
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BETÂNIA 

 

* 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 06/01/2014, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE BETÂNIA de 16/10/2013. 
 * 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: 05 DE JANEIRO DE 2014 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 



 

 

 

  

PARTE I – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
01 - A Lei 7.498/86 dispõe sobre a regulamentação do 
exercício da Enfermagem e dá outras providências. De acordo 
com essa lei, quais as categorias profissionais para as quais é 
livre o exercício da enfermagem em todo o território brasileiro? 

A) Enfermeiros, Técnicos de enfermagem, Auxiliares de 
enfermagem e Parteiras. 

B) Enfermeiros, Técnicos de enfermagem, Auxiliares de 
enfermagem, Atendentes de enfermagem e Parteiras. 

C) Enfermeiros, Técnicos de enfermagem e Auxiliares de 
enfermagem. 

D) Enfermeiros, Técnicos de enfermagem, Auxiliares de 
enfermagem e Atendentes de enfermagem. 

E) Enfermeiros, Técnicos de enfermagem e Parteiras. 
 

02 - Ainda de acordo com a Lei 7.498/86, 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) Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente. 

 
03 - A profissão de Enfermagem está em contato próximo com 
pacientes diariamente e precisa obedecer a regras de respeito e 
convivência pelas pessoas que atende. Para sistematizar o 
atendimento de enfermagem foi elaborado o Código de Ética 
dos Profissionais de Enfermagem. De acordo com esse Código, 
qual das alternativas a seguir representa uma proibição? 

A) Registrar informações parciais e inverídicas sobre a 
assistência prestada. 

B) Participar da prática multiprofissional e 
interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e 
liberdade. 

C) Responsabilizar-se por falta cometida em suas 
atividades profissionais, independente de ter sido 
praticada individualmente ou em equipe. 

D) Associar-se, exercer cargos e participar de entidades 
de classe e órgãos de fiscalização do exercício 
profissional. 

E) Receber salários ou honorários compatíveis com o 
nível de formação, a jornada de trabalho, a 
complexidade das ações e a responsabilidade pelo 
exercício profissional. 

 
04 - A atenção à saúde é dividida em níveis, para facilitar o 
acesso do paciente e direcionar melhorar a assistência à saúde. 
Dessa forma assinale o nível em que se encontra o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)? 

A) Nível intermediário 
B) Nível primário 
C) Nível terciário 
D) Nível incipiente 
E) Nível clássico 

 

05 - Em uma situação de emergência hospitalar é importante 
que o técnico de enfermagem fique atento às medicações a 
serem administradas e as orientações sobre doses e intervalos 
entre as infusões. Dessa forma assinale o fármaco a ser 
administrado em caso de hipotensão: 

A) Amiodarona 
B) Captopril 
C) Metoclopramida 
D) Noradrenalina  
E) Furosemida  

 
06 - Em uma situação de emergência em que um cidadão 
adulto apresenta parada cárdio-respiratória, qual deverá ser o 
primeiro passo do soccorista leigo que preste assistência 
sozinho? 

A) Ligar para o SAMU 
B) Afrouxar as roupas do paciente 
C) Iniciar massagem cardíaca a uma frequência de no 

máximo 100 compressões por minuto. 
D) Iniciar massagem cardíaca a uma frequência de 30 

compressões por minuto. 
E) Iniciar massagem cardíaca a uma frequência de no 

mínimo 100 compressões por minuto. 
 

07 - O Calendário Nacional de Vacinação, disponível no 
Sistema Único de Saúde estabelece as vacinas que devem ser 
administradas em situação de rotina aos recém-nascidos a 
termo. Nesse caso assinale a alternativa que se refere às 
vacinas que deverão ser administradas ao nascer, de acordo 
com esse calendário: 

A) BCG e hepatite B 
B) Pólio e BCG 
C) Pólio e Hepatite B 
D) BCG e rotavirus 
E) Pentavalente e rotavirus 

 
08 - De acordo com uma prescrição médica, para a 
administração de 2 litros de soro fisiológico em 24 horas, qual 
deverá ser a vazão a ser estabelecida na Bomba de Infusão 
Contínua? 

A) 42 gotas/minuto 
B) 83 ml/hora 
C) 21 gotas/minuto 
D) 42 ml/hora 
E) 50 ml/hora 

 
09 - Qual a via de administração da BCG e qual o local de 
aplicação que deverá ser escolhido, respectivamente? 

A) Intradérmica e inserção inferior do deltoide direito 
B) Subcutânea e inserção inferior do deltoide direito 
C) intramuscular e inserção inferior do deltoide direito 
D) Subcutânea e inserção inferior do deltoide esquerdo 
E) Subcutânea e deltoide mediano esquerdo 

 
10 - De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, 
disponível no Sistema Único de Saúde, qual das seguintes 
doenças não faz parte da vacina pentavalente bacteriana? 

A) Difteria  
B) Tétano 
C) Coqueluche  
D) Varicela 
E) Meningite 



 

 

 

  

11 - Ainda de acordo com o Calendário Nacional de 
Vacinação, disponível no Sistema Único de Saúde, qual 
das seguintes vacinas poderá ser administrada tanto pela 
via oral quanto injetável? 

A) Hepatite B 
B) Pentavalente 
C) Dupla adulto 
D) Febre amarela 
E) Pólio 

 
12 - Qual das vacinas a seguir que não faz parte do 
Calendário de Vacinação do Adolescente, disponível no 
Sistema Único de Saúde? 

A) Hepatite B 
B) Tríplice viral 
C) Hepatite A 
D) Dupla adulto 
E) Febre amarela 

 
13 - De acordo com a Estratégia de Saúde da Família, 
assinale a alternativa na qual estão todos os profissionais 
que fazem parte da equipe básica de saúde da família? 

A) Enfermeiro, médico, odontólogo, técnico de 
enfermagem e agente comunitário de saúde.  

B) Enfermeiro, médico, odontólogo, assistente social, 
técnico de enfermagem e agente comunitário de 
saúde.  

C) Enfermeiro, médico, odontólogo, assistente social, 
técnico de enfermagem e agente comunitário de 
saúde.  

D) Enfermeiro, médico, técnico de enfermagem e 
agente comunitário de saúde.  

E) Enfermeiro, médico, odontólogo, assistente social, 
técnico de enfermagem.  

 
14 - Na equipe de saúde da família, quais os profissionais 
que precisam realizar visita domiciliar? 

A) Apenas médicos e enfermeiros 
B) Apenas médicos, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem 
C) Apenas enfermeiros, agentes comunitários de 

saúde e técnicos de enfermagem 
D) Enfermeiros e técnicos de enfermagem 
E) Todos  

 
15 - Em um resultado de exame que uma mulher chegou 
para apresentar em uma unidade básica de saúde há a 
informação NIC II. Nesse caso, essa designação representa 
um resultado de qual tipo de exame? 

A) Hemograma 
B) Exame de Papanicolau 
C) Glicemia de jejum 
D) Sumário de urina 
E) Parasitológico de fezes 

 
16 - Qual das seguintes doenças representa um descontrole 
da pressão arterial que ocorre durante a gravidez? 

A) Lupus Eritematoso Sistêmico 
B) Síndrome de Help 
C) Carbúnculo 
D) Tétano neonatal 
E) Síndrome do neurônio Motor 

 

17 - O idoso poderá desenvolver doenças comuns à sua 
faixa etária e os profissionais de saúde precisam ficar 
atentos aos sinais e sintomas, visando ajudar aos familiares 
dos pacientes quando necessário. Nesse caso assinale a 
alternativa que não representa um dos sintomas do Mal de 
Alzheimer? 

A) Confusão mental 
B) Irritabilidade 
C) Memória recente preservada 
D) Agressividade 
E) Falhas na linguagem 

 
18 - Os pacientes idosos acamados necessitam de uma 
assistência de enfermagem qualificada visando, sobretudo 
a manutenção da qualidade de vida. Nesse caso assinale a 
alternativa que não representa um dos cuidados para evitar 
úlceras por pressão: 

A) Cama larga 
B) Mudança de decúbito 
C) Nutrição adequada 
D) Banho no leito de qualidade 
E) Lençóis sem dobras 

 
19 - Importante doença parasitária resultante da infecção 
pelo protozoário hemoflagelado, Trypanosoma cruzi, 
tendo insetos triatomíneos como vetores. A qual doença o 
texto se refere: 

A) Doença de Chagas 
B) Esquistossomose 
C) Sífilis 
D) Febre amarela 
E) Malária  

 
20 - A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti 
infectado. O mosquito se reproduz em água parada e para 
prevenir não se deve deixar a água acumular. No Brasil 
circulam quantos sorotipos da dengue atualmente? 

A) 3 
B) 4 
C) 5 
D) 2 
E) 1 

 
21 - Qual das seguintes doenças tem formas de 
transmissão semelhantes e, portanto as formas de 
prevenção são as mesmas? 

A) Tuberculose e Hepatite B 
B) Hanseníase e Sífilis 
C) Tuberculose e AIDS 
D) Hanseníase e Hepatite B 
E) Sífilis e AIDS 

 
22 - Qual das seguintes formas da hanseníase não 
apresenta manchas ou lesões na pele? 

A) Indetereminada 
B) Tubeculoide 
C) Neural pura 
D) Dimorfa 
E) Virchowiana  

 
 
 



 

 

 

  

23 - O Melanoma é uma doença que atinge especialmente 
que área do corpo? 

A) Olhos 
B) Rins 
C) Fígado 
D) Pele 
E) Baço  

 
24 - Um paciente diabético deve ter sempre cuidado para 
manter a taxa de glicemia equilibrada e o técnico de 
enfermagem pode contribuir orientando aqueles portadores 
que seguem o tratamento domiciliar. Nesse caso, um 
paciente que realizou um hemoglicoteste e apresentou um 
resultado de 40 mg/dl de glicemia está apresentando qual 
alteração: 

A) Hiperglicemia 
B) Hipoglicemia 
C) Aglicemia 
D) Insulinemia 
E) Hipertensão  

 
25 - É fundamental o conhecimento de termos técnicos 
para os profissionais de saúde. Nesse caso a dificuldade 
respiratória na posição deitada é chamada tecnicamente de: 

A) Dispneia 
B) Apneia 
C) Eupneia 
D) Ortopneia 
E) Anúria   

 
26 - Ainda em relação a termos técnicos um paciente que 
se encontra com diminuição da diurese está: 

A) Oligúrico 
B) Poliúrico 
C) Anúrico 
D) Nictúrico 
E) Polifágico  

 
27 - A notificação compulsória é a comunicação da 
ocorrência de determinadas doenças ou agravos à saúde 
por parte dos profissionais de saúde, ou qualquer cidadão, 
à autoridade sanitária, para fins de adoção de medidas de 
intervenção pertinentes. Qual a sigla que representa o 
sistema responsável pelo armazenamento das informações 
sobre as doenças de notificação compulsória? 

A) SISVAN 
B) SIH 
C) SIA 
D) SISRH 
E) SINAN 

 
28 - Qual a ficha que deverá ser preenchida pelo agente 
comunitário de saúde para registro de suas atividades 
diárias? 

A) Ficha D 
B) Ficha A 
C) Ficha B Dia 
D) Ficha B Hans 
E) Ficha B HA 

 
 

 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

Segunda Canção de Muito Longe 
 

Havia um corredor que fazia cotovelo: 
Um mistério encanando com outro mistério, no escuro... 
 

Mas vamos fechar os olhos 
E pensar numa outra cousa... 
 

Vamos ouvir o ruído cantado, o ruído arrastado das correntes 
no algibe, 
Puxando a água fresca e profunda. 
Havia no arco do algibe trepadeiras trêmulas. 
Nós nos debruçávamos à borda, gritando os nomes uns dos 
outros, 
E lá dentro as palavras ressoavam fortes, cavernosas como 
vozes de leões, 
Nós éramos quatro, uma prima, dois negrinhos e eu. 
Havia os azulejos reluzentes, o muro do quintal, que limitava 
o mundo, 
Uma paineira enorme e, sempre e cada vez mais, os grilos e 
as estrelas... 
Havia todos os ruídos, todas as vozes daqueles tempos... 
As lindas e absurdas cantigas, tia Tula ralhando os cachorros, 
O chiar das chaleiras... 
Onde andará agora o pince-nez da tia Tula 
Que ela não achava nunca? 
[...] 

QUINTANA, Mario. 
In: CARVALHAL, Tania Franco (Org.). 

Mario Quintana: poesia completa. 
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008. p. 152. 

(Fragmento). by Elena Quitana. 
 

29 - Das afirmações seguintes: 
I. No poema, o eu lírico retorna à infância embalado pelas 
recordações do passado. 
II. A partir da segunda estrofe, o eu lírico continua a convocar 
o leitor a acompanhá-lo em suas novas lembranças. 
III. A lembrança inicial do corredor é diferente das novas 
recordações que se desenvolvem nas próximas estrofes, pois 
esta se opõe às recordações luminosas da natureza, das 
brincadeiras com os amigos e de tia Tula. 

A) Estão corretas apenas I e II. 
B) Todas as afirmações estão corretas. 
C) Estão corretas apenas I e III. 
D) Estão corretas apenas II e III. 
E) Apenas o item I está correto. 

 

30 - Das afirmações seguintes: 
I. Os vocábulos “corredor” e “mistério” referem-se, 
respectivamente, a coisas abstratas e concretas. 
II. As evocações chegam trazidas por ruídos não 
identificáveis ao longo do poema pelo eu lírico. 
III. No final do poema encontramos um verbo que 
acompanhado do artigo corresponde ao substantivo  “chiado”. 

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

 
 



 

 

 

  

A questão 31 refere-se a tira seguinte: 

 
 

31 - Das afirmações seguintes: 
I. O fato de o cachorro ser caracterizado com tantos 
predicados, quando, na verdade, trata-se de um cão comum 
é o que dá conotação humorística à tira. 
II. No primeiro quadrinho, a referência do garoto ao cão 
como “um cachorro” sugere tratar-se de um cão específico 
com uma procedência determinada. 
III. Em “precisa de um lar” (segundo quadrinho) e “vem de 
uma longa linhagem” (terceiro quadrinho), o sentido dos 
substantivos lar e linhagem é vago ou impreciso, pois não 
se determina nenhum deles. 

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

 
32 - Identifique a alternativa cuja palavra destacada foi 
empregada de forma incorreta: 

A) Só consegui entrar na sessão das dez para assistir 
ao filme. 

B) O conversor da TV a cabo apresentou defeito e o 
técnico disse que não tem conserto. 

C) Na estrada, o palestrante fez um cumprimento 
amistoso ao público. 

D) O governador eleito vai empoçar seu secretariado 
esta semana. 

E) O candidato à presidência ratificou sua presença 
no debate. 

 
33 - O emprego incorreto do hífen encontra-se na 
alternativa: 

A) sub-bloco / pan-americano 
B) anti-horário / Grã- Bretanha 
C) mal-estar / ex-presidiário 
D) super-real / sem-teto 
E) infra-estrutura / semi-reta 

 
34 - O vocábulo “PASSATEMPO” é um exemplo do 
seguinte processo de formação de palavras: 

A) composição por aglutinação 
B) composição por justaposição 
C) derivação parassintética 
D) derivação sufixal 
E) derivação prefixal e sufixal 

 
35 - Na frase “A moça tinha pavor de lugares altos”, o 
termo destacado tem a função sintática de: 

A) adjunto adnominal 
B) predicativo do objeto 
C) complemento nominal 
D) aposto 
E) objeto direto 

36 - Assinale a alternativa que completa corretamente o 
seguinte período: “Meu primo foi __ Campinas __ 
negócios e volta __ tarde” 

A) a – à – à 
B) à – à – a 
C) à – a – à 
D) a – a – à 
E) à – à – à 

 
A questão 37 refere-se a tira seguinte: 

 

37 - A oração “E eu descobri” no último quadrinho 
classifica-se como: 

A) coordenada sindética adversativa 
B) coordenada sindética aditiva 
C) coordenada assindética 
D) subordinada substantiva subjetiva 
E) subordinada adjetiva restritiva 

 
38 - A concordância verbal está correta em todas as frases, 
exceto em: 

A) Cinco reais foram insuficiente para o flanelinha. 
B) Amanhã são vinte e quatro de outubro. 
C) Cerca de mil pessoas fizeram a passeata da paz. 
D) Fui eu que a levei à escola esta semana. 
E) O calor e a caminhada nos cansaram muito. 

 
39 - Assinale a alternativa cujo o emprego da vírgula está 
incorreto. 

A) Caminhando no parque, ele faz muitas amizades. 
B) Assente-se um instante, Sr. Rafael! 
C) O crítico considerou o filme cansativo, exagerado, 

incoerente. 
D) Ela ama aquela menina mas, não é correspondido. 
E) Decepcionados, os estudantes prorrogaram a 

greve. 
 
40 - Identificamos predicado verbo-nominal na seguinte 
frase: 

A)  “E em breve perdia-me naquela doce confusão de 
ruídos...” 

B) A entrevista continua hoje à tarde. 
C) O expositor pareceu-me um pouco nervoso. 
D) A venda do imóvel tornou-se um problema 

judicial. 
E) Chorei sozinha minhas amargas lembranças. 

 
 

 


