
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

 

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e 
Folha de Respostas. 

 
1. Seu caderno deve conter 60 (sessenta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 15 
Informática Básica 16 a 20 
Matemática 21 a 30 
Conhecimentos Gerais 31 a 40 
Conhecimentos Específicos 41 a 60 

 
2. A Prova terá duração de 4h (quatro horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.  
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após 

autorização. 
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 

7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme 
constante no edital de abertura, caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, 
para devidas providências da Comissão Organizadora. 

8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul 
ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, 

chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado à assinatura do candidato. Em hipótese 
alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será 
o único documento válido para correção.  

11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, 
o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso. 

12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Atenção: 
Verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidos de forma 
diferente das instruções serão anuladas. 

14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno 
de Questões, se for o caso. 

15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do 
Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da 

sala. 
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova. 
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

'Papo reto': como torcida organizada feroz transformou PSG 
em um inferno para jogadores 

Torcedores pressionando, xingando jogadores e fazendo 
protestos não são uma exclusividade do futebol brasileiro. Um 
dos clubes mais ricos do mundo, o Paris Saint-Germain também 
sofre com o furor das organizadas. 
 

Não é de hoje que a torcida do PSG é conhecida por seu 
comportamento, mas nos últimos anos, a ira dos ultras franceses 
ganhou destaque. Com o maior investimento e a chegada de 
grandes craques, cresceu também as cobranças das 
arquibancadas por títulos. 

E a Collectif Ultras Paris não querem mais saber de 
títulos nacionais, conquistados aos montes desde a chegada dos 
milhões de euros vindos do Catar. Os torcedores do clube têm 
uma única exigência: o troféu da Champions League. 

A cada eliminação no torneio europeu, os ultras do PSG 
se acostumaram a protestar. Mais recentemente, após a queda 
na temporada 2017/2018 para o Real Madrid, nas oitavas de 
final, divulgaram carta pedindo “atenção e respeito pela 
instituição”. “Insistimos que nossa paciência tem limite”, 
apontaram na época. 

No ano seguinte, nova queda inesperada, desta vez para 
o Manchester United em uma histórica virada, e outro protesto. 
“Sem orgulho”, “mercenários” e “desonrados” foram alguns 
dos adjetivos usados para definir o elenco do PSG. 

Até visita ao CT para conversar com os jogadores, 
protesto que se tornou tão comum no Brasil, já aconteceu no 
PSG recentemente. 

Um dos alvos preferidos da organizada é Neymar. As 
atitudes do brasileiro dentro e fora de campo já irritaram a 
torcida em diversas oportunidades. Como ele ainda não 
conseguiu ajudar o clube a faturar a Champions, a pressão 
continua. 

No fim do ano passado, após Neymar manifestar 
publicamente seu desejo de voltar para o Barcelona, a Collectif 
Ultras Paris se manifestou diretamente sobre o brasileiro. 

“Condenamos o fato de ele desrespeitar nosso clube 
várias vezes e até humilhá-lo em alguns momentos”, chegou a 
manifestar. Na mesma época, o atacante teve sua saída pedida 
pela torcida, foi vaiado e viu uma faixa bastante ofensiva nas 
arquibancadas: “Neymar Sr, venda seu filho na Vila Mimosa!”, 
apontava, em referência a uma famosa zona de prostituição no 
Rio de Janeiro. 

Adaptado de https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/6722514/como-torcida-
organizada-feroz-transformou-psg-em-um-inferno-para-neymar-mbappe-e-

jogadores 

 
1. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. 
a) A torcida é muito exigente, uma vez que pedem a 

pontualidade dos jogadores. 
b) É possível afirmar que a torcida protestou mais de uma 

vez. 
c) Jogadores, como Neymar, foram convidados a se retirar 

do time. 
d) Os torcedores gastam milhões por ano para trazer 

jogadores de outros times, e ainda assim, não atingiram 
o resultado esperado: a Champions League. 

 
2. Assinale a alternativa que apresenta o núcleo do 

sujeito de “Com o maior investimento e a chegada de 
grandes craques, cresceu também as cobranças das 
arquibancadas por títulos.” 

a) Cobranças. 
b) Arquibancadas. 
c) Investimento. 
d) Títulos. 
 
3. Assinale a alternativa que apresenta um sujeito 

composto. 
a) “Com o maior investimento e a chegada de grandes 

craques, cresceu também a cobranças das arquibancadas 
por títulos.” 

b) “Até visita ao CT para conversar com os jogadores, 
protesto que se tornou tão comum no Brasil, já 
aconteceu no PSG recentemente.” 

c) “Condenamos o fato de ele desrespeitar nosso clube 
várias vezes” 

d) “Torcedores pressionando, xingando jogadores e 
fazendo protestos não são uma exclusividade do futebol 
brasileiro.” 

 
4. Analise: “A cada eliminação no torneio europeu...” e 

assinale a alternativa que apresenta um artigo. 
a) A. 
b) Cada. 
c) Eliminação. 
d) No. 
 
5. Assinale a alternativa que apresenta um advérbio de 

tempo. 
a) “Sem orgulho”, “mercenários” e “desonrados” foram 

alguns dos adjetivos usados para definir o elenco do 
PSG.” 

b) “Um dos alvos preferidos da organizada é Neymar.” 
c) “nos últimos anos, a ira dos ultras franceses ganhou 

destaque.” 
d) “As atitudes do brasileiro dentro e fora de campo já 

irritaram a torcida em diversas oportunidades.” 
 
6. Analise: “Os torcedores do clube têm uma única 

exigência: o troféu da Champions League.” E 
assinale a alternativa que explica o uso de dois pontos 
nesse trecho. 

a) Para explicar a ideia anterior. 
b) Para indicar o início de uma fala. 
c) Antecede uma oração apositiva. 
d) Antecede citação direta. 
 
7. Analise: “No ano seguinte, nova queda inesperada, 

desta vez para o Manchester United em uma 
histórica virada, e outro protesto.” E assinale a 
alternativa que explica o uso das vírgulas. 

a) Isolar o adjunto adnominal, sequenciar ações e isolar 
oração subordinada. 

b) Isolar o advérbio, isolar o aposto e sequenciar item. 
c) Isolar o adjunto adverbial, isolar o predicado verbal e 

sequenciar ações. 
d) Para exemplificar as inúmeras vezes que a torcida se 

rebelou contra o time e apontar os ataques feitos. 
 
8. Analise: “Um dos clubes mais ricos do mundo, o 

Paris Saint-Germain também sofre com o furor das 
organizadas.” E assinale a alternativa que apresenta 
a classificação do vocábulo em destaque. 

a) Advérbio de modo. 
b) Advérbio de afirmação. 
c) Advérbio de intensidade. 
d) Advérbio de dúvida. 
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9. O time Paris-Saint German é referenciado no texto 
como 

a) a furiosa. 
b) a organizada. 
c) PSG. 
d) os sucessores. 
 
10. Neymar é referenciado no texto como 
a) brasileiro. 
b) protestado. 
c) indiferente. 
d) excluído. 
 
11. No quarto parágrafo, as aspas foram utilizadas para 
a) neologismos. 
b) termos que precisam de destaque. 
c) estrangeirismos. 
d) gírias. 
 
12. No último parágrafo, o verbo em destaque está 

conjugado em qual tempo e modo verbal? 
a) Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo. 
b) Pretérito Perfeito do Indicativo. 
c) Pretérito Perfeito do Subjuntivo. 
d) Pretérito Imperfeito do Indicativo. 
 
13. Por qual motivo, a cidade do Rio de Janeiro foi citada 

no texto? 
a) Para explicar um dos protestos feito pela torcida contra 

Neymar. 
b) Para citar um exemplo de uma cidade com muitos times 

de futebol. 
c) Para mostrar como a cidade influencia nas decisões de 

Neymar. 
d) Para exemplificar uma possível solução para que a 

torcida aceite Neymar. 
 
14. Assinale a alternativa que apresenta um advérbio de 

lugar. 
a) “No fim do ano passado, após Neymar manifestar 

publicamente seu desejo de voltar para o Barcelona” 
b) “Neymar Sr, venda seu filho na Vila Mimosa!”, 

apontava, em referência a uma famosa zona de 
prostituição no Rio de Janeiro.” 

c) “No ano seguinte, nova queda inesperada, desta vez para 
o Manchester United em uma histórica virada, e outro 
protesto.” 

d) “E a Collectif Ultras Paris não querem mais saber de 
títulos nacionais” 

 
15. Analise: “Um dos alvos preferidos da organizada é 

Neymar” e assinale a alternativa correta. 
a) Neymar é o único atacado. 
b) É um hobby da torcida. 
c) A torcida tem mais alvos. 
d) O prazer move a torcida. 
 

Informática Básica 
 
16. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação 

padrão, português do Brasil, assinale a alternativa 
que representa o comando Ctrl+B, no programa 
Word. (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, 
significa que as teclas devem ser pressionadas 
simultaneamente) 

a) Salva o documento. 
b) Aplica sublinhado ao texto selecionado. 

c) Aplica itálico ao texto selecionado. 
d) Alinha texto à esquerda. 
 
17. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação 

padrão, português do Brasil, assinale a alternativa 
que representa o comando Ctrl+I, no programa 
Word. (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, 
significa que as teclas devem ser pressionadas 
simultaneamente) 

a) Dividir a janela do documento. 
b) Diminuir em 1 ponto o tamanho da fonte. 
c) Desfazer a ação anterior. 
d) Aplicar formatação em itálico ao texto. 
 
18. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação 

padrão, português do Brasil, assinale a alternativa 
que representa o comando Ctrl+I, no programa 
Excel. (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, 
significa que as teclas devem ser pressionadas 
simultaneamente) 

a) Dividir a janela do documento. 
b) Diminuir em 1 ponto o tamanho da fonte. 
c) Desfazer a ação anterior. 
d) Aplicar formatação em itálico ao texto. 
 
19. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação 

padrão, português do Brasil, assinale a alternativa 
que representa o comando Ctrl+Z, no programa 
Excel. (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, 
significa que as teclas devem ser pressionadas 
simultaneamente) 

a) Repete o último comando ou ação, se possível. 
b) Usa o comando Desfazer para reverter o último 

comando ou excluir a última entrada digitada. 
c) Fecha a janela da pasta de trabalho selecionada. 
d) Exibe a caixa de diálogo Criar Tabela. 
 
20. Assinale a alternativa que não compõe o pacote 

Office 2013. 
a) Ccleaner. 
b) SkyDrive. 
c) PowerPoint. 
d) Outlook. 
 

Matemática 
 
21. Analise os conjuntos abaixo e assinale a alternativa 

que apresenta o resultado de 
A ∩ (C ∪ (D ∩ A)). 
A={0,2,4,6,8,10,12}      
B={1,2,3,4,7}        
C={1,2,3,5}       
D={4,6,8,10} 

a) {0,2,3,4,5,6,8} 
b) {1,2,3,4,7} 
c) {2,4,6,8,10} 
d) {4,6,8,10} 
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22. Um levantamento efetuado junto às escolas de uma 
pequena cidade apurou-se o seguinte: do total de 
20.000 alunos matriculados na rede pública de 
ensino, 10.000 tinham sido vacinados contra o vírus 
do sarampo, 8.000 tinham sido vacinados contra 
Hepatite B e 7.000 alunos tinham sido vacinados 
contra meningite. Também foi levantado que, dos 
alunos que foram vacinados contra o vírus do 
sarampo, 2.000 também tinham sido vacinados 
contra Hepatite B e, dos alunos que tinham sido 
vacinados contra meningite, 3.000 também tinham 
sido vacinados tanto contra a hepatite B. Com base 
nos dados do levantamento, assinale a alternativa 
que apresenta a quantidade de alunos que foram 
vacinados somente contra a hepatite B. 

a) 2.000 alunos  
b) 3.000 alunos  
c) 4.000 alunos 
d) 8.000 alunos 
 
23. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o 

resultado da expressão:  
  ��� ��  +  ��� ��� + ��� ���� � ��� ����� 
a) 1 
b) 5 
c) 7 
d) 10 
 
24. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o 

resultado da expressão:  √
�   + 3√���  +  
��

 √�     
 +  

√��   
a) 38 
b) 42 
c) 62 
d) 75 
 
25. De acordo com o desenho abaixo, um triângulo 

retângulo, analise as alternativas e assinale a que 
apresenta o valor do X, considerando que a 
hipotenusa deste triângulo vale 15 e o X é um número 
inteiro positivo. 

 
                                 
 
 
 
 
 
 
 

a) X=6 
b) X=7 
c) X=8 
d) X=9 
 
26. Uma construtora contratada por uma prefeitura, 

estava construindo uma escola em um bairro da 

cidade. Quando a obra já estava em andamento, o 

prefeito resolveu aumentar o tamanho da área de 

construção. A ordem do prefeito para os engenheiros 

responsáveis era para aumentarem 10% nas 

dimensões da largura e comprimento do projeto da 

escola.  Considerando que as dimensões originais 

eram de 20 metros de largura e 60 metros de 

comprimento, que totalizavam 1200��, assinale a 

alternativa que apresenta a nova quantidade, em 

metros quadrados (��), da escola. 

a) 1320M� 
b) 1350M� 
c) 1452M� 
d) 1460M� 
 
27. Analise a sequência lógica {3, 6, 12, 24, 48, ...} e 

assinale o que apresenta o oitavo termo desta 

sequência lógica, considerando o padrão lógico 

estabelecido nos primeiros termos. 
a) 48 
b) 96 
c) 192 
d) 384 
 
28. Os números da sequência lógica {2, 4, 6, 8, ...} estão 

dispostos em uma progressão aritmética. Assinale a 

alternativa que apresenta a soma dos termos 

vigésimo e vigésimo primeiro desta progressão 

aritmética. 
a) 82 
b) 84 
c) 86 
d) 88 
 
29. Carlos, para ajudar um amigo de trabalho que 

estava passando por dificuldades financeiras, 

resolveu emprestar um montante em dinheiro para 

que o amigo pudesse saldar algumas dívidas do 

cartão de crédito, cujo juros estavam 

comprometendo todo o seu orçamento mensal. 

Carlos combinou com o amigo que o mesmo poderia 

fazer o pagamento total quando recebesse o seu 

décimo terceiro salário, que seria pago 5 meses após 

a data que Carlos fez o empréstimo. Assinale a 

alternativa que apresenta o valor total que Carlos irá 

receber do amigo, considerando que o valor original 

do empréstimo foi de R$ 5.000,00 e que combinaram 

uma taxa de juros simples de 2% ao mês. 
a) R$ 5.500,00 
b) R$ 5.520,40 
c) R$ 6.500,00 
d) R$ 7.000,00 
 
30. A soma das idades dos três irmãos, Maria, Pedro e 

Sebastião, é igual a 112 anos. Sabendo que Pedro, o 

mais velho, tem 3 anos a mais do que Maria, e 

Sebastião, o mais novo, tem 5 anos a menos do que o 

Pedro, assinale a alternativa que apresenta a idade 

de Maria. 
a) 35 anos 
b) 37 anos 
c) 40 anos 
d) 43 anos 
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Conhecimentos Gerais 
 
31. Aconteceu em 2020 a primeira edição do(a) 

_______________. Se trata de uma prova aplicada 
para estudantes de toda a rede estadual e algumas 
redes municipais de ensino. O objetivo da avaliação 
é oferecer subsídios às escolas sobre como os alunos 
estão aprendendo conteúdos considerados essenciais 
para a trajetória escolar, apontando quais são os 
conteúdos em que há maior dificuldade. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna. 

a) Prova Brasil 
b) ENEM 
c) Prova Paraná 
d) Avaliação Nacional 
 
32. O Coronavírus é uma família de vírus que causa 

infecções respiratórias. O novo agente do 
Coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos 
registrados na China. Qual o nome escolhido pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) para a 
doença causada pelo novo Coronavírus que começou 
a se disseminar na China?  

a) Corona 2019. 
b) Corona 2020. 
c) Covidevírus. 
d) Covid-19. 
 
33. Dentre as alternativas abaixo, qual nome não ocupou 

o cargo de Ministro da Saúde no Governo de Jair 
Bolsonaro? 

a) Luiz Henrique Mandetta. 
b) Hamilton Mourão. 
c) Nelson Teich.  
d) Eduardo Pazuello. 
 
34. Sobre a Lei Orgânica Municipal de Marechal 

Cândido Rondon, informe se é verdadeiro (V) ou 
falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

(   ) Os auxiliares diretos do Prefeito Municipal são 
solidariamente responsáveis, junto com este, pelos 
atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. 

(   ) Os planos de cargo, carreira e remuneração do 
serviço público municipal serão elaborados de forma 
a assegurar aos servidores municipais remuneração 
compatível com a respectiva função e formação 
exigida, oferecendo oportunidade de progresso 
funcional e acesso a cargos de direção, chefia e 
assessoramento, na forma da lei.  

(   ) Município assegurará a seus servidores e 
dependentes, na forma da lei municipal, serviços de 
atendimento médico, odontológico e de assistência 
social. 

(   ) O poder legislativo do município não poderá ter 
acesso às informações contábeis do Município, 
visando o sigilo dos dados e cumprimento das metas 
previstas pelo Executivo Municipal. 

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

35. De acordo com a Lei Orgânica de Marechal Cândido 
Rondon, assinale a alternativa que não corresponde 
a uma competência do Município. 

a) Legislar sobre assuntos de interesse local. 
b) Suplementar a legislação federal e a estadual no que 

couber. 
c) Instituir a guarda municipal, destinada a proteção de 

bens, serviços e instalações. 
d) Prestar diretamente, entre outros serviços, os de 

assistência à saúde da população com baixa renda 
 
36. De acordo com a Lei Orgânica de Marechal Cândido 

Rondon, assinale a alternativa incorreta. 
a) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, 

composta por 11 (onze) Vereadores, no exercício dos 
direitos políticos, eleitos para cada legislatura pelos 
cidadãos maiores de dezesseis anos, pelo voto direto e 
secreto. 

b) Compete à Câmara Municipal, privativamente, entre 
outras atribuições, exercer, com o auxílio do Tribunal de 
Contas ou órgão estadual competente, e fiscalização 
financeira, orçamentária operacional e patrimonial do 
Município. 

c) O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado 
pelos secretários municipais. 

d) O Município não poderá utilizar consultas populares 
para decidir sobre assuntos de interesse específico do 
Município, ou distrito, por ser uma atribuição da União. 

 
37. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

Segundo a Lei Orgânica, compete ao Município de 
Marechal Cândido Rondon instituir os seguintes 
tributos 

I. impostos sobre propriedade predial e territorial. 
II. impostos sobre combustíveis derivados do petróleo. 
III. impostos sobre transmissão “inter vivos”, a qualquer 

título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza 
ou acessão físicas, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à 
sua aquisição. 

IV. impostos sobre transferência de veículos que sejam 
realizadas dentro do Município. 

a) Apenas uma assertiva está correta. 
b) Apenas duas assertivas estão corretas. 
c) Apenas três assertivas estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
 
38. Segundo a Lei Orgânica de Marechal Cândido 

Rondon, são atribuições do Município, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, exceto: 

a) planejar, programar e organizar a rede regionalizada e 
hierarquizada do SUS, em articulação com sua direção 
estadual. 

b) executar serviços de vigilância epidemiológica, 
vigilância sanitária, alimentação e nutrição. 

c) designar o valor cobrado por atendimentos que não 
tenham caráter de urgência ou emergência, para 
cidadãos que possuam condições de custear tais 
atendimentos.  

d) fiscalizar as agressões ao meio ambiente que tenham 
repercussão sobre a saúde humana, junto aos órgãos 
estaduais e federais competentes, para controlá-las. 
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39. Foi morto, em 9 de fevereiro de 2020, o ex-policial do 
Bope Adriano de Nóbrega. Ele era acusado de 
interagir com as milícias do Rio de Janeiro, dentre 
inúmeros crimes. Sua morte levantou polêmica por 
conta de rumores de uma possível “queima de 
arquivo”. Em qual estado ocorreu a morte de 
Adriano de Nóbrega? 

a) Bahia. 
b) Rio de Janeiro. 
c) Ceará. 
d) Santa Catarina. 
 
40. Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna. 
A _______________ entrou em vigor em novembro 
de 2019, porém os efeitos práticos da medida serão 
sentidos pelos brasileiros algum tempo depois. A 
forma como as contribuições ao Instituto Nacional do 
Seguro Social foram alteradas, ao invés do desconto 
no salário feito em cima de um percentual fixo, a 
cobrança será feita por tabela progressiva. 

a) reforma social 
b) transição entre contribuições 
c) reforma trabalhista 
d) reforma da previdência 
 

Conhecimentos Específicos 
 
41. De acordo com a Lei do Exercício Profissional, o 

Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível 
médio, envolvendo orientação e acompanhamento do 
trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e 
participação no planejamento da assistência de 
Enfermagem. Assinale a alternativa que não 
corresponde às suas atribuições.  

a) O Técnico de Enfermagem no geral participa de forma 
ativa dos serviços de Enfermagem, empregando 
processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar a 
proteção e recuperação da saúde do paciente. 

b) O Técnico de Enfermagem executa diversas tarefas de 
Enfermagem como a administração de sangue, plasma, 
medicação, controle de sinais vitais, prestação de 
cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de 
higiene pessoal, aplicação de diálise peritonial e 
hemodiálise, faz curativos simples e tratamento em 
situações de emergência, entre outras atribuições. 

c) O Técnico de Enfermagem é apto a prescrever 
medicamentos estabelecidos em programas de saúde 
pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. 

d) Participar da equipe de saúde, assistindo o ser humano 
no atendimento de suas necessidades básicas, de torná-
lo independente dessa assistência quando possível, pelo 
ensino do autocuidado; de recuperar, manter e promover 
a saúde em colaboração com outros profissionais. 

 
42. Em relação ao papel do Técnico de Enfermagem na 

assistência nos exames contrastados, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) Identificar o paciente e o exame a ser realizado. 
b) Em caso de reação alérgica, administrar corticóide sem 

prescrição médica. 
c) Caso o paciente venha a usar contraste venoso, 

puncionar o acesso venoso periférico. 
d) Conhecer os dados clínicos, como as reações alérgicas, 

antes de administrar o contraste. 
 

43. O posicionamento cirúrgico do paciente é 
procedimento importante na assistência de 
enfermagem no período perioperatório. O principal 
objetivo desse procedimento é promover a ótima 
exposição do sítio cirúrgico e, ao mesmo tempo, a 
prevenção de complicações decorrentes do 
posicionamento cirúrgico. Em relação ao 
posicionamento adequado de um paciente para 
realização da nefrectomia, assinale a alternativa que 
corresponde ao posicionamento correto do paciente. 

a)  Trendelemburg. 
b)  Ventral ou Prona. 
c)  Sims. 
d)  Fowler.  
 
44. Criança de 4 meses de idade dá entrada na unidade 

básica de saúde para realização de vacinas 
pertinentes. De acordo com o calendário nacional de 
vacinação proposto pelo Ministério da Saúde, quais 
vacinas devem ser administradas de acordo com a 
faixa etária da criança? 

a) Hepatite B, Pentavalente, Rotavírus humano, 
Pneumocócica 10 valente (conjugada). 

b) Pentavalente, Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - (VIP), 
Pneumocócica 10 Valente (conjugada), Rotavírus 
humano. 

c) Meningocócica C (conjugada) - Poliomielite 1, 2 e 3 
(inativada) - (VIP), Rotavírus humano, DTP.  

d) Tríplice viral, Pneumocócica 10 Valente (conjugada), 
Pentavalente, Rota vírus humano, Hepatite A.  

 
45. De acordo com o Ministério da Saúde o grau de dano 

é classificado segundo o grau de comprometimento 
do estado de saúde do paciente ocasionado pelo 
incidente. Relacione as colunas e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta.  

(   ) O paciente apresentou sintomas leves, danos 
mínimos ou intermediários de curta duração sem 
intervenção ou com uma intervenção mínima 
(pequeno tratamento ou observação). 

(   ) O paciente necessitou de grande intervenção médico-
cirúrgica para salvar a vida ou causou grandes danos 
de longo prazo ou permanentes; perturbação/risco 
fetal ou anomalia congênita. 

(   ) O paciente foi a óbito. 
(   ) O paciente necessitou de intervenção (exemplo: 

procedimento suplementar ou terapêutica 
adicional), prolongamento da internação, perda de 
função, danos de longo prazo ou permanentes. 

(   ) Não houve qualquer consequência para o paciente. 
1. Leve. 
2. Grave. 
3. Morte. 
4. Moderado. 
5. Nenhum. 
a) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
b) 4 – 2 – 1 – 3 – 5. 
c) 2 – 4 – 5 – 1 – 3. 
d) 1 – 4 – 3 – 2 – 5. 
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46. Paciente idosa, sexo feminino, 67 anos, encontra-se 
internada na clínica médica devido infecção do trato 
respiratório. O médico prescreveu 3.000.000UI de 
penicilina cristalina de 12/12 horas. Considerando 
que na unidade o frasco disponível tem 5.000.000UI 
e deve ser reconstituído em 8ml de água destilada 
para totalizar um volume de 10ml, qual o volume que 
deve ser administrado? 

a) 5ml. 
b) 6,5ml.  
c) 6ml. 
d) 4ml. 
 
47. De acordo com a Lei nº 8.080, de setembro de 1990, 

em relação aos objetivos e atribuições do Sistema 
Único de Saúde (SUS), informe se é verdadeiro (V) 
ou falso (F) para o que se afirma e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

(   ) A assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, não 
necessitando de realização integrada das ações 
assistências e das atividades preventivas. 

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

(   ) Execução de ações de vigilância sanitária, vigilância 
epidemiológica e de saúde do trabalhador, vigilância 
nutricional e orientação alimentar. 

(   ) A colaboração na proteção do meio ambiente, 
excluindo o ambiente de trabalho.  

(   )  Assistência terapêutica integral, inclusive 
farmacêutica. 

(   ) Ordenação da formação de recursos humanos na 
área de saúde. 

a) F – V – V – F – V – V.  
b) V – F – V – V – F – V. 
c) F – V – F – V – V – F. 
d) F – F – V – V – F – V. 
 
48. De acordo com a Diretriz de Ressuscitação 

Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de 
Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia 
– 2019, em relação ao suporte básico de vida no 
adulto, é correto afirmar que 

a)  a desfibrilação precoce é o tratamento indicado para 
vítimas em fibrilação atrial (FA) e taquicardia 
ventricular sem pulso (TVSP). 

b)  se o profissional não possuir máscara de bolso ou não se 
sentir preparado para aplicar as ventilações, ele pode 
realizar as compressões contínuas de 80 a 100 por 
minuto. 

c)  a manobra de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) deve 
ser realizada numa proporção de 30 compressões para 
02 ventilações, se estiver em dois socorristas as 
manobras de compressão e ventilação devem ser 
revezadas a cada dois minutos, a fim de garantir a 
qualidade da RCP. 

d)  se a vítima não estiver respirando ou apresentar somente 
gasping e pulso, aplique uma ventilação a cada 5 a 6 
segundos, mantendo frequência de 8 a 10 ventilações 
por minuto. Cheque o pulso a cada 2 minutos. Se não 
detectar pulso na vítima ou estiver em dúvida, inicie os 
ciclos de compressões e ventilações.  

 
 
 
 
 

49. De acordo com a Norma Regulamentadora 32 (NR 
32) e a Resolução RDC nº 306, da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, que dispõem sobre 
Regulamento Técnico para o gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde, relacione as colunas e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta.  

(   ) Exposição a ruído, vibração, pressão anormal, 
iluminação, temperatura extrema, radiação 
ionizante e não-ionizante.  

(   ) Descarte de vacinas de microrganismos vivos ou 
atenuados; meios de cultura e instrumentais 
utilizados para transferência, inoculação ou mistura 
de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação 
genética.  Bolsas transfusionais contendo sangue ou 
hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou 
por má conservação, ou com prazo de validade 
vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta.  

(   ) São provenientes de microorganismos, sejam eles 
geneticamente modificados ou não. Alguns exemplos 
deles são as bactérias, os vírus, parasitas, culturas de 
células, toxinas, entre outros. 

(   ) Papel de uso sanitário e fralda, absorventes 
higiênicos, peças descartáveis de vestuário, resto 
alimentar de paciente, material utilizado em 
antissepsia e hemostasia de venóclises, equipo de soro 
e outros similares. 

(   ) São aqueles que oferecem risco aos trabalhadores 
através da inalação ou contato com a pele ou mucosas 
do corpo. 

(   ) Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; 
resíduos contendo metais pesados; reagentes para 
laboratório, inclusive os recipientes contaminados 
por estes.   

1. Risco biológico. 
2. Risco químico. 
3. Risco físico. 
4. Resíduos biológicos. 
5. Resíduos químicos. 
6. Resíduo comum. 
a) 3 – 4 – 1 – 6 – 2 – 5. 
b) 3 – 1 – 4 – 5 – 6 – 2. 
c) 3 – 1 – 4 – 2 – 5 – 6.  
d) 3 – 4 – 2 – 1 – 6 – 5.  
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50. De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de 
Hipertensão Arterial, é necessário que o profissional 
de saúde se mantenha atualizado em relação à 
evolução do conhecimento clínico nacional, a fim de 
repassar orientações e recomendações pertinentes ao 
seu cliente, de forma a prestar uma assistência 
efetiva e de qualidade. Em relação a mensuração da 
pressão arterial sistêmica, analise as assertivas e 
assinale a alternativa correta. 

I. A medição da pressão em crianças é recomendada 
em toda avaliação clínica após os três anos de idade, 
pelo menos anualmente, como parte do atendimento 
pediátrico primário, devendo respeitar as 
padronizações estabelecidas para os adultos. 

II. O manguito deve ser posicionado de 2 a 3 cm acima 
da fossa cubital, sem deixar folgas. 

III. Deixar o paciente em repouso de 3 a 5 minutos em 
ambiente calmo não é necessário. 

IV. O paciente deve estar sentado, com pernas 
descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado 
na cadeira e relaxado. 

V. Medir a pressão arterial na posição de pé, após 3 
minutos, nos diabéticos, idosos e em outras situações 
em que a hipotensão ortostática possa ser frequente 
ou suspeitada é uma das práticas adotadas. 

VI. Recomenda-se, pelo menos, a medição da pressão 
arterial a cada três anos para os adultos com PA ≤ 
120/80 mmHg, e anualmente para aqueles com PA > 
120/80 mmHg e < 140/90 mmHg.  

a) Apenas II, IV, V e VI estão corretas. 
b) Apenas I, II, V, VI estão corretas. 
c) Apenas IV e V estão corretas. 
d) Apenas I, II, IV e V estão corretas. 
 
51. Queimaduras são lesões dos tecidos orgânicos em 

decorrência de trauma de origem térmica resultante 
da exposição ou contato com chamas, líquidos 
quentes, superfícies quentes, eletricidade, frio, 
substâncias químicas, radiação, atrito ou fricção. Em 
relação as queimaduras, informe se é verdadeiro (V) 
ou falso (F) para o que se afirma e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

(   ) Queimaduras de primeiro grau são aquelas que 

atingem a camada superficial da pele, deixando a 

região afetada com hiperemia, aumento da 

temperatura, dor e sem presença de bolhas. 
(    )  Quanto a extensão, as queimaduras podem ser 

classificadas de acordo com o percentual de área do 
corpo acometida. 

(    )  As bolhas provenientes da queimadura devem ser 
sempre furadas. 

(    )  Nas queimaduras extensas a perda de liquido é muito 
grande e a reposição de líquidos e eletrólitos por via 
venosa, o mais rápido possível, é fundamental para a 
sobrevivência do paciente. 

(    )  O uso de gelo é permitido no tratamentos das 
queimaduras. 

(    )  O uso de água fria pode ser considerado um 
tratamento de urgência para queimadura, aliviando 
a dor e o edema posterior. 

(   )  O uso de compressas úmidas por longo tempo é 
indicado no tratamento de queimaduras. 

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

52. A tuberculose é transmitida pelo Mycobacterium 
tuberculosis, o bacilo de Koch, e tem como principais 
sintomas tosse por mais de duas semanas, produção 
de catarro, febre, sudorese, cansaço e dor no peito. 
De acordo com a ANVISA, assinale a alternativa que 
corresponde ao tipo de precaução que deve ser 
utilizada na presença de pacientes com tuberculose. 

a) De contato. 
b) Para gotícula. 
c) Para aerossóis. 
d) Padrão. 
 
53. A definição “Conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes 
da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e 
controle das doenças ou agravos”, refere-se à 

a)  Vigilância Sanitária. 
b)  Vigilância Ambiental. 
c)  Vigilância em Saúde. 
d)  Vigilância Epidemiológica. 
     
54. A Estratégia Saúde da Família (ESF) é a estratégia 

prioritária de atenção à saúde e visa a reorganização 
da Atenção Básica no país, de acordo com os 
preceitos do SUS. É considerada como estratégia de 
expansão, qualificação e consolidação da Atenção 
Básica por favorecer uma reorientação do processo 
de trabalho com maior potencial de ampliar a 
resolutividade e impactar na situação de saúde das 
pessoas e coletividades, além de propiciar uma 
importante relação custo-efetividade.  
Assinale a alternativa que compõem a equipe mínima 
necessária para o funcionamento da ESF de acordo 
com a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, 
da Política Nacional da Atenção Básica. 

a)  Médico generalista ou especialista em medicina de 
família, enfermeiro generalista ou especialista em saúde 
da família, Técnico de Enfermagem, cirurgião dentista e 
agente comunitário de saúde.  

b)  Médico, preferencialmente da especialidade medicina 
de família e comunidade, enfermeiro, preferencialmente 
especialista em saúde da família; auxiliar e/ou Técnico 
de Enfermagem e agente comunitário de saúde. Podendo 
fazer parte da equipe o agente de combate às endemias 
(ACE) e os profissionais de saúde bucal: cirurgião-
dentista, preferencialmente especialista em saúde da 
família, e auxiliar ou técnico em saúde bucal. 

c)  Médico generalista, enfermeiro generalista, Técnico de 
Enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, 
assistente social, médico veterinário.  

d)  Médico, preferencialmente da especialidade medicina 
da família e comunidade, enfermeiro, preferencialmente 
especialista em saúde da família, técnico e/ou auxiliar de 
enfermagem. 
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55. A heparina é um anticoagulante potente, utilizado 
para reduzir a capacidade de coagulação do sangue 
e ajudar a prevenir a formação de coágulos 
prejudiciais nos vasos sanguíneos, sendo   utilizado 
frequentemente nos serviços de saúde. Assinale a 
alternativa correta em relação aos cuidados na 
administração do medicamento. 

a)  Pacientes com hemofilia podem receber o medicamento. 
b)  Se prescrita por via subcutânea, não realizar rodizio do 

local de aplicação. 
c)  Após aplicação do medicamento, o local de escolha deve 

ser massageado para favorecer a absorção do mesmo. 
d)  Observar presença de hematomas, sinais de 

sangramentos, lesões na pele e reações alérgicas, devem 
ser observados durante a administração e manutenção da 
terapia medicamentosa. 

 
56. Considerando os conhecimentos sobre sinais e 

sintomas do choque e cuidados gerais de 
enfermagem, analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I. Deve ser realizada controle rigoroso da pressão 
arterial. 

II. Queimaduras severas podem levar o paciente a 
apresentar choque hipovolêmico. 

III. A administração de drogas vasoativas deve ser 
realizada em todos os pacientes. 

IV. Estado mental alterado, taquicardia, hipotensão e 
oligúria são alguns dos sinais e sintomas presentes no 
choque. 

V. Em casos de choque o acesso venoso periférico pode 
ser realizado em veia pouco calibrosa. 

VI. Em casos de choque o controle rigoroso do 
gotejamento de drogas vasoativas não é necessário. 

VII. A equipe de enfermagem deve preparar o paciente 
para situações que necessitem de intervenção 
cirúrgica imediata para controle do choque. 

a)  Apenas I, II, III, IV e VII estão corretas. 
b)  Apenas I, IV e VII estão corretas. 
c)  Apenas I, II, IV e VII estão corretas. 
d)  Apenas I, III, IV e VII estão corretas. 
 
57. Em relação a de coleta de sangue, sobre o 

procedimento é correto afirmar, exceto:  
a)  a coleta de amostras de sangue para testes sorológicos 

deve ser realizada preferencialmente com o paciente em 
jejum.  

b)  nos testes sorológicos para diagnósticos das Infecções 
Sexual Transmissíveis (IST) e AIDS, o fato de o 
paciente não estar em jejum impede a coleta. 

c)  os tubos de coleta para colocação da amostra devem ser 
identificados previamente, com dados referentes ao 
nome, numero de registro, data de nascimento, sexo, 
data da coleta, número ou código de registro da amostra 
e o nome da instituição solicitante, entre outras 
informações.  

d)  a antissepsia da pele deve ser realizada com algodão 
embebido em álcool a 70%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. Uma das atividades que fazem parte da rotina dos 

hospitais é o banho do paciente. Não há como negar 

a sensação de bem-estar e conforto que ele gera, sem 

falar na remoção de sujidades causadoras de doenças 

e infecções, oferecendo melhora biofuncional, além 

de fortalecer a autoimagem, extremamente 

importante para aqueles que estão em situação 

vulnerável. Em relação ao banho de leito, é incorreto 

afirmar que 
a)  o banho deve obedecer ao sentido cefalocaudal, 

deixando para a última etapa as partes íntimas e a região 
anal. 

b)  o banho não possui ação terapêutica, tem finalidade 
apenas de higienizar o paciente e prevenir infecções. 

c)  o profissional precisa atentar-se a cateteres, drenos, 
sondas e cânulas de intubação inseridos no paciente, 
principalmente na UTI, para não movê-los ou retirá-los 
na hora da higienização. 

d)  é importante realizar a avaliação das condições 
psicomotoras do paciente, como agitação, confusão 
mental, nível de sedação e superfície corpórea. O 
paciente necessita estar calmo e a equipe assistencial 
preparada para não realizar movimentos bruscos e 
garantir a movimentação do paciente com segurança 
(atenção especial aos obesos). As camas devem ter 
travas nas rodas e grades para diminuir o risco de queda. 

 
59. Uma mulher internada na clínica cardiológica de um 

hospital geral, com 53 anos de idade, em uso de 

fármacos que interferem na frequência cardíaca. O 

Técnico de Enfermagem, ao verificar o pulso, 

identificou frequência e ritmo irregular. Para obter 

uma frequência cardíaca mais precisa do paciente, o 

Técnico de Enfermagem deverá verificar o pulso 
a)  apical durante 60 segundos. 
b)  braquial durante 15 segundos, multiplicando por 2. 
c)  femoral durante 60 segundos.  
d)  carótida durante 30 segundos, multiplicando por 2. 
 
60. O exame físico do sistema respiratório é fundamental 

para a identificação de situações que requerem 

intervenções de enfermagem para melhora do 

quadro clínico e conforto do paciente, dados esses 

levantados pela história do paciente e exame físico. 

Através da inspeção é possível identificar alterações 

do ritmo respiratório, o ____________________ 

apresenta alternância entre períodos de 

hiperventilação e hipoventilação, e apneia, repetindo 

essa sequência várias vezes. Sinal encontrado em 

pacientes com insuficiência ventricular esquerda. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna. 
a)  Ritmo de Cantani 
b)  Ritmo de Kussmaul  
c)  Ritmo de Cheyne Stockes 
d)  Ritmo de Biot ou atáxico 
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