ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA

CONCURSO PÚBLICO
PROVA PARA CARGO DE:

Técnico em Enfermagem

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE
* Neste Caderno de Questões, você encontra:
- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de Português
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de
Respostas.
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação
do candidato.
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale
mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seus Cartões de Respostas
pois em hipótese alguma eles serão substituídos, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as
instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 23/04/2012, no site www.acaplam.com.br.
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso
Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA de 10/02/2012, e suas retificações.
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a
mesma.
BOA PROVA!!

Data: 22 de Abril de 2012

PARTE I – TÉCNICO EM ENFERMAGEM
01 - Assinale a alternativa que corresponde à responsável
pelo Processo de Enfermagem baseado na Teoria das
Necessidades Humanas básicas:
A) Wanda Horta
B) Brunner
C) Dorothea Orem
D) Anna Nery
E) Florence Nightingale
02 - De acordo com a Lei 7498/86, do Exercício
Profissional da Enfermagem, qual das atividades a seguir é
de competência do Técnico de Enfermagem:
A) Direção dos serviços de enfermagem e de suas
atividades técnicas e auxiliares nas empresas
prestadoras desses serviços
B) Organizar a programação da assistência de
Enfermagem
C) Executar ações assistenciais de Enfermagem,
inclusive as privativas do Enfermeiro, observado o
disposto no Parágrafo único do Art. 11 da Lei
7498/86
D) Não participar da equipe de saúde
E) Participar da orientação e supervisão do trabalho de
Enfermagem em grau auxiliar
03 - Assinale a alternativa que corresponde a Lei Orgânica
da Saúde:
A) 8142/90
B) 7498/86
C) 8080/90
D) 7498/90
E) 8142/86
04 - O médico Oswaldo Cruz prestou grande contribuição
no início do Século XX, combatendo doenças de grande
importância para a Saúde Pública. Assinale quais as
principais doenças combatidas por Oswaldo Cruz naquela
época?
A) Febre Amarela, Tuberculose e Varíola
B) Peste Bubônica, Febre Amarela e Varíola
C) Peste Bubônica e Febre Amarela
D) Tuberculose, Hanseníase e Varíola
E) Peste Bubônica e Varíola
05 - A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa que
atinge a pele e os nervos periféricos. Qual das alternativas
seguintes não corresponde a uma das formas da hanseníase?
A) Virchowiana
B) Tuberculóide
C) Indeterminada
D) Discreta
E) Neural pura
06 - De acordo com o Ministério da Saúde, qual o tempo
mínimo de tratamento da Hanseníase Paucibacilar:
A) 12 meses
B) 2 meses
C) 6 meses
D) 4 meses
E) 1 mês

07 - Qual dos medicamentos a seguir não faz parte do
Esquema Básico de tratamento da Tuberculose Pulmonar?
A) Etambutol
B) Rifampicina
C) Isoniazida
D) Pirazinamida
E) Clofazimina
08 - Qual das seguintes doenças é considerada autoimune?
A) Hepatite B
B) Mononucleose
C) Carbúnculo
D) Psoríase
E) Meningite meningocócica
09 - Qual o gotejamento correto para infundir 2,5 litros de
soro em 12 horas?
A) 12 gts/min
B) 42 gts/min
C) 69 gts/min
D) 26 gts/min
E) 57 gts/min
10 - De acordo com as Novas Diretrizes da Sociedade
Americana de Cardiologia, qual dos procedimentos não é
prioritário realizar no Suporte Básico de Vida, em uma
vítima de Parada Cardiorrespiratória?
A) Respiração boca-a-boca
B) Iniciar compressões torácicas
C) Abertura de vias aéreas
D) Chamar socorro
E) Folgar as roupas da vítima
11 - A partir de quantas semanas de gestação o bebê é
considerado à termo?
A) 40 semanas
B) 30 semanas
C) 32 semanas
D) 37 semanas
E) 42 semanas
12 - Qual a insulina que possui ação mais lenta?
A) Regular
B) Regular combinada
C) NDH crônica
D) Regular crônica
E) NPH
13 - Em um paciente com sinais de choque pirogênico, qual
o principal sinal vital a ser aferido?
A) Pressão arterial
B) Pulso
C) Respiração
D) Temperatura
E) Pressão venosa central
14 - Qual a via de administração da Vitamina K, que não
deve ser realizada em hipótese nenhuma?
A) Subcutânea
B) Intradérmica
C) Oral
D) Intramuscular
E) Endovenosa

15 - Em uma prescrição médica onde foi solicitado realizar
uma pulsoterapia, significa que:
A) Será infundida uma grande quantidade de
medicamento em curto espaço de tempo
B) Será infundida uma pequena quantidade de
medicamento em longo espaço de tempo
C) Será realizada uma punção venosa em veia
braquial
D) Será realizada uma punção arterial
E) Será colocado um soro Ringer Simples em Bomba
de Infusão
16 - Assinale a alternativa que se relaciona à doença que
ficou conhecida popularmente como Mal da Vaca Louca:
A) Vírus
B) Príon
C) Bactéria
D) Fungo
E) Líquen
17 - São doenças que atingem o Sistema Neurológico,
exceto?
A) Psoríase
B) Lúpus Eritematoso Sistêmico
C) Esclerose múltipla
D) Epilepsia
E) Acidente Vascular Encefálico
18 - Assinale a alternativa que se refere a um medicamento
usado como diurético?
A) Heparina
B) Vitamina K
C) Metoclopramida
D) Furosemida
E) Sinvastatina
19 - Para um paciente que apresenta episódios de vômitos,
qual o medicamento que deve ser procurado pelo Técnico de
Enfermagem na prescrição médica, para ser administrado?
A) Butilbrometo de Escopolamina
B) Soro fisiológico
C) Furosemida
D) Captopril
E) Metoclopramida
20 - De acordo com o Calendário Básico de vacinação da
Criança, do Ministério da Saúde, com qual idade deve ser
administrada a 2ª dose da vacina Tríplice Viral?
A) 4 anos
B) 15 meses
C) 2 meses
D) 12 meses
E) 6 meses
21 - São doenças prevenidas com a vacina Tetravalente,
exceto:
A) Difteria
B) Tétano
C) Coqueluche
D) Caxumba
E) Meningite

22 - Na Estratégia de Saúde da Família, a região localizada
em uma área delimitada, onde são realizadas ações de
promoção à saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de
doenças e agravos mais frequentes é chamada de:
A) Microárea
B) Região de vigilância
C) Área adscrita
D) Área de risco
E) Centro de Saúde
23 - Assinale a alternativa que corresponde a uma atribuição
específica do Agente Comunitário de Saúde:
A) Visita domiciliar
B) Cadastramento das famílias
C) Ações de educação em saúde
D) Escutar e acolher o usuário
E) Avaliação
24 - Quantos são os estágios da úlcera por pressão?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
E) 5
25 - Qual o nome da Escala usada para classificação de risco
de desenvolvimento de úlceras por pressão?
A) Escala de Pauling
B) Escala de Glasgow
C) Escala de ferimentos graves
D) Escala de procedimentos especiais
E) Escala de Braden
26 - São fases pelas quais podem passar o paciente terminal,
exceto:
A) Negação
B) Barganha
C) Aceitação
D) Resignação
E) Raiva
27 - Em que situação ficarão as pupilas de um paciente após
o óbito?
A) Miose
B) Isocóricas
C) Midríase
D) Isotônicas
E) Fechadas
28 - Um paciente adulto que apresenta os seguintes
resultados de sinais vitais: Pressão arterial 80x50 mmHg,
Temperatura 36,7oC, Pulso 60 bpm e respiração 15 mrpm
está, respectivamente:
A) Normotenso, hipertérmico, normocárdico e
bradpneico
B) Hipotenso,
normotérmico,
bradicárdico
e
bradpneico
C) Hipotenso, normotérmico, normocárdico e
eupneico
D) Bradpneico, normocárdico, normotérmico e
hipotenso
E) Eupneico,
normocárdico,
normotérmico
e
normotenso

PARTE II – PORTUGUÊS
As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte:
AS FORMIGAS
Foi a coisa mais bacana a primeira vez que as formigas
conversaram com ele. Foi a que escapuliu da procissão que
conversou: ele estava olhando para ver aonde que ela ia, e aí
ela falou para ele não contar pro padre que ela tinha
escapulido - o padre ele já tinha visto que era o formigão da
frente, o maior de todos, andando posudo.
Isso aconteceu numa manhã de muita chuva em que ele
ficara no quentinho das cobertas, com preguiça de se
levantar, virado para o outro canto, observando as formigas
descendo em fila na parede. Tinha um rachado ali perto por
causa da chuva, era de lá que elas saíam, a casa delas.
Toda manhã aquela chuva sem parar, pingando na lata
velha lá fora no jardim, barulhinho gostoso que ele ficava
ouvindo, enrolado no cobertor, olhando as formigas e
conversando com elas, o quarto meio escuro, tudo escuro de
chuva.
A conversa ficava interessante quando ele lembrava de
perguntar uma porção de coisas, e elas também
perguntavam pra ele. (Conversavam baixinho, para os
outros não escutarem.) Mas às vezes não lembrava nada
para conversarem, e ficava chato, ele acabava dormindo formiga tinha hora que era feito gente mesmo.
O bom é que ninguém precisava gritar, nem também
mentir, como as pessoas estavam sempre fazendo. E
também poder ficar olhando assim, sem falar nada, só
olhando, sem precisar falar. Gente, se tinha outra perto, logo
uma tinha que falar, ninguém aguentava ficar calado: vaca
amarela, pulou a janela, cagou na tigela, mexeu, mexeu,
quem falar primeiro, come a bosta dela: logo uma falava ou
ficava fazendo hum hum e ria - ninguém aguentava. Ficar
assim olhando, tão bom que nem sabia direito se estava
acordado mesmo ou sonhando, as formigas uma atrás da
outra, descendo, a fila certinha.
Uma tarde entrou no quarto e viu a mancha de cimento
novo na parede, brutal, incompreensível.
- Pra quê que o senhor fez isso? Pra quê que o senhor fez
assim com minhas formigas?
O pai não entendia, e o menino chorando, chorando.
Então o pai deu no espalho. Mas a mãe pediu para ele ter
paciência: nesse tempo de chuva as crianças ficam muito
excitadas porque não podem sair à rua e não têm onde
brincar.
De manhã o menino acordava e olhava para a mancha de
cimento na parede. Ficava olhando, até que sentia um bolo
na garganta, e cobria a cabeça com o cobertor.
VILELA, Luiz. Tarde da noite. São Paulo:
Ática, 1988. p. 128-9.

29- Das afirmações seguintes:
I – No texto há um narrador-observador, ou seja, que narra
fatos dos quais não participa.
II – Os termos “a coisa mais bacana”, “escapuliu”, “o
formigão” e “andando posudo” caracterizam a linguagem
coloquial.
III – “Escapuliu”, “andando posudo” e “formigão” é uma
linguagem própria do narrador.
A) Estão corretos os itens I e II.
B) Estão corretos os itens I e III.
C) Estão corretos os itens II e III.
D) Todos estão corretos.
E) Apenas o item I está correto.
30- Das afirmações seguintes:
I – A palavra “ISSO” aparece duas vezes no texto sendo que no
primeiro caso refere-se ao conserto da rachadura da parede,
evidenciado pela mancha de cimento novo.
II – “a primeira vez que”, “toda manhã” e “uma tarde” são
marcações de tempo, capazes de informar a duração dos fatos
na narrativa.
III – Quando o menino diz “minhas formigas”, há uma relação
de posse entre a pessoa que fala e as formigas.
A) Apenas os itens I e III estão corretos.
B) Apenas os itens II e III estão corretos.
C) Apenas os itens I e II estão corretos.
D) Todos estão corretos.
E) Apenas o item III está correto.
31 – No trecho:
“Toda manhã aquela chuva sem parar, pingando na
lata velha lá fora no jardim, barulhinho gostoso que ele ficava
ouvindo, enrolado no cobertor, olhando as formigas e
conversando com elas,...”
A palavra destacada neste fragmento refere-se a:
A) lata velha
B) formigas
C) barulhinho gostoso
D) aquela chuva
E) cobertor
32- No vocábulo “MACHUCANDO” encontramos:
A) 08 fonemas – 01 dígrafo – 10 letras
B) 10 fonemas – 02 dígrafos – 10 letras
C) 07 fonemas – 02 dígrafos – 01 encontro consonantal
D) 07 fonemas – 02 encontros consonantais
E) 08 fonemas – 02 dígrafos – 10 letras
33- Assinale o item que apresenta vocábulo com erro de grafia.
A) vestígio – agressão
B) bochecha – felicíssimo
C) cafezal – ferrugem
D) admissão – sargeta
E) submergir – subterfúgio
34- Estão corretamente empregados no plural, os substantivos
seguintes, exceto:
A) salários – família
B) pés – de – moleque
C) beija – flores
D) cartas – bilhetes
E) cavalos – vapores

35- Assinale o par de nomes de igual gênero:
A) edema – omelete
B) alface – eclipse
C) guaraná – libido
D) derme – teorema
E) clã – ágape
36- No período “O garoto exibe o retrato orgulhoso”, a
função sintática do elemento sublinhado é:
A) predicativo do sujeito
B) predicativo do objeto
C) objeto direto
D) complemento nominal
E) objeto indireto
37- O acento indicador da crase está correto em todas as
alternativas, exceto em:
A) Chegamos àquela cidade.
B) Isso foi feito à custa de muito esforço.
C) Eu me dirigi à aluna daquela sala.
D) Este é o autor à cuja obra me refiro.
E) Saiu à noite.
38- A concordância verbal está correta em todas as
alternativas, exceto em:
A) Precisa-se de digitadores com prática.
B) Haviam muitos livros na biblioteca.
C) A multidão gritava entusiasmada.
D) Foi o aluno quem falou.
E) O aluno e eu chegamos.
39- No período “Saiu tão atrasado que chegou tarde”, a
oração destacada classifica-se como:
A) subordinada adverbial causal.
B) subordinada substantiva apositiva.
C) subordinada adjetiva restritiva.
D) subordinada substantiva subjetiva.
E) subordinada adverbial consecutiva.
40- Ocorre erro de regência em:
A) O trem chegou muito cedo em Belo Horizonte.
B) Aquelas pessoas só visavam aos seus próprios
interesses.
C) No Municipal, assisti a uma ópera de Verdi.
D) O aluno simpatizou com a professora.
E) Aquele jogador ainda aspira a uma vaga na seleção.

