
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Processo Seletivo Simplificado Nº 002/2019 

Edital 020/2019 

PROVA OBJETIVA 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia 
cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.  

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a 
FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou p reta.  

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra corre s-
pondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.  

A duração da prova é de 3 horas.  

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e  sair do prédio depois de decorrida 
1 hora do início da prova.  

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.  

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.  

Nome do candidato: RG  

 

23-03-2019 - Manhã 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia a ti rinha a seguir para responder às 
questões de 01 a 04.  

 

(QUINO. Mafalda 3 .  São Paulo: Mart ins Fontes,  1998. p. 48 -49)  

01. Assinale a alternativa que apresenta a afi rmação 
correta.  

(A) Mafalda fica surpresa por seu amigo Manolito 
gostar dos Beatles enquanto a maioria dos 
jovens não gosta.  

(B) Manolito faz parte da grande parte da popu-
lação jovem que não gosta dos Beatles.  

(C) A história gira em torno de todos quererem 
saber o porquê de Monolito não gostar dos 
Beatles.  

(D) Manolito é uma exceção à regra, pois, se-
gundo Mafalda, todos os jovens gostam dos 
Beatles.  

02. No segundo quadrinho, a conjunção “pois” que 
introduz a fala de Monoli to poderia ser substitu í-
da, apresentando sentido de oposição, por  

(A) contudo. 
(B) logo. 
(C) como. 
(D) porquanto.  

03. Acerca do emprego da vírgula em “Manolito, você 
já ouviu o último disco dos Beatles?”, é correto 
afirmar que  

(A) separa um vocativo.  
(B) separa oração justaposta assindética.  
(C) separa oração que deve ser destacada.  

(D) separa aposto.  

04. O termo “pendores” no último quadrinho pode ser 
substituído, sem prejuízo de sentido e com as co r-
reções gramaticais necessárias, por  

(A) dramas. 
(B) inclinações. 
(C) perturbações.  
(D) conceitos. 

Instrução: Leia o texto a seguir para responder às 
questões de 05 a 08.  

Em vez de pensar __ culturas nacionais como 
unificadas, deveríamos pensá-las como constituindo 
um dispositivo discursivo que representa _ diferença 
como unidade ou identidade. Elas  são atravessadas 
por profundas divisões e diferenças internas, sendo 
“unificadas” apenas através do exercício de difere n-
tes formas de poder cultural. Entretanto –  como nas 
fantasias do eu “inteiro” de que fala a psicanál ise 
lacaniana – __ identidades nacionais continuam a ser 
representadas como unificadas.  

Uma forma de unificá-las tem sido a de represen-
tá- la como a expressão da cultura subjacente de “um 
único povo”. A etnia é o termo que uti l izamos para 
referirmos __ característ icas culturais – l íngua, rel i-
gião, costume, tradições, sentimentos de “lugar” – 
que são parti lhadas por um povo. É tentador, portan-
to, tentar usar a etnia dessa forma “fundacional”.  Mas 
essa crença acaba, no mundo moderno, por ser um 
mito. 

(HALL, Stuart .  A ident idade cu l tural  na pós -modernidade)  

05. De acordo com o texto,  

(A) as culturas nacionais não devem ser pensa-
das como distintas.  

(B) etnia é a forma de unificar e representar a 
identidade nacional.  

(C) o conceito de etnia de forma fundacional é 
um mito. 

(D) a psicanálise lacaniana define as identidades 
nacionais como unificadas.  

06. As lacunas no texto podem ser correta e respect i-
vamente preenchidas por:  

(A) as – a - as - as. 
(B) as – a – as – às. 
(C) as – à – as – as. 
(D) às – a – às – às. 

07. O termo “elas”,  no segundo período do texto. re-
fere-se às 

(A) “diferenças”.  
(B) “unificadas” .  
(C) “identidades”.  
(D) “culturas nacionais”.  
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08. Os pronomes em destaque no trecho “Uma forma 
de unificá-las tem sido a de representá-la ...” s i-
tuam-se após o verbo. Essa forma de colocação 
pronominal denomina-se: 

(A) ênclise. 
(B) próclise. 
(C) mesóclise. 
(D) elipse. 

MATEMÁTICA 

09. Manoela retirou de suas aplicações financeiras 
2/5 do dinheiro que lá havia. No mês seguinte 
acrescentou 1/3 do valor que havia ficado nela 
após a retirada do mês anterior, deixando a apl i-
cação com um valor de R$ 8.400,00. Sendo essas 
as suas únicas movimentações na aplicação, o 
valor que havia antes da retirada era  

(A) R$ 10.500,00.  
(B) R$ 9.450,00.  
(C) R$ 8.300,000.  
(D) R$ 11.250,00.  

10. Um palmo de Luiza mede 20 centímetros, enquan-
to um palmo de Lucas mede 15 centímetros. Os 
dois resolveram medir um cartaz de 3 metros uti l i-
zando seus palmos. Ambos começaram juntos e 
avançaram simultaneamente. Sendo assim, quan-
do Luiza completou a medição faltava para Lucas 
completar a medição 

(A) 1 metro.  
(B) 75 centímetros.  
(C) 7,5 centímetros.  
(D) 55 centímetros.  

11. Em um laboratório de medicamentos, 33 quím icos 
trabalhando 7 horas por dia produzem 20 caixas 
de medicamentos com 300 medicamentos cada. 
Para produzir 100 medicamentos a mais por ca i-
xa, 28 funcionários irão trabalhar  

(A) 11 horas.  
(B) 10 horas.  
(C) 7 horas e 10 minutos.  
(D) 8 horas e 48 minutos.  

12. Ao organizar seus l ivros, Isabela percebeu que a 
razão entre os de ficção e os de mistério era 4/7, 
nessa ordem. Após a arrumação, ela retirou 3 l i-
vros de mistério para doação, o que fez com que 
a razão entre os l ivros de ficção e de mistério f i-
casse 5/8, também nessa ordem. Assim, o número 
inicial de l ivros de mistério era  

(A) 25. 
(B) 35. 
(C) 32. 
(D) 29.  

13. O perímetro de um quintal retangular é quatro 
vezes o perímetro de um quarto quadrado de lado 
igual a 4 metros. Sabendo-se que o comprimento 
do quintal é 7 metros maior que sua largura, en-
tão o comprimento do quintal é:  

(A) 25 m. 
(B) 18 m. 
(C) 22 m. 
(D) 19,5 m. 

14. Amanda comprou um carro no valor de R$ 
50.000,00 em 3 vezes, com taxa de juros compos-
ta de 12% ao mês. Assim, o valor total que Aman-
da pagará pelo carro será: 

(A) 69.520,40. 
(B) 70.246,40. 
(C) 71.542,60. 
(D) 90.435,23. 

15. Determine a hipotenusa de um triângulo retângu-
lo, sabendo-se que os catetos medem 3 e 4 me-
tros. 

(A) 6 m. 
(B) 7 m. 
(C) 5 m. 
(D) 8 m. 

CONHECIMENTOS DE TARUMÃ 

16. Marque a alternativa que apresenta o nome da 
autora do hino de Tarumã.  

(A) Maria Eduarda Conceição.  
(B) Maria Alice Fernandes.  
(C) Maria Ana Gonçalves.  
(D) Maria Júlia Pontes.  

17. Considera-se símbolos municipais de Tarumã:  

(A) A bandeira, o brasão e o Hino Nacional.  
(B) A bandeira, o brasão e as armas.  
(C) Apenas a bandeira e o brasão.  
(D) A bandeira, o brasão e o Hino de Tarumã.  

18. Sobre Lauro Ribeiro Escobar, é correto afirmar 
que 

(A) foi autor do brasão, bandeira e hino oficial de 
Tarumã. 

(B) era membro do Conselho Municipal da Edu-
cação. 

(C) foi o autor apenas do brasão de Tarumã.  
(D) pertencia ao Conselho Estadual de Honrarias 

e Mérito.  

19. Tarumã, em vocabulário tupi-guarani, significa  

(A) deus das florestas e dos campos.  
(B) árvore silvestre medicinal.  
(C) animal de grande porte.  
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(D) f i lho de um guerreiro.  

20. Em 2010, segundo dados oficiais do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a dens i-
dade demográfica do município de Tarumã era de 

(A) 61,40 hab./km2.  
(B) 50,60 hab./km2.  
(C) 38,70 hab./km2.  
(D) 42,50 hab./km2.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. As vacinas VIP e VOP estão relacionadas a/ao:  

(A) Poliomielite. 
(B) Varicela. 
(C) Sarampo. 
(D) Rubéola. 

22. A vacina tetraviral confere proteção as seguintes 
doenças: 

(A) Difteria, Tétano, Poliomielite, Influenza . 
(B) Hepatite A, Hepatite B, Pneumonia, Tétano . 
(C) Meningite, Febre amarela, HPV, Tuberculose . 
(D) Sarampo, Caxumba, Rubéola, Varicela . 

23. O esquema de vacinação para gestante e puérpe-
ra inclui as vacinas abaixo, exceto :  

(A) dTpa. 
(B) Hepatite B. 
(C) HPV. 
(D) SCR. 

24. A “nova” Polí tica Nacional de Atenção Básica foi  
divulgada no ano de:  

(A) 2019. 
(B) 2018. 
(C) 2017. 
(D) 2016. 

25. É uma diretriz do SUS e da Rede de Atenção à 
Saúde a ser operacionalizado na Atenção Básica:  

(A) Universalidade. 
(B) Resolutividade. 
(C) Equidade. 
(D) Integralidade. 

26. A Política Nacional da Atenção Básica tem a sua 
estratégia prioritária para expansão e consolid a-
ção da Atenção Básica:  

(A) A Saúde da Família. 
(B) A Unidade de Pronto Atendimento 24h . 
(C) O Hospital geral .  
(D) O Ambulatório de Especialidades . 

27. Um dos pontos da nova política nacional de saúde 
mental é a expansão de equipamentos voltados à 

reinserção social dos pacientes e fundamentais 
para a desinstitucionalização dos que moram em 
hospitais psiquiátricos.  

(A) Serviço Residencial Terapêutico . 
(B) CAPS IV AD. 
(C) Hospitais psiquiátricos. 
(D) UPA 24h. 

28. Assinale a alternativa que não se refere a uma 
diretriz do HumanizaSUS.  

(A) Acolhimento. 
(B) Gestão participativa e cogestão . 
(C) Ambiência. 
(D) Autonomia. 

29. Indique a alternativa que não descreve uma das 
seis metas para a Segurança do Paciente, propos-
tas pelo Ministério da Saúde.  

(A) Identif icar corretamente o paciente . 
(B) Melhorar a comunicação entre profissionais 

de saúde. 
(C) Assegurar os direitos do paciente a princ í-

pios do SUS. 
(D) Higienizar as mãos para evitar infecções . 

30. No atendimento a pessoa com convulsão, deve-
se, exceto:  

(A) Posicionar a pessoa em decúbito lateraliza-
do. 

(B) Permanecer com a pessoa. 
(C) Retirar os objetos circundantes que possam 

oferecer perigo ou risco de lesões . 
(D) Segurar a língua da pessoa para evitar sufo-

camento. 

31. A higienização das mãos com preparação alcóol i-
ca é indicada nas seguintes situações, exceto:  

(A) Quando as mãos não est iverem visivelmente 
sujas ou contaminadas com sangue e outros 
fluidos corporais. 

(B) Antes e após ir ao banheiro . 
(C) Após contato com objetos inanimados e su-

perfícies imediatamente próximas ao pacien-
te. 

(D) Antes de realizar procedimentos assistenciais 
e manipular dispositivos invasivos . 

32. Ao apresentar nove ou menos movimentos resp i-
ratórios, considera-se que a pessoa está em:  

(A) Bradipneia. 
(B) Apneia. 
(C) Respirações de Alternância . 
(D) Respirações de Kussmaul . 

33. A manobra de Heimlich deve ser executada em 
situações de: 
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(A) Extravasamento de medicação intravenosa . 
(B) Obstrução de vias aéreas por corpos estra-

nhos. 
(C) Queda do leito. 
(D) PCR. 

34. Na RCP, as compressões torácicas devem ser em 
ciclo de: 

(A) 30 compressões, na frequência de 60 a 
100/min, com profundidade de 8 a 10 cm, se-
guidas de 2 venti lações. 

(B) 15 compressões, na frequência de 80 a 
100/min, com profundidade de 2 a 4 cm, se-
guidas de 2 venti lações. 

(C) 30 compressões, na frequência de 100 a 
120/min, com profundidade de 5 a 6 cm, se-
guidas de 2 venti lações. 

(D) 15 compressões, na frequência de 110 a 
140/min, com profundidade de 6 a 8 cm, se-
guidas de 2 venti lações. 

35. As venti lações realizadas na RCP devem ser:  

(A) Eficientes (de 2 segundos cada e com visível 
elevação do abdome), com bolsa valva-
máscara com reservatório e oxigênio adicio-
nal. 

(B) Eficientes (de 10 segundos cada e com vis í-
vel elevação do tórax), com bolsa valva -
máscara com reservatório e oxigênio adicio-
nal. 

(C) Eficientes (de 1 segundo cada e com visível 
elevação do tórax), com bolsa valva-máscara 
com reservatório e oxigênio adicional.  

(D) Eficientes (de 5 segundos cada e com visível 
elevação do tórax), com bolsa valva-máscara 
com reservatório e oxigênio adicional.  

36. Indique a alternativa que se refere a sinais e si n-
tomas para suspeitar da ocorrência de choque.  

(A) Pele fria, úmida e pegajosa. 
(B) Pressão arterial aumentada (PAS > 140 

mmHg). 
(C) Enchimento capilar < 2 seg. 
(D) Frequência cardíaca diminuída (< 60 bpm) . 

37. Uma pessoa em estado normotérmico apresenta 
temperatura axilar:  

(A) Entre 37,6 e 38,5ºC. 
(B) Entre 37 e 37,5ºC. 
(C) Entre 36 e 36,9ºC. 
(D) Abaixo de 35,9ºC. 

38. O Código de Ética dos Profissionais de Enferma-
gem apresentou sua mais recente atualização 
através da:  

(A) Lei 8.080/1990. 
(B) Lei 7.498/1986. 

(C) Parecer COREN 155/2012. 
(D) Resolução COFEN 564/2017. 

39. Quando um Técnico de Enfermagem deixa de to-
mar uma atitude ou apresentar conduta que era 
esperada para a situação. Age com descuido, i n-
diferença ou desatenção, não tomando as devidas 
precauções, ele comete infração ética de:  

(A) Imperícia. 
(B) Imprudência. 
(C) Negligência. 
(D) Desumana. 

40. Para ser considerada uma infração ética de im-
prudência, a ação terá característica de:  

(A) desleixo, descuido, desatenção, menosprezo, 
indolência, omissão ou inobservância do de-
ver, em realizar determinado procedimento, 
com as precauções necessárias . 

(B) falta de cautela, de cuidado, é mais que falta 
de atenção, é a imprevidência acerca do mal, 
que se deveria prever, porém, não previu” .  

(C) desrespeito, com foco em benefícios de inte-
resse pessoal do profissional . 

(D) falta de técnica necessária para realização 
de certa atividade. 

41. Ao administrar medicamentos por via intramuscu-
lar em deltoide, o calibre de agulha e volume má-
ximo indicado é: 

(A) 25x12 / 0,5 ml. 
(B) 30x7 / 4 ml. 
(C) 25x7 / 1 ml. 
(D) 25x8 / 5 ml. 

42. Uma transfusão sanguínea do tipo alogênica é 
caracterizada por ser:  

(A) obtido do próprio doador, mediante coleta 
prévia para uso posterior .  

(B) produto obtido de outro doador humano. 
(C) produto obtido por 50% sangue humano e 

50% sangue bovino. 
(D) produto derivado 100% de bovinos . 

43. De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipe r-
tensão Arterial , ao obter o valor de 161x101 
mmHg em uma verificação da Pressão Arterial,  
este paciente será classif icado em:  

(A) Pré-hipertensão. 
(B) Hipertensão estágio 1. 
(C) Hipertensão estágio 2. 
(D) Hipertensão estágio 3. 

44. Um frasco-ampola de Cetoprofeno com 100 mg foi  
diluído em 4 ml de água desti lada.  Qual o volume 
desta diluição contém 30 mg?  

(A) 1,2 ml. 
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(B) 3,0 ml. 
(C) 7,5 ml. 
(D) 4,0 mg. 

45. Um SG 5% 100 ml foi prescrito para infusão em 
40 minutos. A velocidade de infusão deverá ser 
de: 

(A) 2,5 gts/min. 
(B) 50 mgts/min. 
(C) 150 mgts/min. 
(D) 0,8 gts/min. 

46. Um SG 5% 1000 ml foi  prescrito para infusão em 
24 horas. A velocidade de infusão deverá ser de:  

(A) 14 gts/min. 
(B) 42 gts/min. 
(C) 83 mgts/min. 
(D) 102 mgts/min. 

47. Foi prescrito 350 mg de Cefalotina sódica. Há 
disponível frasco-ampola de 1g. Ao diluir o frasco-
ampola em 6 ml de água desti lada, o volume que 
deve ser aspirado para se obter a concentração 
prescrita é de:  

(A) 2,1 ml. 
(B) 3,5 ml. 
(C) 2,1 g. 
(D) 3,5 g. 

48. Quantas gramas de sódio estão contidas em uma 
ampola de NaCl 20% 10 ml? 

(A) 20 g. 
(B) 2 g. 
(C) 1 g. 
(D) 10 g. 

49. 1.000 mg é igual a:  

(A) 1.000 g. 
(B) 100 g. 
(C) 10 g. 
(D) 1 g. 

50. Foi prescrito 200 mg de Aminofi l ina. Há disponível 
ampola de Aminofi l ina de 10 ml com 240 mg.  O 
volume que deve ser aspirado para se obter a 
concentração prescrita é de:  

(A) 8,3 ml. 
(B) 6,5 ml. 
(C) 4,8 ml. 
(D) 2,0 ml. 

 



 

 

 


