PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL
ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013
Nome: ________________________________________________ RG: _____________________

Data: _____/_____/_______ Assinatura: ____________________________________________

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM SAÚDE DA FAMILIA
PROVA “1”
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)

Caderno com o enunciado das 40 questões objetivas, sem repetição;

b)

1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas da prova;

c)

1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões objetiva da prova para o candidato.

2. Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e assine-os. Caso contrário
notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.
3. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, também, assinalar no espaço próprio, o gabarito correspondente
à sua prova.
4. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com o preenchimento completo do retângulo com caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.
5. Tenha muito cuidado com os CARTÕES-RESPOSTA, pois ele não será substituído.
6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B),
(C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA:
a marcação em mais de uma alternativa anula a questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.
7. Você poderá levar embora apenas o CARTAO RASCUNHO.
8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público Seletivo o candidato que:
a)
se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie;
b)
se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o
CARTÕES-RESPOSTA.
9. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.
10. Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES E OS CARTÕES-RESPOSTA. O candidato
somente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova, levando consigo, somente, o CARTÃO RASCUNHO.
11.

O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas.

12.

Não esqueça de assinar o Cartão Resposta.

1
TÉCNICO EM ENFERMAGEM SAÚDE DA FAMILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL
ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013

2
TÉCNICO EM ENFERMAGEM SAÚDE DA FAMILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL
ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013
LINGUA PORTUGUESA
1 -Complete as lacunas, usando adequadamente"mas", "mais", "mal" ou "mau".
Pedro e João ______ entraram em casa,perceberam
que as coisas não estavam bem,pois sua irmã caçula
escolhera um ______momento para comunicar aos
pais que iria viajar nas férias; _____. seus dois irmãos deixaram os pais ______ sossegados quando
disseram que a jovem iria com as primas e a tia.
a) mau, mal, mais, mas
b) mal, mal, mais, mais
c) mal, mau, mas, mais
d) mal, mau, mas, mas
e) mau, mau, mas, mais
02 - Nas frases seguintes:
I – Fomos nós quem pretendeu o cargo.
II – Fui eu quem fez o exercício.
III – Hoje sou eu quem paga a conta.
Quanto a concordância podemos afirmar:
a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas I e III estão corretas.
d) Todas estão corretas.
e) Todas estão incorretas.
Leia os textos:
Os cinco sentidos
Os sentidos são dispositivos para a interação com o
mundo externo que têm por função receber informação necessária à sobrevivência. É necessário ver
o que há em volta para poder evitar perigos. O tato
ajuda a obter conhecimentos sobre como são os
objetos. O olfato e o paladar ajudam a catalogar
elementos que podem servir ou não como alimento.
O movimento dos objetos gera ondas na atmosfera
que são sentidas como sons.(...)
03
no
a)
b)
c)
d)

- A palavra relacional “que” aparece quatro vezes
texto. Pela ordem, tem as seguintes funções:
Sujeito, objeto direto, sujeito, sujeito.
Sujeito, sujeito, sujeito, sujeito.
Sujeito, sujeito, sujeito, objeto direto.
Objeto direto, objeto direto, sujeito, objeto direto.
e) Objeto direto, sujeito, objeto direto, sujeito.
Se nos portarmos bem, está prometido, veremos
todos as mesmas imagens e ouviremos os mesmos
sons e vestiremos as mesmas roupas e comeremos
os mesmos hambúrgueres e estaremos sós na
mesma solidão dentro de casas em bairros
iguais de cidades iguais onde respiraremos o mesmo
lixo e serviremos aos nossos automóveis com a
mesma devoção e obedeceremos às mesmas máquinas num mundo que será maravilhoso para todo
aquele que não tiver pernas nem patas
nem asas nem raízes. (Galeano, Eduardo. De pernas
pro ar – A escola do mundo ao avesso.
Porto Alegre: L&PM, 1999. p. 239)

04 - A partir do uso do termo “se” no início do texto,
infere-se que:
a) Há uma condição estabelecida diante da informação seguinte.
b) Há uma oposição à informação seguinte.
c) O termo “se” pode ser substituído por “deste
modo” indicando a conclusão de um pensamento.
d) O texto inicia-se a partir de um elemento que
indica explicação.
e) O autor tem dúvidas sobre seu ponto de vista a
respeito do assunto que será tratado.
05 -Considerando as formas verbais sublinhadas,
assinale
a alternativa correta, quanto à predicação verbal.
a) ( ) Aquela gruta tem em seu interior um belo
córrego. – verbo transitivo indireto.
b) ( ) Um grupo de colonizadores subiu o rio Tijucas.– verbo transitivo indireto.
c) ( ) Quando virás a esta cidade? – verbo transitivo direto.
d) ( ) Aspiro à aprovação neste concurso. – verbo
transitivo direto.
e) ( ) A cidade oferece aos turistas bons restaurantes,hotéis e opções de lazer. – verbo transitivo
direto e indireto.
06 -Assinale a alternativa correta, quando à classificação sintática dos termos sublinhados.
a) ( ) Tijucas, como vives em meu coração! – aposto.
b) ( ) Conheço bem as belezas naturais de minha
cidade. – complemento nominal.
c) ( ) Seguem anexas as informações solicitadas.–
vocativo.
d) ( ) Zita mesma organizou as últimas Olimpíadas
Tijuquenses. – predicado.
e) ( ) Em Tijucas temos casarões quanto possível
antigos. – sujeito.
07 -No que diz respeito à mensagem da frase “Até
tu, Brutus?” e considerando as funções da linguagem e os elementos da comunicação, assinale a
alternativa CORRETA:
a) Predomina a função fática, centrada na mensagem.
b) Predomina a função referencial, centrada no referente.
c) Predomina a função metalingüística, centrada no
referente.
d) Predomina a função conativa, centrada no destinatário.
e) Predomina a função emotiva, centrada no emissor.
08 -Assinale a alternativa cuja explicação esteja de
acordo com as normas gramaticais:
a) Em “O esperto vence com úlcera no estômago. O
bobo não percebe que venceu.”, o ponto final após o
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vocábulo “estômago” não poderia ser substituído por
vírgula, pois alteraria o sentido original.
b) Em “Uma boba, por exemplo, confiou na palavra
de um desconhecido para a compra de um ar refrigerado de segunda mão: ele disse que o aparelho
era novo, praticamente sem uso porque se mudara
para a Gávea onde é fresco.”, o pronome oblíquo
“se” funciona como mecanismo de coesão e retoma
a ideia do termo “um desconhecido”.
c) Em “Enquanto o esperto não dorme à noite com
medo de ser ludibriado.”, a crase da expressão “à
noite” não é obrigatória, bastaria o uso da preposição “a”.
d) Em “Há lugares que facilitam mais as pessoas
serem bobas...”, a palavra “Há” poderia ser substituída por “Existe”, sem prejudicar o sentido da frase.
e) Em “ele disse que o aparelho era novo, praticamente sem uso porque se mudara para a Gávea
onde é fresco.”, o verbo “mudara” está no pretérito
imperfeito do indicativo e expressa um fato passado
anterior a outro fato também passado.
09 – O feminino das palavras alemão, profeta, cidadão, cônsul e cavaleiro, é:
a) alemoa; a profeta; cidadã; consulesa; cavaleira.
b) alemã; profetisa; cidadã; consulesa; amazona.
c) alemã; profetisa; cidadã; a cônsul; amazona.
d) alemoa; profetisa; cidadã; consulesa; amazona.
e) alemã; a profeta; cidadona; consulesa; cavaleira
10 -O aumentativo dos substantivos mão, homem,
amigo, povo e cabeça, são:
a) mãozão; homenzarrão; amigaço; povaréu; cabeçorra.
b) mãozorra; homenzarrão, amigalhão; povaréu;
cabeção.
c) mãozorra; homenzarrão; amigaço; povaréu;
cabeçorra.
d) manzorra; homenzarrão; amigão; povão; cabeção.
e) mãozão; homão; amigão; povão; cabeção.
CONHECIMENTOS GERAIS
11 – Os meios de tranposrtes podem ser divididos
em:
a) Terrestre, aquático e aéreo
b) Terrestre e aquático
c) Terrestre e aéreo
d) Aquático e aéreo
e) Nenhuma das alternativas
12 - A imagem abaixo mostra um meio de comunicação denominado:

http://www.google.com.br
a) Ipad;
b) Ipod;
c) Iphone;
d) Celular;
e) TV digital
13 – Aponte a alternativa em que não aparece um
transporte público:
a) Ônibus;
b) Trem;
c) Metrô;
d) Esteira;
e) Carro de passeio particular.
14 - Aponte a alternativa em que se encontra na
ordem um transporte terrestre, um aquático e um
aéreo.
a) Ônibus, carro e navio;
b) Moto, navio e balão;
c) Metrô, lancha e balão;
d) Navio, balão e avião;
e) Avião, jetski e trem.
15 - Na região Nordeste os festejos juninos são muito fortes, marque a alternativa em que aparece o
dia em que o São Pedro é homenageado.
a) 12 de junho
b) 13 de junho
c) 24 de junho
d) 27 de junho
e) 29 de junho
16
a)
b)
c)
d)
e)

-No dia 1° de janeiro nós comemoramos:
Dia dos Aposentados;
Dia da Confraternização Universal;
Dia da Saudade;
Dia do Idoso;
Dia da Saúde.

17 - O poder Legislativo em âmbito nacional é exercido:
a. pelo Presidente;
b. pelo Congresso Nacional;
c. pelos desembargadores;
d. pelos ministérios;
e. pelo Tribunal de Contas.
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18 - O aniversário da cidade de Serra Azul é comemorado em qual data?
a) 14 de novembro
b) 12 de setembro
c) 16 de novembro
d) 14 de outubro
e) Nenhuma das alternativas.
19 - Quem nasce na cidade de Serra Azul recebe o
gentílico:
a)
Serrazulense
b)
Serra Azulense
c)
Serrazuleno
d)
Serra Azulense
e)
A alternativa A e B estão corretas.
20 - O prefeito é a maior autoridade do município,
mas teoricamente esse poder que o prefeito exerce
pertence:
a) ao próprio prefeito;
b) aos vereadores;
c) aos secretários;
d) ao povo;
e) ao governador.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21 -De acordo com o calendário básico de vacinação
do Sistema Único de Saúde, quais as vacinas que
devem ser administradas às crianças aos seis meses
de idade?
a) Tríplice viral, Pólio e BCG.
b) Tríplice bacteriana e Tríplice viral.
c) Tetravalente e Hepatite B.
d) Tríplice viral, Tríplice bacteriana, Hepatite B.
e) Tetravalente, Pólio e Hepatite B.
22 - Assinale a alternativa que apresenta respectivamente:a doença que a BCG protege e qual a sua
via de administração?
a) Tuberculose e via intra dérmica.
b) Tuberculose e via subcutânea.
c) Sarampo e via intra dérmica.
d) Pólio e via oral.
e) Difteria e via intra dérmica.
23 - 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
24 - 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
25 - 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
26 - Sobre as necessidades humanas básicas referentes a nutrição, assinale a alternativa correta.
a) As necessidades alimentares são invariáveis ao
longo ao ciclo vital, porém sofrem influências de
certos fatores como atividade, clima, estado emocional e gravidez.
b) Os alimentos são compostos por elementos que
possuem funções biológicas diferencia das denominadas calorias ou princípios calóricos.
c) A maioria dos alimentos é formada por apenas
um nutriente, que pode ser proteína ou gordura ou
carboidrato ou vitamina e água.
d) Após ingeridos, os alimentos não sofrem nenhuma transformação no organismo. Portanto o alimento não tem a função de fornecer energia ao homem
para que desenvolva suas atividades.
e) Fatores associados com as necessidades nutricionais não atendidas podem se caracterizar por cabelo
quebradiço, seco, sem brilho, que se desprende
durante o pentear ou escovar.
27 - Sobre a esterilização a seco, preencha a lacuna
e assinale a alternativa correta.Para garantir a eficácia da esterilização e integridade dos materiais, recomenda-se colocar pequena quantidade de instrumental nas caixas e utilizar apenas ________ da
capacidade da estufa.
a) 50%
b) 100%
c) 90%
d) 80%
e) 55%
28 - Foi prescrito 500 ml de Soro Glicosado 5 % que
será infundido a uma velocidade de 10 gotas/min.
Neste caso, qual o tempo aproximado para otérmino
da solução?
a) 1 hora.
b) 8 horas.
c) 16 horas.
d) 20 horas.
e) 24 horas.
29 - De acordo com o Manual de Vigilância Epidemiológica de
Eventos Adversos Pós-Vacinação do Ministério da
Saúde são eventos adversos pós-vacinais considerados graves, exceto?
a) Quando o evento necessita de hospitalização por
pelo menos 24 horas.
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b) Quando o evento gera sequela significativa ou
persistente.
c) Quando o evento necessita de avaliação médica.
d) Quando o evento resulta em anomalias congênitas.
e) Quando o evento causa risco de morte.
30 - Uma pessoa com suspeita de tuberculose irá
coletar escarro para o diagnóstico.Ela deverá receber as seguintes orientações:
a) Ao despertar pela manhã, lavar a boca, escovar
os dentes, inspirar profundamente, prendera respiração por um instante e escarrar após forçar a tosse. Repetir essa operação até obter três eliminações
de escarro.
b) Ao despertar pela manhã, lavar a boca, sem escovar os dentes, inspirar profundamente,prender a
respiração por um instante e escarrar após forçar a
tosse. Repetir essa operação até obter duas eliminações de escarro.
c) Ao final do dia, após 8 horas de jejum, inspirar
profundamente, prender a respiração por um instante e escarrar após forçar a tosse. Repetir essa operação até obter duas eliminações de escarro.
d) Ao final do dia, após 8 horas de jejum, inspirar
profundamente, prender a respiração por um instante e escarrar após forçar a tosse. Repetir essa operação até obter três eliminações de escarro.
e) A qualquer momento do dia ou da noite,escovar
os dentes e a língua, inspirar profundamente,prender a respiração por um instante e escarrar
após forçar a tosse. Repetir essa operação até obter
duas eliminações de escarro.
31 -É um tipo de curativo que promove a absorção
do exsudato, mantém o ambiente úmido e favorável
entre o curativo e a ferida e facilita o processo de
cicatrização. É indicado para feridas limpas com leve
e moderada exsudação, feridas em fase de granulação e no prevenção de úlceras de pressão.Essas
características correspondem a qual tipo de curativo?
a) Curativo não aderente.
b) Curativo com hidrocoloide.
c) Curativo à base de colagenase.
d) Curativo à base de alginato de cálcio.
e) Curativo com carvão ativado e prata.
32 -Foram prescritos 900 mg de Amoxil® VO. Nafarmácia há Amoxil® em suspensão de 250 mg/5
ml.Quantos ml devem ser administrados para cumprir a prescrição?
a) 12 ml
b) 15 ml
c) 18 ml
d) 23 ml
e) 30 ml
33 -A sondagem gastrica e a introducao de uma
sonda peloorificio nasal ou pela cavidade oral, alcancando o estomago ou o duodeno, e tem como objetivos

I. auxiliar na hidratação, alimentação e medicação.
II. coletar conteúdo gástrico com finalidade diagnóstica.
III. esvaziamento gástrico.
IV. aliviar a distensão abdominal.
V. controlar e medir resíduo gástrico.
Estao corretas apenas as alternativas
a) I, II, IV, V
b) I, III, V
c) I, IV
d) II, IV, V
e) I, II, III, IV, V
34 - A um paciente que está sendo atendido no
pronto-socorro foram prescritos 12 mg do fármaco
X, por via intramuscular.Considerando-se que há
disponíveis ampolas com 2mL do medicamento a
0,4%, será necessário aplicar
a) meia ampola.
b) 1 ampola.
c) 1 ampola e meia.
d) 2 ampolas.
e) 2 ampolas e meia.
35 -O processo de esterilização de materiais com
vapor saturado sob pressão, em autoclave devidamente qualificada, pode ser prejudicado quando
a) o ar existente na câmara da autoclave e no interior dos
pacotes for totalmente removido.
b) os materiais articulados e com dobradiças forem
colocados abertos nas caixas de instrumentais ou
embalagens
padronizadas.
c) materiais côncavos como bandejas e bacias forem
colocados com a abertura voltada para baixo.
d) os pacotes forem removidos quentes da autoclave
e colocados no balcão frio, logo após o término do
ciclo de
esterilização.
e) os pacotes maiores forem colocados na parte
inferior e
os menores na parte superior da autoclave.
36 - Cabe ao Sistema Único de Saúde (SUS) assegurar a todo cidadão acesso aos serviços públicos de
saúde, assim como àqueles contratados pelo poder
público. Nesse caso, o princípio norteador do SUS é
a
a) autonomia.
b) universalidade.
c) equidade.
d) participação social.
e) integralidade.
37 - Um paciente portador de neoplasia pulmonar
com dispnéia intensa, sudorese fria, expectoração
com sangue vivo. O técnico de enfermagem pode
associar esse sangramento com:
a) hemoptise.
b) hematêmese.
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c) tamponamento cardíaco.
d) enterorragia.
e) epitaxe.
38 - A aferição da pressão venosa central tem como
objetivo oferecer parâmetros que auxiliam no diagnóstico precoce e intervenção imediata da falência
de uma das funções orgânicas citadas abaixo, aponte qual:
a) Hepática.
b) Renal.
c) Ventricular direita.
d) Ventricular esquerda.
e) Pulmonar.
39 - É recomendado, para garantir a qualidade da
amostra, o
colher sangue para exames laboratoriais:
a) Agitar vigorosamente o frasco após a coleta para
evitara coagulação;
b) Manter o membro garroteado por aproximadamente um minuto (tempo de calçamento da luva e
antissepsia do local da punção) para promover maior hemo concentração, otimizando a qualidade do
material;
c) Após a seleção da veia a ser puncionado, garroteá-la e dar leves batidinhas, melhorando sua turgidez e, consequentemente, facilitando a punção,
reduzindo a chance de ser necessária uma nova
punção;

d) A presença de hematoma não interfere na qualidade da amostra;
e) Realizar a antissepsia do local com gaze ou algodão,realizando movimento circular de dentro para
fora e aguardar aproximadamente 30 segundos para
que o local seque. Não tocar o local higienizado.
40 - Com relação à vacinação contra o tétano em
gestantes,assinale V (para verdadeiro) ou F (para
falso):
( ) Caso a gestante tenha recebido três doses ou
mais da vacina, nos últimos 10 anos, não é necessário vaciná la;
( ) A gestante pode ser considerada imunizada com
no mínimo duas doses da vacina antitetânica, sendo
que a segunda dose deve ser realizada até 20 dias
antes da data provável do parto;
( ) Caso a gestante nunca tenha sido vacinada, deve-se iniciar o esquema o mais precocemente possível,independentemente da idade gestacional, com
três doses, com intervalo de 60 ou, no mínimo, 30
dias.
a) F, F e V;
b) V, F e F;
c) V, V e V;
d) F, V e V;
e) F, F e F.
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REALIZAÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL

EGP – EMPRESA DE GESTÃO PÚBLICA
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