
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA 

 

* 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 29/04/2013, 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 001/2012 de 05/11/2012, se adaptando ao novo calendário definido no Edital de Retificação nº 003/2013 de 
08/03/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA. 
 * 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: 28 DE ABRIL DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 



 

 

 

  

PARTE I – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 
01 - As Teorias de Enfermagem muito contribuíram para o 
avanço científico da profissão a até hoje são determinantes 
para o cuidado de qualidade. Dessa forma, qual dos 
seguintes personagens da História da Enfermagem foi 
responsável pela Teoria Ambientalista do Cuidado? 

A) Dorothéa Orem 
B) Wanda de Aguiar Horta 
C) Florence Nightingale 
D) Anna Nery 
E) Imogenes King  

 
02 - De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem no que se refere à participação em aborto é 
correto afirmar: 

A) Através de ordem judicial o profissional é obrigado 
a participar do ato do aborto 

B) Mesmo com ordem judicial o profissional tem o 
direito de se recusar a participar do ato do aborto 

C) O aborto no Brasil é permitido apenas para 
mulheres acima de 30 anos de idade 

D) O profissional pode realizar o aborto a pedido da 
gestante desde que não coloque a sua vida em risco 

E) O aborto é proibido no Brasil em qualquer 
circunstância  

 
03 - Assinale a alternativa que representa a Lei que trata da 
participação da comunidade e das transferências 
intergovernamentais para a saúde: 

A) 8142/90 
B) 7498/86 
C) 8080/90 
D) 8080/86 
E) 8142/86 

 
04 - As Conferências de Saúde são reuniões que ocorrem 
periodicamente visando tratar de temas relevantes para a 
saúde e definir novas estratégias para resolução de 
problemas na área. Qual a periodicidade que devem 
ocorrer as Conferências de Saúde no Brasil? 

A) A cada 2 anos 
B) Anualmente 
C) A cada 4 anos 
D) Mensalmente 
E) A cada 10 anos 

 
05 - Qual a Constituição brasileira responsável pela 
criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e qual o 
movimento que lançou as bases desse sistema?  

A) Constituição de 1990 e Reforma Sanitária 
B) Constituição de 1980 e Movimento das Diretas Já 
C) Constituição de 1980 e Movimento da Reforma 

Agrária 
D) Constituição de 1988 e Reforma Sanitária 
E) Constituição de 1980 e Reforma Sanitária 

 
 
 
 
 
 
 

06 - A dengue é uma doença de grande importância 
epidemiológica no Brasil. Em relação à dengue assinale a 
alternativa correta: 

A) Atualmente no Brasil circulam 3 sorotipos da 
Dengue 

B) Atualmente no Brasil circulam 2 sorotipos da 
Dengue 

C) Atualmente no Brasil circula 1 sorotipo da Dengue 
D) Atualmente no Brasil não circulam sorotipos da 

Dengue 
E) Atualmente no Brasil circulam 4 sorotipos da 

Dengue 
 

07 - Qual das complicações da Pneumonia não é comum 
em indivíduos jovens? 

A) Confusão mental 
B) Febre 
C) Tosse 
D) Secreção  
E) Espirro  

 
08 - São doenças de origem bacteriana, exceto: 

A) Cólera 
B) Sarampo 
C) Coqueluche 
D) Tétano 
E) Tuberculose   

 
09 - Qual das seguintes formas de hanseníase apresenta 
baciloscopia sempre positiva? 

A) Tuberculóide 
B) Indeterminada 
C) Virchowiana 
D) Neural pura 
E) Dimorfa  

 
10 - Além da pele qual a outra principal parte do corpo que 
pode ser afetada na hanseníase? 

A) Nervos periféricos 
B) Pulmão 
C) Rins 
D) Fígado 
E) Baço 

 
11 - Para infundir 3 litros de soro nas 24 horas, qual o 
gotejamento correto? 

A) 28 gts/min 
B) 14 gts/min 
C) 21 gts/min 
D) 42 gts/min 
E) 30 gts/min 

 
12 - De acordo com o Calendário Básico de Vacinação da 
Criança, disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), 
quais as vacinas a serem realizadas aos 2 meses de idade? 

A) Tetravalente, Pólio, Rotavírus Humano e 
Pneumocócica 10 

B) Pólio, Pneumocócica 10, Hepatite B e Tríplice viral 
C) BCG, Dt, Febre Amarela e Rotavírus Humano 
D) Febre Amarela, Pneumocócica 10 e Tríplice viral 
E) Hepatite B, Pneumocócica 10 e Febre amarela 

 



 

 

 

  

13 - Qual a via de administração da vacina contra a Febre 
Amarela? 

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

 
14 - Assinale a alternativa que se refere à equipe mínima 
de Saúde da Família: 

A) 01 Médico, 01 enfermeiro, 02 técnicos de 
enfermagem e 04 ACS  

B) 01 Médico, 01 enfermeiro, 01 técnico de 
enfermagem, 01 dentista e 06 ACS  

C) 01 Médico, 01 enfermeiro, 01 técnico de 
enfermagem, 01 dentista, 01 auxiliar de consultório 
dentário e 06 ACS  

D) 01 Médico, 01 enfermeiro, 01 técnico de 
enfermagem e 06 ACS  

E) 02 Médicos, 02 enfermeiros, 02 técnicos de 
enfermagem e 06 ACS  

 
15 - São atribuições do técnico de enfermagem dentro da 
Equipe de Saúde da Família, exceto: 

A) Visitas domiciliares 
B) Realização de curativos 
C) Orientações ao paciente acamado 
D) Vacinação das crianças 
E) Realização das consultas de Pré-Natal  

 
16 - Os Centros de Apoio Psico-Sociais (CAPS) existem 
atualmente na Atenção Primária á Saúde para atender aos 
portadores de Distúrbios Mentais e são distribuídos de 
acordo com a população do Município. Assinale a 
alternativa que não se refere a um tipo de CAPS: 

A) CAPS IV 
B) CAPS II 
C) CAPS AD 
D) CAPS III 
E) CAPS I 

 
17 - São sintomas clássicos da Dengue, exceto: 

A) Tonturas   
B) Dores no corpo   
C) Náuseas 
D) Diarréia  
E) Vômitos 

 
18 - De acordo com as novas Diretrizes da Sociedade 
Americana de cardiologia, qual dos procedimentos não faz 
parte do Suporte Avançado de Vida?  

A) Embolização  
B) Desfibrilação 
C) Compressões torácicas 
D) Uso de medicamentos 
E) Via aérea avançada 

 
19 - Assinale a alternativa que não corresponde a um 
procedimento do Suporte Básico de Vida? 

A) Respiração boca a boca 
B) Massagem cardíaca 
C) Desobstrução de vias aéreas 
D) Chamar socorro 
E) Não movimentar a vítima 

 

20 - Qual o número mínimo de compressões cardíacas por 
minuto a serem realizadas em uma vítima de Parada 
Cardiorrespiratória (PCR), de acordo com as Novas 
Diretrizes da Sociedade Americana de Cardiologia? 

A) 30 
B) 15 
C) 80 
D) 60 
E) 100 

 
21 - Qual dos seguintes medicamentos é usado como um 
diurético? 

A) Metoclopramida 
B) Dipirona 
C) Dimeticona 
D) Ácido acetilsalicílico 
E) Furosemida 

 
22 - Um paciente que apresenta ortopneia e hiperêmese 
está respectivamente: 

A) Com dificuldade respiratória na posição deitado e 
apresentando vômitos em quantidade 

B) Com dificuldade respiratória na posição em pé e 
apresentando vômitos em quantidade 

C) Com respiração normal e apresentando vômitos em 
quantidade 

D) Com respiração normal e apresentando 
sangramento pela via oral 

E) Com sangramento oral e respiração alterada na 
posição em pé 

 
23 - São consideradas doenças negligenciadas, exceto; 

A) Tuberculose 
B) Hanseníase 
C) AIDS  
D) Doença de Chagas 
E) Malária 

 
24 - O Alzheimer é uma doença do cérebro, degenerativa, 
com início mais freqüente após os 65 anos, que produz a 
perda das habilidades de pensar, raciocinar, memorizar, 
que afeta as áreas da linguagem e produz alterações no 
comportamento, onde o paciente passa por fases. Assinale 
aquela que não é descrita como uma das fases da Doença 
de Alzheimer: 

A) Fase inicial 
B) Faze intermediária 
C) Fase final 
D) Fase terminal 
E) Fase assintomática 

 
25 - Em qual das fases da cicatrização das feridas se forma 
o tecido de granulação? 

A) Fase de Maturação  
B) Fase Regenerativa 
C) Fase Exsudativa 
D) Fase Inflamtória 
E) Fase Reparativa 

 
 
 
 
 



 

 

 

  

26 - Qual o número de horas de repouso indicadas após a 
realização de cateterismo femoral diagnóstico? 

A) 5 horas 
B) 3 horas 
C) 2 horas 
D) 1 hora 
E) 12 horas 

 
27 - Faz parte do protocolo nacional a ser seguido na rotina 
de Transplante Renal de doador por morte cerebral, exceto: 

A) Constatar a morte cerebral 
B) Afastar qualquer doença que inviabilize o 

transplante 
C) Procurar doador incompatível 
D) Reconhecer a viabilidade do órgão a ser doado 
E) Enviar o órgão para o local da cirurgia 

 
28 - Até quantas horas dura o Período de Pós-Operatório 
Imediato das cirurgias gerais? 

A) 2 horas 
B) 12 horas 
C) 1 hora 
D) 24 horas 
E) 72 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II – PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 
 Aquisição à vista. A Bauducco, maior fabricante 
de panetones do país, está negociando a compra de sua 
maior concorrente, a Visconti, subsidiária brasileira da 
italiana Visagis. O negócio vem sendo mantido sob sigilo 
pelas duas empresas em razão da proximidade do Natal. 
Seus controladores temem que o anúncio dessa união – 
resultando numa espécie de AmBev dos panetones – 
melindre os varejistas. 

(Cláudia Vassallo, na Exame, dez./99) 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I – As duas empresas ( linha 4 ) de que fala o texto são 
“Bauducco” e “Visagis”. 
II – A aproximação do Natal é um dos motivos do sigilo 
do negócio. 
III – Entende-se, no texto por “aquisição à vista” que a 
negociação está próxima. 

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

 
30 - Identifique o item que mostra uma causa para que o 
negócio venha sendo mantido sob sigilo: 

A) O fato de Visconti e Bauducco serem 
concorrentes. 

B) O provável melindre dos varejistas. 
C) Devido a AmBev entrar no mercado de panetones. 
D) Pelo fato da Visconti ser uma multinacional. 
E) Nenhuma das respostas anteriores 

 
31 - Que palavra tem o mesmo número de fonemas do 
vocábulo CHEQUE? 

A) fixo 
B) ilha 
C) caixa 
D) lixo 
E) sapato 

 
32 - Identifique o item cujo vocábulo destacado foi 
empregado de forma incorreta: 

A) Foi acusado de discriminação racial. 
B) A empregada guardou os mantimentos na 

despensa. 
C) Antes de soar o sino, todos devem estar de volta a 

seus lugares. 
D) Os detentos foram colocados em uma cela da 

cadeia pública. 
E) Apresentei o requerimento ao diretor e ele diferiu 

meu pedido. 
 
33 - Assinale o item que apresenta exemplo de composição 
por aglutinação: 

A) girassol 
B) couve-flor 
C) fidalgo 
D) entardecer 
E) felizmente 



 

 

 

  

34 -  Assinale a alternativa em que a frase esteja acentuada 
corretamente: 

A) Ontem ele não pôde vir, mas com certeza hoje ele 
pode. 

B) No comêço da festa, todas as pessoas falaram com 
êle. 

C) Deixaram os papéis sôbre a mêsa. 
D) Não houve surprêsa, firmaram um nôvo acôrdo. 
E) Era mais de uma hora quando servimos o almôço. 

 
35 - Assinale a alternativa que apresenta a colocação 
pronominal não recomendada no padrão formal de 
linguagem: 

A) Não me disseram a verdade. 
B) Apelidaram-me de formoso. 
C) Largaste-me só e desamparado. 
D) Me impuseram severo castigo. 
E) Apressa-se porque já é dia. 

 
36 - Identifique nas frases a seguir a que apresenta 
predicativo do objeto: 

A) Muitas pessoas deixaram o local insatisfeitas. 
B) O herói achou desprezível o motivo. 
C) Cansados, os viajantes chegaram ao destino. 
D) Os náufragos, desesperados, esperavam por 

socorro. 
E) São inadmissíveis atitudes como estas. 

 
37 - O acento indicativo de crase está corretamente usado 
em todas as frases, exceto em: 

A) Mulheres à beira de um ataque de nervos. 
B) Isto cheira à perfume francês. 
C) Caminhava às pressas pela rua. 
D) Aspiro àquela vaga. 
E) A cidade à qual iremos possui belas praias. 

 
38 - Identifique o período que apresenta oração 
subordinada substantiva subjetiva: 

A) Não sei se viajarei amanhã. 
B) Tenho medo de que me traias. 
C) É provável que ele chegue ainda hoje. 
D) Admiramos os alunos que estudam. 
E) Saimos quando era tarde. 

 
 
 
 
Para responder a questão 40, observe esta tira abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 - A concordância verbal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Vassouras comemoram seu aniversário em 29 de 
setembro. 

B) Mais de um aluno faltou. 
C) Vendem-se casas de veraneio. 
D) O relógio deu duas horas. 
E) Havia sérios compromissos. 

 
40 – A questão 40 refere-se a tira abaixo: 
Das afirmações seguintes: 
I – O humor da tira encontra-se na irritação da mãe de 
Calvin, a qual parece chegar a seu limite quando ela não 
discorda da sugestão dele de anestesiá-lo antes de lhe dar 
banho. 
II – O verbo “dar” forma uma locução verbal, em que se 
flexiona somente o verbo auxiliar. 
III – O verbo “passar” está empregado como infinitivo 
impessoal. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


