CADERNO DE QUESTÕES

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ

DATA: 17/05/2009 - DOMINGO - TARDE - 15:30 hs
CARGO: M27 - Técnico em Enfermagem
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O Caderno de Questões contém 40 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).
1. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento e
cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações
posteriores.
2. A prova objetiva terá duração de 3 horas incluído neste tempo o preenchimento do Cartão de Respostas.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas, por erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de
mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados
do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões.
7. Você só poderá levar o próprio Caderno de Questões faltando 30 minutos para o término do horário da
prova, conforme Edital do Concurso.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão
de Respostas.
11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça seus
pertences.
12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no site www.funcab.org, no dia
19/05/2009, conforme estabelecido no Cronograma Previsto.

BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA

5. Assinale a alternativa em que as duas palavras estão
igualmente corretas quanto à separação silábica.

Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 3.

A)
B)
C)
D)
E)

“Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis
anos; era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, e, com
certeza a mais voluntariosa. Não digo que lhe coubesse a
primazia da beleza, entre as mocinhas do tempo, porque isto
não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e
fecha os olhos às sardas e espinhas; mas também não digo
que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não.
Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele
feitiço, precário e eterno, que o indivíduo passa a outro
indivíduo, para os fins secretos da criação. Era isto Virgília, e
era clara, muito clara, faceira, ignorante, pueril, cheia de uns
ímpetos misteriosos; muita preguiça e alguma devoção, –
devoção ou talvez medo; creio que medo.”

im – pa – c – to / es – tru – tu – ra;
cou – be – sse / ig – no – ran – te;
pa – ís / pais;
mis – te – ri – o – sa / in – di – ví – du – o;
con – sci – ên – cia / ma – cu – lãs – se.

6. No que diz respeito à concordância, assinale a opção
correta.

(Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis (fragmento
do cap. XXVII))

A)
B)
C)
D)
E)

1. Nesta passagem, Machado de Assis nos apresenta um
perfil de sua heroína através do uso de:

7. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a opção que
mostra a figura de linguagem presente.

A)
B)
C)
D)
E)

“No aconchego
Do claustro, na paciência e no sossego,
Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!”

substantivos;
comparações;
adjetivação;
verbos;
eufemismos.

(Olavo Bilac)

A)
B)
C)
D)
E)

2. É correto afirmar que o narrador – aquele que conta a
história – apresenta-se:
A)
B)
C)
D)
E)

ausente;
inconsciente;
na terceira pessoa do discurso;
na primeira pessoa do discurso;
inconsequente.

(
(
(
(
(

destacar vocativos;
separar os apostos;
enumerar itens;
separar palavras repetidas;
separar termos da mesma classe e função.

A)
B)
C)
D)
E)

)
)
)
)
)

Os inimigos estavam cara à cara.
Não irei hoje à cidade.
Cheguei às cinco horas.
Não compareço a festas públicas.
Preferiu morrer a entregar-se.
F – V – F – V – F;
F – V – V – F – V;
V – V – V – F – F;
V – F – F – V – V;
F – V – V – F – F.

9. Observe as frases e assinale a opção correta.

4. Ao analisar a frase: “Se beber, não dirija.” – vinculada às
propagandas de bebidas alcoólicas, percebe-se que ela
exprime uma circunstância de:
A)
B)
C)
D)
E)

polissíndeto;
hipérbole;
hipérbato;
pleonasmo;
metáfora.

8. Analise nas frases abaixo, a correta utilização do acento
indicativo da crase, marcando V para as certas e F para as
erradas. Assinale a seguir a alternativa que apresenta a
sequência correta, de cima para baixo:

3. No trecho “Era isto Virgília, (...) faceira, ignorante, pueril,
(...)”, a vírgula está sendo utilizada para:
A)
B)
C)
D)
E)

Vinte e quatro horas não são muito.
Um ou outro vagalume tornavam mais vasta a escuridão.
Aluga-se casas.
Mas, sem dúvidas haveria algumas noites para o amor.
Hoje existe muitas meninas que deixariam de brincar para
namorar.

O não ____________ da lei implicará em multa.
A _______________ do cinema será às 22h.
O funcionário ______________ o cliente usando
xingamentos.
A polícia ______________ drogas enquanto fazia uma 'blitz'.

condição;
negação;
afirmação;
meio;
modo.

A)
B)
C)
D)
E)
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comprimento / seção / destratou / aprendeu;
cumprimento / seção / destratou / apreendeu;
comprimento / sessão / distratou / apreendeu;
comprimento / seção / distratou / aprendeu;
cumprimento / sessão / destratou / apreendeu.

15. No Microsoft Office Word 2003, qual a ferramenta que
permite combinar duas ou mais células na mesma linha ou
coluna em uma única célula?

10. Marque a alternativa em que o pronome está sendo
utilizado de maneira INCORRETA.
A)
B)
C)
D)
E)

Trata-se de uma tremenda confusão.
Dar-lhe-emos novas tarefas pela manhã.
Todos chegaram e esperaram-nos na varanda.
O Brasil joga hoje, segundo me disseram.
Ninguém chamou-o aqui.

A)
B)
C)
D)
E)

Converter;
Excluir células;
Inserir células;
Dividir células;
Mesclar células.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
16. No Microsoft Office Outlook 2003, para ocultar os nomes
dos destinatários no envio de uma mensagem, qual campo da
mensagem deverá ser preenchido com os nomes destes
destinatários?

11. Sobre as senhas de acesso utilizadas no Windows XP, é
INCORRETO afirmar que:
A) senha é a medida de segurança utilizada para restringir
os nomes de logon em contas de usuários e o acesso aos
sistemas e recursos do computador;
B) uma senha da rede é usada para fazer logon no Windows.
Ao acessar o Windows, automaticamente o usuário terá
acesso à rede do computador;
C) uma senha é uma sequência de caracteres que deve ser
fornecida antes de um acesso ser autorizado;
D) uma senha pode ser constituída de letras, números e
símbolos;
E) senha de usuário é a senha armazenada em cada conta
de usuário.

A)
B)
C)
D)
E)

17. No Microsoft Office Excel 2003, qual alternativa NÃO
representa uma funcionalidade do corretor e verificador
ortográfico?
A) Adicionar palavras a um dicionário ortográfico
personalizado;
B) Consultar palavras no dicionário de sinônimos;
C) Realizar análise sintática de fórmulas;
D) Sugerir substituições para palavras incorretas;
E) Alternar dicionários.

12. Qual é a ferramenta do Microsoft Office Excel 2003 que
permite manter visíveis alguns dos dados enquanto o usuário
efetua a rolagem de uma planilha?
A)
B)
C)
D)
E)

Congelar painéis;
Ocultar;
Organizar;
Quebra de página;
Formatar linha.

18. Qual das alternativas NÃO representa uma solução para
facilitar o registro e localização de seus sites mais
acessados?
A)
B)
C)
D)
E)

13. Qual é a ferramenta do Microsoft Office mais adequada
para efetuar cálculos, analisar informações e gerenciar listas?
A)
B)
C)
D)
E)

Assunto;
Para;
Cc;
Cco;
corpo do email.

Excel;
Word;
Internet Explorer;
Project;
Office Calc.

Adicioná-los à lista Favoritos;
Adicioná-los à barra de Links;
Consultá-los na lista Histórico;
Utilizar a ferramenta “Localizar nesta página”;
Transformá-los em um conjunto de guias da Home Page.

19. Qual alternativa representa uma forma ágil para
aprimorar os resultados da busca em provedores de
pesquisas no Internet Explorer?
14. No Microsoft Office Word 2003, o botão “Justificar” serve
para ajustar o espaçamento:

A) Use sinônimos ou termos alternativos na pesquisa;
B) Use categorias ao invés de uma palavra específica;
C) Evite informar um site ou domínio específico no campo de
busca, seguido do termo da pesquisa que você está
procurando;
D) Procure utilizar palavras comuns como “um”, “meu” ou
“o”;
E) Evite o uso de aspas já que a mesma limita os resultados
da pesquisa apenas às páginas da web que contiverem a
frase exata especificada.

A) horizontal de modo que o texto fique alinhado
uniformemente somente do lado direito;
B) vertical de modo que o texto fique alinhado ao longo das
margens superior e inferior;
C) vertical de modo que o texto fique alinhado
uniformemente ao centro;
D) horizontal de modo que o texto fique alinhado
uniformemente somente do lado esquerdo;
E) horizontal de modo que o texto fique alinhado
uniformemente ao longo das margens esquerda e direita.
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20. No Word, você pode realizar rapidamente as tarefas
executadas com frequência, usando teclas de atalho. Qual a
função executada ao se pressionar as teclas “CTRL” e “X”
simultaneamente, na versão em português do Microsoft
Office Word 2003?
A)
B)
C)
D)
E)

23. São consideradas doenças e agravos de notificação
imediata, em caso suspeito ou confirmado de:
A)
B)
C)
D)
E)

Copiar;
Recortar;
Colar;
Localizar;
Ir para.

AIDS e Tétano Neonatal;
Difteria e Influenza Humana;
Hantaviroses e Doença de Chagas;
Raiva Humana e Leptospirose;
Influenza Humana por novo subtipo e Poliomielite.

24. O Sistema que tem como proposta formular instrumentos
básicos que possibilitem ao gestor planejar ações e serviços
capazes de promover, proteger e recuperar a saúde da
população é:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A)
B)
C)
D)
E)

21. O Sistema de Informações sobre Mortalidade
proporciona a produção de estatísticas de mortalidade e a
construção de indicadores de saúde que subsidiam a
avaliação e o planejamento de ações e programas pelos
gestores na área da Saúde. O fluxo de informações da
Declaração de Óbito (DO) preconizado pelo Ministério da
Saúde é:

SI-PNI;
PLANEJASUS;
SIAB;
SINASC;
TABNET.

25. O Sistema de Informação do Programa Nacional de
Imunizações é formado por um conjunto de sistemas. É
correto afirmar que:

A) a Unidade Notificadora entrega a 1ª via da DO à família;
anexa a 2ª via ao prontuário do falecido e encaminha a 3ª
via ao setor responsável pelo processamento dos dados
nas instâncias municipal ou estadual;
B) a Unidade Notificadora entrega a 1ª via da DO à família;
encaminha a 2ª via ao setor responsável pelo
processamento dos dados nas instâncias municipal ou
estadual e anexa a 3ª via ao prontuário do falecido;
C) a Unidade Notificadora encaminha a 1ª via da DO ao setor
responsável pelo processamento dos dados nas
instâncias municipal ou estadual; entrega a 2ª via da DO à
família e anexa a 3ª via ao prontuário do falecido;
D) a Unidade Notificadora entrega a 1ª via da DO à família;
encaminha a 2ª via ao setor responsável pelo
processamento dos dados na instância federal; anexa a
3ª via ao prontuário do falecido;
E) a Unidade Notificadora encaminha a 1ª via da DO ao setor
responsável pelo processamento dos dados nas
instâncias municipal ou estadual; anexa a 2ª via ao
prontuário do falecido e entrega a 3ª via da DO à família.

A) O SICRIE, o EAPV e o API compõem o Sistema de
Informação do Programa Nacional de Imunizações;
B) O SICRIE, o PAIS e o DATASUS compõem o Sistema de
Informação do Programa Nacional de Imunizações;
C) O SICRIE, o SINAN e o AIU compõem o Sistema de
Informação do Programa Nacional de Imunizações;
D) O SICRIE, o SIGTAB e o SINASC compõem o Sistema de
Informação do Programa Nacional de Imunizações;
E) O SICRIE, o API e o SIPAR compõem o Sistema de
Informação do Programa Nacional de Imunizações.

26. O banho no leito, realizado em doentes acamados:
A) favorece comodidade para que o paciente não saia do
leito;
B) promove conforto e bem-estar, estimula a circulação,
favorece a transpiração e remove odores
desagradáveis;
C) é o mesmo que banho de aspersão, favorecendo bemestar ao paciente;
D) só pode ser feito pelo Técnico em Enfermagem, que é o
profissional mais próximo do paciente e em quem ele
confia;
E) auxilia o paciente no autocuidado.

22. A Portaria n° 3.237/GM, de 24/12/2007 aprova as normas
de execução e de financiamento da assistência farmacêutica
na atenção básica em saúde como parte da Política de
Assistência Farmacêutica do SUS. O Ministério da Saúde
define como Elenco de Referência:
A) medicamentos e insumos complementares para a
Assistência Farmacêutica na Atenção Básica em Saúde;
B) medicamentos e insumos complementares para a
Assistência Neonatal;
C) medicamentos e insumos destinados a atender
exclusivamente ao Programa de Saúde da Família;
D) medicamentos e insumos que se destinam a atender aos
agravos prevalentes e prioritários da Atenção Básica à
Saúde;
E) medicamentos e insumos que se destinam a atender aos
surtos de doenças na Atenção Básica à Saúde.
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30. Para exercer legalmente sua função no país, o Técnico
em Enfermagem deve estar registrado em qual órgão de
classe?

27. A administração de medicamentos é uma função
terapêutica da enfermagem que exige cuidados específicos
de enfermagem. Dentre as regras e instruções para a
administração de medicamentos é correto afirmar que:

A) Conselho Regional de Enfermagem na área onde ocorre
o exercício profissional;
B) União Nacional dos Auxiliares de Enfermagem;
C) União Nacional dos Auxiliares e Técnicos de
Enfermagem;
D) União Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem
do local onde está trabalhando;
E) Conselho Federal de Enfermagem.

A) todo medicamento pode ser tocado com a mão;
B) mesmo em caso de dúvida deve-se ministrar o
medicamento prescrito;
C) após seu preparo, o medicamento deve ser mantido em
recipiente fechado e rotulado com o nome do paciente,
dose, número do leito, assinatura de quem preparou e
data;
D) ministrar medicamentos preparados por outros
profissionais é uma prática aceitável;
E) recomenda-se administrar medicamentos via oral a
pacientes inconscientes.

31. A Assistência Farmacêutica é um conjunto de ações
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde por
meio da promoção do acesso da população aos
medicamentos e do seu uso racional. Essas ações têm por
finalidade:

28. São consideradas vantagens do aleitamento materno:
A) É completo do ponto de vista nutricional, favorece a
ligação mãe-filho, ausência de contaminação no preparo.
B) Não proporciona a contração uterina, a digestão do leite
materno pela criança é mais difícil, ausência de
contaminação no preparo.
C) Proporciona menor incidência de infecções respiratórias
na criança, a temperatura do leite varia com a
temperatura ambiente, a digestão do leite materno pela
criança é mais difícil.
D) A digestão do leite materno pela criança é mais fácil,
favorece a incidência de anemia na criança, ausência de
contaminação no preparo.
E) Favorece a incidência de doenças respiratórias, ausência
de contaminação, favorece a contração uterina.

A) só pode ser feito pelo Auxiliar de Enfermagem, que é o
profissional mais próximo do paciente e em quem ele
confia;
B) promover conforto, bem-estar, a população idosa que
necessite de medicamentos;
C) desenvolver pesquisas apenas na área de distribuição de
medicamentos;
D) obrigar o paciente a tomar os medicamentos prescritos;
E) programação, aquisição, distribuição e avaliação de
medicamentos na perspectiva de melhoria da qualidade
de vida da população.

32. Ao Técnico em Enfermagem cabe, principalmente:
A) exercer atividades de nível superior de caráter repetitivo;
B) realizar ações de assistência de enfermagem a pacientes
graves, em estado crítico;
C) participar da orientação e supervisão do trabalho da
equipe de enfermagem;
D) participar da programação da Assistência de
Enfermagem;
E) realizar o planejamento da Assistência de Enfermagem.

29. O Programa Nacional de DST / AIDS tem por missão
reduzir a incidência de DST e HIV/AIDS. Para isso promove
ações de promoção, prevenção e redução de agravos que
são:
A) Distribuição de preservativos, de medicamentos
antiretrovirais e para tratamento de outras DST,
campanhas informativas a população e grupos
vulneráveis.
B) Dispensa o uso de preservativos, distribuição de
medicamentos antiretrovirais e para tratamento de outras
DST, não restringe a quantidade de parceiros.
C) Campanhas informativas restritas ao grupo de pessoas
vulneráveis, para a distribuição de medicamentos as
pessoas não necessitam comprovar acometimento de
qualquer DST ou AIDS, incentivo ao uso de preservativos.
D) Gestantes não tem prioridade no tratamento com
antiretrovirais, campanhas informativas a população em
geral, incentivo ao uso de preservativos.
E) Distribuição de preservativos e campanhas informativas
apenas a grupos vulneráveis.

33. A tricotomia, deve ser realizada:
I.

Se solicitada, até duas horas antes da cirurgia, com
ampla área de abrangência.
II. Usar barbeador descartável com lâmina afiada, no
sentido do crescimento dos pêlos.
III. Doze horas antes da cirurgia e somente no local da
incisão cirúrgica.
IV. Se solicitada, até duas horas antes da cirurgia e somente
no local da incisão cirúrgica.
Das afirmativas acima estão corretas apenas:
A)
B)
C)
D)
E)
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II e IV;
I e III;
I, II e IV;
I, II;
I e IV.

34. O Técnico em Enfermagem ao participar do processo de
prevenção e controle das infecções hospitalares tem sua
atuação voltada para:

37. O Sr. José deu entrada no Pronto Socorro Municipal com
diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio. Quais cuidados de
enfermagem devem ser realizados imediatamente?

A) o uso de material descartável em procedimentos
invasivos e lavagem das mãos;
B) a utilização de técnicas assépticas em procedimentos
invasivos e não lavar as mãos após cada procedimento;
C) a não utilização de equipamento de proteção individual no
manuseio de materiais contaminados e utilização apenas
da técnica de lavagem das mãos;
D) a permissão do fluxo indiscriminado de visitas aos
pacientes, não controlando a lavagem das mãos dos
visitantes antes e depois do contato com o paciente;
E) a elaboração de treinamento sobre procedimentos de
infecção hospitalar.

A) Puncionar acesso venoso em via calibrosa e oferecer
oxigenação contínua.
B) Estimular atividades que requerem esforço físico e
monitorar os sinais vitais a cada 30 minutos.
C) Oferecer dieta leve e hipossódica, deixar disponível
materiais e medicamentos a serem utilizados em caso de
parada cárdio-respiratória.
D) Manter vias aéreas superiores permeáveis e estimular a
deambulação.
E) Manter o paciente em observação por 2 horas e após este
período liberá-lo para casa.

38. Um paciente com venóclise pode apresentar as seguintes
anormalidades:

35. É correto afirmar que as anotações de enfermagem são
especialmente importantes porque:

A)
B)
C)
D)
E)

A) pouco contribuem na comunicação entre os profissionais
da equipe sobre o tratamento realizado;
B) oferecem subsídios para avaliação da qualidade da
assistência prestada;
C) fornecem poucas informações sobre a evolução do
tratamento dos pacientes;
D) podem apresentar rasuras, rubrica e carimbo do
profissional que realizou o cuidado de enfermagem;
E) em circunstâncias ético-legais, as anotações oferecem
pouco respaldo a quem as executa.

acesso permeável, embolia e choque anafilático;
infiltração cutânea, temperatura baixa e dor;
febre, flebite e obstrução do escalpe ou jelco;
tremores, irritabilidade, acesso permeável;
flebite, acesso permeável, infiltração cutânea.

39. O Ministério da Saúde considera como sintomas
característicos da Dengue Clássica:
A)
B)
C)
D)
E)

36. São fatores condicionantes e determinantes para a
saúde:
Alimentação, moradia, saneamento básico, meio
ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer, e
bens e serviços essenciais.
II. Moradia própria, renda maior que dois salários mínimos,
transporte próprio, educação de nível superior.
III. Trabalho com carteira assinada, renda superior a quatro
salários mínimos, moradia própria, transporte próprio,
educação de nível superior.

febre acima de 39°C, petéquias e convulsões;
falência circulatória, vômitos e irritabilidade;
convulsões, choque e vômitos;
febre acima de 39°C, dor retro-orbital e mialgia;
artralgia, choque e convulsões.

I.

40. De acordo com o calendário básico de vacinação do
Ministério da Saúde, são consideradas vacinas de rotina da
criança, do nascimento ao primeiro mês de vida:
A) Sarampo, Haemophilus influenzae tipo b, Sabin;
B) Sabin, Hepatite B 1ª e 2ª dose, Varicela;
C) Haemophilus influenzae tipo b, Tríplice Bacteriana,
Hepatite B 2ª dose;
D) BCG-ID7, Tríplice Viral, Hepatite B 1ª dose;
E) BCG-ID, Hepatite B 1ª e 2ª dose.

Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I e III são verdadeiras;
Apenas II é verdadeira;
Apenas II e III são verdadeiras;
Apenas I e II são verdadeiras;
Apenas I é verdadeira.
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