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CONCURSO PÚBLICO N.º 149/2011
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ

CARGO PÚBLICO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CADERNO DE PROVAS

Nome por extenso: __________________________________________________________________________

1. Escreva na capa deste Caderno de Provas seu nome completo (com letra de forma).
2. Este Caderno de Provas contém 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas de 01 a 50, sendo:

• 10 (dez) de Língua Portuguesa;

• 10 (dez) de Raciocínio Lógico;

• 10 (dez) de Conhecimentos Gerais; e

• 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos.

3. A duração da prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas,  
único documento válido para a sua avaliação.

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é individual, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será  eliminado  o  candidato  que  utilizar  material  de  consulta,  qualquer  sistema  de  comunicação  ou  que 

desatender às orientações constantes neste Caderno de Provas, na Folha de Respostas ou aquelas emanadas 
pelos Fiscais.

7. Em cada questão objetiva, há cinco alternativas (A, B, C, D e E) e somente uma resposta correta.
8. O candidato somente poderá entregar o seu Caderno de Provas, sua Folha de Respostas e sair da sala após às 

14 horas.
9. Ao receber sua Folha de Respostas, proceda da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos. Constatado algum erro, comunique o Fiscal para que 
conste em ata a informação correta;

b) assine no local indicado;
c) preencha  corretamente,  com  caneta  esferográfica,  ponta  média,  tinta  azul-escuro  ou  preta,  o  campo 

correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
d) não amasse ou dobre, nem rasure a Folha de Respostas.

10. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala, obrigatoriamente: o Caderno de Provas e a 
Folha de Respostas devidamente assinada.

11. Os dois últimos candidatos de cada sala de prova, somente poderão entregar seu Caderno de Provas, a sua  
Folha de Respostas e retirar-se do local simultaneamente.

------------------------------------- DESTAQUE ESTE ESPAÇO PARA LEVAR SUAS ANOTAÇÕES -------------------------------------

Realização: Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UTFPR – FUNTEF-PR.

1 A B C D E 11 A B C D E 21 A B C D E 31 A B C D E 41 A B C D E

2 A B C D E 12 A B C D E 22 A B C D E 32 A B C D E 42 A B C D E

3 A B C D E 13 A B C D E 23 A B C D E 33 A B C D E 43 A B C D E

4 A B C D E 14 A B C D E 24 A B C D E 34 A B C D E 44 A B C D E

5 A B C D E 15 A B C D E 25 A B C D E 35 A B C D E 45 A B C D E

6 A B C D E 16 A B C D E 26 A B C D E 36 A B C D E 46 A B C D E

7 A B C D E 17 A B C D E 27 A B C D E 37 A B C D E 47 A B C D E

8 A B C D E 18 A B C D E 28 A B C D E 38 A B C D E 48 A B C D E

9 A B C D E 19 A B C D E 29 A B C D E 39 A B C D E 49 A B C D E

10 A B C D E 20 A B C D E 30 A B C D E 40 A B C D E 50 A B C D E
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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01
Assinale a alternativa correta correspondente às ideias do texto base.
“Não se tem um país competitivo, se o povo não tiver boa saúde, boa educação, formação profissional e segurança 
jurídica. E, mais do que reclamar da crise, é preciso acreditar na força do povo.” 

A) Não se tem um país competitivo porque o povo não tem saúde.
B) Entre as condições para um país ser competitivo, está a saúde.
C) O povo reclama da crise e por isso não é competitivo.
D) Ninguém acredita na força do povo.
E) Reclamar, cada vez mais, dá força ao povo.

Questão 02
Assinale a opção em que todas as palavras devem ser acentuadas.

A) consciencia – reporteres – viola– Amapa
B) necessario – oposta – lingua – varias
C) suplica – inteligencia – cartaz– atras
D) replica – ordinaria – apice – ansia
E) reflexo – tres – ate – inumeravel

Questão 03
Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal.

A) Ninguém obedeceu as normas da instituição.
B) Ela assistiu ao doente.
C) Visamos o atestado médico solicitado.
D) Aspiramos o cargo de presidente da empresa.
E) Isso não implica em desistência de ninguém.

Questão 04
Assinale a alternativa onde a palavra destacada foi usada com o sentido correto.

A) Nada na vida acende sem esforço.
B) Ascenda   o fogo da paixão e seja feliz.
C) Com as ruas esburacadas, o tráfico de automóveis ficou inviável.
D) O tráfego de madeira na Amazônia é crime.
E) Ele cometeu uma infração no trânsito e foi multado.

Questão 05
Assinale a alternativa em que a palavra destacada está grafada corretamente.

A) Eu canto porque o instante existe.
B) Porque   poesia num mundo insensível?
C) Não estudaste o necessário, por que?
D) Não estudei porquê não tive tempo.
E) Por quê   queres a minha presença no evento?

Questão 06
Assinale a alternativa em que todas as palavras devem ser acentuadas.

A) musica – tambem – ecologia – vespera
B) alem – cafe – cerebro – nuvem
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C) media – proprio – codigo – patins
D) juiz – psicologo – medico – minimo
E) reporter – utero – exodo – lampada

Questão 07
Assinale a alternativa correta quanto à grafia de todas as palavras.

A) concessão – escassez – discussão – sucessivo
B) cacetete – demissão – missionário – dissipar
C) assédio – assessor – asediar – assustar
D) obseção – extensivo – repulsão – teste
E) compreensão – averssão – consenso – cançado

Questão 08
Assinale a opção correta quanto ao uso do há, a, à.

A) À   muitas pessoas que falam da solidão.
B) Nada há entre mim e você.
C) Ele anda à pé diariamente. 
D) A   pouco tempo ele reconheceu a paternidade.
E) Hoje a noite viajarei.

Questão 09
Marque a opção que contém adjunto adverbial.

A) A semente virou flor.
B) Anseio por sua presença.
C) Vi alguém na biblioteca.
D) Alugaram a casa.
E) Conversei com a mãe dela.

Questão 10
Assinale a alternativa que contém a ideia correspondente à frase abaixo:
“O homem sem iniciativa, que tudo espera do acaso, é como o mendigo, que vive de esmolas.”

A) Os homens são acomodados por natureza.
B) Todos os homens esperam pelo acaso.
C) Os homens e os mendigos não são frutos do acaso.
D) Mesmo tendo iniciativa, os homens são dependentes do acaso.
E) O homem, sem iniciativa, esmola tal qual um mendigo.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 11
Uma vela de 48 cm de altura diminui 1,6 mm por minuto. Quanto tempo levará para se consumir?

A) 3h.
B) 3h e 20min.
C) 4h.
D) 4h e 30min.
E) 5h.

Questão 12
A capacidade do tanque de combustível de um caminhão é de 54 litros. O consumo médio desse caminhão é 1 litro a  
cada 9 km rodados. Estando o tanque cheio e o caminhão tendo rodado 279 km, quantos km o caminhão pode ainda  
rodar com o restante do combustível?
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A) 540 km.
B) 279 km.
C) 207 km.
D) 199 km.
E) 154 km.

Questão 13
João deveria pagar uma prestação de R$ 240,00, mas ele atrasou o pagamento e vai pagar juntamente com a prestação,  
uma multa de 8% sobre o valor. O total a ser pago é:

A) R$ 259,20.
B) R$ 248,00.
C) R$ 292,00.
D) R$ 275,80.
E) R$ 300,00.

Questão 14
José possui uma coleção de livros contendo 14 livros de Matemática, 16 livros de História e 18 livros de Biologia. A  
fração que representa os livros de História é:

A) 3/5.
B) 2/5.
C) 2/3.
D) 1/3.
E) 1/4.

Questão 15
Duas bolas brancas valem seis bolas pretas; quantas bolas pretas posso trocar por cinco bolas brancas?

A) 5.
B) 12.
C) 15.
D) 16.
E) 18.

Questão 16
Um comerciante resolveu dividir um prêmio entre seus 3 empregados, em partes diretamente proporcional ao tempo  
de serviço. Se a quantia dividida foi de R$ 6.900,00 e cada empregado está trabalhando, respectivamente há 6, 8 e 9  
anos, o empregado com menos tempo recebeu:

A) R$ 3.000,00.
B) R$ 2.400,00.
C) R$ 2.700,00.
D) R$ 1.800,00.
E) R$ 4.140,00.

Questão 17
Uma loja faz a seguinte promoção na venda de laranjas: “Leve 4 kg e pague 3 kg”. Aproveitando a promoção, resolvi  
comprar laranjas. Quantos kg de laranjas eu levei, sabendo que paguei 15 kg? 

A) 20.
B) 24.
C) 18.
D) 25.
E) 12.
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Questão 18
Comprei um eletrodoméstico à vista, com desconto de 15%. Devido ao desconto, paguei R$ 300,00 a menos. O preço 
do eletrodoméstico, sem o desconto, era de:

A) R$ 1.500,00.
B) R$ 1.200,00.
C) R$ 2.400,00.
D) R$ 1.800,00.
E) R$ 2.000,00.

Questão 19
Um ciclista fez um percurso de 48 km. Se tivesse feito o percurso com uma velocidade média de 4 km/h a mais que a 
usada, teria levado uma hora a menos. Em quantas horas foi feita a viagem?

A) 3 horas.
B) 4 horas.
C) 4 horas e 20 minutos.
D) 5 horas.
E) 6 horas.

Questão 20
Uma caixa d’água é abastecida à razão constante de 12 litros por minuto, e simultaneamente, seu conteúdo escoa, por  
uma torneira, à razão constante de 8 litros por minuto. Estando a caixa vazia e ligando as duas torneiras ao mesmo  
tempo, quantos litros haverá na caixa d’água após 2 horas e 20 minutos?

A) 480 litros.
B) 560 litros.
C) 650 litros.
D) 900 litros.
E) Mais do que 1.000 litros.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 21
Assinale a alternativa correta que revela uma conduta ética nas relações de trabalho.

A) Aprender a desenvolver a escuta empática.
B) Decidir usando apenas “um lado da moeda”.
C) Levar vantagem à custa de colegas.
D) Praticar o excesso de confiança no próprio julgamento.
E) Nas reuniões interdepartamentais, aceitar apenas as opiniões dos seus colegas de departamento.

Questão 22
Para se anotar de maneira eficaz recados recebidos por telefone é importante a obtenção de informações completas, 
que incluem:

I. nome (primeiro e último) da pessoa que ligou e da empresa.
II. número de telefone para contato, com o código de área quando necessário.
III. objetivo da ligação e horário da mesma.
IV. informações especiais (por exemplo: ligar depois das 10h).

Estão corretas apenas as afirmações:
A) I, II e IV.
B) I, II e III.
C) I, II, III e IV.
D) I e II.
E) II e III.
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Questão 23
Segundo BELTRÃO (1998), a correspondência oficial é classificada em: secreta, confidencial, reservada e ostensiva 
ou ordinária. Assinale a alternativa correta, sobre o que significa uma “correspondência confidencial”.

A) É aquela cujo resguardo é irrestrito.
B) É aquela que diz respeito  a um assunto que é do conhecimento de todas as  áreas  de determinado órgão  

público.
C) É aquela cujo conteúdo exige sigilo absoluto e sua divulgação pode comprometer a segurança do Estado ou as  

suas relações internacionais.
D) É aquela que diz respeito a informações de caráter pessoal ou a assunto cujo conhecimento deve ficar o mais 

restrito possível.
E) Não deve haver confidencialidade em correspondências oficiais.

Questão 24
Algumas atitudes entre líderes e liderados e entre pares podem dificultar ou facilitar o alcance da qualidade de vida no 
trabalho. Assinale a alternativa que contém uma ou mais atitudes que dificultam esse alcance.

A) Procurar desenvolver boas relações interpessoais e promover a melhoria contínua das condições de trabalho.
B) Adular “os de cima”, competir com os colegas de mesmo nível hierárquico, pisar nos “de baixo”.
C) Não esperar que se tenha qualidade de vida apenas com base na boa remuneração e nos benefícios.
D) Dar atenção, elogiar e ter consideração pelas pessoas.
E) Buscar conhecimento e autoconhecimento para compreensão das relações interpessoais.

Questão 25
Assinale a alternativa correta, com base na Lei Orgânica do Município de Francisco Beltrão.

A) O agente público investido em cargos e funções de um dos Poderes Municipais não poderá exercer cargos e 
funções de outro.

B) O agente público investido em uma função do Poder Executivo Municipal poderá exercer uma função 
adicional no Poder Legislativo Municipal, desde que seja concursado em ambos.

C) O agente público investido em uma função do Poder Legislativo Municipal poderá exercer uma função 
adicional no Poder Executivo Municipal, desde que não seja concursado em ambos.

D) O agente público investido em cargo no Poder Legislativo Municipal poderá exercer outro cargo no Poder 
Executivo Municipal, desde que ambos sejam de meio período em cada um e com compatibilidade de horário.

E) O agente público investido em um cargo do Poder Executivo Municipal poderá exercer um cargo adicional no 
Poder Legislativo Municipal, desde que autorizado pelo Poder Judiciário Municipal.

Questão 26
Consoante  o que estabelece  o regime jurídico  dos funcionários  civis  do Município de Francisco  Beltrão,  para  a  
contagem de tempo de serviço não será considerado como tempo de efetivo exercício o afastamento em virtude de:

I. casamento, até 15 dias.
II. convocação para o serviço militar.
III. faltas injustificadas, não excedentes a noventa dias durante um triênio.
IV. férias.
V. licença para tratamento de saúde.

Estão corretas apenas as afirmações:
A) II e IV
B) III e IV
C) I e IV
D) II e V
E) I e III
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Questão 27
De acordo com o que estabelece a Lei n.º 1.202/85, estabilidade é a situação adquirida pelo funcionário efetivo, após o  
transcurso do período de estágio probatório, garantindo-lhe a permanência no cargo. Sobre a possibilidade de perda do  
cargo pelo funcionário estável, assinale o item em que a afirmação está correta.

A) O funcionário estável somente perderá o cargo se deixar de cumprir o período de estágio probatório.
B) A perda do cargo somente ocorre em virtude de instauração de processo administrativo.
C) A perda do cargo ocorre em virtude de sentença judicial ou processo administrativo, que haja concluído pela  

sua demissão, tendo sido assegurado ao funcionário o exercício do direito à ampla defesa.
D) Exercendo sempre o direito à ampla defesa, o funcionário estável não está sujeito à perda do seu cargo.
E) A perda do cargo pelo funcionário estável somente ocorre se houver, de sua parte, pedido de demissão.

Questão 28
Sobre o Município de Francisco Beltrão pode-se afirmar que:

A) tem autonomia política, financeira e administrativa.
B) a data comemorativa da emancipação política e administrativa do Município é 14 de novembro.
C) tem personalidade jurídica de direito público externo.
D) poderá ser subdividido em regiões militares conforme estabeleça a Lei.
E) a alteração do nome do Município ou distrito, bem como a mudança da sede, dependerá somente da consulta à 

população.

Questão 29
Com base na Constituição Federal, associe a 2ª coluna com a 1ª.

I. Princípio que rege a República Federativa do Brasil nas 
suas relações internacionais:

(    ) garantir o desenvolvimento nacional.

II. Constitui objetivo fundamental da República Federativa do 
Brasil:

(    ) os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa.

III. A  República  Federativa  do  Brasil,  formada  pela  união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamento:

(    ) a cooperação entre os povos para o 
progresso da humanidade.

A sequência correta de cima para baixo da 2ª coluna é:
A) 2 – 1 – 3
B) 2 – 3 – 1
C) 3 – 2 – 1
D) 3 – 1 – 2
E) 1 – 2 – 3

Questão 30
De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços em branco.
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à ________, à segurança e à ________.”

A) igualdade; prosperidade.
B) fraternidade; propriedade.
C) fraternidade; prosperidade.
D) consciência; propriedade.
E) igualdade; propriedade.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31
A  enfermagem  compreende  um  agrupamento  próprio  de  conhecimentos  científicos  e  técnicos,  construído  e  
reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência.  
Segundo o código de ética dos profissionais de enfermagem:

I. o  sigilo  profissional  sobre  o  menor  de  idade  deverá  ser  mantido  desde  que  o  menor  de  idade  tenha  
discernimento. Com exceção nos casos em que possa acarretar danos ou riscos ao mesmo.

II. em  atividade  multiprofissional,  o  fato  sigiloso  poderá  ser  revelado  quando  necessário  à  prestação  da  
assistência.

III. é responsabilidade e dever do profissional de enfermagem divulgar ou fazer referência a casos, situações ou 
fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados.

IV. é  direito  do  profissional  de  enfermagem  registrar  no  prontuário  e  em  outros  documentos  próprios  da 
enfermagem informações referentes ao processo de cuidar da pessoa. 

Considerando o enunciado acima, assinale a opção adequada:
A) Afirmativa IV está incorreta
B) Afirmativas I e II estão incorretas
C) Afirmativas I e III estão incorretas 
D) Afirmativas II e III estão incorretas
E) Afirmativa III está incorreta

Questão 32
Queimaduras são lesões nos tecidos que envolvem as diversas camadas do corpo como a pele, cabelos, pelos,  tecido 
celular subcutâneo, músculos, olhos, face, entre outros. São classificadas em graus diferentes, sendo verdadeiro que: 

A) na queimadura de 1º grau ocorre a formação de bolhas rapidamente após o acidente. 
B) na queimadura de 3º grau,  em sua evolução,  ocorre formação de cicatrizes e a movimentação pode ficar  

comprometida.
C) a dor na queimadura de 3º grau é intensa.
D) na queimadura de 2º grau a recuperação é rápida.
E) caso haja queimaduras com produtos químicos, plásticos ou algo que esteja aderido à pele e não saia com 

facilidade, procede-se a retirada sem assepsia antes mesmo de encaminhar ao pronto-socorro.

Questão 33
Curativo é um meio terapêutico que consiste na aplicação de uma cobertura sobre a ferida. A realização de um curativo 
tem várias finalidades. Entre estas finalidades citadas, identifique a incorreta.

A) Limpeza da ferida.
B) Proteção contra trauma mecânico.
C) Permitir troca gasosa.
D) Facilitar a cicatrização.
E) Manter o leito da ferida seco.

Questão 34
O dengue se tornou um problema de saúde pública.  A orientação e controle da doença se tornou um desafio para os  
serviços de vigilância epidemiológica e sanitária, os estabelecimentos de saúde e para os profissionais de enfermagem. 
O seu período de incubação é de:

A) 2 dias a 1 mês.
B) 4  a 5 dias.
C) 3 dias  a 42 semanas.
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D) 3 a 15 dias.
E) 2 dias a 5 semanas.

Questão 35
A aplicação de medicamento em trajeto em Z é utilizada na aplicação de drogas irritativas para proteção da pele e de 
tecidos subcutâneos. Sua aplicação é feita por via: 

A) subcutânea.
B) endovenosa.
C) intramuscular.
D) intratecal.
E) intradérmica.

Questão 36
A raiva é uma zoonose caracterizada por encefalite progressiva aguda e letal. Sua letalidade é de aproximadamente  
100% dos casos. O vírus rábico é neurotrópico e sua ação causa um quadro clínico característico de encefalite aguda,  
decorrente de sua multiplicação entre os neurônios. Leia com atenção as afirmativas a seguir.

I. O vírus da Raiva Humana é da família Rhabdoviridae.
II. No ciclo urbano, a principal fonte de infecção é o cão e o gato.
III. O vírus penetra no organismo, multiplica-se no ponto de inoculação, atinge o sistema nervoso periférico e,  

posteriormente, o sistema nervoso central.
IV. O período de incubação é extremamente variável, desde dias até anos, com média de quarenta e cinco dias no  

homem.
V. No Brasil, a raiva é endêmica.

Considerando as afirmativas acima analise as opções abaixo e marque a alternativa correta.
A) Afirmativas I, II, III e IV estão corretas e a V está incorreta.
B) Afirmativas I, II, III e V estão corretas e a IV está incorreta.
C) Afirmativas I, II, IV e V estão corretas e a III está incorreta.
D) Afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
E) Afirmativas II, III, IV e V estão corretas e a I está incorreta.

Questão 37
A tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil. É uma doença infecciosa. Atinge todos os grupos etários, 
predominando nos grupos economicamente ativos. A tuberculose primária ocorre durante uma primoinfecção e a pós-
primária ocorre nos indivíduos com sua imunidade desenvolvida. 
Sobre a tuberculose assinale a alternativa incorreta.

A) Nos pacientes adultos, maiores de 15 anos de idade, a tuberculose pulmonar é a forma mais frequente.
B) O tratamento da tuberculose deve ser feito em regime hospitalar.
C) O agente etiológico é conhecido como bacilo de Koch.
D) O principal reservatório é o homem.
E) A baciloscopia direta deverá ser indicada para todos os sintomáticos respiratórios.

Questão 38
Toda  doença  sexualmente  transmissível  constitui  evento  sentinela  para  a  busca  de  outra  Doença  Sexualmente 
Transmissível (DST).  Sobre o Linfogranuloma venéreo é correto afirmar que: 

A) o reservatório é o homem
B) seu modo de transmissão é através do beijo.
C) o período de transmissão se dá nas primeiras doze horas de contaminação.
D) é doença de notificação compulsória.
E) os negros apresentam imunidade à doença.



Página 10

Questão 39
A vantagem da aplicação de medicamentos injetáveis é fornecer uma via mais rápida de absorção. Para a realização 
deste procedimento, é necessário conhecimento sobre as seringas e agulhas disponíveis, sendo que:

I. os componentes básicos da seringa são: êmbolo, corpo e bico.
II. a escolha da seringa deve levar em consideração a via de administração e o volume a ser administrado.
III. as seringas são graduadas e divididas em mm³ (milímetros cúbicos). Na seringa de 20 ml (mililitros) significa 

que 20 ml foram divididos em partes iguais com graduação de identificação da quantidade a ser aspirada e  
posteriormente administrada.

IV. a seringa de 1 ml é dividida em 100 partes iguais, correspondendo a 1/100. Desta forma 1 ml é = a 100 UI 
(unidades internacionais).

V. para administrar um antibiótico por via endovenosa o calibre de agulha mais utilizado é o 13/ 4,5. 

Marque a opção correta, considerando o enunciado acima.
A) Afirmativas I, II, III e V estão corretas e a  IV está incorreta.
B) Afirmativas I, II, IV e V estão corretas e apenas a III está incorreta.
C) Afirmativas I, II e IV estão corretas e  III e V estão incorretas.
D) Apenas II e IV estão corretas, I, III e V estão incorretas.
E) Afirmativas I, II, III e IV estão corretas e a V está incorreta.

Questão 40
O técnico de enfermagem exerce atividades de enfermagem de nível médio, sendo sua competência, entre outros  
cuidados  de  enfermagem,  o  preparo  e  a  administração  de  medicamentos.  Observe  atentamente  as  afirmativas  e  
identifique a alternativa incorreta:

A) Ao ler a prescrição médica, o primeiro certo é identificar o medicamento. Separe-o e leia o rótulo três vezes.
B) A dose, a via e a hora certa são importantes, porém podem ser trocados considerando sempre o direito do  

cliente/paciente.
C) No preparo  do  medicamento  evite  distrações  e  conversas  paralelas.  O segundo certo  é  atentar-se  para  a  

validade do medicamento.
D) Inicie a administração, chamando o cliente pelo nome e conferindo o cliente certo, sendo este o terceiro certo.
E) O quarto certo é o medicamento certo.

Questão 41
A vacina BCG, implantada no Brasil, confere poder de proteção às formas graves de tuberculose. Conforme a portaria 
n.º 452, de dezembro de 1976, do Ministério da Saúde. No calendário básico é obrigatória a vacinação para menores 
de um ano de idade, considerando-se que: 

I. é recomendado o adiamento da aplicação da vacina quando o peso ao nascer for inferior a 2000 gramas.
II. a aplicação deverá ser priorizada nos primeiros 30 dias de vida, de preferência nos primeiros 10 dias. A via de  

administração é a ID.
III. é  contraindicação  absoluta  a  aplicação  da  vacina  em  portadores  de  imunodeficiências  congênitas  ou 

adquiridas. Exceto recém-nascidos e crianças soropositivas para HIV que não apresentem sintomas da doença.
IV. Em caso de reação dermatológica na área de aplicação, se deverá proceder a aplicação em outro membro.
V. A temperatura para a conservação da vacina em nível local é de dois a nove graus Celsius (2 a 9 ºC).

Diante do exposto, identifique a alternativa correta.
A) Todas as alternativas estão corretas.
B) Alternativas I, III, IV e V estão corretas e a  II está incorreta.
C) Alternativas I, II, IV e V estão corretas e a III está incorreta.
D) Alternativas I, II e III estão corretas e IV e V estão incorretas.
E) Alternativas II, III, IV e V estão corretas e somente a I está incorreta. 
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Questão 42
 A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos 
do Sistema Único de Saúde. (...) Definem-se como áreas estratégicas para atuação em todo o território nacional a  
eliminação da hanseníase, o controle da tuberculose, o controle da hipertensão arterial, o controle do diabetes mellitus,  
a eliminação da desnutrição infantil, a saúde da criança, a saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde bucal e a  
promoção da saúde. (BRASIL, 2007 p. 13)

São atribuições do técnico de Enfermagem na Estratégia Saúde da Família, exceto:
A) participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua 

profissão.
B) realizar procedimentos no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.), quando 

necessário.
C) planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde.
D) realizar  ações  de  educação  em saúde  a  grupos  específicos  e  a  famílias  em  situação  de  risco,  conforme  

planejamento da equipe.
E) participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da unidade.

Questão 43
Logo após o nascimento, o bebê precisa ser vacinado contra vários tipos de doenças. A vacina da pólio está indicada 
para proteção contra poliomielite. Qual o esquema correto de vacinação para menor de um ano de idade e a via de  
administração?

A) Três doses básicas com intervalo mínimo de 10 dias e a via é a oral.
B) Três doses básicas com intervalo de 60 dias entre as doses e a via é a oral.
C) Duas doses básicas com intervalo de 30 dias entre as doses e a via é a subcutânea.
D) Quatro doses básicas com intervalo de 60 dias entre as doses e a via é a oral.
E) Uma única dose básica e a via é a intradérmica.

Questão 44
Os sinais vitais são respostas das funções orgânicas. Representam uma sirene, que avisa se o cliente está bem ou não.  
Assinale a alternativa que contém informação correta.

A) A pressão arterial resulta na resistência do sangue na parede sanguínea. A pressão máxima é denominada de 
diástole e a mínima de sístole. 

B) Considera-se hipertermia a temperatura acima de 36,8 ºC.
C) Um paciente adulto é considerado taquipneico com respiração de 10 movimentos respiratórios por minuto. 
D) A apresentação do pulso é na palpação de uma veia periférica. 
E) Da infância à idade adulta, a capacidade vital pulmonar aumenta e na velhice diminui.  

Questão 45
O técnico de enfermagem participa da educação em saúde da população. São orientações de enfermagem em relação à  
mastite:

A) orientar para que realize higiene rigorosa das mãos antes de oferecer a mama ao bebê.
B) ensinar uma única posição para que a mãe fique mais tranquila.
C) orientar que a amamentação deve ser exclusiva até o primeiro ano de vida.
D) aproveitar o momento que o bebê dorme para executar as tarefas do lar.
E) orientar a nutriz para que não ofereça a mama afetada ao bebê.

Questão 46
Sobre  a  técnica  de  aplicação  de  medicamentos  por  via  intramuscular,  considera-se  cuidados  de  enfermagem 
importantes:
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I. lavar as mãos antes e após o procedimento.
II. explicar ao cliente o que será realizado.
III. fazer antissepsia no local de aplicação.
IV. realizar aspiração para certificar-se que não houve punção de vaso sanguíneo.

Marque a opção correta.
A) Apenas a IV está correta.
B) Apenas I, II e IV estão corretas.
C) Apenas I e III estão corretas.
D) Apenas II e IV estão corretas.
E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

Questão 47
O técnico de enfermagem também participa das orientações sobre a coleta do Papanicolau, na unidade de saúde ou na  
comunidade durante  atividades educativas  ou nas  visitas domiciliares.  Identifique a  orientação  incorreta sobre  o 
preparo para a coleta do Papanicolau.

A) Aguardar entre 5 a 7 dias após o término da menstruação para fazer a coleta.
B) Abster-se de relação sexual no período de 48 horas antes do exame.
C) Fazer uso de creme ou lavagem vaginal antes da coleta.
D) Não ter realizado ultrassonografia vaginal no dia da coleta do exame.
E) Fazer higiene íntima com sabonete neutro diariamente.

Questão 48
Em um quadro de politraumatismo, os cuidados de enfermagem importantes durante todo o período em que o paciente  
estiver acamado sob sua atenção incluem a mudança de decúbito constante. Em muitos casos a mudança ocorre a cada 
duas  horas  e  é  de suma importância  para  evitar  complicações  e  apresenta  vários  benefícios.  No domicílio,  estes  
cuidados deverão ser orientados ao cuidador.

Dentre as opções abaixo, identifique os benefícios da mudança de decúbito.
A) Evitar a necrose tecidual, principalmente em áreas de proeminências ósseas.
B) Preparar a pele do paciente para o aparecimento de infecções em MMIIs.
C) Absorção de cálcio através do processo de mudança de uma área mais quente para uma área mais fria.
D) Estimular a drenagem linfática, aumentando assim o edema.
E) Proporcionar conforto gastroenterohepático contribuindo para o esvaziamento do trato urinário.

Questão 49
Na prescrição médica, o paciente faz uso de vários medicamentos, incluindo heparina 4.500 UI de 12/12h. A farmácia 
dispõe de heparina 5.000 UI/ml.  Qual é a quantidade a ser administrada?

A) 0,2 ml
B) 0,9 ml
C) 1,5 ml
D) 0,08 ml
E) 2,0 ml
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Questão 50
A visita domiciliar é utilizada pela equipe de saúde como instrumento para a assistência no domicílio do cliente. A  
internação domiciliar é para clientes que tenham problemas agudos ou que sejam egressos de hospitalização. Esta 
exige atenção mais intensa. Ainda, a família deve assumir parcela dos cuidados necessários. Assinale os cuidados na 
atenção à família.

A) O profissional de saúde deve ter uma avaliação da dinâmica familiar.
B)  A equipe de saúde não aborda o contexto social e econômico.
C) A assistência se faz exclusivamente voltado à patologia.
D) O profissional de enfermagem serve apenas para cuidar enfermidades físicas.
E) A assistência prestada no domicílio deve ser imposta sob o risco de não atingir seus objetivos.


