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 MUNICÍPIO DE TAPEJARA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse Processo Seletivo.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta 

azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão 

do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 
longo do texto estão citados nas questões. 
  

Suplementos proteicos podem afetar o humor e o peso 
 

Experiência feita em ratos revelou que consumir excesso de BCAA (combinação de aminoácidos 
muito usada no mundo fitness) pode causar compulsão alimentar 
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Qualquer musa (ou muso) fitness que se _____ está sempre consumindo whey protein, 
barrinhas de proteína e colocando mais frango do que batata-doce no prato, ou ainda, 
consumindo doces dietéticos. E, de fato, o nutriente é importante para quem quer atingir ou 
manter um corpo sarado. Mas será que, a longo prazo, priorizar a proteína pode prejudicar a 

saúde? 
Essa é a pergunta que pesquisadores da Universidade de Sidney, na Austrália, fizeram em 

um estudo publicado no início deste mês no periódico Naturen Metabolism. E o que eles 
descobriram é que, sim, uma dieta exageradamente proteica pode ameaçar o bem-estar físico – 
e o emocional também. 

Pelo menos em ratos. Os camundongos receberam doses diferentes de BCAA. Esse 
suplemento – um dos mais usados por quem busca um shape musculoso – é uma mistura de três 
aminoácidos: leucina, valina e isoleucina. Eles estão presentes naturalmente em carnes 

vermelhas e _________, e não são produzidos pelo nosso corpo. Daí certas pessoas preferirem 
reforçar a dose. 

Os ratinhos foram colocados em quatro grupos, que foram alimentados, até o fim da vida, 
com diferentes quantidades de BCAA. Um grupo recebeu a dose diária recomendada do 
suplemento. Os demais grupos consumiram, respectivamente, 20%, 50% e 200% dessa 
quantidade. 

Ao final do estudo, os bichos que haviam ingerido o dobro do BCAA recomendado tiveram 
uma menor __________ de vida e acabaram engordando. Motivo: os cientistas descobriram que 
altos níveis desses aminoácidos no sangue atrapalharam que um outro aminoácido, o triptofano, 
chegasse ao cérebro. Ele é um precursor da serotonina, neurotransmissor responsável, entre 
outras coisas, pela sensação de bem-estar. 

Como o triptofano não conseguiu chegar ... massa cinzenta dos ratos, a taxa de serotonina 
caiu – e os ratinhos começaram a comer mais, muito mais. “A queda de serotonina devido ao 
excesso de BCAA fez com que os animais se tornassem obesos e vivessem menos”, relata, em 

nota, Stephen Simpson, que participou da investigação. 
Para os autores da pesquisa, esses resultados mostram que o ideal é ter um consumo 

equilibrado de fontes de proteína. E isso só é possível seguindo uma dieta variada, com diversos 
tipos de alimentos que oferecem aminoácidos essenciais: carnes, ovos, leite e derivados, grãos e 
leguminosas, por exemplo. 

 

Fonte: https://super.abril.com.br/saude/suplementos-proteicos-podem-afetar-o-humor-e-o-peso/ – texto 
adaptado. 

 

QUESTÃO 01 – De acordo com as regras de ortografia e contexto de ocorrência, as lacunas das 
linhas 01, 13 e 20 ficam, correta e respectivamente, preenchidas por: 
 

A) preze – laticínios – expectativa 
B) prese – latiçínios – expectativa 
C) preze – laticínios – espectativa 
D) prese – laticínios – espectativa 
E) preze – latiçínios – espectativa 
 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que apresenta a palavra que preenche corretamente a lacuna 
pontilhada da linha 24. 
 

A) a 
B) à 
C) há 
D) as 
E) às 
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QUESTÃO 03 – Analise as seguintes assertivas em relação a informações implícitas e explícitas no 
texto: 
 
I. No primeiro parágrafo do texto, a frase “colocando mais frango do que batata-doce no prato” 

expressa que as pessoas fitness comem mais proteína do que carboidrato. 
II. Na primeira frase do terceiro parágrafo, a expressão “Pelo menos em ratos” está retomando o 

que foi dito no parágrafo anterior, afirmando que, por meio de testes realizados em ratos, foi 

possível perceber que uma dieta exageradamente proteica não fez tão bem nem para o corpo, 
nem para a cabeça deles. 

III. Após análise dos três últimos parágrafos, depreende-se do texto que os testes em ratos 
demonstraram que a ingestão de proteína em excesso pode, além de fazê-los engordar, tornar 
as suas vidas mais curtas. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
 

 
QUESTÃO 04 – Em relação a palavras do texto, analise as seguintes propostas de substituição, 
assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 
(  ) Na linha 04, a expressão “priorizar a” poderia ser substituída por “dar preferência à”, sem 

causar qualquer problema no sentido da frase em que está inserido. 
(  ) Na linha 14, se substituirmos o termo “reforçar” por “enfraquecer” não causará nenhuma 

alteração no significado na frase. 
(  ) Na linha 22, poderíamos substituir a expressão “é um precursor da” por “precede a” sem causar 

qualquer modificação na ideia expressa no período. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) V – V – F. 

B) V – F – V. 
C) F – V – V. 
D) V – F – F. 
E) F – V – F. 
 

 
QUESTÃO 05 – Ao analisar o subtítulo do texto “Experiência feita em ratos revelou que consumir 
excesso de BCAA (combinação de aminoácidos muito usada no mundo fitness) pode causar 
compulsão alimentar”, o termo sublinhado indica uma ideia de: 
 
A) Certeza. 
B) Indiferença. 
C) Possibilidade. 
D) Confiança. 

E) Veracidade. 
 

 
QUESTÃO 06 – Todas as palavras abaixo, retiradas do texto, estão acentuadas pela mesma razão 
que justifica o acento no vocábulo ‘periódico’, EXCETO: 
 
A) Dietéticos. 
B) Físico. 
C) Proteína. 
D) Aminoácidos. 
E) Cérebro. 
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QUESTÃO 07 – Em relação às letras e aos fonemas de palavras do texto, analise as afirmações que 
seguem e assinale C, se corretas, ou I, se incorretas. 
 
(  ) O vocábulo “barrinhas” apresenta dois dígrafos, um consonantal e um vocálico. 
(  ) A palavra “exageradamente” tem 14 letras e 13 fonemas. 
(  ) Na palavra “Experiência”, o ‘X’ tem o som de S. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) C – C – I. 
B) I – C – C. 
C) C – I – I. 
D) I – C – I. 
E) C – C – C. 

 

 
QUESTÃO 08 – Em relação ao uso da vírgula, analise as afirmações que seguem:  
 
I. As vírgulas das linhas 06 e 27 são justificadas pela mesma regra. 

II. Já, nas linhas 03 e 08, as vírgulas não se justificam pela mesma regra. 
III. A vírgula da linha 12 apresenta a mesma função que a terceira vírgula da linha 17. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
 

 
QUESTÃO 09 – No terceiro parágrafo do texto, no período que inicia na linha 13 e se estende até a 
linha 14, o primeiro verbo, está conjugado no: 
 
A) Presente do subjuntivo. 

B) Infinitivo pessoal. 
C) Imperativo afirmativo. 
D) Presente do indicativo. 
E) Particípio passado. 
 

 
QUESTÃO 10 – Se no período “Os ratinhos foram colocados em quatro grupos, que foram 

alimentados, até o fim da vida, com diferentes quantidades de BCAA”, retirado do texto, 
substituíssemos “quatro” por “um único”, quantas outras modificações deveriam ocorrer para 
manter a correção da frase? 
 

A) Nenhuma. 
B) Uma. 
C) Duas. 
D) Três. 

E) Quatro. 
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Lista de símbolos: 

 Condicional 

 Bicondicional 

  Conector “e” 
  Conector “ou” 

  Conector “ou” exclusivo 

  Negação da proposição 
 
QUESTÃO 11 – Considere o paralelepípedo retângulo mostrado na figura abaixo: 
 

 
 
O volume total, em metros cúbicos, do paralelepípedo é: 
 
A) 24.000.000. 
B) 24.000. 
C) 2.400. 
D) 240. 
E) 24. 
 

 

QUESTÃO 12 – O valor mínimo da função  é: 

 
A) 0. 

 

B) . 

 

C) . 

 

D) 2. 
 

E) -3. 
 

 
QUESTÃO 13 – Se P, Q, R e S são proposições verdadeiras, então o valor lógico de 

 é: 

 
A) Verdadeiro. 
B) Falso. 

C) Incerto. 
D) Incoerente. 
E) Impossível de saber. 
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QUESTÃO 14 – Se chove em Tapejara, então faz frio. Se faz frio, então Carla usa blusa de lã. Se 
Carla usa blusa de lã, então Carla vai ao cinema. Sabe-se que Carla não vai ao cinema. Disso pode-
se concluir que: 
 
A) Chove em Tapejara e Carla usa blusa de lã. 
B) Carla não usa blusa de lã e chove em Tapejara. 
C) Carla usa blusa de lã e faz frio. 

D) Não faz frio e não chove em Tapejara. 
E) Faz frio e chove em Tapejara. 
 

 
QUESTÃO 15 – A negação da proposição “Sou estudioso e passo no concurso público em Tapejara” 
é: 
 
A) Não sou estudioso ou não passo no concurso público em Tapejara. 
B) Não sou estudioso e não passo no concurso público em Tapejara. 
C) Se sou estudioso, então passo no concurso público em Tapejara. 
D) Não passo no concurso público em Tapejara. 
E) Não sou estudioso. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
QUESTÃO 16 – Assinale a alternativa que apresenta o significado da Coroa de Prata com cinco 
torres, constante no Brasão do Município de Tapejara, conforme ilustrado abaixo. 

 
 
A) A cidade com autonomia administrativa. 
B) A nobreza do território do município. 
C) A origem do período imperial. 
D) A soberania hierárquica do Prefeito Municipal. 
E) A submissão ao Governo do Estado. 
 

 
QUESTÃO 17 – Qual o programa do Ministério da Educação que concede bolsas de estudo integrais 
e parciais em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de 
formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior? 
 
A) Educa Mais Brasil (EMB). 
B) Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 
C) Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). 
D) Programa Universidade para Todos (PROUNI). 
E) Sistema de Seleção Unificada (SISU). 
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QUESTÃO 18 – Leia a seguinte notícia publicada no site da Prefeitura Municipal de Tapejara: ”Os 
usuários e a equipe do Caps de Tapejara realizaram um passeio, proporcionado pelo o Dr. 
Geanpaolo Aver. O passeio percorreu parte da Rota Della Cuccagna”. A notícia aborda uma ação dos 
Caps (Centros de Atenção Psicossocial), que são: 
 
A) Centros de treinamento e desenvolvimento para ingresso de estudantes no mercado de trabalho, 

proporcionados por uma equipe de RH. 

B) Escolas especializadas para crianças com deficiência, dedicadas à inclusão social e escolar. 
C) Unidades culturais que prestam um serviço importante à comunidade, disponibilizando apoio, 

serviço e consultoria especializada. São também interlocutoras no âmbito da animação cultural e 
no cultivo do desenvolvimento da arte e dos valores humanísticos.  

D) Unidades de atendimento que executam as medidas socioeducativas privativas de liberdade que 
integram a rede de atenção ao adolescente em conflito com a lei. 

E) Unidades especializadas em saúde mental para tratamento e reinserção social de pessoas com 

transtorno mental grave e persistente. Os centros oferecem um atendimento interdisciplinar, 
composto por uma equipe multiprofissional que reúne médicos, assistentes sociais, psicólogos, 
psiquiatras, entre outros especialistas. 

 

 
QUESTÃO 19 – Por 129 votos a 125: Câmara dos Deputados aprova descriminalização do aborto – 
O plenário da Câmara de Deputados, em 14 de junho de 2018, em uma sessão disputada e histórica, 

decidiu que as mulheres terão direito ao aborto legal em qualquer circunstância até a 14ª semana 
de gestação de forma legal, segura e gratuita. O debate se estendeu por dois meses e meio no 
parlamento e foi a primeira vez que o tema foi debatido. Embora tenha se declarado "a favor da 
vida", o próprio presidente Mauricio Macri encorajou o debate, depois de tentativas fracassadas em 
governos anteriores. (Fonte: www.huffpostbrasil.com, 14/06/2018). 
 
Em qual país ocorreu o episódio descrito acima: 
 
A) Argentina. 
B) Paraguai. 
C) Suriname. 
D) Uruguai. 
E) Venezuela. 
 

 
QUESTÃO 20 – Sobre a Febre Amarela e a sua vacina de prevenção, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
A) A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido por 

mosquitos vetores. 
B) A febre amarela urbana ocorre em regiões urbanas e é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. 
C) A vacina, que é administrada via subcutânea, está disponível durante todo o ano nas unidades 

de saúde e deve ser administrada pelo menos 10 dias antes do deslocamento para áreas de 
risco. 

D) Todas as crianças menores de 2 anos de idade não podem receber a vacina contra a Febre 
Amarela, devendo utilizar-se repelente de acordo com as orientações de faixa etária de cada 
produto, bem como utilizar mosquiteiros e/ou ambiente protegido. 

E) Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a 

vida, medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde 
(OMS). 
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LEGISLAÇÃO 
 
QUESTÃO 21 – Considerando a Lei nº 4.188/2017, que institui o Vale-refeição aos Servidores 

Municipais, analise as afirmações a seguir sobre os seguintes servidores efetivos ativos: 
 
 Rubens atualmente exerce Cargo em Comissão. 
 Rosa está exercendo uma Função Gratificada. 

 Há poucos dias, o cargo ocupado por Felipe foi enquadrado no Plano de Cargos em Extinção. 
 Suzana trabalha em regime de Emprego Público. 
 
Quais deles são beneficiários do Programa de Vale-refeição? 
 
A) Somente Felipe. 
B) Somente Rubens e Rosa. 

C) Somente Felipe e Suzana. 
D) Somente Rubens, Rosa e Suzana. 
E) Rubens, Rosa, Felipe e Suzana. 
 

 
QUESTÃO 22 – Após um período afastado, Matheo voltou a ocupar seu cargo, fazendo com que 
Valentina, servidora que o substituiu nesse período, retornasse ao cargo dela. Considerando o 

disposto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Tapejara, qual a forma de 
provimento de Matheo e Valentina, respectivamente? 
 
A) Nomeação e readaptação. 
B) Reintegração e recondução. 
C) Reversão e aproveitamento. 
D) Readaptação e reintegração. 
E) Aproveitamento e reversão. 
 

 
QUESTÃO 23 – Analise os exemplos a seguir, considerando o disposto no Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Tapejara sobre o Exercício de Função de Confiança: 
 
I. Rafael presta serviços ao Município através de uma empresa terceirizada e foi convidado para 

desempenhar função de confiança. 
II. Foi com alegria que Daiana, servidora efetiva do Município há oito anos, aceitou a incumbência 

de chefiar o departamento através da função de confiança. 
III. Através de ato expresso da autoridade competente, Marcelo foi designado para o exercício da 

função gratificada cumulativamente com seu cargo em comissão. 
 
Quais estão corretos? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
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QUESTÃO 24 – Sobre vencimento e remuneração, dispostos no Regime Jurídico, assinale a 
alternativa correta. 
 

A) Remuneração é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao 
valor fixado em lei. 

B) Vencimento é a remuneração acrescida das vantagens permanentes, estabelecidas em lei. 
C) É facultado aos servidores que mais se destacam no desenvolvimento de suas atividades 

perceber mensalmente, a título de remuneração ou subsídio, importância maior do que a fixada 
como limite pela Constituição Federal, por se tratar de reconhecimento pelo bom desempenho 
das funções. 

D) Exclui-se do teto de remuneração as diárias de viagem, o prêmio por assiduidade, o auxílio para 
diferença de caixa e o acréscimo constitucional de 1/3 de férias. 

E) O Prefeito fixará, através de atos administrativos, a relação de valores entre a maior e a menor 
remuneração dos servidores municipais. 

 

 

QUESTÃO 25 – De acordo com a Lei Orgânica Municipal, analise as assertivas a seguir quanto às 
formas de expressão da autonomia do Município, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Mediante a elaboração de Lei Orgânica própria. 
(  ) Através da eleição direta do Prefeito e do Vice-Prefeito. 
(  ) Pela eleição direta dos Vereadores. 

(  ) Por meio da capacidade normativa de legislar sobre assuntos de interesse local. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – V – V. 
B) V – F – V – F. 
C) V – V – F – F. 

D) F – V – F – V. 
E) F – F – F – F. 
 

 

QUESTÃO 26 – Quanto aos Vereadores, que através da Câmara Municipal exercem o Poder 
Legislativo do Município conforme previsto na Lei Orgânica, é INCORRETO afirmar que: 
 

A) São os representantes do povo. 

B) A eleição se dá pelo sistema proporcional em todo o território municipal, pelo voto direto, secreto 
e igualitário. 

C) A eleição se efetuará até sessenta dias antes do término do mandato dos que devam suceder. 
D) Têm mandato de quatro anos. 
E) O número deles na Câmara observará os limites estabelecidos na Constituição Federal. 
 

 

QUESTÃO 27 – De acordo com a Lei Orgânica Municipal, o Conselho Pró-Segurança Pública 
(CONSEPRO) foi instituído visando: 
 

I. A segurança individual e coletiva. 
II. A ordem e a tranquilidade pública. 

III. O desenvolvimento de estímulos comunitários, via atuação educativa e promocional, para a 
mobilização da comunidade para situações de calamidade pública, prevenção contra incêndios e 
substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica. 

IV. A cooperação recíproca entre o Poder Público Municipal, órgão da Polícia Civil e Militar do Estado 
e população. 

 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 
B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e IV. 
D) Apenas I, II e III. 
E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 28 – São segurados do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do 
Município de Tapejara (RPPS), EXCETO: 
 
A) Larissa foi contratada por período determinado para atender necessidade temporária no Poder 

Legislativo. 
B) Cleber é titular de cargo efetivo no Poder Legislativo. 
C) Clarice é servidora pública ativa do Município. 

D) Júlia é titular de cargo efetivo no Poder Executivo. 
E) Ronaldo é servidor inativo, aposentado de cargo efetivo do Poder Executivo. 
 

 
QUESTÃO 29 – Ao segurado, os benefícios compreendidos pelo RPPS são, dentre outros: 
 
I. Aposentadoria compulsória. 

II. Auxílio-doença. 
III. Salário-família. 
IV. Auxílio-reclusão. 
 
Quais estão corretos? 
 
A) Apenas I. 

B) Apenas III. 
C) Apenas II e IV. 
D) Apenas I, II e III. 
E) I, II, III e IV. 
 

 
QUESTÃO 30 – Analise as situações a seguir considerando o RPPS: 
 
 Flávia aposentou-se por invalidez. 
 Carolina aposentou-se por idade. 
 Luiz aposentou-se compulsoriamente. 
 Vilmar aposentou-se por idade e tempo de contribuição. 
 
Qual dessas pessoas tiveram suas aposentadorias vigorando a partir da publicação do respectivo 

ato? 
 
A) Somente Carolina. 
B) Somente Vilmar. 
C) Somente Flávia e Luiz. 
D) Somente Carolina e Vilmar. 
E) Flávia, Carolina, Luiz e Vilmar. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31 – Referente ao Decreto nº 94.406/1987, que regulamenta a Lei nº 7.498/1986, 

analise as assertivas abaixo: 

 

I. O exercício da atividade de enfermagem é privativo somente de enfermeiro, técnico de 

enfermagem e auxiliar de enfermagem. 

II. O técnico de enfermagem realiza a coordenação nos programas e nas atividades de assistência 

integral à saúde individual e de grupos. 

III. O técnico de enfermagem executa atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as 

privativas do enfermeiro. 

IV. O técnico de enfermagem integra a equipe de saúde. 

V. Cabe ao técnico de enfermagem assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, 

orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II e V. 

C) Apenas I, III e IV. 

D) Apenas III, IV e V. 

E) I, II, III, IV e V. 

 

 

QUESTÃO 32 – Referente às doenças de notificação compulsória, analise as assertivas abaixo e 

assinale V, se verdadeiro, ou F, se falso. 

 

(  ) A tuberculose é uma doença causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. 

(  ) A difteria, também conhecida como "crupe", é causada por vírus, que se aloja principalmente 

nas amígdalas, faringe, laringe e nariz. 

(  ) Febre amarela é uma infecção bacteriana, transmitida por mosquitos. 

(  ) A rubéola é uma doença aguda, que é transmitida pelo vírus do gênero Rubivirus, sua 

importância epidemiológica está representada pela ocorrência da Síndrome da Rubéola 

Congênita, que atinge o feto ou o recém-nascido cujas mães se infectaram durante a 

gestação. 

(  ) A sífilis congênita é o resultado da disseminação hematogênica do Treponema pallidum, da 

gestante infectada não tratada ou inadequadamente tratada para o seu concepto, por via 

transplacentária. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – F – V – V.  

B) V – V – V – V – F.  

C) V – V – F – V – V.  

D) F – F – F – F – V.  

E) F – V – V – F – F.  

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 33 – Durante seu turno de trabalho às 15h, o médico suspende a infusão de soroterapia 

do paciente. No rótulo constava o início da infusão às 9h com gotejo a 40 gts/min. Qual  volume foi 

infundido no paciente?  

 

A) 240 ml. 

B) 840 ml. 

C) 720 ml. 

D) 600 ml. 

E) 80 ml. 
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QUESTÃO 34 – Os elevados índices de incidência e mortalidade por câncer do colo do útero e da 

mama no Brasil justificam a implantação de estratégias efetivas de controle dessas doenças que 

incluam ações de promoção à saúde, prevenção e detecção precoce, tratamento e de cuidados 

paliativos, quando esses se fizerem necessários. Conforme o Caderno de Atenção Básica do 

Ministério da Saúde, são atribuições dos técnicos de enfermagem que atuam na Atenção Básica no 

controle dos cânceres do colo do útero e da mama, EXCETO: 

 

A) Atender as usuárias de maneira integral. 

B) Realizar cuidado paliativo, na UBS ou no domicílio, de acordo com as necessidades da usuária. 

C) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para a adequada realização do exame 

citopatológico. 

D) Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente. 

E) Conhecer as recomendações para detecção precoce do câncer de mama na população feminina de 

sua microárea. 

 

 

QUESTÃO 35 – A Síndrome da Abstinência do Álcool (SAA) é o conjunto de sintomas que surgem 

quando uma pessoa que tem o costume de ingerir grandes quantidades de álcool todos os dias para 

de repente de fazê-lo. Embora alguns pacientes possam apresentar sintomas leves, existem aqueles 

que desenvolvem sintomas e complicações mais graves, levando-os até a morte. Assinale a 

alternativa que indica um sinal de gravidade da SAA. 

 

A) Tremores finos de extremidades. 

B) Sudorese facial. 

C) Sensibilidade visual. 

D) Disforia. 

E) Delirium Tremens. 

 

 

QUESTÃO 36 – O eletrocardiograma (ECG) é a representação gráfica das diferenças de potenciais 

elétricos gerados no campo elétrico produzido pelo coração. O técnico de enfermagem deve estar 

apto a reconhecer alterações eletrocardiográficas básicas. Analise o ECG abaixo e assinale a 

alteração que ele indica. 

 

 
 

A) Bradicardia sinusal. 

B) Taquicardia sinusal. 

C) Fibrilação atrial. 

D) Assistolia. 

E) Taquicardia ventricular sem pulso. 

 

 

QUESTÃO 37 – Referente à administração de medicamentos, devemos estar atentos às vias de 

administração, pois cada via possui particularidades e técnicas de administração diferenciadas. 

Sobre essas vias, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) A administração de medicamentos por via oral é segura e não requer técnica estéril na sua 

preparação. 

B) As medicações administradas por via sublingual promovem lenta absorção da droga. 

C) Na administração intradérmica de medicações, o volume indicado para essa via é de 0,1 ml até 

no máximo 0,5 ml. 

D) Na administração intramuscular de medicações em adultos, preferencialmente devemos escolher 

o músculo ventroglúteo e glúteo e, por fim, deltoide, exceto nos casos de vacina. 

E) Na administração via endovenosa, o medicamento é absorvido imediatamente, por isso ela é a 

via mais utilizada nas emergências. 
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QUESTÃO 38 – Referente às terminologias utilizadas na área da saúde, relacione a Coluna 1 à 

Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Colúria. 

2. Polaciúria. 

3. Poliúria. 

4. Disúria. 

5. Anúria. 

 

Coluna 2 

(  ) Aumento da frequência urinária. 

(  ) Presença de bile na urina. 

(  ) Ausência de urina na bexiga. 

(  ) Aumento do volume urinário. 

(  ) Dificuldade para urinar que pode ser acompanhada de dor. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 3 – 1 – 5 – 2 – 4.  

B) 3 – 5 – 1 – 2 – 4.  

C) 2 – 1 – 5 – 3 – 4.  

D) 2 – 1 – 5 – 4 – 3.  

E) 1 – 2 – 4 – 5 – 3.  

 

 

QUESTÃO 39 – Clister ou lavagem intestinal é a introdução de uma solução no intestino grosso 

através de um cateter retal, procedimento realizado pelo técnico de enfermagem. O paciente deve 

ser colocado em qual posição para esse procedimento? 

 

A) Decúbito lateral direito. 

B) Decúbito lateral. 

C) Posição de Fowler. 

D) Posição de litotomia. 

E) Posição de Sims esquerdo. 

 

 

QUESTÃO 40 – Em relação ao suporte básico de vida e à cadeia de sobrevivência de PCR extra e 

intra-hospitalar, segundo Diretrizes da American Heart Association (2015), assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) Em vítimas adultas de PCR, os socorristas devem aplicar compressões torácicas a uma frequência 

de 100 a 120/min. 

B) As compressões torácicas devem chegar a, pelo menos, 5 cm de profundidade e não superior              

a 6 cm. 

C) Referente à cadeia de sobrevivência de PCR intra-hospitalar, o primeiro elo é representado pela 

vigilância e prevenção. 

D) Referente à cadeia de sobrevivência de PCR extra-hospitalar, o primeiro elo é representado pela 

segurança da cena. 

E) Referente à cadeia de sobrevivência de PCR extra-hospitalar, o segundo elo é representado pela 

RCP imediata de alta qualidade. 

 

 

 

 

 


