PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGUATU
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 - EDITAL Nº 01/2022

DATA DA PROVA: 15/05/2022
PERÍODO DA PROVA: MANHÃ

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA:
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém
30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada
uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, tenha
qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal
de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores
nesse sentido;
 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você
estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em
Ata;
 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao
preenchimento do cartão resposta;
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de
tinta azul ou preta;
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como
máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações,
réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam
expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro
etc;
 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de
inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de
aplicação de prova;
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta
devidamente assinado e deixe o local de prova. O candidato NÃO poderá levar consigo o
Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno
de Questões;
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno
de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.
NÚMERO DA INSCRIÇÃO:
NOME COMPLETO:
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LÍNGUA PORTUGUESA
Na busca por um sono melhor, muitas
pessoas se perguntam se devem dividir a cama
com um animal de estimação. Antes de
chegarmos a isso, porém, é importante parar e
refletir sobre o outro lado dessa questão: dormir
com você é bom para o seu animal de
estimação? “Adoro estar invertendo a questão”,
afirmou a veterinária-chefe da Comunidade
Veterinária da América do Norte, Dana Varble.
“Em geral, é muito bom que os animais durmam
com seus tutores.”
Animais de estimação que compartilham
a cama de um humano tendem a ter um “nível
de confiança mais alto e um vínculo mais
estreito com os humanos que estão em suas
vidas. É uma grande demonstração de confiança
da parte deles”, disse Varble. Cães e gatos que
estão mais intimamente ligados a seus humanos
obtêm benefícios adicionais à saúde, incluindo
aumentos nos neurotransmissores benéficos
como a oxitocina e a dopamina, os hormônios do
bem-estar”, acrescentou ela.
São apenas cães e gatos que se
beneficiam de parceiros de cama humanos?
Sim, disse Varble, com “muito, muito poucas
exceções”. “Tenho um dono que tem um porco
barrigudo meticulosamente preparado que
dorme ao pé da cama”, disse ela. “É um porco
doméstico chamado Norbert – porcos barrigudos
são quase como cachorros porque são muito
sociáveis.”
Fonte:

(C)
(D)
(E)

03) Assinale a alternativa cuja palavra seja
proparoxítona:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Saúde.
Porém.
Nível.
Doméstico.
Pé.

04) As palavras “cachorro”
possuem, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

e

“pessoa”

8 letras e 6 fonemas, 6 letras e 5 fonemas.
8 letras e 8 fonemas, 6 letras e 6 fonemas.
8 letras e 7 fonemas, 6 letras e 7 fonemas.
8 letras e 7 fonemas, 6 letras e 6 fonemas.
8 letras e 5 fonemas, 6 letras e 4 fonemas.

05) Assinale a alternativa que apresente a
classe gramatical do termo em destaque no
período: Antes de chegarmos a isso, porém,
é importante parar e refletir sobre o outro
lado dessa questão: dormir com você é bom
para o seu animal de estimação?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Adjetivo.
Verbo.
Substantivo.
Pronome.
Preposição.

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/entenda-como-dormir-com-

seu-animal-de-estimacao-pode-afetar-voce/

01) Com base nas informações do texto e nas
relações existentes entre as partes que o
compõem, assinale a alternativa INCORRETA:
(A)
Em geral, faz bem aos animais de
estimação dormir com seus tutores.
(B)
Dormir com o tutor estreita o vínculo dos
animais de estimação com seus humanos.
(C)
A ligação com humanos aumenta os
hormônios do bem-estar em cães e gatos.
(D)
O texto cita o caso de um porco de
estimação.
(E)
O texto afirma que é bom para os
humanos dormir com seus animais de estimação.
02) Assinale a alternativa cuja palavra possua
dígrafo:
(A)
(B)

Refletir.
Geral.
Humano.

Outro.
Melhor.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO
06) A média de idade de 5 amigos é igual a 23
anos, se a idade de 4 deles é respectivamente
18, 26, 20 e 30 anos. A idade do 5º amigo é
igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

21.
26.
19.
25.
22.

07) A vida útil de uma bateria automotiva é de
24 meses. Mas uma destas baterias durou
somente 3/4 desta vida útil esperada. Qual foi
o tempo de durou esta bateria?
(A)
(B)
(C)
(D)

15 meses.
16 meses.
17 meses.
18 meses.
2

(E)

20 meses.

08) A conta de energia de Dona Maria é R$
164,00, ela foi informada que haverá uma
redução de 20% devido a mudança de
bandeira, sistema utilizado na cobrança da
energia utilizada. Qual o valor da conta a ser
paga por Dona Maria supondo que consuma a
mesma quantidade no próximo mês?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 146,40.
R$ 144,00.
R$ 131,20.
R$ 136,80.
R$ 152,30.

09) Em um relatório sobre o número de
acidentes leves no ambiente de trabalho
verificou-se que em 40 dias analisados 16
deles tiveram um deste acidentes. Qual é a
proporção de acidentes em relação aos dias
de análise do relatório?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1/3.
2/5.
5/6.
3/2.
1/4.

10) As funções buscam modelar uma situação
real e com elas podemos entender, prever,
simular determinadas situações um exemplo
de função do 2º grau é f(x)= x2- 8x + 10, qual é
o valor da imagem desta função quando x é
igual a 10?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

20.
25.
30.
40.
50.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
11) Recentemente, Milton Ribeiro foi acusado
de corrupção no alto escalão de Brasília,
principalmente de favorecer prefeitos e
pastores alinhados com o atual governo
federal. O Ministro pediu exoneração para
trabalhar em sua defesa. Qual pasta do
governo ele chefiava? Assinale a alternativa
correta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ministério da Educação.
Ministério das Comunicações.
Ministério da Defesa.
Ministério da Economia.
Ministério do Turismo.

12) Qual artista brasileira alcançou de forma
inédita o primeiro lugar no ranking mundial de
músicas mais ouvidas do aplicativo Spotify e
do ranking global da revista Billboard?
Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ana Carolina.
Rita Lee.
Maria Gadú.
Paula Fernandes.
Anitta.

13) Qual dos itens abaixo foi um símbolo do
cuidado durante a pandemia, de uso
obrigatório em locais fechados, e que agora
tem seu uso flexibilizado em diversos locais
do Brasil? Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Luva.
Óculos.
Celular.
Máscara.
Sacola.

14) Como se chama oficialmente a pessoa
nascida em Iguatu? Assinale a alternativa
correta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Iguatiara.
Iguatajá.
Iguatuano.
Iguatuense.
Iguatueiro.

15) Qual das opções abaixo se refere a um
dos mais prestigiosos reconhecimentos no
cinema? Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Emmy Awards.
Oscar.
Prêmio Laureus.
Prêmio Nobel.
Medalha Fields.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO

16)
É
uma
doença
causada
por
hipersensibilidade a imunocomplexos e pode
ser desencadeada por distintos fármacos,
infecções virais e neoplasia. O eritema
cutâneo pode começar como máculas que se
tornam pápulas, vesículas, bolhas, placas de
urticária ou eritema confluente. O centro
dessas lesões pode ser vesicular, purpúrico
ou necrótico. A lesão patognomônica tem a
aparência
em
"alvo";
podem
evoluir,
coalescer, aumentar de tamanho e número; o
sinal de Nikolsky pode estar presente
(desprendimento da pele com leve fricção,
3

tornando-a desnuda e suscetível à infecção
secundária); embora as lesões possam
ocorrer em qualquer lugar, a face, o pescoço e
o tórax são geralmente mais afetados. É
considerada uma emergência médica:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Mielomeningocele.
Síndrome de Stevens-Johnson.
Erisipela.
Epidermólise bolhosa.
Síndrome de Guillain-Barré.

17) São considerados níveis normais quando
a contagem de plaquetas se encontra dentro
do intervalo de 150 mil a 400 mil por microlitro
de sangue. Assinale a alternativa correta:
(A)
O risco de hemorragia aumenta quando a
contagem de plaquetas está abaixo do valor
mínimo normal.
(B)
O risco de hemorragia aumenta quando a
contagem de plaquetas está acima do valor
mínimo normal.
(C)
O risco de hemorragia aumenta quando a
contagem de plaquetas está normal.
(D)
Níveis
excepcionalmente
altos
de
plaquetas na corrente sanguínea muitas vezes
estão relacionados à ocorrência de choque
hipovolêmico.
(E)
As alternativas (B) e (D) estão corretas.
18) Assinale a alternativa correta em relação
ao conceito de queimadura de segundo grau:
(A)
Atinge a camada superficial da pele, que
fica vermelha, quente e dolorosa, mas não forma
bolhas.
(B)
Todas as camadas da pele são lesadas.
(C)
A ferida é seca, esbranquiçada ou marrom,
e a dor é menos intensa devido aos danos nos
nervos.
(D)
Atinge mais profundamente a pele, que se
apresenta dolorosa, vermelha e com bolhas.
(E)
As alternativas (B) e (C) estão corretas.
19) Analise os itens e posteriormente assinale
a alternativa correta:
I - Gravidez ectópica.
II - Descolamento ovular.
III - Descolamento da placenta.
IV - Placenta prévia.
V - Aborto espontâneo.
VI - Infecção uterina.
(A)
Todos os itens apresentam situações que
podem levar ao sangramento durante a gravidez.
(B)
Apenas III, IV e V apresentam situações
que podem levar ao sangramento durante a

gravidez.
(C)
I e IV não apresentam relação com
possíveis sangramentos durante a gravidez.
(D)
I, IV e VI não apresentam relação com
possíveis sangramentos durante a gravidez.
(E)
Os itens não apresentam relação com
possíveis sangramentos durante a gravidez.
20) Sobre punção venosa com agulha de aço,
assinale a única alternativa correta:
(A)
Agulhas de aço não devem ser utilizadas
para coleta de amostra sanguínea, em hipótese
alguma.
(B)
Agulhas de aço só devem ser utilizadas
para administração de medicamento em dose
única.
(C)
Agulhas de aço deverão ser trocadas
necessariamente a cada 72 horas.
(D)
Agulhas de aço são indicadas para
administração de nutrição parenteral por acesso
venoso central.
(E)
Agulhas de aço deverão ser trocadas
necessariamente entre 72 e 96 horas.
21) Preencha a lacuna com a alternativa
correta:
A Resolução-RDC Nº 42, de 25 de outubro de
2010, “dispõe sobre a obrigatoriedade de
disponibilização de preparação alcoólica para
fricção antisséptica das mãos, pelos serviços
de saúde do País, e dá outras providências” Seção III Art. 4º Item X - Preparação alcoólica
para higienização das mãos sob as formas
gel, espuma e outras: preparações contendo
álcool, na concentração final mínima de
_______
com
atividade
antibacteriana
comprovada por testes de laboratório in vitro
(teste de suspensão) ou in vivo, destinadas a
reduzir o número de micro-organismos;
recomenda-se que contenha emolientes em
sua formulação para evitar o ressecamento da
pele.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

70%.
65%.
60%.
50%.
40%.

22) Os princípios e diretrizes, a caracterização
e a relação de serviços ofertados na Atenção
Básica serão orientadores para a sua
organização nos municípios. Assinale a
alternativa que corresponde ao princípio que
visa ofertar o cuidado, reconhecendo as
diferenças nas condições de vida e saúde e
de acordo com as necessidades das pessoas,
considerando que o direito à saúde passa
4

pelas diferenciações sociais e deve atender à
diversidade;
ficando
proibida
qualquer
exclusão baseada em idade, gênero, cor,
crença, nacionalidade, etnia, orientação
sexual, identidade de gênero, estado de
saúde,
condição
socioeconômica,
escolaridade ou limitação física, intelectual,
funcional, entre outras, com estratégias que
permitam minimizar desigualdades, evitar
exclusão social de grupos que possam vir a
sofrer estigmatização ou discriminação, de
maneira que impacte na autonomia e na
situação de saúde:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

28) A solução é introduzida na hipoderme,
apropriada para administrar drogas não
irritantes que necessitam ser absorvidas
lentamente, assegurando uma ação contínua;
o volume máximo é de 1,5 ml:

Universalidade.
Integralidade.
Integridade.
Regionalização.
Equidade.

23) Através desta escala é possível mensurar
o nível de consciência dos pacientes:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Escala de Heimlich.
Escala Índice de Apgar.
Escala de Coma de Glasgow.
Sistema Manchester.
Sistema TISS.

Tétano.
Sarampo.
Coqueluche.
Varíola.
Escarlatina.

27) É a perda da continuidade óssea:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Luxação.
Osteoartrose.
Fratura.
Osteomielite.
Osteossíntese.

IV.
ID.
IM.
SC.
IO.

24) Em uma avaliação na Sala de Emergência
da Unidade de Pronto Atendimento, um
paciente admitido com suspeita de Acidente
Vascular Cerebral, durante a avaliação ocular,
apresenta pupilas de tamanhos desiguais.
Assinale a alternativa que aponta a
denominação correta para essa alteração
clínica:

29) Conforme o “Sistema de Classificação de
Spaulding”, os instrumentos e itens de
assistência ao paciente são subdivididos em
três categorias. Assinale a alternativa que
corresponde
aos
artigos
hospitalares
classificados como aqueles destinados ao
contato com a pele não intacta ou com
mucosas
íntegras,
por
exemplo,
equipamentos respiratórios e de anestesia,
endoscopia,
entre
outros;
requerem
desinfecção de alto nível ou esterilização:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Isocoria.
Miose.
Midríase.
Anisocoria.
Estrabismo.

25) HPV:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

É um vírus.
É uma bactéria.
É um fungo.
É um protozoário.
É um príon.

26) Diz-se que uma doença foi erradicada
quando, depois de várias vacinações
coletivas, não for mais verificada a ocorrência
da mesma na população de uma determinada
região. Assinale a única alternativa que aponta
uma doença erradicada através da vacina:

Artigos críticos.
Artigos semicríticos.
Artigos básicos.
Artigos não críticos.
Artigos intermediariamente pesados.

30) As causas de PCR em bebês e crianças
diferem da PCR em adultos e um número
crescente
de
evidências
pediátricas
específicas corroboram às recomendações e
condutas. Assinale a alternativa que aponta a
relação compressão-ventilação, em pediatria,
para um paciente sem via aérea avançada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5:2.
30:1.
30:2.
15:1.
15:2.
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