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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O QUADRO DE 

PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS – MATO GROSSO – ANO: 2021 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

ASSINE SEU NOME COMPLETO POR EXTENSO: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Nº DO CPF: __________________________ 

 

INSTRUÇÕES 

Observação: Aguarde a autorização para iniciar a resolução das questões. 
1. Leia atentamente e cumpra, rigorosamente, as instruções que seguem, pois elas são parte 
integrante das provas e das normas que regem esse Seletivo Público. 
2. VERIFIQUE SE ESTE CADERNO:  
- Corresponde à sua opção de cargo.  
- Contém 20 (VINTE) questões, numeradas de 01 a 20 para todos os cargos, exceto para o cargo 
de professor que terá 21 questões. 
- Caso contrário comunique, IMEDIATAMENTE, ao fiscal da sala. 
3. NÃO serão aceitas reclamações posteriores. 
4.Nesta avaliação, as questões objetivas são de múltipla escolha, com alternativas, das quais 
somente uma deve ser assinalada como correta. Mais de uma letra assinalada implicará nota zero à 
questão. 
5. A avaliação deverá ser respondida com caneta esferográfica preta ou azul. 
6.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 
aos aplicadores da avaliação. 
7.Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso 
de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não.  
8.O aparelho celular deverá ser desligado e colocado junto com todos os seus pertences dentro do 
saco plástico ofertado pelo fiscal o qual deverá ficar sob a carteira e sob a sua responsabilidade. 
9. Somente o caderno de questões, a caneta e o documento de identificação deverão estarem sobre 
a carteira 
10. O não-cumprimento das exigências implicará a eliminação do candidato do teste seletivo. 
11. As RASURAS nas marcações das questões, por menor que seja, a anulará. 
12. A duração desta avaliação é de 4 horas a partir da hora do seu início. 
13. Os dois últimos candidatos deverão deixar o local da prova juntos. 
14. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente na sala, por questões de segurança, durante 

o período mínimo de 01 (uma) hora após o início da prova. 

15.AO TERMINAR A PROVA: 
- Você deve chamar o fiscal da sala levantando o braço. Ele irá até você para recolher a sua 
prova. 
- Recolha seus objetos, deixe a sala, dirija se, imediatamente, ao portão e deixe o prédio. 
- A partir do momento em que você sair da sala até sair do prédio continuam válidas todas as 
proibições. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO (QUESTÕES 01 A 10) 

 

01) São objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) e estão incluídas ainda no campo de atuação 

do SUS, respectivamente:  

(A) identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde e a participação 

na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico  

(B) assistência seletiva às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação 

da saúde e vigilância nutricional e orientação alimentar  

(C) fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano e identificação e 

divulgação dos fatores condicionantes exceto os determinantes da saúde  

(D) formulação de política de saúde destinada a promover lucro e formulação da política de 

medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a 

participação na sua produção. 

(E) Nenhuma das Alternativas Dadas. 
 

02) A classificação de risco é uma ferramenta que garante o atendimento imediato do paciente com 

grau de risco elevado. Sendo assim, quando o paciente é avaliado pelo profissional e este o 

classifica com a cor amarela, significa que o atendimento deverá ser:  

(A) imediato  

(B) o mais rápido possível  

(C) de acordo com o horário de chegada  

(D) quando a equipe estiver disponível e completa 

(E) Nenhuma das Alternativas Dadas. 
 

03) A queimadura consiste na destruição parcial ou total da pele e de seus anexos. Sobre a 

queimadura classificada como de terceiro grau, é correto afirmar que afeta:  

(A) exclusivamente a epiderme e derme com presença de flictenas com a base rósea e úmida 

(B) a epiderme, derme, e outras estruturas, porém indolor com presença de flictenas com a base 

rósea e úmida  

(C) a epiderme, derme, e outras estruturas com presença de placa esbranquiçada ou enegrecida  

(D) a epiderme, derme, e outras estruturas, porém indolor com presença de flictenas necróticos 

(E) Nenhuma das Alternativas Dadas. 
 

04) De acordo com a Lei nº 8.142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde, as conferências de saúde deverão:  

(A) reunir- se a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a 

situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo 

Conselho de Saúde  

(B) reunir-se a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a 

situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes, convocada pelo Poder Legislativo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo 

Conselho de Saúde 

(C) reunir-se a cada quatro anos com a representação de alguns segmentos sociais, para avaliar a 

situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes, convocada pelo Poder Legislativo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo 

Conselho de Saúde  
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(D) reunir-se a cada três anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a 

situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo 

Conselho de Saúde 

(E) Nenhuma das Alternativas Dadas. 
 

05) Quanto à assistência de enfermagem diante de curativos, é correto afirmar:  

(A) Na ausência de pacotes específicos de curativos, as luvas de procedimentos podem ser usadas 

em substituição das pinças.  

(B) O curativo do dreno deve ser realizado separado do da incisão e o primeiro a ser realizado, 

devendo ser feito antes do local menos contaminado.  

(C) Durante a execução do curativo as pontas das pinças devem permanecer com as pontas 

voltadas para baixo, evitando contaminação.  

(D) A lesão por pressão (LP), antigamente definida como úlcera por pressão e popularmente 

conhecida como “escara” é uma lesão de pele comum em ambientes hospitalares, onde medidas 

preventivas adequadas não foram implementadas.  

(E) Diante de incisão limpa e fechada, é obrigatória que o local fique ocluído com gaze, mesmo após 

24 horas. 

 

06) Acerca do aleitamento materno, é correto afirmar: 

(A) Não existe o risco da mulher que tem HIV passar o vírus para seu bebê durante a amamentação, 

devendo esta técnica ser estimulada pelos profissionais da saúde. 

(B) Água e outras bebidas podem ser ofertadas em paralelo à amamentação, pois isso faz com que 

reduza o risco de diarreia ou outra doença.  

(C) Além de dificultar a retirada do leite, a má pega machuca os mamilos. Quando o bebê tem uma 

boa pega, o mamilo fica em uma posição dentro da boca da criança que o protege da fricção e 

compressão, prevenindo, assim, lesões mamilares.  

(D) A partir dos quatro meses, os bebês precisam de uma alimentação variada, mas o aleitamento 

materno deve continuar até o segundo ano de vida da criança.  

(E) A concentração de gordura no leite diminui no decorrer de uma mamada. Assim, o leite do final 

da mamada (chamado leite posterior) é menos rico em energia. 

 

07) Assinale a alternativa correta acerca da verificação dos sinais vitais.  

(A) A frequência cardíaca é representada pelo número de batimentos por minuto, sendo considerado 

normocárdico o adulto jovem com valores entre 20 e 40 bpm.  

(B) A verificação da pressão arterial é indicada ser realizada com o paciente na posição sentada, 

com as pernas apoiadas no chão e o braço abaixo do nível do coração. 

(C) Devido a dificuldade em contar a frequência respiratória, a mesma deverá ser avaliada em 10 

segundos e o resultado ser multiplicado por 4. 

(D) A medida da temperatura corporal é indicada que seja realizada por termômetros de mercúrio 

pois os resultados são mais fidedignos. 

(E) A saturação de oxigênio é a porcentagem de oxigênio que o sangue está transportando, medida 

de forma indireta, sendo o valor máximo de 100%. 

 

08) É imprescindível ao Técnico de Enfermagem, ao administrar qualquer medicação, o 

conhecimento das classes medicamentosas dos fármacos. Qual dos medicamentos a seguir é 

classificado como um anticoagulante? 
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(A) Ácido acetilsalicílico. 

(B) Somalgin. 

(C) Femprocumona. 

(D) Clopidogrel. 

(E) Aspirina. 

 

09) Quando um Técnico de Enfermagem realiza um procedimento sem possuir habilidades técnicas 

e qualificação, como, por exemplo, passagem de sonda vesical de demora (função do enfermeiro), 

ele está cometendo um ato de:  

(A) Imperícia.  

(B) Negligência.  

(C) Imprudência.  

(D) Injúria.  

(E) Imoralidade. 

 

10) De acordo com a Lei orgânica do SUS, 8.080 de 1990, existem competências que devem ser 

desenvolvidas pelos entes da união. Sendo assim, compete à direção municipal do Sistema de 

Saúde (SUS), exceto:  

(A) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública.  

(B) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os 

serviços públicos de saúde.  

(C) Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada 

do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual.  

(D) Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes 

de trabalho.  

(E) Executar serviços vigilância sanitária. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES 11 A 15) 

 

11) Como se sabe, os advérbios podem ser de vários tipos. Assinale a alternativa que NÃO 

corresponde a um tipo de advérbio: 

(A) intensidade. 

(B) negação. 

(C) medo. 

(D) dúvida. 

(E) afirmação. 

 

12) São considerados pronomes oblíquos tônicos, EXCETO: 

(A) comigo. 

(B) contigo. 

(C) convosco. 

(D) lhe. 

(E) consigo. 

 

13) No que se refere aos substantivos coletivos, assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) cabra / caravana. 

(B) cão / matilha. 
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(C) cavaleiro / cavalgada. 

(D) diabo / legião. 

(E) elefante / manada. 

 

14) São considerados advérbios de dúvida, EXCETO: 

(A) acaso. 

(B) possivelmente. 

(C) aparentemente. 

(D) supostamente. 

(E) frequentemente 

 

15)  Das formas verbais abaixo qual não está conjugada no presente do indicativo? 

A) Usam. 

B) Conseguem. 

C) Apresentam. 

D) Ficam. 

E) Encontraram 

 

CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES 16 A 20)  

 

16) Marque a alternativa que completa corretamente a lacuna do seguinte texto: 

“A história registra que os primeiros indícios de Bandeirantes paulistas na região, onde hoje fica a 

cidade de Cuiabá, datam de 1673 e 1682, quando da passagem do bandeirante Manoel de Campos 

Bicudo pela região. Ele fundou o primeiro povoado da região, no ponto onde o rio Coxipó deságua 

no rio Cuiabá, localidade batizada de São Gonçalo. Em 1718, chega ao local, já abandonado, a 

bandeira do ______________________________, que depois de uma batalha perdida para os 

índios coxiponés, viu-se compensado pela descoberta de ouro, passando a se dedicar ao garimpo.” 

(Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/ acesso em 17/02/2021). 

(A) paulista de Sorocaba, Pascoal Moreira Cabral 

(B) bandeirante Manoel de Campos 

(C) governador da Capitania de São Paulo, Rodrigo César de Menezes 

(D) representante do Reino de Portugal, Rodrigo César de Menezes 

(E) Nenhuma das Alternativas Dadas. 
 
17) De acordo com a formação administrativa do município de Arenápolis é correto afirmar que:   
(A) A Lei Estadual nº 704, de 15-02-1953, de autoria do deputado Humberto Marcílio, cria o Município 
de Arenápolis, com território desmembrado do Município de Barra do Bugres. 
(B) A Lei Estadual nº 704, de 15-12-1953, cria o Município de Arenápolis, com território 
desmembrado do Município de Diamantino. 
(C) A Lei Estadual nº 704, de 15-12-1953, cria o Município de Arenápolis, com território 
desmembrado do Município de Barra do Bugres. 
(D) A Lei Estadual nº 704, de 15-12-1954, de autoria do deputado Humberto Marcílio, cria o Município 
de Arenápolis, com território desmembrado do Município de Barra do Bugres. 
(E) Nenhuma da alternativas dadas. 
 
18) No estado de Mato Grosso é possível encontrar três tipos de biomas. Marque a alternativa que 
indica as paisagens vegetais existentes no território mato-grossense. 
(A) Caatinga, Mata dos Cocais e Mata Atlântica 
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(B) Mata de Araucárias, Zona Litorânea e Manguezal 
(C) Floresta Amazônica, Cerrado e Pantanal 
(D) Floresta Amazônica, Pantanal e Caatinga 
(E) Nenhuma da alternativas dadas. 
 
19) A divisão regional do Brasil conhecida como quatro Brasis, proposta em 1999, teve como critério 
o meio-técnico-informacional. Assim, pode-se afirmar que ela foi baseada: 
(A)Na quantidade de tecnologia e atividades econômicas desenvolvidas em cada região. 
(B)No processo de industrialização brasileiro, definindo as zonas de maior e menor progresso. 
(C)No domínio das capitanias hereditárias e nas consequentes demarcações de terra oriundas 
delas. 
(D)Na origem étnica compartilhada pelas populações de cada região do Brasil. 
(E) Nenhuma da alternativas dadas. 
 

20) De acordo com a Lei Orgânica do Municipio de Arenápolis é correto afirmar que:  
(A) O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal e cada Legislatura terá a 
duração de quatro anos, compreendendo cada ano um ano civil. 
(B) O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal e cada Legislatura terá a 
duração de dois anos, compreendendo cada ano um ano civil. 
(C) O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal e cada Legislatura terá a 
duração de dois anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. 
(D) O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal e cada Legislatura terá a 
duração de quatro anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. 
(E) Nenhuma das alternativas dadas. 
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RASCUNHO 

 

 


