizado mensalmente, após a menstruação, período em que as
mamas não apresentam edemas.
d) Se a mulher realiza de forma correta o auto exame mensalmente está dispensada do exame ginecológico
de rotina.
14- Considera-se infração ____________________ a inobservância das normas dos Conselhos Federal e
Regional de Enfermagem.
a) ética
b) ética e disciplinar
c) disciplinar
d) administrativa
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15- Sobre a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde e dá outras providências, é incorreto afirmar:
a) 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.
b) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
c) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais,
para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes.
d) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.
16- Sobre a vacina da Hepatite B marque V para verdadeiro e F para falso nas afirmações:
( ) A vacina contra hepatite B pode ser administrada em qualquer idade e simultaneamente com outras
vacinas do calendário.
( ) A via de administração é subcutânea.
( ) As duas primeiras doses devem ser aplicadas com intervalo de um mês e a terceira seis meses após a p
rimeira. Caso o intervalo entre as doses tenha sido ultrapassado, há necessidade de recomeçar o esquema.
( ) Deve ser conservada entre +2°C e +8ºC. Depois de aberto o frasco-ampola a vacina poderá ser utilizada
até o final do prazo de validade
Marque a alternativa que apresenta a sequência correta:
a) V, V, F, F.
b) F, V, V, F.
c) V, F, F, V.
d) F, F, V, V.
17- Sobre a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e alterações que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências assinale a alternativa correta:
a) Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no
interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.
b) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até quatorze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre quatorze e vinte e um anos de idade.
c) A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda da guarda da criança ou
do adolescente pelos seus pais.
d) Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos dependendo do seu estado civil.
18- De acordo com as vias de administração de medicamentos, assinale a alternativa correta:
a) A via subcutânea é utilizada para ministrar medicamentos através da pele ou da mucosa.
b) A via respiratória produz absorção variável da substância. Também movimenta as substâncias através do
fígado, onde um sistema enzimático pode inativá-las antes que passem para a circulação sistêmica.
c) A via intramuscular permite a administração do medicamento diretamente em vários grupos musculares em
graus de profundidade variados.
d) A via oral é a via onde os medicamentos são absorvidos e distribuídos rapidamente por causa da grande
área de superfície e a rica rede capilar
19 - A alternativa que melhor descreve os sintomas da tuberculose pulmonar são:
a) tosse por três semanas ou mais, febre vespertina, perda de peso, sudorese noturna.
b) febre matinal, taquicardia, tosse por quinze dias ou mais, emagrecimento.
c) febre alta durante a noite, tosse com expectoração há mais de um mês, aumento abrupto de peso.
d) perda de peso, dispnéia, sibilos à ausculta e febre noturna.
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20- Em relação à Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências, é correto afirmar:
I - A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
II - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis
ao seu pleno exercício.
III - A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos
bens e serviços essenciais.
IV - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e
sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições
que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e
recuperação.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas I, II e IV estão corretas.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas I e III estão corretas.
d) Todas estão corretas.
PROVA: PORTUGUÊS
OBS: Não serão exigidas as alterações introduzidas pelo Decreto Federal 6.583/2008 - Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, alterado
pelo Decreto nº 7.875/2012 que prevê que a implementação do Acordo obedecerá ao período de transição de 1o de janeiro de 2009 a 31
de dezembro de 2015, durante o qual coexistirão a norma ortográfica atualmente em vigor e a nova norma estabelecida.”.

Cheiro bom, cheiro ruim: em busca do olfato perdido
Para grande parte dos animais, o olfato é o mais importante dos sentidos.
Para os humanos, ele não é menos primordial. Sentir o cheiro das coisas é tão importante que
somente nos damos conta disso quando nosso olfato, por alguma razão, desaparece. Na maioria das vezes
esse processo é lento e a pessoa nem percebe que está perdendo um sentido tão importante. Ao se
desconfiar disso, deve-se procurar o médico. Não há tratamento clínico específico, mas um treinamento para
recuperação do olfato que ele pode prescrever.
No exame clínico, o médico passa sob o nariz do paciente tiras de papel com cheiro e sem cheiro e
pergunta quantos odores diferentes ele sentiu. Pelas respostas, constata se o paciente está sentindo bem ou
mal os cheiros.
O olfato pode desaparecer por traumatismo craniano, tumores na cabeça, cirurgias no cérebro,
inalação frequente de substâncias tóxicas e certas disfunções orgânicas que afetam o funcionamento dos
órgãos sensoriais.
Uma equipe de especialistas franceses liderada por Thomas Hummel desenvolveu um treinamento em
que o paciente cheira frascos com diferentes odores duas vezes por dia, de manhã e à noite, durante pelo
menos quatro a seis semanas. Depois desse tempo, o olfato começa a voltar na maioria dos casos. Os que
não melhoram são submetidos a um tratamento mais intenso na clínica, com várias sessões de múltiplos
cheiros e testes repetidos à exaustão.
Este sentido tem uma particularidade que a visão e a audição não têm: ao contrário das células
oculares e auditivas, as olfativas se regeneram. O treinamento estimula as células nervosas e o centro
cerebral responsáveis pela transmissão e processamento da informação vinda das narinas.
É por isso que nosso nariz pode ser treinado para detectar odores, como os de perfumes e bebidas,
um trabalho muito bem remunerado nas grandes indústrias do setor. O custo do tratamento resume-se ao
médico e aos frasquinhos de vidro ou plástico contendo fitas de gaze com odores estimulantes. Às vezes, o
olfato do paciente volta sem nenhum tratamento. Em 10% a 20% dos casos, a volta ocorre antes ou muito
depois da média. Alguns casos são hereditários e não têm cura. Outros se devem à idade muito avançada e
também não têm cura. No restante, a reabilitação se dá entre quatro e seis semanas. [...]
(Sheila Lobato – disponível em revistaplaneta.terra.com.br – acesso em 15/09/2013-adaptado)
As questões a seguir referem-se ao texto acima:
21- De acordo com as informações apresentadas pelo texto, é INCORRETO afirmar que:
a) Cirurgias no cérebro podem fazer desaparecer o olfato.
b) As células olfativas não se formam novamente.
c) A inalação frequente de substâncias tóxicas pode fazer desaparecer o olfato.
d) Quando há perda do sentido do olfato, o mesmo nem sempre pode ser recuperado.
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22- Leia o trecho:
“...mas um treinamento para recuperação do olfato que ele pode prescrever...”
Sobre o pronome sublinhado acima pode-se dizer que:
a) Faz referência a um substantivo que será dito no texto mais à frente
b) Faz referência a um substantivo que já foi dito no texto
c) Não há como identificar a que ou a quem faz referência
d) Não faz referência alguma
23- Analise as afirmativas a seguir e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas:
( ) A separação silábica correta da palavra CHEIRO é: che-i-ro
( ) As palavras TRANSMISSÃO e FRASQUINHOS apresentam dígrafo.
( ) A palavra HUMANOS apresenta o mesmo número de letras e de fonemas
( ) De acordo com as regras da divisão silábica, o termo MAIS possui uma única sílaba.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) F – V – F – V.
b) V – F – V – F.
c) V – V – V – F.
d) F – V – V – V.
24- Assinale a alternativa que NÃO apresenta palavra da classe dos adjetivos:
a) “No exame clínico, o médico passa...”
b) “O treinamento estimula as células nervosas...”
c) “Na maioria das vezes esse processo é lento...”
d) “O custo do tratamento resume-se ao médico e aos frasquinhos...”
25- “Este sentido tem uma particularidade que a visão e a audição não têm: ao contrário das células oculares e
auditivas, as olfativas se regeneram.”
A palavra sublinhada no trecho acima pode ser substituída, sem que se altere o sentido do texto, por:
a) característica
b) certeza
c) impropriedade
d) generalidade
26- Leia o trecho a seguir e, em seguida, assinale a alternativa com a afirmação INCORRETA:
“Uma equipe de especialistas franceses liderada por Thomas Hummel desenvolveu um treinamento em que o
paciente cheira frascos com diferentes odores duas vezes por dia, de manhã e à noite, durante pelo menos
quatro a seis semanas.”
a) “Thomas Hummel” é um substantivo próprio e “equipe”, “frascos” e “odores” são substantivos comuns
b) em “à noite” foi usada crase porque é uma expressão adverbial feminina
c) “franceses” é um adjetivo pátrio
d) Há no trecho numerais ordinais
27- Considerando o significado no título do texto, as palavras “bom” e “ruim” são:
a) sinônimas
b) antônimas
c) semelhantes
d) conotativas
28- Quanto à análise sintática, assinale a alternativa cuja classificação dos termos sublinhados está
INCORRETA:
a) “..., a volta ocorre antes ou muito depois da média.” (verbo bitransitivo)
b) “O olfato pode desaparecer por traumatismo craniano.” (predicado verbal)
c)”... e pergunta quantos odores diferentes ele sentiu.” (sujeito simples)
d) “Não há tratamento clínico específico,...” (adjunto adverbial)
29- As palavras “razão”, “vezes” e “gaze” são escritas com a letra Z. Das palavras a seguir, uma dupla está
escrita de forma incorreta. Assinale-a:
a) rodízio-cauterizar
b) assaz - proeza
c) contuzão - eutanázia
d) granizo -catequizar
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30- Em “Às vezes, o olfato do paciente volta sem nenhum tratamento.” a vírgula foi empregada com o objetivo
de:
a) separar o sujeito do predicado
b) separar o vocativo
c) separar o adjunto adverbial antecipado
d) separar uma enumeração
PROVA: LEGISLAÇÃO
Responda a questão nº 31 com base na Lei Federal 8.429/92: Lei da Improbidade Administrativa.
31- A respeito do tema “Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial”, marque “V” se a assertiva for
verdadeira e “F” se for falsa. Após, assinale a alternativa que contém as respostas corretas:
( ) Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada
investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.
( ) O Ministério Público, se não intervir no processo judicial como parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal
da lei, sob pena de nulidade.
( ) A rejeição à representação de instauração de investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade, desde que feita por despacho fundamentado pela autoridade administrativa, impede a posterior
representação ao Ministério Público.
a) V, V, F.
b) F, V, V.
c) F, F, V.
d) V, F, F.
De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Barão, e suas alterações, responda a questão 32.
32- O Município poderá instituir os seguintes tributos:
I - impostos;
II – taxas, em razão de exercício do poder de policia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de servidores
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;
III – contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;
IV- contribuição para o custeio da iluminação pública.
Quais estão corretas?
a) Apenas I, II e III.
b) Apenas I, III e IV.
c) Apenas II e IV.
d) Todas estão corretas.
Responda as questões 33 a 35 de acordo com a Constituição Federal de 1988 e suas alterações.
33- São brasileiros naturalizados:
a) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze
anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira;
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço
da República Federativa do Brasil;
c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em
repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer
tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;
d) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não
estejam a serviço de seu país.
34- Sobre direitos políticos, assinale a alternativa correta:
a) A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto indireto.
b) Qualquer estrangeiro pode alistar-se como eleitor.
c) O voto é facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 (setenta) anos e os maiores de 16 (dezesseis) e
menores de 18 (dezoito) anos.
d) Durante o serviço militar obrigatório, os conscritos devem comparecer à eleição para votar como todos os
demais cidadãos brasileiros, sob pena de incidir em pena de multa.
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35- A respeito da associação profissional ou sindical prevista na Constituição Federal de 1988, assinale a
alternativa correta:
a) É obrigatória a filiação ao sindicato da respectiva classe.
b) É facultativa a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.
c) Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em
questões judiciais ou administrativas.
d) O aposentado filiado tem direito a votar nas organizações sindicais, mas não pode ser votado.
Responda as questões de nº 36 a 40 com base na Lei Municipal n° 1.182/2006, que dispõe sobre o
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Barão/RS.
36- _____________ é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor
do padrão fixado em lei.
a) Remuneração
b) Vencimento
c) Gratificação
d) Adicional
37- Leia as assertivas abaixo atribuindo “V” (verdadeira) ou “F” (falsa) e, após, assinale a alternativa que
contém a sequência correta.
( ) O servidor terá direito a repouso remunerado, num dia de cada semana, preferencialmente aos domingos,
bem como nos dias feriados civis e religiosos.
( ) Na hipótese de servidores com remuneração por produção, peça ou tarefa, o valor do repouso
corresponderá ao total da produção da semana, dividido pelos dias úteis da mesma semana.
( ) Perderá a remuneração do repouso o servidor que tiver faltado, sem motivo justificado, ao serviço durante
a semana, mesmo que em apenas um turno.
( ) Nos serviços públicos ininterruptos poderá ser exigido o trabalho nos dias feriados civis e religiosos,
hipótese em que as horas trabalhadas serão pagas com acréscimo de cem por cento, salvo a concessão de
outro dia de folga compensatória.
a) V – F – V – V.
b) V – V – V – F.
c) F – F – V – V.
d) V – V – F – V.
38- Assinale a alternativa em que não é considerada vantagem para o servidor:
a) indenizações;
b) gratificações e adicionais;
c) auxílio para diferença de caixa;
d) adicional noturno.
39- Leia as assertivas a seguir e, após, assinale a alternativa que contém a sequência correta para o
preenchimento das lacunas.
A ação disciplinar prescreverá:
I - em ______ anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria e
disponibilidade, ou destituição de função de confiança;
II - em ______ anos, quanto à suspensão; e
III - em _________dias, quanto à advertência.
a) cinco – dois - cento e oitenta
b) três – três - cento e vinte
c) cinco – quatro - duzentos
d) dois – dois - cento e cinquenta
40- Após cada _______ anos ininterruptos de serviço prestado ao Município, a contar da investidura em cargo
de provimento efetivo, o servidor fará jus a licença prêmio de ____ meses, mesmo que esteja no exercício
de cargo em comissão ou função gratificada.
a) dois – cinco
b) cinco – seis
c) dez – doze
d) cinco – três
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