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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
* 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 com o Fiscal de Sala. 
 * 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. 
 * 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. 
 * Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, 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 é 
obrigatória. 
 * O Gabarito desta prova estará disponível no dia 17/01/2011, 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 001/2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS de 22/10/2010. 
  
* 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!! 

 

 TEC.EM ENFERMAGEM 
 



 

PARTE I – TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
 
01 - De acordo com a lei do Exercício Profissional de 
Enfermagem, 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 ações assistenciais de enfermagem, 
exceto as privativas do Enfermeiro  

C) Participar da orientação e supervisão do trabalho 
de enfermagem em grau auxiliar  

D) Participar da equipe de saúde 
E) Planejamento, organização, coordenação, 

execução e avaliação dos serviços da assistência 
de enfermagem 
 

02 - Um paciente adulto que apresenta Pressão Arterial 
120x100 mmHg apresenta alteração na pressão: 

A) Diastólica  
B) Sistólica  
C) Bradicárdica  
D) Normocárdica 
E) Taquicárdica  

 
03 - A hanseníase apresenta lesões na pele. Qual a 
principal característica dessas lesões? 

A) Coceira 
B) Dormência 
C) Dor 
D) Rubor  
E) Descamação  

 
04 - Qual o agente etiológico da hanseníase? 

A) Mycobacterium tuberculosis 
B) Mycobacterium hansens 
C) Plasmodium vivax 
D) Mycobacterium leprae 
E) Trypanosoma cruzi 

 
05 - A Lei do Exercício Profissional da Enfermagem e a 
Lei Orgânica da Saúde são respectivamente? 

A) 7.498/86 e 8.080/90 
B) 8.080/90 e 7.498/86 
C) 8.142/90 e 7498/86 
D) 8.142/90 e 7498/86 
E) 8080/90 e 8.142/90  

 
06 - O médico prescreve 1 litro de soro fisiológico para ser 
infundido no paciente em 6 horas. Qual o gotejamento por 
minuto correto? 

A) 24 gts/min 
B) 38 gts/min 
C) 56 gts/min  
D) 12 gts/min 
E) 40 gts/min 

 
 

 

07 - A esterilização realizada com glutaraldeído é do tipo; 
A) Vapor saturado 
B) Química 
C) Vapor seco 
D) Raios gama 
E) Física  

 

08 - Um paciente que apresenta glicemia normal deve estar 
com valores de glicose no sangue em torno de:  

A) 60 a 99 mg/dl 
B) 40 a 50 mg/dl  
C) 30 a 40 mg/dl  
D) 60 a 150 mg/dl  
E) 80 a 160 mg/dl  

 

09 - Um paciente que apresenta náuseas e vômitos tem 
uma prescrição específica para esses sintomas, para 
administrar se necessário. Nesse caso, ao verificar a 
prescrição médica, qual o medicamento que o técnico de 
enfermagem deverá administrar? 

A) Furosemida  
B) Dipirona  
C) Escopolamina  
D) Captopril  
E) Metoclopramida 

 

10 - Qual das doenças possui formas de contágio 
semelhantes aos da AIDS? 

A) Hepatite A 
B) Tuberculose 
C) Hepatite B 
D) Hanseníase  
E) Esquistossomose  

  

11 - Qual a via de administração da vacina contra a 
Rubéola? 

A) Endovenosa 
B) Oral 
C) Subcutânea 
D) Intratecal  
E) Intradérmica 

 

12 - Qual dessas medicações está contra-indicada para 
mulheres em idade fértil?  

A) Talidomida  
B) Prednisona 
C) Penicilina 
D) Dapsona  
E) Rifampicina  

 
13 - Uma mulher que nunca teve filhos é chamada de: 

A) Primigesta 
B) Multípara 
C) Nuligesta 
D) Primípara   
E) Nulípara  

 
14 - Qual das doenças é causada por vírus? 

A) Tétano 
B) Tracoma  
C) Tuberculose 
D) Hanseníase  
E) Sarampo  

 



 

15 - Um paciente que apresenta logorréia está: 
A) Com diarréia descontrolada 
B) Falando excessivamente 
C) Urinando mais que o normal 
D) Com taxas de glicose anormais 
E) Com a pulsação alterada 

 
16 - São sinais flogísticos, exceto: 

A) Cianose  
B) Calor 
C) Rubor  
D) Dor  
E) Edema  

 
17 - Fazem parte do Sistema respiratório, exceto? 

A) Laringe 
B) Pulmão  
C) Brônquios 
D) Estômago 
E) Traquéia    

 
18 - Qual o período que corresponde ao pós-operatório 
imediato? 

A) Primeiras 12 horas após a cirurgia 
B) Primeira semana após a cirurgia 
C) Primeiras 24 horas após a cirurgia 
D) Primeiras 48 horas após a cirurgia 
E) Primeiro mês após a cirurgia 

 
19 - O processo que visa a destruição ou inativação de 
microrganismos das camadas superficiais ou profundas de 
tecidos de um organismo vivo é denominado de: 

A) Anti-sepsia 
B) Assepsia 
C) Degermação 
D) Esterilização 
E) Desinfecção 

 
20 - A disseminação de microrganismos patogênicos pela 
corrente sangüínea é chamada de: 

A) Septicemia  
B) Talassemia  
C) Cinesia  
D) Exsudato  
E) Choque anafilático 

 
21 - As áreas hospitalares subdividem-se conforme os 
riscos de infecção. Nesse caso as áreas de enfermarias, 
quartos, ambulâncias, ambulatórios são classificadas 
quanto ao risco de infecção em áreas: 

A) Não críticas 
B) Críticas  
C) Semi-críticas 
D) Limpas  
E) Estéreis 

 
 
 
 
 
 

22 - Como é chamada a limpeza e/ou desinfecção diária 
quando o ambiente se encontra ocupado? 

A) Limpeza terminal 
B) Limpeza excludente 
C) Limpeza principal 
D) Limpeza concorrente 
E) Limpeza externa 

 
23 - Em relação à administração de medicação pela via 
intramuscular, qual o volume máximo que pode ser 
administrado no deltóide e no glúteo, respectivamente: 

A) 1ml e 2 ml 
B) 3 ml e 5 ml 
C) 4 ml e 7 ml 
D) 5 ml e 7 ml 
E) 3 ml e 2 ml 

 
24 - A posição em que o paciente fica deitado sobre o lado 
direito com as pernas flexionadas, ficando a direita semi 
flexionada e a esquerda mais flexionada, chegando 
próxima ao abdômen. É denominada: 

A) Posição ginecológica 
B) Posição genupeitoral 
C) Posição de Sims 
D) Posição de Tredelemburg 
E) Posição de Fowler 

 
25 - São sinais de desidratação, exceto: 

A) Pele seca 
B) Olhos fundos  
C) Boca seca 
D) Taquicardia 
E) Cianose 

 
26 - São considerados fatores de risco para o Diabetes 
Mellitus, exceto: 

A) Obesidade  
B) História familiar de Diabetes 
C) Sedentarismo 
D) Baixo peso ao nascer 
E) Hipertensão arterial 

 
27 - Quanto tempo após a última dose poderá ser aplicado 
o reforço da vacina antitetânica em gestantes? 

A) 10 anos 
B) 1 ano 
C) 2 anos 
D) 5 anos 
E) 20 anos 

 
28 - O recém-nascido apresenta alguns sinais 
característicos. Pequenos pontos branco-amarelados 
localizados principalmente em asas de nariz são chamados 
de: 

A) Vérnix caseoso 
B) Milium sebáceo 
C) Hemangioma capilar 
D) Eritema tóxico 
E) Petéquias 

 



 

PARTE II – PORTUGUÊS – Nível Médio 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

Entrevista 
Isto é, novembro de 2005 

 
 Revista: É verdade que muitos brasileiros estão 
voltando a procurar tratamento contra o câncer fora do 
país? 
 Roberto Gil: Sem dúvida. Começamos a ter 
dificuldade de acesso a determinados tratamentos. Não 
estamos conseguindo aprovar a entrada de medicamentos 
de ponta lançados no mercado internacional porque não se 
chega a um acordo de preço. Então, a alternativa de ir para 
fora aparece como opção para obter melhor tratamento. 
Isso é muito ruim. Primeiro para quem vai, que terá de se 
afastar de seus familiares, de seus amigos, de suas 
referências justamente no momento em que mais precisa 
desse apoio. Depois, para quem está doente e fica, resta a 
sensação de que a terapia que está recebendo é inferior à 
que receberia se estivesse em outro país, apesar de termos 
profissionais altamente qualificados. Por fim, isso faz com 
que alguns hospitais se especializem prioritariamente no 
atendimento a esse tipo de paciente, de elite. Não temos 
ainda números, uma estatística de quantos brasileiros estão 
procurando tratamento fora, mas posso afirmar isso 
baseado na minha rotina e na de meus colegas. 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I – A pergunta da revista tem como objetivo confirmar 
uma informação. 
II – De acordo com o entrevistado, do ponto de vista 
afetivo, é bastante positivo para o doente de câncer, ir para 
fora do país em busca de tratamento. 
III – Para o entrevistado, o tratamento diferenciado 
segundo as classes sociais está entre as conseqüências de 
muitos pacientes de câncer procurarem tratamento fora do 
Brasil. 

A) Estão corretos apenas os itens I e III. 
B) Estão corretos apenas os itens I e II. 
C) Está correto apenas o item I. 
D) Todos estão corretos. 
E) Está correto apenas o item III. 

 
30 - Podemos afirmar quanto ao ponto de vista 
apresentado pelo médico: 

A) origina-se de estatísticas hospitalares 
B) baseia-se na experiência 
C) tem origem estatística 
D) provém de comunicado da imprensa 
E) foi transmitido por profissionais qualificados. 

 
31 - Assinale a alternativa em que todas as palavras 
recebem acento gráfico em obediência ao mesmo 
princípio. 

A) início – vídeo – doméstica 
B) câmaras – âncora – nêutron 
C) crítica – saúde – automóvel 
D) carnaúba – faísca – Itaú 
E) náufrago – pé – influência 

32 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos 
apresentam dígrafo: 

A) quase – correio – amassado 
B) amassado – lento – queijinho 
C) aguar – enchente – guerrear 
D) psiquiatra – fonte – manga 
E) samba – piscina – joalheiro 

 
33 - Assinale a alternativa que completa corretamente a 
frase seguinte: 
 As multas _____ aos motoristas que cometem 
_____ de trânsito têm sido _____. 

A) infligidas – infrações – vultuosas 
B) infringidas – infrações – vultosas 
C) infligidas – infrações – vultosas 
D) infligidas – inflações – vultosas 
E) infringidas – inflações – vultuosas 

 
34 - A palavra PORQUE deveria ser grafada 
separadamente na alternativa: 

A) Saiba porque seu dinheiro desvalorizou tanto. 
B) Faltei à reunião porque precisei viajar às pressas. 
C) Dirija com cuidado, porque a estrada é perigosa. 
D) Porque corria pouco, os colegas o obrigavam a 

jogar no gol. 
E) N. D. A. 

 
35 - Aponte a alternativa que justifica corretamente o 
emprego das vírgulas na seguinte frase: 
 “A mãe, no momento da despedida,pediu-lhe que 
tomasse cuidado.” 

A) Separar núcleos de um mesmo termo (sujeito). 
B) Isolar vocativo. 
C) Separar aposto. 
D) Separar o adjunto adverbial deslocado. 
E) Indicar a elipse do verbo. 

 
 A questão 36 refere-se a charge seguinte: 
 

 
 
 



 

36 - Das afirmações seguintes: 
I – O chargista faz uma crítica aos candidatos a cargos 
políticos. 
II – Segundo o autor, antes das eleições os candidatos 
parecem anjos que descem do céu para resolver todos os 
problemas do povo. 
III – A expressão “dar as caras”, no texto, significa 
“aparecer”. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Estão corretos apenas os itens II e III. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Todos os itens estão corretos. 

 
37 - Leia o texto seguinte e identifique o número de 
vocábulos escritos de forma incorreta: 
 “Os acessores do novo diretor não têm acesso aos 
projetos que a empreza está desenvolvendo para pesquizar 
novos produtos. Tal fato tem-lhe causado flagrante 
constranjimento, pois ele acaba ficando sem conhecer 
alguns itens dos planos.” 

A) 04 
B) 03 
C) 02 
D) 05 
E) 01 

 
38 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são 
formados pelo processo de prefixação: 

A) desleal – bípede – novamente 
B) desligar – ligação – empobrecer 
C) desrespeito – infeliz – apolítico 
D) invencível – peitoril – capitalistas 
E) desalmado – procura – pernoitar 

 
39 - Assinale a alternativa em que haveria acento grave, 
indicador de crase. 

A) Eles retornarão a fazenda hoje. 
B) Ele fez críticas a algumas amigas. 
C) O sonho de meu amigo é conhecer a Espanha. 
D) Gosto de passear a cavalo. 
E) Quem está disposto a voltar? 

 
40 - Identifique a frase cuja regência verbal está incorreta: 

A) O cliente implicou com o vendedor. 
B) A recepcionista atendeu o cliente. 
C) O presidente assiste em Brasília. 
D) O lojista pagou o funcionário. 
E) Aspirou o perfume da rosa. 

 
 
 
 


