
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MIGUEL PEREIRA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM ESF

TURNO: MANHÃ
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1. DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.

2. Veri�que se o seu caderno está completo, com 40 questões objetivas.

3. Cada questão possui 4 alternativas A, B, C, D. Assinalar apenas uma das alternativas na FOLHA DE RESPOSTAS.

4. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.

5. O preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS é de inteira responsabilidade do candidato.

6. Em hipótese alguma a FOLHA DE RESPOSTAS será substituida, mesmo em caso de rasuras ou marcações indevidas.

7. Na FOLHA DE RESPOSTAS, veri�que se os seus dados estão corretamente preenchidos.

8. As questões estão representadas pelos seus repectivos números na FOLHA DE RESPOSTAS.

9. As marcações deverão ser feitas com caneta esferográ�ca de tinta azul ou preta.

10. Durante a prova, NÃO se permitirá consulta a materiais diversos nem comunicação entre os candidatos.

11. É expressamente PROIBIDO o uso de qualquer equipamento eletrônico durante a prova.

12. Somente será permitido ao candidato sair da sala de prova depois de transcorrido o tempo de 1 (uma) hora, 

mediante a entrega obrigatória da sua FOLHA DE RESPOSTAS e do seu caderno de questões ao �scal da sala.

13. O candidato poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES somente depois de transcorrido o tempo de 

2,5 (duas horas e meia).

14. Os 3 (três) últimos candidatos deverão deixar a sala juntos.
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LÍNGUA PORTUGUESA  
 

Leia atentamente o texto a seguir para 
responder às questões de 01 a 08. 

           
          Sabemos que vários planetas são 
visíveis a olho nu: Marte, Júpiter, Vênus, 
Saturno e Mercúrio. Esses astros já eram 
conhecidos não apenas dos gregos, mas 
também de povos ainda mais antigos, 
como os babilônios. Apesar de sua 
semelhança com as estrelas, os planetas 
eram identificados pelos povos da 
Antiguidade graças a duas características 
que os diferenciavam. 
          A primeira diferença notável é que as 
estrelas, em curtos períodos, não variam 
de posição umas em relação às outras. Já 
os planetas, com o passar das horas, 
mudam de posição no céu. À noite, esse 
movimento é percebido com facilidade.  
          A segunda diferença é que as 
estrelas têm uma luz que, por ser própria, 
pisca levemente. Já os planetas, que 
apenas refletem a luz do Sol, têm um brilho 
fixo. 
          Os planetas mais distantes da Terra 
só puderam ser descobertos bem mais 
tarde, com a ajuda de aparelhos ópticos 
como o telescópio. O primeiro deles a ser 
identificado foi Urano, descoberto em 1781 
pelo astrônomo inglês William Herschel, 
segundo a professora de Astronomia 
Daniela Lázzaro, do Observatório Nacional 
do Rio de Janeiro”.      

                  (Superinteressante/Adaptado) 
 
01. Em relação ao texto proposto, NÃO 
se pode afirmar que: 
(A) os maiores planetas são vistos sem a 
ajuda de telescópios; 
(B) alguns planetas já eram conhecidos dos 
gregos e dos babilônios; 
(C) os planetas mais distantes só foram 
descobertos com a ajuda dos instrumentos 
ópticos; 
(D) o planeta Urano é um dos mais 
afastados da Terra. 
 
02. A expressão sublinhada no trecho 
“... conhecidos não apenas dos gregos, 
mas também de povos...” indica: 
(A) adversidade 
(B) adição 
(C) tempo 
(D) conformidade  
 
 
 
 

03. Segundo o texto, as estrelas: 
(A) nunca mudam de posição; 
(B) têm o mesmo brilho dos planetas; 
(C) são corpos iluminados; 
(D) são fontes primárias de luz. 
 
04. Em “Sabemos que vários planetas 
são visíveis a olho nu: Marte, Júpiter, 
Vênus, Saturno e Mercúrio”, os dois 
pontos foram utilizados para: 
(A) dar ênfase;  
(B) indicar um prolongamento de ideia;  
(C) introduzir um esclarecimento; 
(D) introduzir uma fala do personagem. 
 
05. A palavra sublinhada no trecho “... 
características que os diferenciavam” é: 
(A) artigo definido 
(B) artigo indefinido 
(C) pronome 
(D) adjetivo  
 
06. Todas as palavras seguintes são 
acentuadas graficamente pela mesma 
regra empregada na palavra sublinhada 
em “... duas características que os 
diferenciavam”, EXCETO:  
(A) Júpiter 
(B) Vênus 
(C) períodos 
(D) astrônomo 
 
07. A palavra destacada no trecho “... 
primeira diferença notável ...” pode ser 
substituída, sem mudança de sentido, 
pelas palavras seguintes, EXCETO: 
(A) louvável  
(B) perceptível 
(C) apreciável 
(D) evidente 
 
08. A palavra “que” no trecho “... luz 
que, por ser própria, pisca levemente...” 
exerce a função sintática de: 
(A) sujeito 
(B) objeto direto 
(C) objeto indireto 
(D) complemento nominal 
 
09. Assinale a opção onde a palavra está 
grafada INCORRETAMENTE. 
(A) adivinhar 
(B) pichar 
(C) zoar 
(D) ascenção 
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10. A concordância está CORRETA em: 
(A) Fazem cinco anos que trabalho no 
setor. 
(B) Há menas  coisas na prateleira. 
(C) Poderá acontecer mais incentivos como 
esses. 
(D) Bateu nove horas o relógio da igreja. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO  

11. A CORRETA negação da proposição 
“Se Maria é uma enfermeira, então vai 
ser selecionada para o cargo” é: 
(A) Se Maria não é uma boa enfermeira, 
então não vai ser selecionada para o cargo. 
(B) Maria é uma boa enfermeira e não vai 
ser selecionada para o cargo. 
(C) Se Maria não é uma boa enfermeira, 
então vai ser selecionada para o cargo. 
(D) Maria não é uma boa enfermeira e não 
vai ser selecionada para o cargo.  
 
12. Assinale a opção com uma sentença 
equivalente a “Se faz calor, então vou à 
praia”. 
(A) Se não faz calor, então não vou à praia. 
(B) Se não vou à praia, então não faz calor. 
(C) Faz calor e não vou à praia 
(D) Faz calor e vou à praia. 
 
13. Se o Conde casar com a Princesa, 
então o Rei irá à floresta. Se o Rei for à 
floresta, então o leão será morto. Sabe-
se que o leão está vivo. Logo, é 
CORRETO concluir que: 
(A) o Conde não casou com a Princesa. 
(B) o Conde está viúvo. 
(C) o Rei foi à floresta. 
(D) a Princesa casou com o Conde.  
 
14. A negação da proposição 
quantificada “Toda mulher é 
competente” é: 
(A) existe mulher incompetente; 
(B) não existe mulher competente; 
(C) nem toda mulher é incompetente; 
(D) nenhuma mulher é competente. 
 
15. Considerando a sequência ◄, ♫, ¥, 
ƾ, ◄, ♫, ¥, ƾ, ◄, ♫, ¥, ƾ, ◄, ♫, ..., 
podemos afirmar que a figura que estará 
na 803ª posição será: 
(A) ◄       (B) ♫       (C) ¥       (D) ƾ 
 
 
 
 

16. Adriana nasceu no dia 15 de junho 
de 2016, quarta-feira. O seu aniversário 
de três anos será num (a): 
(A) terça-feira 
(B) quarta-feira 
(C) sábado 
(D) domingo 
 
17. Em um salão estão presentes 25 
pessoas. O menor número de pessoas 
que devem entrar no salão para que 
tenhamos nele, com certeza, pelo menos 
cinco pessoas que fazem aniversário em 
um mesmo mês é igual a: 
(A) 21    (B) 22    (C) 23    (D) 24  
 
18. Em uma urna havia um total de dez 
bolas, sendo quatro bolas brancas, três 
verdes, duas pretas e uma vermelha. Se 
foram retiradas cinco bolas dessa urna, 
sabendo que nenhuma delas era preta, 
então, podemos, com certeza, afirmar 
que: 
(A) pelo menos uma era verde; 
(B) duas eram branca e uma era verde; 
(C) pelo menos uma era branca; 
(D) pelo menos uma era verde. 
 
19. Anagramas são as permutas das 
letras de uma determinada palavra, 
originando outras palavras com ou sem 
sentido. O número total de anagramas, 
começando por vogal, que podemos 
formar com a palavra IAN é: 
(A) 1    (B) 2    (C) 3    (D) 4 
 
20. Num posto médico existem cinco 
enfermeiras. Um médico vai convidar 
duas para um almoço. O número de 
opções que esse médico tem para fazer 
sua escolha é: 
(A) 10    (B) 15    (C) 20    (D) 25 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. Paciente está recebendo esquema 
do antibiótico Vancomicina, 1g, de 8 em 
8 horas, via endovenosa. Sabendo que 
essa medicação deverá ser diluída em 
150 ml de SF 0,9% e administrada em 
microgotas, o número de microgotas 
que serão necessárias para infundir a 
medicação em 1 hora é:  
(A) 5 gotas/min e 15 microgotas/min;  
(B) 50 gotas/min e 150 microgotas/min;  
(C) 15 gotas/min e 30 microgotas/min;  
(D) 30 gotas/min e 60 microgotas/min.  
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22. As precauções-padrão devem ser 
utilizadas no atendimento de todos os 
pacientes sempre que houver risco de 
contato com sangue, líquidos 
corpóreos, secreções e excreções, peles 
não íntegras e mucosas. As ações 
seguintes estão entre as chamadas 
precauções-padrão, EXCETO: 
(A) Lavar as mãos antes e após o contato 
com o paciente 
(B) Manter as luvas para tocar qualquer 
material ou superfície, como caneta, 
telefone, papeleta ou maçaneta de porta. 
(C) Utilizar luvas de procedimento ao 
manusear as roupas sujas de sangue, 
líquidos corporais, secreções e excreções, 
evitando o contato direto com pele e 
mucosas, bem como com a própria roupa. 
(D) Não realizar o reencape das agulhas e 
usar recipiente apropriado para o descarte 
de materiais perfurocortantes.  
 
23. A principal via de eliminação do 
bacilo da hanseníase é (são): 
(A) o sangue; 
(B) as fezes; 
(C) o suor; 
(D) as vias aéreas superiores. 
 
24. Exame específico para a prevenção 
do câncer de colo de útero:  
(A) puericultura 
(B) ginecológico 
(C) baciloscopia 
(D) papanicolau 
 
25. Local de escolha para o teste 
tuberculínico:  
(A) face posterior do antebraço; 
(B) face anterior do antebraço; 
(C) dorso da mão; 
(D) vasto lateral da coxa. 
 
26. De acordo com a Lei N° 7.498/86, a 
Enfermagem é exercida privativamente 
pelos seguintes profissionais: 
(A) Enfermeiro, Auxiliar de enfermagem e 
Técnico de enfermagem; 
(B) Enfermeiro, Auxiliar de enfermagem, 
Técnico de enfermagem e Parteira; 
(C) Enfermeiro, Auxiliar de enfermagem, 
Técnico de enfermagem e Agente 
Comunitário de Saúde;  
(D) Enfermeiro, Técnico de enfermagem e 
Parteira. 
 
 
 
 

27. São características de um Recém-
Nascido (RN) a termo: 
(A) RN a termo pesa em média 2.500g, as 
suturas e fontanelas são usualmente 
palpáveis ao nascimento. 
(B) Reflexo normal inclui piscar de olhos 
em respostas à luz intensa, RN a termo 
pesa em média 2.000g. 
(C) As suturas e fontanelas são usualmente 
palpáveis após o primeiro mês de vida, RN 
a termo pesa em média 2.500g 
(D) As suturas e fontanelas são usualmente 
palpáveis ao nascimento; reflexo normal 
inclui piscar de olhos em respostas à luz 
intensa; características comportamentais 
normais incluem sucção, choro, sono e 
atividade. 
 
28. Todas as alternativas abaixo se 
relacionam às ações voltadas para a 
saúde da mulher, EXCETO:  
(A) assistência ao pré-natal;  
(B) incentivo à realização de cesarianas;  
(C) assistência ao climatério;  
(D) planejamento familiar.  
 
29. O termo hipercalemia se refere a 
níveis elevados de:  
(A) sódio  
(B) potássio  
(C) cloro  
(D) cálcio  
 
30. “O período que se inicia depois do 
parto e termina quando o corpo da 
mulher retorna ao máximo possível o 
seu estado pré-gravidez, dura, em 
média, 6 semanas.” O texto refere-se ao:  
(A) pré‐natal 
(B) pré‐parto 
(C) pós‐parto 
(D) puerpério 
 
31. Zika vírus é transmitido: 
(A) pelo mosquito Aedes Aegypti; 
(B) pelo contato com lixo e rede de esgoto; 
(C) pelo contato com o ar; 
(D) após uma virose. 
 
32. O Trypanossoma Cruzi está 
relacionado à seguinte doença de 
notificação compulsória:  
(A) sífilis 
(B) donovanose 
(C) tuberculose 
(D) doença de chagas 
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33. Exame que deve ser realizado até o 
30º dia de vida e que tem por objetivo 
diagnosticar doenças que podem 
comprometer o crescimento infantil 
como a fenilcetonúria, o hipotireoidismo 
congênito e a anemia falciforme:  
(A) teste do olhinho;  
(B) flexo de Moore;  
(C) teste do pezinho;  
(D) sinal de Babinski;  
 
34. Em relação às vias de administração 
de medicamentos, assinale a alternativa 
INCORRETA.  
(A) Subcutânea: medicamento injetado no 
tecido subcutâneo. 
(B) Intramuscular: medicamento injetado 
somente no deltóide. 
(C) Endovenosa: usada para efeito rápido 
de medicamento. 
(D) Intradérmico: injetado sempre com 
volume pequeno de medicamento. 
 
35. Devem ser aplicadas nas crianças ao 
nascer:  
(A) BCG e 1ª dose hepatite B; 
(B) DTP e hepatite B; 
(C) BCG e poliomielite; 
(D) Hepatite B e 1ª dose da DTP.  
 
36. A perda de sangue pela boca, 
proveniente da mucosa gástrica, 
denomina-se: 
(A) epistaxe 
(B) hemoptise 
(C) hematêmese 
(D) estomatorragia 
 
37. Na transfusão de sangue, para maior 
segurança do paciente contra choque 
anafilático, é necessário realizar: 
(A) Hemograma Completo 
(B) Prova Cruzada 
(C) Prova do Laço 
(D) Coagulograma 
 
38. A doença infecciosa que afeta as 
vias aéreas superiores, com formação 
de placa faringiana, exigindo, nos casos 
mais graves, imediata traqueostomia é 
a:  
(A) poliomielite 
(B) rubéola 
(C) difteria 
(D) encefalite 
 
 
 
 

39. Sobre os princípios do Sistema 
Único de Saúde (SUS) assinale a opção 
INCORRETA. 
(A) Universalidade de acesso aos serviços 
de saúde em todos os níveis de 
assistência. 
(B) Igualdade da assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie. 
(C) Participação restrita da comunidade. 
(D) Às pessoas assistidas, direito à 
informação sobre sua saúde. 
 
40. Segundo o que dispõe a sua Lei 
Orgânica, ao Município de Miguel 
Pereira/RJ compete prover a tudo 
quanto diga respeito ao seu peculiar 
interesse e ao bem-estar de sua 
população, cabendo-lhe, privativamente, 
dentre outras, as seguintes atribuições, 
EXCETO: 
(A) legislar sobre assuntos de interesse 
estadual; 
(B) suplementar a legislação federal e 
estadual, no que couber; 
(C) instituir e arrecadar tributos, bem como 
aplicar as suas rendas, na forma da lei, 
sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar 
contas e publicar balancetes nos prazos 
fixados em lei; 
(D) criar distritos, observada a legislação 
estadual. 


