PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EDITAL 01/2017 - NÍVEL MÉDIO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático
(05 questões), Noções de Informática (05 questões),Conhecimentos Gerais (05 questões) e Conhecimentos Específicos
(15 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente,
solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse
sentido.
IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
VII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
X. Você dispõe de 03h30m (três horas e trinta minutos) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais
para marcar o cartão de respostas.
XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
Boa Prova!
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RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto
O menino parado no sinal de trânsito vem em minha
direção e pede esmola. Eu preferia que ele não viesse. [...] Sua
paisagem é a mesma que a nossa: a esquina, os meios-fios,
os postes. Mas ele se move em outro mapa, outro diagrama.
Seus pontos de referência são outros.
Como não tem nada, pode ver tudo. Vive num grande
playground, onde pode brincar com tudo, desde que “de fora”.
O menino de rua só pode brincar no espaço “entre” as coisas.
Ele está fora do carro, fora da loja, fora do restaurante. A cidade
é uma grande vitrine de impossibilidades. [...] Seu ponto de
vista é o contrário do intelectual: ele não vê o conjunto nem
tira conclusões históricas – só detalhes interessam. O conceito
de tempo para ele é diferente do nosso. Não há segundafeira, colégio, happy hour. Os momentos não se somam, não
armazenam memórias. Só coisas “importantes”: “Está na
hora do português da lanchonete despejar o lixo...” ou “estão
dormindo no meu caixote...”[...]
Se não sentir fome ou dor, ele curte. Acha natural sair do
útero da mãe e logo estar junto aos canos de descarga pedindo
dinheiro. Ele se acha normal; nós é que ficamos anormais com
a sua presença.
(JABOR, A. O menino está fora da paisagem. O Estado de São
Paulo, São Paulo, 14 abr. 2009. Caderno 2, p. D 10)

1) A partir da leitura atenta do texto, pode-se apreender
que a presença do menino de rua provoca no narrador
o seguinte sentimento:
a) Revolta.
b) Desconforto.
c) Indiferença.
d) Piedade.

5) As aspas, ao longo do texto, foram empregadas, por
vezes, com razões distintas. Nesse sentido, assinale
a alternativa em que se faz um comentário incorreto a
respeito do emprego desse recurso.
a) onde pode brincar com tudo, desde que “de fora”(2º§)
– ressalta a ideia de exclusão.
b) O menino de rua só pode brincar no espaço “entre”(2º§)
- indica um lugar simbólico.
c) Só coisas “importantes” (2º§) – explora-se o efeito
irônico do termo.
d) “Está na hora do português da lanchonete despejar o
lixo...” (2º§) – sinaliza um diálogo.
6) Em “A cidade é uma grande vitrine de
impossibilidades.”(2º§), para conferir expressividade
ao seu texto, o autor faz uso da seguinte figura de
estilo:
a) metonímia.
b) personificação.
c) paradoxo.
d) metáfora.
7) No período “Como não tem nada, pode ver tudo.” (2º§),
observa-se que as orações relacionam-se entre si,
sendo a primeira classificada como:
a) subordinada adverbial.
b) subordinada adjetiva.
c) subordinada substantiva.
d) coordenada sindética.

“Sua paisagem é a mesma que a nossa: a esquina, os meiosfios, os postes.
Mas ele se move em outro mapa, outro diagrama.” (1º§)

8) Assinale a opção em que se indica uma passagem do
texto que NÃO pode ser entendida de modo literal.
a) “O menino parado no sinal de trânsito vem em minha
direção e pede esmola.” (1º§)
b) “Seus pontos de referência são outros.” (1º§)
c) “Ele está fora do carro, fora da loja, fora do restaurante.”
(2º§)
d) “Acha natural sair do útero da mãe e logo estar junto aos
canos de descarga pedindo dinheiro.” (3º§)

2) O autor estabelece, argumentativamente, uma
distinção inicial que é marcada pelo uso dos pronomes
possessivos e revela um posicionamento discursivo.
Com esses pronomes, o autor:
a) insere-se na realidade do menino de rua, sendo solidário
a ele.
b) aproxima-se do leitor que teria uma realidade semelhante
a dele.
c) desloca o menino de rua para a realidade dos leitores.
d) afasta-se da realidade dos leitores aos quais faz
referência.

9) Cumprindo papel caracterizador, os adjetivos e
locuções adjetivas são instrumentos que podem
contribuir para indicação do posicionamento do autor.
Dessa forma, assinale a alternativa em que a locução
adjetiva assume um caráter mais subjetivo, sinalizando
um posicionamento do autor.
a) “parado no sinal de trânsito” (1º§).
b) “o menino de rua só pode brincar” (2º§).
c) “A cidade é uma grande vitrine de impossibilidades”
(2º§).
d) ”sair do útero da mãe” (3º§).

3) O conectivo destacado no trecho relaciona ideias
introduzindo o valor semântico de:
a) Explicação.
b) Conclusão.
c) Oposição.
d) Condição.

10) Com base em seus conhecimentos linguísticos, assinale
a alternativa em que se indica, CORRRETAMENTE, o
elemento em destaque.
a) preferia – ditongo.
b) sair – hiato.
c) conceito – dígrafo.
d) esquina – encontro consonantal.

4) Em “Eu preferia que ele não viesse.” (1º§), nota-se um
emprego mais coloquial da regência do verbo preferir,
contrariando a norma culta. Isso se explica devido:
a) ao uso de apenas um dos complementos exigidos pelo
verbo.
b) à presença de um complemento verbal na forma de
oração.
c) à ausência da preposição “a” antes do complemento
verbal.
d) ao emprego do conectivo “que” como ferramenta
coesiva.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

Considere o fragmento abaixo para responder às
questões 2 e 3 seguintes.

11) Ana tem
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do valor necessário para comprar um produto.
9

Se com mais R$ 252,00 ela compra o produto,então o
valor que Ana possui é igual a:
a) R$ 72,00
b) R$ 324,00
c) R$ 252,00
d) R$ 56,00
1

12) João gastou 20% de 50% de seu salário com presentes
para seus sobrinhos. Se o salário de João é R$ 1.600,00,
então o valor gasto por João com presentes para seus
sobrinhos foi:
a) R$ 320,00
b) R$ 800,00
c) R$ 160,00
d) R$ 480,00

19) O Microsoft Word possui em um dos seus diversos
recursos vários tipos de letras, denominadas
tecnicamente de fontes. Uma típica fonte, com serifa,
do Microsoft Word é a fonte:
a) MS Sans Serif
b) Times New Roman
c) Arial
d) Calibri

13) Dados os conjuntos A = { 0,1,2,4,5,8} e B = {0,2,3,4,5} é
correto afirmar que:
a) A ∪ B (A união B) = {0,0,1,2,2,3,4,4,5,5,8}
b) A ∩ B (A intersecção B) = {0,2,5}
c) A – B = {1,3,8}
d) B – A = {3}

20) Quanto a aplicabilidade de uma Intranet numa empresa,
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I. o departamento de pessoal disponibiliza formulários de
alteração de endereço, vale transporte, etc
II. um diretor, em reunião em outro país, acessa os dados
corporativos da empresa, por meio de uma senha de
acesso
III. o departamento de tecnologia disponibiliza aos seus
colaboradores um sistema de abertura de chamada
técnica
Estão corretas as afirmativas:
a) apenas I
b) apenas II
c) apenas III
d) I, II e III

14) Considerando a sequencia lógica A, C, F, J, O, ... e o
alfabeto de 26 letras, então a próxima letra da sequencia é:
a) T
b) U
c) S
d) V
15) A soma dos 7 primeiros termos da sequencia lógica
2,5,8,11,..., é:
a) 57
b) 68
c) 77
d) 80
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
16) Relacione as ferramentas e aplicativos da coluna da
esquerda com os correspondentes exemplos típicos de
softwares da coluna da direita:
(1) de busca e pesquisa
(A) Twitter
(2) correio eletrõnico
(B) Firefox
(3) navegação
(C) Bing
(4) grupo de discussão
(D) Outlook
Assinale a alternativa que relaciona corretamente as
colunas.
a) 1D - 2C - 3B - 4A
b) 1C - 2D - 3B - 4A
c) 1C - 2B - 3D - 4A
d) 1C - 2D - 3A - 4B
17) Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente a lacuna da frase a seguir:
“um backup ___________ copia somente os arquivos
criados ou alterados desde o último backup normal ou
incremental, e os marca como arquivos que passaram
por backup (o atributo de arquivo é desmarcado)”.
a) Integral
b) de Cópia
c) Incremental
d) Diferencial
18) Em uma planilha do Microsoft Excel apresentase o cursor na célula A1 com o valor numérico de
0,02. Assinale a alternativa que apresenta como fica
essa célula após clicar no botão com o símbolo de
porcentagem (%) na aba “Página Inicial”:
a) 2%
b) 0,02%
c) 20%
d) 0,2%
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CONHECIMENTOS GERAIS
21) Edward Snowden, analista de sistemas conhecido
mundialmente por revelar programas de espionagem da
Agência de Segurança dos Estados Unidos (NSA), criou
um aplicativo de celular que transforma smartphones
com sistema operacional Android em um sistema
antiespionagem. O nome do aplicativo antiespionagem
em questão é:
(fonte: Revista época Negócios 26/12/2017 - adaptado)

a)
b)
c)
d)

Tolkien
Haven
Cerberus
SpyDefense

22) Em maio de 2017 ocorreu um ataque cibernético a nível
mundial por um ransomware, um tipo de vírus que
“sequestra” os dados de um computador e só os libera
com a realização de um pagamento (resgate). O ataque
afetou mais de 200 mil máquinas em 150 países. No
Brasil, as principais vítimas do vírus foram empresas
e órgãos públicos, como a Petrobras, o Itamaraty e o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O nome do
vírus de computador relacionado ao ataque cibernético
mencionado é:
a) WannaCry
b) BadRansom
c) Fireball
d) Checkmate
23) O Palácio do Planalto, muitas vezes mencionado em
notícias relacionadas ao cenário político brasileiro, é
a sede do Poder Executivo Federal, local onde está o
Gabinete Presidencial do Brasil. O projeto arquitetônico
do Palácio do Planalto é de autoria do arquiteto:
a) Roberto Burle Marx
b) Haroldo Barroso
c) Oscar Niemeyer
d) Paulo Mendes da Rocha
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24) Em dezembro de 2017, o boxe brasileiro conquistou um
fato inédito com a vitória da primeira mulher brasileira
a conquistar o título mundial de boxe na categoria
peso leve. A primeira brasileira que se tornou campeã
mundial de boxe mencionada acima é:
a) Rose Volante
b) Roseli Feitosa
c) Adriana Araújo
d) Graziele Jesus
25) O Brasil, nos últimos anos, vem se destacando na
produção de energias renováveis, dentre elas a energia
eólica, estando entre os maiores produtores no ranking
mundial de capacidade instalada de energia eólica. A
região brasileira que é a maior produtora de energia
eólica no país é a região:
a) Sudeste
b) Nordeste
c) Centro Oeste
d) Norte
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26) Tempo cirúrgico é o termo caracterizado pela sequência
de procedimentos utilizada na manipulação dos tecidos
e vísceras durante a cirurgia. É correto afirmar que a
exérese, um dos tempos cirúrgicos, consiste:
a) No ato de cortar com tesoura ou lâmina de bisturi para
abertura do campo operatório
b) Na cirurgia propriamente dita, ocorrendo a retirada de
uma parte ou a totalidade de um órgão ou tecido, com a
finalidade terapêutica
c) Na prevenção do extravasamento sanguíneo no período
intra-operatório
d) Na aproximação das bordas dos tecidos selecionados
27) Considerando que o rastreamento dos cânceres de
mama e do colo do útero são essenciais para a Saúde
da Mulher, analise as sentenças abaixo e dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) O rastreamento do câncer do colo do útero por meio
de exame citoplatológico antes dos 25 anos deve ser
evitado.
( ) Os dois primeiros exames citopatológicos para
ratreamento do câncer de colo do útero devem ser
realizados com intervalo anual e, se ambos os resultados
forem negativos, os próximos devem ser realizados a
cada 3 anos.
( ) O rastreamento do câncer de mama por autoexame
da mama em todas as mulheres adultas deve ser
estimulado.
( ) O rastreamento do câncer de mama deve ser indicado a
todas as mulheres após os 45 anos.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo.
a) V,V,F,F
b) F,V,V,V
c) F,F,V,V
d) V,F,F,F

28) Considerando as condições de transporte e o manuseio
de produtos esterilizados, analise as afirmativas abaixo,
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Os produtos embalados em papel grau cirúrgico
que se apresentam amassados ou com manchas
externas podem ser considerados esterilizados e
consequentemente utilizados.
( ) Os pacotes esterilizados que foram comprimidos,
perfurados ou molhados devem ser substituídos
por outras embalagens, sem necessidade de nova
esterilização.
( ) Os pacotes esterilizados que caírem no chão devem ser
considerados contaminados.
( ) A distribuição do material esterilizado deve ser feita em
carros fechados ou cobertos, em recipientes rígidos ou
em saco plástico resistente.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo.
a) F,F,F,V
b) V,V,F,V
c) V,F,F,V
d) F,F,V,V
29) Considerando a aferição de pressão arterial, leia as
afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa
correta.
I. Deve ser utilizado o manguito adequado para a
circunferência do braço do paciente. A largura do
manguito deverá corresponder a 70% da circunferência
do braço e o seu comprimento envolver no mínimo 30%
do braço.
II. Quando necessário aferir novamente a pressão arterial
do paciente em um mesmo membro, aguardar de 1 a 2
minutos entre as mensurações.
III. A pressão arterial diastólica deve ser determinada na
Fase V de Korotkoff, continuando a deflação até o
desaparecimento do som.
IV. O braço do paciente deve ser posicionado com a palma
da mão voltada para cima, mantendo-se acima da altura
do coração ou nível do segundo espaço intercostal.
a)
b)
c)
d)

As afirmativas I, II,III e IV estão corretas
Apenas a afirmativa III está correta
Apenas as afirmativas II e III estão corretas
Apenas as afirmativas I e IV estão corretas

30) Considerando a mensuração da temperatura corporal,
pulso e movimentos respiratórios durante a verificação
de sinais vitais, assinale a alternativa correta.
a) Para o método de aferição da temperatura retal, colocar
o paciente em posição prona, mantendo-o coberto com
lençol
b) Febre remitente é a temperatura que permanece
elevada por um dia ou mais
c) A frequência do pulso arterial para adultos maior que 60
batimentos por minuto é denominada taquicardia
d) A respiração facilitada na posição horizontal é
denominada ortopnéia
31) A aplicação de medicamento por via intramuscular pode
ser realizada em diferentes músculos. A aplicação pelo
__________ deve ser realizada a partir da localização
do processo acromial, medir dois a três dedos
(correspondendo a 2,5 a 5 centímetros) abaixo. Aplicar
o medicamento na região central do músculo. Assinale
a alternativa que completa corretamente a lacuna.
a) Vasto lateral da coxa
b) Dorsoglúteo
c) Ventroglúteo
d) Deltóide
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32) O procedimento de heparinização de cateteres
intravasculares é o preenchimento da luz desses
cateteres com solução anticoagulante ou salinização
com soro fisiológico a 0,9%. Considerando este
procedimento, leia as afirmativas abaixo e a seguir
assinale a alternativa correta.
I. O cateter, que será utilizado em um intervalo inferior a
24 horas, preencher com Soro Fisiológico 0,9%.
II. A solução de heparina na concentração de 100UI/mL
é utilizada para heparinização de todos os cateteres,
podendo variar de acordo com a idade, tipo de acesso
venoso, condições do paciente e protocolo institucional.
III. A solução de heparina dos cateteres de longa
permanência deve ser trocada a cada 90 dias.
IV. Uma das finalidades deste procedimento é a manutenção
da permeabilidade do acesso vascular.
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
Apenas as afirmativas II e III estão corretas
Apenas a afirmativa IV está correta
Apenas as afirmativas I e II estão corretas

33) Para realização de curativos de ferida aberta, assinale a
alternativa incorreta.
a) Os pacotes de gazes esterilizadas devem ser abertas
em quantidade adequada e colocá-las no campo estéril
do curativo com técnica asséptica
b) Colocar as pinças sobre o campo do curativo com cabos
voltados para aborda, manuseando-as pelo lado externo
do campo
c) Remover o curativo com uma pinça “dente de rato”,
retornando-a ao campo do curativo com técnica
asséptica
d) Lavar a ferida com soro fisiológico 0,9% por meio de
jato a uma distância de 20 centímetros, removendo
resíduos, exsudatos, crostas e outros
34) Sobre a Vacina hepatite B (recombinante), assinale a
alternativa correta.
a) A vacina deve ser conservada entre +2ºC e +6ºC (sendo
ideal +3ºC), podendo ser congelada
b) O esquema de administração corresponde a duas
doses, com intervalo de 30 dias entre a primeira e a
segunda doses, sendo iniciada a partir do 9 meses de
idade
c) O volume da vacina a ser administrado é de 0,5 mL, por
via intradérmica
d) É apresentada sob a forma líquida em frasco unidose
ou multidose, isolada ou combinada com outros
imunobiológicos
35) A imunidade adquirida específica corresponde à
proteção contra cada agente infeccioso ou antígeno,
podendo ser adquirida de forma ativa ou passiva. É
correto afirmar que, a imunidade adquirida de forma
passiva é:
a) Imediata, mas transitória, sendo conferida ao
indivíduo mediante a administração parenteral de soro
heterólogo/homólogo ou de imunoglobulina de origem
humana (imunidade passiva artificial) ou de anticorpos
monoclonais
b) Obtida pela administração de vacinas, que estimulam a
resposta imunológica, para que esta produza anticorpos
específicos
c) Duradoura, pois há estimulação das células de memória,
após uma infecção adquirida de forma natural
d) Ocorre por meio da administração parenteral de vacinas
ou soros e imunoglobulinas
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36) O Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN)
é uma forma de rastreamento populacional, tendo
como objetivo identificar distúrbios e doenças no
recém-nascido, em tempo oportuno, para intervenção
adequada, por meio da triagem neonatal a partir da
matriz biológica, denominada “teste do pezinho”.
Considerando o “teste do pezinho”, leia as frases e a
seguir assinale a alternativa correta.
I. São doenças que podem ser detectadas no
teste:
fenilcetonúria,
hipotireoidismo
congênito,
hemoglobinopatias e fibrose cística.
II. Recomenda-se que o período ideal de coleta da primeira
amostra esteja compreendido entre o 3º e o 5º dia de
vida da criança.
III. A coleta para o exame deve ser realizada a partir do
30º dia de vida da criança para evitar resultados falsos
negativos.
IV. A punção deve ser executada numa das laterais da região
plantar do calcanhar, locais com pouca possibilidade de
se atingir o osso.
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
Apenas a afirmativa III está correta

37) A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível,
que afeta principalmente os pulmões, embora possa
acometer outros órgãos e sistemas. No Brasil, a
doença é um sério problema da saúde pública, pois
anualmente, são notificados aproximadamente 70 mil
casos novos e ocorrem 4,5 mil mortes em decorrência
da tuberculose. Considerando a Tuberculose Pulmonar,
analise as afirmativas abaixo, e dê valores Verdadeiro
(V) ou Falso (F).
( ) O principal sintoma é a tosse na forma seca ou produtiva.
( ) O principal teste para diagnosticar a doença é o teste de
Mitsuda.
( ) A principal maneira de prevenir a doença em crianças é
com a vacina BCG (Bacilo Calmette-Guérin).
( ) A Prova Tuberculínica (PT) é importante na avaliação de
contatos assintomáticos de pessoas com tuberculose,
sendo utilizada em adultos e crianças.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo.
a) V,F,V,V
b) V,V,V,V
c) F,V,V,F
d) V,V,V,F
38) A maioria dos sinais de alarme resulta do aumento
da permeabilidade vascular, a qual marca o início
do deterioramento clínico do paciente e a possível
evolução para o choque por extravasamento de plasma.
Assinale a alternativa que apresenta um sinal de alarme
da Dengue
a) Cefaléia
b) Febre
c) Hipotensão postural e/ou lipotimia
d) Dor retrorbitária
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39) Assinale a alternativa correta. É um dever do
profissional de Enfermagem, segundo o Código de
Ética dos Profissionais de Enfermagem vigente:
a) Participar da Comissão de Ética de Enfermagem e
de comissões interdisciplinares da instituição em que
trabalha
b) Abster-se de revelar informações confidenciais de
que tenha conhecimento em razão de seu exercício
profissional
c) Suspender as atividades, individuais ou coletivas,
quando o local de trabalho não oferecer condições
seguras para o exercício profissional e/ou desrespeitar
a legislação vigente, inclusive em situações de urgência
e emergência
d) Colaborar com o processo de fiscalização do exercício
profissional e prestar informações fidedignas, permitindo
o acesso a documentos e a área física institucional

40) Segundo a Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986, que
dispõe sobre a regulamentação da Enfermagem, é
atribuição do Técnico de Enfermagem participar no
planejamento da assistência de enfermagem, sob
orientação e supervisão de:
a) Médico e Enfermeiro
b) Enfermeiro e, na sua ausência, do responsável com
nível superior da instituição
c) Enfermeiro
d) Médico
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