ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

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.
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a
forma.
* 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 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 no Cartão de Respostas é obrigatória.
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/11/2012, no site www.conpass.com.br.
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital
do Concurso Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA de 17/09/2012.
* 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: 25 DE NOVEMBRO DE 2012

PARTE I – TÉCNICO EM ENFERMAGEM
01 - De acordo com a Lei 8.080/90, o conjunto articulado e
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos,
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos
os níveis de complexidade do sistema, se refere ao
conceito de:
A) Universalidade de acesso
B) Preservação da autonomia das pessoas
C) Igualdade da assistência à saúde
D) Integralidade da assistência
E) Descentralização político-administrativa
02 - O Piso Assistencial Básico (PAB) consiste em um
montante de recursos financeiros destinados ao custeio de
procedimentos e ações de assistência básica, de
responsabilidade tipicamente municipal. Esse Piso é
definido pela multiplicação de um valor per capita
nacional pela população de cada município (fornecida pelo
IBGE), e transferido regular e automaticamente ao fundo
de saúde ou conta especial dos municípios. Qual a Norma
Operacional Básica (NOB), que estabeleceu o PAB?
A) NOB 96
B) NOB 93
C) NOB 91
D) NOAS 01
E) NOB 00
03 - Qual das seguintes siglas de programas do Ministério
da Saúde se refere aos agentes comunitários de saúde?
A) SINAN
B) SISVAN
C) SIAB
D) PACS
E) ESF
04 - Qual a principal característica associada à hanseníase?
A) Perda de pêlos
B) Dormência
C) Rubor
D) Dor
E) Prurido
05 - Qual deverá ser o gotejamento para infundir 500 ml de
soro em 3 horas?
A) 42 gts/min
B) 78 gts/min
C) 7 gts/min
D) 30 gts/min
E) 55 gts/min
06 - Qual dos seguintes exames deve ser avaliado em um
paciente que apresenta anemia?
A) Hematócrito
B) Glicemia
C) Leucócitos
D) Plaquetas
E) Linfócitos

07 - Um paciente que apresenta epistaxe está:
A) Com sangramento por via oral
B) Com sangramento por via retal
C) Com sangramento por via nasal
D) Com sangramento por via vaginal
E) Com sangramento por via ocular
08 - Qual das seguintes doenças é considerada incurável?
A) Diabetes
B) Câncer
C) Hepatite A
D) Varicela
E) Hanseníase
09 - Qual o motivo da realização do exame VDRL durante
o Pré-natal?
A) Prevenção da Síndrome da Rubéola Congênita
B) Prevenção da Tuberculose
C) Prevenção do Tétano Neonatal
D) Prevenção da Síndrome de Down
E) Prevenção da Sífilis Congênita
10 - Que orientação é importante para um paciente que
acabou de realizar um cateterismo cardíaco?
A) Manter a cabeceira do leito elevada a 45º
B) Infundir soro fisiológico a 0,9%
C) Não realizar banho no leito
D) Não movimentar a perna
E) Ficar em dieta zero
11 - De acordo com o Calendário Básico de Vacinação da
Criança são vacinas realizadas pela via intradérmica e oral,
respectivamente?
A) Pólio e BCG
B) BCG e Rotavírus humano
C) Hepatite B e Febre amarela
D) Febre amarela e Tríplice viral
E) BCG e Tríplice viral
12 - Para um paciente que apresenta episódios de vômitos
e queixa de dor abdominal, quais os medicamentos que
poderão ser administrados respectivamente, de acordo com
a prescrição médica?
A) Metoclopramida e Escopolamina
B) Furosemida e Metoclopramida
C) Dipirona e Metoclopramida
D) Vitamina K e Dipirona
E) Metoclopramida e Captopril
13 - Qual a indicação do medicamento Glibenclamida?
A) Diabetes mellitus
B) Hipertensão arterial
C) Colesterol alto
D) Hipoglicemia
E) Febre
14 - Qual das seguintes etapas não faz parte do Processo
de Enfermagem?
A) Avaliação
B) Prescrição
C) Diagnóstico
D) Evolução
E) Acolhimento

15 - Qual das alternativas a seguir não corresponde a
determinações da Reforma Psiquiátrica?
A) Residência terapêutica
B) Centros de Apoio Psico-socias
C) Internamento
de
pacientes
psiquiátricos
exclusivamente em hospitais psiquiátricos
D) Internamento de pacientes psiquiátricos em
hospitais gerais
E) Programa de volta pra casa
16 - A partir de qual taxa configura-se uma hipoglicemia?
A) 200 mg/dl
B) 65 mg/dl
C) 70 mg/dl
D) 59 mg/dl
E) 500 mg/dl
17 - Qual a medida da pressão arterial é considerada como
uma hipotensão diastólica:
A) 120 x 80 mm/Hg
B) 80 x 60 mm/Hg
C) 100 x 50 mm/Hg
D) 180 x 80 mm/Hg
E) 120 x 70 mm/Hg
18 - A aplicação de medicamentos por via intramuscular
requer cuidados que o técnico em enfermagem precisa
saber. Dessa forma assinale a alternativa que representa o
nervo que deve ser livrado na injeção intramuscular no
Deltoide:
A) Nervo radial
B) Nervo ulnar
C) Nervo mediano
D) Nervo ciático
E) Nervo fibular comum
19 - Qual dos medicamentos a seguir não pode ser
administrado pela via endovenosa?
A) Vitamina K
B) Furosemida
C) Vitamina K MM
D) Ciprofloxacino
E) Levofloxacino
20 - São exames que a gestante deverá realizar durante o
Pré-Natal, exceto:
A) VDRL
B) HDL
C) Hemograma
D) Glicemia
E) Sumário de Urina
21 - Qual o profissional que deverá realizar o Pré-Natal de
alto risco?
A) Enfermeiro
B) Odontólogo
C) Nutricionista
D) Psicólogo
E) Médico

22 - Qual dos medicamentos a seguir é usado como
protetor gástrico?
A) Captopril
B) Omeprazol
C) Escopolamina
D) Dipirona
E) Paracetamol
23 - O Profissional de Enfermagem deve realizar a
administração de medicamentos obedecendo alguns passos
chamados de “CERTOS”. Na questão a seguir assinale de
acordo com a Rede Brasileira de Enfermagem em
Segurança do Paciente, qual a quantidade de “CERTOS”
deve ser seguida durante a administração de medicamentos
visando diminuir a possibilidade de erros durante o
procedimento:
A) 9 CERTOS
B) 5 CERTOS
C) 3 CERTOS
D) 10 CERTOS
E) 4 CERTOS
24 - Qual a categoria profissional de enfermagem está apta
a realizar a Classificação de Risco em Serviços de
Urgência e Emergência?
A) Enfermeiro e técnico em enfermagem.
B) Técnico em enfermagem.
C) Enfermeiro, Técnico em enfermagem e auxiliar de
enfermagem.
D) Enfermeiro.
E) Auxiliar de enfermagem.
25 - De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, constitui-se um dever:
A) Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e
difamação de membro da equipe de enfermagem,
equipe de saúde e de trabalhadores de outras
áreas, de organizações da categoria ou
instituições.
B) Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa,
família e coletividade, necessárias ao exercício
profissional.
C) Exercer a profissão com justiça, compromisso,
eqüidade, resolutividade, dignidade, competência,
responsabilidade, honestidade e lealdade.
D) Negar assistência de enfermagem em qualquer
situação que se caracterize como urgência ou
emergência.
E) Registrar informações parciais e inverídicas sobre
a assistência prestada.
26 - Um paciente que apresenta Choque Pirogênico sofre
os seguintes sintomas, exceto:
A) Calafrios
B) Febre
C) Tremores
D) Sudorese
E) Hemorragia

27 - Assinale a alternativa que se refere á definição de
Assepsia:
A) É o conjunto de medidas propostas para inibir o
crescimento de microorganismos ou removê-los
de um determinado ambiente, podendo ou não
destruí-los.
B) É o conjunto de medidas utilizadas para impedir a
penetração de microorganismos num ambiente
que não os tem.
C) É a diminuição do número de microorganismos
patogênicos ou não, após a escovação da pele com
água e sabão.
D) É o processo pelo qual se destroem
particularmente os germes patogênicos e/ou se
inativa sua toxina ou se inibe o seu
desenvolvimento.
E) É processo de destruição de todas as formas de
vida microbiana.
28 - Em qual local do corpo é realizada a raquianestesia?
A) Na coluna
B) Na veia braquial
C) No encéfalo
D) No músculo deltoide
E) No nervo radial

PARTE II - PORTUGUÊS
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:
Passei a vida atrás de eleitores e agora busco os
leitores.
(José Sarney, na Veja, dez/97)
29- Das afirmações seguintes:
I- Através do texto é possível deduzir uma mudança na
vida profissional.
II- O vocábulo “recentemente” pode substituir o termo
“AGORA” sem alteração semântica.
III- Infere-se do texto que a atividade inicial do autor foi
passageira.
A) Estão corretos os itens I e II.
B) Estão corretos os itens I e III.
C) Apenas o item I está correto.
D) Estão corretos os itens II e III.
E) Todos estão corretos.
30- O autor do texto sugere estar passando de:
A) senador a escritor
B) político a romancista
C) político a escritor
D) político a jornalista
E) escritor a político
As questões 31 e 32 referem-se a tira seguinte:

31- Das afirmações seguintes:
I- Podemos afirmar que há nos quadrinhos uma crítica em
relação a alguns problemas da sociedade moderna.
II- O autor refere-se a certos fatos da vida social e
econômica do brasileiro que ocorrem constantemente,
exceto o mau humor que raramente ocorre.
III- De acordo com o primeiro quadrinho a suposição de
que o valor do real possa se equiparar ao do dólar
constituiu uma esperança remota na sociedade brasileira.
A) Estão corretos apenas os itens I e II.
B) Estão corretos apenas os itens II e III.
C) Todos estão corretos.
D) Apenas o item I está correto.
E) Estão corretos apenas os itens I e III.
32- Os vocábulos seguintes, presentes no texto, são
substantivos abstratos, exceto:
A) milagres
B) policial
C) transformação
D) aparição
E) multiplicação

33- Assinale a alternativa cuja classificação do elemento
mórfico destacado está incorreto:
A) esclarecimento (radical)
B) inquietar (vogal temática)
C) relembrando (prefixo)
D) cafeteria (sufixo)
E) supersensível (vogal de ligação)
34- Assinale a única alternativa que apresenta erro no que
diz respeito ao gênero das palavras:
A) A derme
B) O eczema
C) O clã
D) O comichão
E) A omoplata
35- Assinale a alternativa correta quanto à concordância:
A) O motorista foi um dos que ajudou os acidentados.
B) Haviam instrumentos exóticos na orquestra.
C) Necessitam-se de corretores experientes.
D) Fazem dias que chegaram os convites para a
exposição.
E) Duas folhas eram bastante para o relatório.
36- Identifique a alternativa em que o emprego do hífen
está incorreto:
A) anti-religioso
B) anti-higiênico
C) Grã-Bretanha
D) pan-africano
E) couve-flor
37- Identifique nas frases seguintes, a que apresenta o
vocábulo destacado empregado de forma incorreta:
A) Com o calor ele passou a suar mais.
B) Saiu sem dar um cumprimento sequer.
C) Aquela atitude não sortiu efeito.
D) Esse produto difere muito daquele que eu costumo
usar.
E) Por causa do peso, o teto arriou.
38- A crase foi usada de forma correta apenas em:
A) Esta é a cidade à que iremos.
B) Este é o autor à cuja obra me refiro.
C) Esta é a posição à que aspiro.
D) Vou à Brasília.
E) Esta comida é igual à que comprei.
39- Identifique a função sintática do termo destacado em
“Manifestou-se favoravelmente ao réu”:
A) objeto indireto
B) objeto direto
C) agente da passiva
D) aposto
E) complemento nominal
40- No período “O importante é que todos manifestem a
própria opinião”, a oração destacada classifica-se em:
A) subordinada substantiva predicativa
B) subordinada substantiva subjetiva
C) subordinada substantiva apositiva
D) subordinada adverbial causal
E) subordinada adjetiva explicativa

