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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA - SP 

ENFERMEIRO 
 

Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa  
Informática 
Conhecimentos Específicos 
 

05 
05 
15 

Total de questões  25 

 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver 
falha, solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE 
no espaço indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta 
grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição 
do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material 
de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA E O CARTÃO DE 
RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, depois de concluído. 

 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. 
USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1) Indique abaixo a resposta CORRETA que apresenta o 

vicio de linguagem, redundância em Língua 
Portuguesa. 
a) Ele chegou há dois meses. Iniciou o trabalho dois 
meses atrás. 
b) Sair fora. Subir para cima. Descer para baixo. 
c) Encarar firmemente. Enfrentar com decisão. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

2) Em Língua Portuguesa, a redundância ocorre em 
expressões tais como; -Elo de ligação. Pois elo já 
significa ligação. E: Viúva do falecido. Pois não há 
viúva sem falecido. Indique abaixo a resposta 
CORRETA que apresenta outras formas de 
redundância. 
a) Habitat natural; Ganhar grátis. 
b) Ele é o elo entre a empresa e os funcionários. 
c) Faz dez dias que choveu. Fez dois meses que voltei da 
viagem. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

3) Em relação à formação de Singular e Plural em 
Língua Portuguesa, devemos dizer: Tornaram-se 
cidadãos do mundo. E não: Tornaram-se cidadões do 
mundo. Indique abaixo a resposta CORRETA que 
apresenta outras formas corretas do uso do 
Singular/Plural em Língua Portuguesa. 
a) acórdãos, artesãos, bênçãos, cristãos, irmãos, órfãos, 
órgãos, pagãos. 
b) acordeão, artesanato, bençãs, manos, pianões, 
pagõems. 
c) acórdões, artesões, benções, cristões, irmões, orfões, 
órgões, pagões. 
d) Nenhuma das alternativas. 

4) A  fonética e fonologia são ramos complementares da 
linguística. Têm como objetivo investigar e estudar os 
sons da fala. Analise as afirmativas abaixo sobre a 
fonética: 
I- Investiga as características físicas dos sons que 
permitem a sua articulação e recepção auditiva. 
II- Analisa e descreve os sons da fala  como entidades 
isoladas, com base em características acústicas e 
perceptivas, em sua realização concreta. 
III- Estuda a organização dos sons em sistemas sonoros, 
entendendo suas funções e o papel linguístico que 
desempenham numa determinada língua. 
IV- Estuda os aspectos físicos envolvidos na produção do 
som: estuda o aparelho fonador, os movimentos dos lábios 
e da língua, os pontos de articulação, a obstrução do ar, a 
vibração das cordas vocais. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Somente I, II, IV. 
b) Somente II, III, IV. 
c) Somente I, III, IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

5) O gerúndio apresenta duas formas: simples e 
composta. A forma simples expressa uma ação em 
curso, e a composta uma ação concluída. Exemplos: -
Chegando a hora da partida, o trem apitou. Tendo 
vencido o jogo, saiu para comemorar. Indique abaixo a 
resposta CORRETA que apresenta formas de usos 
condenáveis do gerúndio, ou seja,  modismos. 

a) Tinha expulsado. Foi expulso. Havia suspendido. 
Estava suspensado. 
b) Vamos iniciar as entregas amanhã; O chefe vai 
embarcar as 18h. 
c) Vamos estar iniciando as entregas amanhã. O chefe vai 
estar embarcando as 18h. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

INFORMÁTICA 

 
6) Assinale a alternativa que se refere à uma das 

possíveis sequências para realizar a troca de senha do 
usuário no Windows 8: 
a) Painel de controle – Contas Usuários e Proteção 
p/Família – Contas de Usuário – Fazer alterações na 
minha conta nas configurações do computador – Alterar 
sua senha; 
b) Painel de controle – Sistema e Segurança – Central de 
Ações – Alterar configurações de Controle de Conta de 
Usuário – Alterar sua senha; 
c) Painel de controle – Facilidade de Acesso – Central de 
Facilidade de Acesso – Facilitar acesso de usuário – 
Alterar sua senha; 
d) Nenhuma das alternativas.  
 

7) Assinale a alternativa correspondente a aba que 
possui a opção de Sumário Automático no Microsoft 
Word 2013 com sua configuração original: 
a) Inserir; 
b) Design; 
c) Referências; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

8) O Disquete, também conhecido como Floppy disk, é 
um dispositivo de armazenamento composto de: 
a) Um disco magnético; 
b) Um cartão de memória flash; 
c) Um disco de policarbonato; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

9) Um conteúdo de mídia digital armazenado no 
computador ou em uma unidade de rede 
compartilhada, quando executado é conhecido como 
mídia: 
a) local; 
b) compartilhada; 
c) alternada; 
d) Nenhuma das alternativas.  
 

10) Assinale a alternativa que se refere a um processo 
que envia uma determinada quantidade de 
informações para o computador antes do conteúdo de 
mídia de fluxo contínuo ser realmente executado: 
a) Loading; 
b) Buffer; 
c) Charge; 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11) De acordo com a Portaria nº 648, de 28 de março de 

2006, A Atenção Básica caracteriza-se por um 
conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 
coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da 
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. 
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Assinale a alternativa CORRETA que apresenta um 
dos fundamentos da Atenção Básica: 
a) Inserir preferencialmente, de acordo com sua 
capacidade institucional, a estratégia de Saúde da Família 
em sua rede de serviços, visando à organização sistêmica 
da atenção à saúde. 
b) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de 
saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a 
porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com 
território adscrito de forma a permitir o planejamento e a 
programação descentralizada, e em consonância com o 
princípio da equidade. 
c) Verificar a qualidade e a consistência dos dados 
alimentados nos sistemas nacionais de informação a 
serem enviados às outras esferas de gestão. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
12)Conforme  a Portaria nº 648, de 28 de março de 2006 

são algumas das  atribuições do enfermeiro: Analise  
as afirmativas abaixo; 
I- desenvolver ações que busquem a integração entre a 
equipe de saúde e a população adscrita à UBS, 
considerando as características e as finalidades do 
trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos 
sociais ou coletividade. 
II- planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações 
desenvolvidas pelos ACS. 
III- realizar assistência integral (promoção e proteção da 
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e 
famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações etc), em todas as fases do desenvolvimento 
humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira 
idade. 
IV- acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as 
famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de acordo 
com as necessidades definidas pela equipe. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas I, III, IV. 
b) Apenas II, III, IV. 
c) Apenas II, III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

13) A ferida pode ser aguda, quando sua ocorrência é 
muito recente, ou crônica, caso de feridas antigas e de 
difícil cicatrização, sendo o  curativo  tratamento 
utilizado para promover a cicatrização de ferida, 
proporcionando um meio adequado para este 
processo, sobre alguns tipos de  curativos  assinale a 
alternativa CORRETA: 
a) Hidrocolóide : essas coberturas são impermeáveis à 
água e às bactérias e isolam o leito da ferida do meio 
externo. Evitam o ressecamento, a perda de calor e 
mantêm um ambiente úmido ideal para a migração de 
células. Indicada para feridas com pouca ou moderada 
exsudação, podendo ficar até 7 dias. 
b) Alginatos: tipo de coberturas de poliuretano. Promove 
ambiente de cicatrização úmido, mas não apresenta 
capacidade de absorção. Não deve ser utilizado em 
feridas infectadas. 
c) Papaína: Proporciona um ambiente úmido oclusivo 
favorável para o processo de cicatrização, evitando o 
ressecamento do leito da ferida e aliviando a dor. Indicada 
para uso em feridas limpas e não-infectadas, tem poder de 
desbridamento nas áreas de necrose. 
d)Nenhuma das alternativas. 

 
14) A Rede de Frio é o sistema utilizado pelo PNI, que 

tem o objetivo de assegurar que os imunobiológicos 
disponibilizados no serviço de vacinação sejam 
mantidos em condições adequadas de transporte, 
armazenamento e distribuição. sendo a  sala de 
vacinação  a instância final da Rede de Frio, na sala de 
vacinação é feita a utilização de instrumentos que 
realizam o registro contínuo das temperaturas máxima 
e mínima registradas nos equipamentos durante 
determinado período de tempo. Assinale V(verdadeiro) 
e F(falso) sobre esses instrumentos: 
(m) Termômetro de momento, com máxima e mínima, 
digital com cabo extensor: utilizado em refrigeradores 
domésticos e caixas térmicas de uso diário. Os 
procedimentos de instalação constam nos itens referentes 
aos equipamentos onde é utilizado.  
(m) Termômetro analógico de momento, máxima e 
mínima: utilizado também em refrigeradores domésticos e 
caixas térmicas de uso diário.  
(m) Termômetro de registro digital: disponível nas câmaras 
refrigeradas.  
(m) Termômetro de infravermelho com mira a laser. É um 
sistema móvel que não requer intervalo de tempo mínimo 
para o equilíbrio térmico entre o termômetro e o objeto a 
ser mensurado. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) F, V, V, F. 
b) V, V, F, V. 
c) V, F, V, V. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 

15) Administração de medicamentos consiste na 
aplicação de medicamentos ao paciente. Todo 
profissional de saúde, ao administrar um 
medicamento, deve sempre checar, os “nove certos”. 
Assinale  a alternativa INCORRETA  relacionada aos 
“nove certos”:  
a) medicamento certo, dose certa, via certa. 
b) horário certo, paciente certo, registro certo. 
c) orientação  certa, forma certa e resposta certa. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

16) A Sistematização da Assistência de Enfermagem 
organiza o trabalho profissional quanto ao método, 
pessoal e instrumentos, tornando possível a 
operacionalização do processo de Enfermagem. O 
Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas 
inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: 
Sobre a etapa do Planejamento de Enfermagem é 
CORRETO afirmar: 
a) Processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado 
com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por 
finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, 
família ou coletividade humana e sobre suas respostas em 
um dado momento do processo saúde e doença. 
b) Processo de interpretação e agrupamento dos dados 
coletados que culmina com a tomada de decisão sobre os 
conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, 
com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou 
coletividade humana em um dado momento do processo 
saúde e doença; e que constituem a base para a seleção 
das ações ou intervenções com as quais se objetiva 
alcançar os resultados esperados. 
c) Determinação dos resultados que se espera alcançar; e 
das ações ou intervenções de enfermagem que serão 
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realizadas face às respostas da pessoa, família ou 
coletividade humana em um dado momento do processo 
saúde e doença. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

17) Conforme a Norma Operacional da Assistência a 
Saúde – NOAS 2001, defina a Atenção de Média 
Complexidade (MC) assinalando a alternativa 
CORRETA: 
a) Compreende um conjunto de ações e serviços 
ambulatoriais e hospitalares que visam atender os 
principais problemas de saúde da população, cuja prática 
clínica demande a disponibilidade de profissionais 
especializados e a utilização de recursos tecnológicos de 
apoio diagnóstico e terapêutico, que não justifique a sua 
oferta em todos os municípios do país. 
b) É a base territorial de planejamento da atenção à 
saúde, não necessariamente coincidente com a divisão 
administrativa do estado, a ser definida pela Secretaria 
Estadual de Saúde, de acordo com as especificidades e 
estratégias de regionalização da saúde em cada estado, 
considerando as características demográficas, 
socioeconômicas, geográficas, sanitárias, 
epidemiológicas, oferta de serviços, relações entre 
municípios, entre outras. 
c) São os mecanismos de relacionamento intermunicipal 
como organização de fluxos de referência e contra 
referência e implantação de estratégias de regulação 
visando à garantia do acesso da população aos serviços. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 

18) A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
(CCIH)  é um órgão de assessoria à autoridade máxima 
da instituição e de planejamento e normatização das 
ações de controle de infecção hospitalar, que serão 
executadas pelo Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar (SCIH). Assinale a alternativa CORRETA 
que se refere a uma competência  da CCIH do hospital: 
a) Garantir o cumprimento das recomendações formuladas 
pela Coordenação Municipal/Distrital de Controle de 
Infecção Hospitalar. 
b) Estabelecer normas, em caráter suplementar, para a 
prevenção e controle de infecção hospitalar. 
c) Realizar investigação epidemiológica de casos e surtos, 
sempre que indicado, e implantar medidas imediatas de 
controle. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 

19) A Enfermagem  reconhecida por seu respectivo 
conselho profissional  é uma profissão que possui um 
corpo de conhecimentos próprios, voltados para o 
atendimento do ser humano nas áreas de promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, 
composta pelo enfermeiro, técnico e auxiliar de 
enfermagem, ações e tarefas afins  são desenvolvidas 
nos serviços de saúde pelas categorias de 
Enfermagem no país: Sobre as ações propedêuticas 
complementares é CORRETO afirmar:  
a) Asseguram o tratamento prescrito, como, por exemplo, 
a administração de medicamentos e dietas enterais, 
aplicação de calor e frio, instalação de cateter de oxigênio 
e sonda vesical ou nasogástrica. 
b) Referem-se às que apoiam o diagnóstico e o 
acompanhamento do agravo à saúde, incluindo 
procedimentos como a observação do estado do paciente, 
mensuração de altura e peso, coleta de amostras para 

exames laboratoriais e controle de sinais vitais e de 
líquidos. 
c) Incluem as atividades relacionadas à vigilância 
epidemiológica e as de controle da infecção hospitalar e 
de doenças crônico-degenerativas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

20) A equipe de saúde tem importante papel na cadeia 
de transmissão da infecção hospitalar ou domiciliar, 
sendo assim algumas precauções devem serem 
utilizadas. Assinale a alternativa CORRETA que refere-
se  as  precauções empíricas 
a) Devem ser utilizadas no atendimento de todos os 
pacientes sempre que houver risco de contato com 
sangue, líquidos corpóreos, secreções e excreções, peles 
não-íntegras e mucosas. 
b) São indicadas para pacientes colonizados ou infectados 
por microrganismos veiculados por contato direto ou 
indireto  que tenham grande importância epidemiológica 
como infecção por agentes multirresistentes. 
c) São indicadas para os casos de pacientes sem 
diagnóstico definitivo, porém com indícios de infecção por 
agentes que necessitem de precauções. Devem 
permanecer até que haja confirmação ou esclarecimento 
do diagnóstico. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

21) O profissional de enfermagem atua na promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com 
autonomia e em consonância com os preceitos éticos 
e legais. Analise as afirmativas abaixo em relação as 
responsabilidades e deveres nas  relações 
profissionais: 
I- Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e 
culturais que dão sustentação a sua prática profissional. 
II- Exercer a profissão com justiça, compromisso, 
equidade, resolutividade, dignidade, competência, 
responsabilidade, honestidade e lealdade. 
III- Fundamentar suas relações no direito, na prudência, 
no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e 
posição ideológica. 
IV- Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento 
profissional e à defesa dos direitos e interesses da 
categoria e da sociedade. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas I, II, IV. 
b) Apenas II, III. 
c) Apenas I, IV. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 

22) O cliente cirúrgico recebe assistência da 
enfermagem nos períodos pré, trans e pós-operatório 
o período pré-operatório divide-se em mediato e 
imediato, analise a alternativa CORRETA que descreve  
o período pré-operatório imediato: 
a) Corresponde às 24 horas anteriores à cirurgia e tem por 
objetivo preparar o cliente para o ato cirúrgico mediante os 
seguintes procedimentos: jejum, limpeza intestinal, 
esvaziamento vesical, preparo da pele e aplicação de 
medicação pré-anestésica. 
b) O cliente é submetido a exames que auxiliam na 
confirmação do diagnóstico e que auxiliarão o 
planejamento cirúrgico, o tratamento clínico para diminuir 
os sintomas e as precauções necessárias para evitar 
complicações pós-operatórias, ou seja, abrange o período 
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desde a indicação para a cirurgia até o dia anterior à 
mesma. 
c) Corresponde o atendimento ao cliente de identificar, 
prevenir e tratar os problemas comuns aos procedimentos 
anestésicos e cirúrgicos. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 

23) A enfermagem tem papel de destaque na prevenção 
e controle da infecção do trato urinário, cuja principal 
causa  é atribuída à inserção de cateter urinário e, 
estatisticamente, representa a topografia com maior 
índice de infecção hospitalar. Sendo assim diversas 
vias possibilitam o acesso dos microrganismos às 
vias urinárias de pacientes cateterizados. Relacione as 
colunas referente a essas vias: 
I- Via direta:  
II- Via extraluminal: 
III- Via intraluminal: 
(m) verifica-se a migração das bactérias pelo espaço 
periuretral ao redor da superfície externa do cateter , a 
higiene íntima como medida preparatória e a antissepsia 
para a inserção do cateter, assim como a manutenção da 
higiene durante o período de permanência da sonda 
contribuem para reduzir a colonização bacteriana local. 
(m) ocorre a inoculação de microrganismos na bexiga no 
momento da inserção do cateter o que reforça a 
importância do uso rigoroso da técnica asséptica na 
cateterização vesical. 
(m) a migração das bactérias ocorre através do lúmen do 
cateter vesical. A contaminação pode ocorrer durante o 
esvaziamento da bolsa coletora ou pela desconexão da 
junção sonda sistema coletor quando do esvaziamento da 
bolsa, o profissional deve utilizar luvas de procedimento e 
evitar tocar a ponta do dispositivo de esvaziamento no 
cálice graduado ou qualquer outra superfície. 
Assinale alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) I, III, II. 
b) III, II, I. 
c) II, I, III.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 

24) Sobre algumas estratégias preconizadas para 
implementação da Política Nacional de Promoção da 
Saúde, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Estruturação e fortalecimento das ações de promoção 
da saúde no Sistema Único de Saúde, privilegiando as 
práticas de saúde sensíveis à realidade do Brasil. 
b) Apoio à criação de Observatórios de Experiências 
Locais referentes à Promoção da Saúde. 
c) Estímulo à inserção de ações de promoção da saúde 
em todos os níveis de atenção, com ênfase na atenção 
básica, voltadas às ações de cuidado com o corpo e a 
saúde; alimentação saudável e prevenção, e controle ao 
tabagismo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

25) Em relação a Política Nacional de Promoção da 
Saúde  assinale a alternativa CORRETA que se refere 
ao gestor municipal : 
a) Pactuar e alocar recursos orçamentários e financeiros 
para a implementação da Política de Promoção da Saúde. 
b) Pactuar e alocar recursos orçamentários e financeiros 
para a implementação da Política, considerando a 
composição bipartite. 

c) Pactuar e alocar recursos orçamentários e financeiros 
para a implementação desta Política, considerando a 
composição tripartite. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
 


