PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO SELETIVO Nº 004/2021

CADERNO DE PROVAS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
NOME DO CANDIDATO: ___________________________________________________

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Você recebeu sua folha de resposta e este caderno contendo 30 questões objetivas.
Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta
imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
Leia atentamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
Marque na folha do gabarito com caneta azul ou preta, a letra correspondente à
alternativa que você escolheu.
A duração da prova é de 3 horas, já incluindo o tempo para o preenchimento do
gabarito.
Só será permitida a saída da sala e do prédio após transcorridos 30 minutos do início
da prova.
Os três últimos candidatos devem permanecer na sala até que o ultimo candidato
entregue seu caderno de questões e folha de respostas. Os mesmos deverão assinar
a ata de ocorrências.
Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas assinada e este caderno com
todas as páginas rubricadas, podendo levar apenas o rascunho de gabarito,
localizado abaixo, para futura conferência.
Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVA

QUESTÕES DE PORTUGUÊS
1) Analise o texto e responda a questão abaixo:

Luiz Alberto Marinho. Sociedade descartável. In: Vida Simples, dez./2008, p. 80 (com
adaptações).
Indique a alternativa que preserva a coerência da argumentação sem distorção da correção
gramatical do texto:
retirar o sinal indicativo da crase em “às relações” (l.11), generalizando o termo.
substituir a vírgula logo depois de “modismos” (l.6) por ponto-e-vírgula.
inserir a preposição de imediatamente antes de “que” em “A verdade é que a culpa acabará” (l.3).
substituir o ponto empregado logo depois de “tecnologia” (l.4) pelo sinal de dois-pontos,
escrevendo-se a palavra seguinte com letra minúscula
E) inserir o pronome toda imediatamente antes de “informação” em “no acesso à informação farta,
exata e imediata” (l.5-6).
A)
B)
C)
D)

2) Observe as orações e indique a(s) alternativa(s) que possuí(em) as opções corretas na utilização
da vírgula.
I- Nunca tive boas memórias, não é professora?
II- Os profissionais estavam trabalhando, mas, não compreendiam os afazeres.
III- Durante as férias, as crianças comiam, todos os dias, hambúrguer com batatas fritas.
IV- Fui ao supermercado e comprei arroz, feijão, carne etc.
Marque a opção correta:
A)
B)
C)
D)
E)

I e II.
II e IV
I e IV
I e III.
II e III.

3) Texto:
A procura de informações sobre sintomas e doenças na internet é comum e, muitas vezes,
serve a propósitos úteis. De acordo com[1] Aiken e Kirwan (2012), a internet é um valioso recurso
na busca de informações médicas e continuará sendo por muitos anos. Porém, a web possui, em
paralelo, um poder potencial de aumentar a ansiedade dos sujeitos sem treinamento médico, no
momento
em que[2] estejam
buscando
diagnósticos
em websites.
Dessa
forma,
contemporaneamente, pessoas que são[3] excessivamente angustiadas ou muito preocupadas com
a sua saúde realizam pesquisas constantes na internet. Porém, apenas se tornam mais ansiosas ou
amedrontadas. Pense por um momento e, em sua reflexão, responda a si se nunca fez uma busca
na internet após receber seu exame de sangue ou surgir uma mancha em alguma região do seu
corpo. Esse tipo de comportamento é bem frequente, mas apenas uma minoria apresenta uma
manifestação patológica (cibercondríaca) desse funcionamento.
O elemento linguístico [2] funciona como:
A)
B)
C)
D)
E)

conjunção, responsável por introduzir um adjunto adnominal
pronome, responsável por retomar uma informação.
pronome, responsável por antecipar uma informação.
Pronome, responsável por introduzir um adjunto adnomiminal.
conjunção, responsável por introduzir um complemento nominal.

4) Dentre as alternativas, assinale a que indica um erro no emprego da crase.
A)
B)
C)
D)
E)

“...nestas ruas coloniais onde começam à aparecer.”
Dizem, à boca miúda, que são trezentas e sessenta e cinco.”
Atende à súplica e vem.
Você já foi àquele lugar?
Estive à beira de um ataque de pânico.

5) Texto:
O acesso à educação profissional e tecnológica pode mudar a vida de milhões de jovens em
todo o país: há uma nova lei do estágio. Com a nova lei, o governo federal define o estágio
profissional como ato educativo e determina medidas para que esta atividade contribua para
familiarizar o futuro profissional com o mundo do trabalho. Entre as medidas estabelecidas, estão: a
obrigatoriedade da supervisão por parte do professor da instituição de origem do estudante com o
auxílio de um profissional no local de trabalho, a definição de jornada máxima de trabalho de quatro
a seis horas.
Carta na Escola. N° 32, dez. 2008/jan. 2009 (adaptado).
Ao listar as mudanças ocorridas na legislação referente ao estágio, o autor do texto tem como
objetivo:
A)
B)
C)
D)
E)

apresentar as novas normas que definem o estágio profissional para estudantes.
incentivar a obrigatoriedade da supervisão por parte do professor.
mostrar que as políticas públicas favorecem os trabalhadores da educação.
familiarizar milhões de jovens estudantes com o seu futuro profissional.
familiarizar o leitor com as instituições que definem o ensino profissionalizante.

6) Observe as palavras sublinhadas. Como são chamadas as palavras que possuem a mesma
pronúncia, mas significados diferentes?
I- Quando coloco o cinto, eu me sinto mais protegido.
II- Sempre uso uma colher para colher alface.

A)
B)
C)
D)
E)

Sinônimos.
Antônimos.
Parônimos.
Homônimos.
Pronome.

7) Associe as duas colunas, considerando o uso de crase.
(1) Uso indevido

(2) Uso facultativo
(3) Uso obrigatório

( ) Estou referindo-me àquelas semanas em que não
pude vir trabalhar.
( ) Vamos conhecer a fazenda à cavalo
( ) Comunicarei à Vossa Alteza a sua decisão!
( ) À medida que amadurecemos, passamos a dar
valor ao silêncio.
( ) Ontem fomos até à nova estrada
( ) Foi oferecida excelente oportunidade à nossa filha

A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta
A)
B)
C)
D)
E)

2–3–1–2–2–2
1–1–1–2–3–3
1–1–3–3–2–2
3–1–1–3–2–2
2–2–1–3–3–1

8) Texto:
A melhor resposta é viver bem
Viver muitos anos é uma bênção. Mas pode também se tornar uma maldição. As conquistas
da medicina têm prolongado nossa vida e colocado a sociedade moderna diante de novos dilemas.
Hoje, pouco mais de 10% da população brasileira tem mais de 60 anos. Essa proporção subirá para
30% até 2050, de acordo com as estimativas. Muito em breve, portanto, não seremos mais um país
de jovens. A população idosa exigirá novas políticas públicas e novas atitudes. Por isso mesmo, ela
tem se tornado um objeto de estudo cada vez mais frequente. Na tentativa de trazer não apenas
mais anos à vida, mas também mais vida aos anos, os cientistas têm se debruçado sobre os
segredos daqueles que conseguem manter sua independência, seu bem-estar e suas atividades até
depois dos 80 anos. [...]
A boa notícia, de acordo com as conclusões preliminares dos pesquisadores, é que não se
trata apenas de uma questão genética. A qualidade de vida na velhice pode melhorar e ser mantida
graças a hábitos saudáveis, como alimentação, atividades físicas, sociais ou intelectuais. Acima de
tudo, os exemplos comprovam a importância do trabalho, do círculo de amizades e da família. [...]
Também era assim com o escritor Ariano Suassuna, que morreu na semana passada aos 87
anos. Seu exemplo revela como, diante do inevitável, a melhor resposta é viver bem.
(Helio Gurovitz. Época, julho de 2014. Adaptado.)

É possível reconhecer posicionamentos do autor em alguns trechos do texto. Assinale a alternativa
que apresenta um exemplo de tal ocorrência.
A) “[...] ela tem se tornado um objeto de estudo cada vez mais frequente.” (1º§)
B) “Hoje, pouco mais de 10% da população brasileira tem mais de 60 anos.” (1º§)

C) “A boa notícia, de acordo com as conclusões preliminares [...]” (2º§)
D) “As conquistas da medicina têm prolongado nossa vida [...]” (1º§)
E) Nenhuma das alternativas anteriores.

QUESTÕES DE MATEMÁTICA
9) A construtora A pode fazer uma obra em 12 dias; a construtora B pode fazê-la em 20 dias e a
construtora C pode fazê-la em 15 dias. Trabalhando juntos, em quantos dias farão a obra?
A)
B)
C)
D)
E)

8 dias
6 dias
5 dias
7 dias
3 dias

10) Uma fazenda tem uma superfície de 6 km² + 150 hm² + 2500 dam² + 35.000 m² + 4.500.000 dm²
. A sua área expressa em hectares é de:
A)
B)
C)
D)
E)

783
792
767
798
788

11) A medida de y na figura, em graus, é:

A)
B)
C)
D)
E)

42º
109º
119º
87º
58º

12) Avalie as equações e indique o maior resultado?
A) 278
B) 726
C) 539

D) 352
E) 491
13) Trinta operários constroem uma casa em 120 dias. Em quantos dias quarenta operários
construiriam essa casa?
A)
B)
C)
D)
E)

100
90
200
75
160

14) Os números 14, x e 69 são, respectivamente, diretamente proporcionais aos números 98, 224 e
y. Quais os valores de x e y?
A)
B)
C)
D)
E)

64 e 496
64 e 153
32 e 483
196 e 251
32 e 316

15) Um número inteiro é escolhido aleatoriamente entre 1, 2, 3, ..., 50. Qual a probabilidade de ser
um múltiplo de 5?
A)
B)
C)
D)
E)

1
50
1
10
23
50
1
3
1
5

CONHECIMENTO ESPECÍFICO TÉCNICO DE ENFERMAGEM

TEXTO
“Uma mãe com um bebê recém-nascido com 6 dias pós-parto e um menino de 1 ano de idade
chegam na UBS”. Responda as perguntas a seguir:

Levando em consideração o Recém-Nascido, Marque a opção correta:
16) Qual(is) a(s) vacina(s) é/são indicada(s) para o Recém-nascido de acordo com o Programa
Nacional de Imunização - PNI:
A)
B)
C)
D)
E)

Vacina Inativada Polieomielite e Meningocócico C conjugada;
Vacina Hepatite A e Penumocócico 10v conjugada;
Vacina BCG-ID, Hepatite B e Tetravalente (DTP + Hib);
Vacina Oral Poliomielite e Hepatite B;
Vacina BCG-ID e Hepatite B;

17) Ao analisar o Cartão de Vacinação da Criança de 1 ano (12meses), observou que a vacinação
estava em dia. No entanto, não havia aprazamento das próximas vacinas. Levando isso em
consideração, marque a alternativa correta segundo PNI:
A) Novo aprazamento seria para 14 meses de idade e seriam administradas as vacinas Tríplice
Viral (D2), Hepatite A (D1) e DTP (R1).
B) Novo aprazamento seria para 15 meses de idade e seriam administradas as vacinas DTP (R1),
VOP (R1), Meningocócicaca C Conjudada (D1) e Tríplice Viral (D2) + Varicela (D2) ou
Tetraviral.
C) Novo aprazamento seria para 15 meses de idade e seriam administradas as vacinas DTP (R1),
VOP (R1), Hepatite A e Tríplice Viral (D2) + Varicela (D1) ou Tetraviral.
D) Novo aprazamento seria para 14 meses de idade e seriam administradas as vacinas DTP (R1),
VOP (R1) e Tríplice Viral (D2) + Varicela (D2) ou Tetraviral.
E) Novo aprazamento seria para 14 meses de idade e seriam administradas as vacinas Triplice
Viral (D1), Pneumocócico 10 (R) e Meningocócicaca C Conjudada (D1)

18) Em relação ao Recém-nascido, foi verificado que ainda não havia realização o Teste do
Pezinho (Triagem Neonatal). Analisando as opções a seguir sobre o Teste do Pezinho,
podemos afirmar com exceção:
A) Deve ser realizado impreterivelmente após o 5º dia de nascimento;
B) A punção deve ser realizada nas laterais do calcâneo; desprezar a primeira gota e colher as
gotas seguintes em papel filtro específico do laboratório que realizará a analise;
C) A coleta é função privativa do Enfermeiro(a);
D) A punção dever realizada no centro do calcâneo por possuir maior aporte de fluxo sanguíneo;
desprezar a primeira gota e colher as gotas seguintes em papel filtro específico do laboratório
que realizará a analise;
E) É um exame sem muita importância para o Recém-nascido e usado somente para fins de
estudo analítico pelos laboratórios;

19) Sobre a Lei 8080 de 19 de setembro de 1990, correlacione às colunas:

I - UNIVERSALIDADE

( ) assistência à saúde, sem preconceitos
ou privilégios de qualquer espécie;

II - IGUALDADE

( ) com direção única em cada esfera de
governo com ênfase na descentralização dos
serviços para os municípios;

III - INTEGRALIDADE

( ) acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência;

IV - DESCENTRALIZAÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVO

( ) das pessoas na defesa de sua
integridade física e moral;

V - PRESERVAÇÃO DA
AUTONOMIA

( ) conjunto articulado e contínuo das
ações e serviços preventivos e curativos,
individuais e coletivos, exigidos para cada
caso em todos os níveis de complexidade
do sistema

Escola a opção correta:
A)
B)
C)
D)
E)

II, IV, I, V, III;
II, I, IV, III, V;
III, V, II, IV, I
II, III, I, V, IV
V, IV, II, I, III

20) Doenças infecciosas que tem como transmissão a via respiratória:
A)
B)
C)
D)
E)

Pediculose, HIV tipo 2, Escabiose e Hepatite C;
Hepatite A, Hepatite B, Pneumonia e Poliomielite;
Varicela; Tuberculose, Sarampo e Varíola;
Sífilis, Raiva, cólera e tuberculose;
Influenza, tétano, Escabiose e cólera.

21) De acordo com o Código de Ética e Deontologia da Enfermagem, são considerados deveres de
todos os Profissionais da Enfermagem com exceção da alternativa:
A) Cumprir, no prazo estabelecido, determinações, notificações, citações, convocações e
intimações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem;
B) Manter os dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua
jurisdição;
C) Facultativo ao profissional incentivar e apoiar a participação dos demais profissionais de
Enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria;
D) É facultado o uso do carimbo, com nome completo, número e categoria de inscrição no Coren,
devendo constar a assinatura ou rubrica do profissional;

E) Esclarecer à pessoa, família e coletividade, a respeito dos direitos, riscos, benefícios e
intercorrências acerca da assistência de Enfermagem.

22) Conforme a Resolução 567 de 2018 do COFEN que Regulamenta a atuação da Equipe de
Enfermagem no Cuidado aos Pacientes com Feridas, marque a opção que indica a atuação
específica do Técnico de Enfermagem nos Cuidados ao Pacientes com ferida:
A) Realizar o curativo nas feridas sob prescrição e supervisão do Enfermeiro;
B) Manter-se atualizado somente quando a empresa contratante oferecer cursos ou programas de
educação permanente
C) Auxiliar o médico nos curativos;
D) Registrar no prontuário do paciente as características da ferida, procedimento executado, bem
como as queixas apresentadas e/ou qualquer anormalidade, comunicando ao médico as
intercorrências;
E) Realizar curativos em todos os tipos de feridas, independente do grau de comprometimento
tecidual;

23) Sobre a Lei 8142 de 28 de dezembro de 1990, marque alternativa correta:
A) Lei dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e
contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as
seguintes instâncias colegiadas: Conferência de Saúde, Conselho de Saúde e Órgão
fiscalizador das entidades participantes;
B) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terrão sua organização e normas de
funcionamento definidas em regimento próprio aprovados pelo Poder Legislativo Municipal;
C) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS serão alocados como: despesas de investimento
e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta;
D) A Conferência de Saúde reunir-se-á cada 4 anos com a representação dos vários segmentos
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de
saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por
este ou pelo Conselho de Saúde;
E) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde CONASEMS terão representação no Conselho Municipal e Nacional de
Saúde.

24) Após o preparo de uma medicação com soro fisiológico, resultou em uma composição de 1500
ml e que deve ser infundida por via endovenosa em 6 horas. Aproximadamente, quantas gotas
por minuto deverá ser administrada nessa prescrição:
A)
B)
C)
D)
E)

42 gts;
83 gts;
125 gts;
93 gts;
67 gts.

25) Após o nascimento de um recém-nascido devem-se tomar alguns cuidados, dentre os quais
está à administração de vitamina K, como profilaxia para qual ocorrência:
A) Meningite Bacteriana;

B)
C)
D)
E)

Doença Renal infantil;
Tétano Neonatal
Doença Oftálmica do neonatal.
Doença Hemorrágica.

26) Uma das funções dos(as) Técnicos(as) em Enfermagem é a promoção da educação em saúde
para o(a) paciente e a comunidade. Diante disso, marque a alternativa errada sobre as
orientações que devem ser dadas as pacientes em período gestacional e puerpério:
A) A gestante deve fazer uso da suplementação de ferro e ácido fólico diariamente;
B) O Ácido Fólico deve ser fornecido durante o planejamento familiar para as mulheres que
estejam querendo engravidar, o ideal é iniciar a suplementação com 3 meses antes da
gestação e prosseguir a administração até o 3º mês de gravidez;
C) A gestante deve fazer uso da suplementação de ferro (400mg/dia de ferro elementar) com início
no 5º mês de gestação e deve permanecer até o 3º mês de puerpério;
D) A dose de Ácido Fólico diário deve ser de 400microgramsa e o Sulfato Ferroso é de 40mg/dia;
E) As gestantes devem iniciar o pré-natal o mais precoce possível e dentre os exames
laboratoriais podemos destacar a solicitação de alguns deles: HIV; Sífilis; Hemograma; EAS;
Grupo Sanguíneo e fator RH; Toxoplasmose; Glicemia em Jejum e outros

27) A PORTARIA Nº 264, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 alterou a portaria nº 04 e incluiu a doença
de Chagas Crônica, na Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Levando
em consideração a portaria de Notificação Compulsória, marque a alternativa que indica somente
as doenças de aviso imediato (até 24h) para as Secretaria Municipal de Saúde:
A) Acidente por animal peçonhento; Acidente de trabalho: grave, fatal e em crianças e
adolescentes; e violência sexual e tentativa de suicídio;
B) Tétano: acidental e Neonatal; Peste e Leptospirose;
C) Acidente de trabalho: grave, fatal e em crianças e adolescentes; Febre de Chikungunya e Raiva
humana;
D) Peste; Influenza humana produzida por novo subtipo viral e violência sexual e Óbito Infantil e
Materno;
E) Leptospirose; Raiva humana e Doenças de Chagas Agudo.

28) O Aleitamento Materno é de supra importância nas primeiras horas de vida do Recém-nascido e
deve ser oferecido exclusivamente nos 6 primeiros meses de vida. Marque a alternativa que
descreve somente os problemas que a gestante ou a criança pode vir a sofrer caso não seja
tomada alguns cuidados de higiene, pega correta e ou retirada do leite produzido:
A) Bloqueio de Ductos Lactíferos, Ganho de Peso excessivo, Fístula mamaria e Fenômeno de
Raynaud;
B) Desnutrição do RN, Bloqueio de Ductos Lactíferos; Ingurgitamento Mamário e Candidose;
C) Fenômeno de Raynaud; Diabetes gestacional; Aparecimento precoce de Câncer de Mama e
Ingurgitamento Mamário;
D) Bloqueio de Ductos Lactíferos; Fissura mamaria, Mastite e Hipertrofia mamária;
E) Fistula e Fissura mamaria; Mastite; Galactocele e Diabetes gestacional.
Em dezembro de 2019, os Chineses informaram aos representantes da Organização Mundial de
Saúde (OMS) sobre a ocorrência de um surto de uma nova e misteriosa doença na cidade de
Wuhan. O mundo passou a conhecer o Coronavírus e duas semanas depois a OMS declarou uma
pandemia que modificou os hábitos de vida de toda a população no globo.

Levando em consideração o ocorrido, responda as questões a seguir:
29) No caso atual, o Coronavírus atingiu praticamente todas as regiões do globo e afetando inúmeras
nações, desde pequenos lugares como ilhas até as maiores concentrações populacionais nos
grandes centros urbanos. Desta forma, podemos caracterizar a doença como uma:
A)
B)
C)
D)
E)

Incidência;
Epidemia;
Endemia;
Surto;
Pandemia.

30) Ao analisar o número de casos existentes de uma determinada doença em relação à população
exposta a um determinado risco indica o coeficiente de:
A)
B)
C)
D)
E)

Prevalência;
Letalidade;
Incidência;
Mortalidade proporcional;
Endemia.
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