
Prefeitura Municipal de Motuca 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº00l/2021 
CONFIRA O SEU CADERNO 

OI. Este caderno ele provas contém 20 (vinte) questões ele múltipla escolha dispostas cm ordem numérica, com apenas urna 

alternativa correta, sendo cinco questões ele Conhecimcntcs Específicos, dez questões ele Língua Portuguesa e cinco questões 

de Política SUS. 

02. Confira seu caderno quando o fiscal ele Sala autorizar, pois não lhe será entregue outro, exceto no caso do item 3. 

03. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. O Fiscal de Sala 

trocará seu caderno. 

04. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu, e assine seu nome no verso de cada 
folha 

INSTRUÇÚES E Ct:IDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS 
01. Confira cuidadosamente seus dados na folha de Respostas, assine-a, e 

comunique ao Fiscal de Sala cm caso de alguma divergência, não faça qualquer 

alteração em sua folha. 

02. Use caneta esferográfica ele tinta azul ou preta. 

03. As folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas. 

04. Preencha todos os espaços corretamente, a Leitora Óptica é 

sensível a marcas escuras. 

05. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, 

mais de uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão. 

06. Leia atentamente as instruções na Folha de Respostas. 

07. Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na 

Folha de Respostas. 

PREENCHIMENTO OBRIGAT IUO 
Nº RG. ____ _ 

NO:\'IE: 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

PR.ENCHER 

ASSIM ■ 
A B C D 

01 □□□□ 
02 □□□□ 
03 □□□□ 
04 □□□□ 
05 □□□□ 
06 □□□□ 
07 □□□□ 
08 □□□□ 

~ ................. .... ...................... ... ........... ............................................................ .... ........... ..... .. 

.QUESTAO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

RESPOSTA 

QUESTAO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RESPOSTA 



1. Leia o trecho. 

PORTUGUÊS - NÍVEL MÉDIO 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

"Reitero aquilo que já foi dito, também como citação de Barcelos, no 
início do capítulo anterior o objetivo deste trabalho não é, de forma 
alguma, fazer meros julgamentos das crenças dos informantes e 
classificá-las entre "erradas" e "certas" e tampouco desmerecer o 
esmero com que desempenham sua profissão e o interesse genuíno, 
sincero que demonstraram, cada um a sua maneira, em contribuir 
para o bom andamento desta pesquisa." (Rafaela Bonfim) 

Segundo o parágrafo, a autora afirma que o trabalho: 

a) tem como objetivo avaliar a crença dos informantes. 
b) não tem como objetivo a reiteração de Barcelos. 
c) pretende classificar a atitude dos informantes e o desempenho 
deles. 
d) não tem a intenção de menosprezar o desempenho dos 
informantes. 

2. Leia o parágrafo. 

"No trabalho de campo e documental, Sílvio, na qualidade de 
pesquisador, desvendou os vários ângulos do movimento político, 
comunitário e institucional voltado para a Reforma do Sistema de 
Saúde como história de um período de 1 O anos. " 

Pensando no movimento político, comunitário e institucional, é correto 
afirmar que: 

a) O pesquisador esclareceu muitos pontos de vista. 
b) O pesquisador desvendou ângulos insuficientes. 
c) Sílvio dificultou muitos pontos de vista. 
d) Sílvio dificultou muitos ângulos. 

3. Leia a frase. 

"O aumento dos salários dos parlamentares para R$ 8 mil elevou de 
1,36 milhão para 3, 7 milhões as despesas do IPC com pensões." 

Segundo a informação, o aumento do salário dos parlamentares: 

a) Limitou a renda do IPC com pensões. 
b) Controlou os gastos do IPC com pensões. 
c) Ampliou os gastos do IPC com pensões. 
d) Controlou a renda do IPC com pensões. 

4. Marque a frase em que "x" tem som de "cs". 

a) Num quebra-cabeça exaustivo. 
b) A chuva enxugou a sede 



c) ... em atribuir corretamente o efeito tóxico. 
d) Não haverá bolsões de estacionamento próximo à igreja. 

5. Marque as palavras que representam o mesmo fonema (som). 

a) sereno - laço - extenso - conexão. 
b) sereno - cedo - extenso - caroço 
c) sombra - cedo - enxuto - caroço. 
d) sombra - mesa - enxuto - poço. 

6. Marque as palavras em que os significados estão corretos. 

a) descrição (reserva/prudência) - discrição (ato de descrever). 
b) comprimento (extensão) - cumprimento (saudação). 
c) cavaleiro (homem cortês) - cavalheiro (que cavalga). 
d) mandado (procuração) - mandato (verbo mandar no particípio). 

7. Marque a frase em que o uso de "onde" ou "aonde" está correto. 

a) Que eu não sei aonde te encontrar. 
b) De onde vens e onde vai? 
c) Aonde você pensa que vai? 
d) Vem depressa aonde estás. 

8. Complete a lacuna com a alternativa correta. 

Não entendo o motivo ele nos abandonou. 

a) por que. 
b) porque. 
c) por quê. 
d) porquê. 

9. A alternativa em que as palavras precisam ser acentuadas. 

a) item - nuvem - ruim . 
b) ruim - baiuca - item. 
c) tainha - rubrica - geleia. 
d) prototipo - martir - movei. 

1 O. Indique a frase em que a colocação dos pronomes na frase está 
correta. 

a) Avisaram ele sobre o acidente. 
b) Aquele homem fez tudo contra ela e mim. 
c) Aquele homem fez tudo contra ela e eu. 
d) Deixa eu ver esse recado. 

CONHECIMENTOS GERAIS - SUS 

11. O fundamento legal do Sistema Único de Saúde (SUS) é a Constituição Federal de 
1988, regulamentado na Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a organização e regulação das ações de saúde, e da Lei Federal n.º 
8.142, de 28 de dezembro de 1990, que trata do financiamento da saúde e da: 



a) Participação popular. 
b) Hierarquização político-administrativa. 
c) Integralidade da assistência à saúde. 
d) Defensoria pública dos direitos dos pacientes. 

12. A ___ _, com direção única do sistema, é uma estratégia para minimizar as 
desigualdades regionais. Ela prevê não apenas a transferência, da esfera federal 
para as demais esferas, da responsabilidade de execução das ações, mas trata-se 
também de descentrar recursos financeiros e de poder 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

a) Hierarquização. 
b) Regionalização. 
c) Descentralização. 
d) Institucionalização. 

13. Com a redemocratização e o advento da chamada Nova República, a sociedade 
brasileira conquistou um governo civil por eleições indiretas, em virtude da derrota 
da emenda das eleições diretas para presidente da República em 1984. No final do 
ano foi realizado o V Simpósio sobre Política Nacional de Saúde, pautando 
algumas questões com vistas a embasar uma "Política de Saúde para o Governo 
de Transição", tendo em conta as seguintes considerações: 

I - Saúde é um direito do cidadão e dever do Estado. 
li - A melhoria do estado de saúde da população está intimamente 

relacionada à elevação qualitativa das condições de vida. 
Ili - A democratização da saúde estreitamente vinculada ao processo de 

democratização da sociedade brasileira reflete a Juta e aspiração dos mais 
amplos setores sociais. 

Está correto o que se afirma em: 

a) 1 e li, apenas. 
b) 1 e Ili , apenas. 
c) li e Ili, apenas. 
d) 1, li e 111. 

14. Com relação às práticas integrativas e complementares do SUS, entre as práticas 
da medicina tradicional chinesa, foi incluída no atendimento ao público a consulta 
médica em: 

a) Fitoterapia tradicional chinesa. 
b) Acupuntura. 
e) Lian gong. 
d) Tai-chi-chuan. 

15. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência 
correta: 

A implementação da Homeopatia no SUS representa uma importante estratégia 
para a construção de um modelo de atenção centrado na saúde uma vez que: 

(_) Recoloca o sujeito no centro do paradigma da atenção, compreendendo-o nas 
dimensões física, psicológica, social e cultural. Na homeopatia o adoecimento é a 



expressão da ruptura da harmonia dessas diferentes dimensões. Desta forma, 
essa concepção contribui para o fortalecimento da integralidade da atenção à 
saúde. 
(_) Atua em diversas situações clínicas do adoecimento como, por exemplo, nas 
doenças crônicas transmissíveis, nas doenças respiratórias e alérgicas, nos 
transtornos psiquiátricos agudos e em surtos reduzindo a demanda por 
intervenções hospitalares e emergenciais, contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida dos usuários. 
(_) Contribui para o uso racional de medicamentos, podendo reduzir a fármaco
dependência. 

a) V-V- F 
b) V- F -V 
c) F - F -V. 
d) F -V- F. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

16 - A via subcutânea é apropriada para a administração de soluções que 
necessitam ser absorvidas lentamente, assegurando uma ação continua. 

Assinale a alternativa que apresenta uma vacina que deve ser administrada através 
desta via: 

a) Rotavírus 
b) BCB 
c) Febre Amarela 
d) Hepatite B 

17. A laqueadura é uma cirurgia que liga as trompas para impedir a 
fecundação do espermatozoide, evitando assim a gravidez. Este método 
contraceptivo é da mesma categoria que o seguinte método: 

a) Pílula 
b) DIU 
c) Vasectomia 
d) Diafragma 

18. O uso da comunicação terapêutica pela Equipe de Enfermagem na atenção à 
saúde mental deve priorizar: 

1. O estabelecimento de comun icação clara, a relação de confiança e estar aberto para 
escuta e compreensão da realidade vivida pelo paciente. 

li. O aconselhamento do paciente com base nas próprias experiências de vida do 
profissional. 

Ili. A interferência nas relações familiares em defesa do paciente. 

É correto o que está contido em: 



a) 1 somente 

b) 11 somente 

c) Il i somente 

d) 1, li , e Ili 

19. De acordo com o código de ética dos prof issionais de enfermagem, Administrar 
medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade dos 
riscos caracteriza: 

a) Dever 
b) Proibição 
c) Direito 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 

20. Doença crônica irreversível , caracterizada por obstrução brônquica e distensão 
alveolar, onde o fumo e a poluição ambiental persistentes são considerados fatores de 
risco para sua ocorrência. Esta definição refere-se à seguinte patologia: 

a) Bronquite 
b) Asma 
c) Pneumonia 
d) Enfisema 


