PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
PROCESSO SELETIVO
EDITAL N.º 001/PMM/2020
TÉCNICO EM ENFERMAGEM ESF
NOME:
ASSINATURA:

TEMPO


A prova terá duração de 3h30min (Três horas e trinta minutos);



O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h (uma) do
seu início, sem levar o caderno de prova.

INFORMAÇÕES GERAIS



Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as
instruções para preencher o Cartão de respostas;



Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;



Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;



O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca
em caso de rasura ou erro no preenchimento;



Serão 40 questões objetivas de múltipla escolha sendo 15 questões de Conhecimentos gerais e
de 25 questões de Conhecimentos específicos para cada cargo, subdivididas em 04 (quatro)
alternativas de resposta, de “a” a “d”, e dessas alternativas somente 1 (uma) deverá ser
assinalada como correta;



Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul
ou preta;



Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua
realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;



O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de
prova (caderno de questões e/ou folha de respostas);



O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá
fazê-lo se acompanhado de um fiscal;



Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso
de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;



Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de
respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou
preta;



Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de
prova e se retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem
no mínimo 03 candidatos.
Maracajá – SC, 09 de fevereiro de 2020.
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CONHECIMENTOS GERAIS – 15 QUESTÕES
QUESTÃO 01 (Valor: 1)
O ano de 2019 contou com muitas polêmicas no quadro político da América Latina.
Especialmente em dois países houve eventos marcantes, um deles foi a renúncia de seu
presidente – Evo Morales – e outro um presidente autoproclamado – Juan Guaidó. De quais
países estamos falando?
A) Bolívia e Venezuela
B) Peru e Venezuela
C) Bolívia e Peru
D) Uruguai e Chile
QUESTÃO 02 (Valor: 1)
Em janeiro de 2019, uma barragem de uma mineradora se rompeu em determinada cidade
brasileira, matando centenas de pessoas. De que mineradora, cidade e estado estamos
falando?
A) Vale, Mariana, Minas Gerais
B) Vale, Brumadinho, Minas Gerais
C) Vale, Brumadinho, Bahia
D) Petrobras, Brumadinho, Minas Gerais
QUESTÃO 03 (Valor: 1)
Qual alternativa melhor descreve a área do pré-sal brasileiro, levando em consideração sua
localização e os recentes eventos a ele relacionados?
A) Um reservatório imenso de petróleo e gás natural em rochas calcárias, localizado na região
litorânea entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo, e que ainda não teve nenhuma
proposta de compra.
B) Um reservatório imenso de petróleo e gás natural em rochas calcárias, localizado na Antártica,
e que passou por um processo de leilão no final do ano de 2019.
C) Um reservatório imenso de petróleo e gás natural em rochas calcárias, localizado na região
litorânea entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo, e que passou por um processo de
leilão no final do ano de 2019.
D) Uma imensa área de sal natural em rochas calcárias, localizada na região litorânea entre os
estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e que passou por um processo de leilão no final
do ano de 2019.
QUESTÃO 04 (Valor: 1)
Em relação ao desastre ambiental que se iniciou em agosto de 2019, qual das alternativas
fornece a melhor palavra para preencher a lacuna da seguinte afirmação: “Um balanço do
Ibama em dezembro de 2019 registrou que mais de 900 localidades foram atingidas por mais
de 4,7 toneladas de _______ no litoral brasileiro.
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A) Lixo
B) Gasolina
C) Óleo
D) Plástico
QUESTÃO 05 (Valor: 1)
No Brasil, além do poder Executivo, existem também os poderes Judiciário e Legislativo.
Atualmente, são Presidente do Supremo Tribunal Federal e Presidente da Câmara dos
Deputados, respectivamente:
A) Dias Toffoli e Rodrigo Maia
B) Rodrigo Maia e Hamilton Mourão
C) Dias Toffoli e Sergio Moro
D) Gilmar Mendes e Rodrigo Maia
QUESTÃO 06 (Valor: 1)
Avalie as frases abaixo e assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso dos porquês.
I – Por quê você quis vir?
II – Eu não consegui chegar no horário porque meu pneu furou.
III – Eu não conheço ele, por quê?
IV – Não entendo o porquê de tantos questionamentos.
A) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
B) Nenhuma das alternativas está incorreta.
C) Apenas a alternativa IV está correta.
D) Apenas a alternativa I está incorreta.
QUESTÃO 07 (Valor: 1)
Durante uma aula de Língua Portuguesa, a professora escreve duas frases no quadro:
“Ganhei, aos quatorze anos, meu primeiro livro” e “Ganhei, aos catorze anos, meu primeiro
livro”; quando questionados sobre a frase correta, muitos alunos erraram. Assinale a
alternativa que corresponde a explicação CORRETA.
A) Mesmo que a utilização da palavra “quatorze” seja muito comum, apenas a expressão “catorze”
é correta, pois representa exatamente o som que se produz durante a fala.
B) Ambas as alternativas estão corretas, visto que, assim como “cociente” e “quociente”, são
palavras que permitem dupla grafia.
C) Apenas a palavra “quatorze” é a correta porque a grafia de todos os numerais segue um padrão,
deste modo, “quatorze” combina com “quinze” e “quarenta”, por exemplo.
D) Nenhuma das duas frases está correta, visto que, quando necessário se referir a um numeral,
não se deve fazê-lo por extenso, mas sim manter sua forma; o correto seria, então, “Ganhei, aos
14 anos, meu primeiro livro”.
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QUESTÃO 08 (Valor: 1)
Leias as frases abaixo e assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso da crase.
I – Saí mais cedo do trabalho, as 10 horas.
II – O cachorro estava à espreita na porta do quarto.
III – Iremos à Brasília durante as férias.
IV – Entreguei seu presente àquele homem.
A) Apenas a alternativa III está correta, já que o uso da crase antes de cidades é obrigatório.
B) Apenas as alternativas II e IV estão corretas, porque em ambos os casos há a contração de duas
vogais iguais.
C) Apenas as alternativas II e III estão corretas, visto que a crase só pode ser utilizada depois de
verbos.
D) Apenas a alternativa I está correta, pois o uso da crase antes de horários só ocorre quando não
se antecede por vírgula.
QUESTÃO 09 (Valor: 1)
Leia o texto abaixo completando as lacunas com as classes gramaticais correspondentes.
“Os _____ correspondem aos nomes próprios, seja de cidades, pessoas ou, até mesmo,
marcas; as características que damos a esses nomes próprios são chamadas de _____, por
exemplo, “Laguna é linda!”.
A) substantivos – conjunção.
B) pronomes – adjetivos.
C) substantivos – adjetivos.
D) verbos – pronomes.
QUESTÃO 10 (Valor: 1)
É muito comum, na Língua Portuguesa, a produção de sentenças que carregam mais de um
significado, aspecto que, em alguns casos, pode gerar problemas de compreensão. Esse
fenômeno é exemplificado na tirinha abaixo.

Assinale a alternativa que nomeia o processo linguístico abordado.
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A) Ambiguidade.
B) Ironia.
C) Onomatopeia.
D) Pleonasmo.
QUESTÃO 11 (Valor: 1)
No mercado de ações a cotação entre dólar e ouro no mês de novembro/2018 era de 12 para
1, isto é, 12 dólares compravam 1 grama de ouro. Um ano após novembro/2019, houve uma
valorização de 40% no valor do dólar e de 20% no valor do ouro. Após essa valorização a
nova relação entre dólar e ouro passou a ser de:
A) 10 para 1
B) 14 para 1
C) 16 para 1
D) 18 para 1
QUESTÃO 12 (Valor: 1)
Dado o polinômio 𝑷(𝒙) = 𝟐𝒙𝟑 − 𝟑𝒙𝟐 − 𝑲𝒙 + 𝟏𝟐 , qual deve ser o valor de 𝑲 para que o
polinômio tenha o 2 como uma das raízes:
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
QUESTÃO 13 (Valor: 1)
Pedro Henrique está com notas baixas em português. A última prova do ano terá 56 questões.
Para ser aprovado e passar para o ano seguinte, o desempenho de Pedro Henrique nessa
𝟓
prova deverá ser, no mínimo, 𝟖 . Qual é o menor número de questões que ele deverá acertar
nesta prova para ser aprovado.
A) 28
B) 30
C) 35
D) 45
QUESTÃO 14 (Valor: 1)
No ano de 2018 a produção de café numa fazenda foi de 800 sacas. Em 2019, as condições
climáticas foram mais favoráveis, e a produção foi de 1300 sacas de café. De quanto por
cento foi o aumento da produção?
A) 60,5 %
B) 62,5 %
C) 63,5 %
D) 65,5 %
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QUESTÃO 15 (Valor: 1)
Uma bola lançada ao ar descreve uma trajetória segundo a equação 𝒉 = −𝒕𝟐 + 𝟔𝒕, onde 𝒉 é a
altura em metros e 𝒕 o tempo em segundos. Qual será a altura máxima atingida pela bola?
A) 9 metros
B) 6 metros
C) 4 metros
D) 3 metros
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 25 QUESTÕES
QUESTÃO 16 (Valor: 1)
Segundo o MS (Ministério da saúde) e conforme o PNI (Programa Nacional de Imunização),
quanto ao aprazamento e doenças preveníveis pela Vacina Tetravalente, é correto afirmar
que:
A) Aos 2, 4 e 6 meses de idade e previne as seguintes doenças: difteria, tétano, coqueluche,
meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b.
B) Ao nascer e aos 30 dias de vida, prevenindo as seguintes doenças: difteria, tétano e coqueluche.
C) Aos 3, 5 e 7 meses de idade e previne as seguintes doenças: difteria, tétano, coqueluche e
meningite.
D) Aos 2, 3 e 4 meses de idade e previne as seguintes doenças: difteria, tétano e coqueluche.
QUESTÃO 17 (Valor: 1)
Segundo a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem (Nº 7498/1986), ao Técnico de
Enfermagem compete, EXCETO:
A) Participar da programação da assistência de Enfermagem.
B) Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar.
C) Consulta de Enfermagem.
D) Acompanhar o trabalho de Enfermagem em grau auxiliar.
QUESTÃO 18 (Valor: 1)
Conforme a Política Nacional da Atenção Básica (Portaria 2436/2017), em relação as
atribuições do Técnico de Enfermagem na Atenção Básica, é CORRETO afirmar que:
A) Ao Técnico de Enfermagem compete realizar o cadastramento de todas as famílias da área de
abrangência da equipe.
B) Ao Técnico de Enfermagem compete realizar procedimentos de enfermagem, como curativos,
administração de medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, preparação e
esterilização de materiais, entre outras atividades.
C) Ao Técnico de Enfermagem compete realizar todas as atividades de educação em saúde nas
escolas da área de abrangência da equipe.
D) Ao Técnico de Enfermagem compete realizar todos os atendimentos domiciliares da área de
abrangência da equipe.
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QUESTÃO 19 (Valor: 1)
Conforme Resolução 358/COFEN/2009, como o Técnico de Enfermagem participa da
execução do Processo de Enfermagem?
A) Fazendo os Diagnósticos de Enfermagem.
B) Prescrevendo os Cuidados de Enfermagem.
C) Realizando sozinho a avaliação de Enfermagem.
D) Executando com a equipe de Enfermagem a Prescrição feita pelo Enfermeiro.
QUESTÃO 20 (Valor: 1)
Em relação a Biossegurança, analise os símbolos a seguir e assinale a alternativa que
represente, de forma CORRETA, a quais riscos estes símbolos pertencem, respectivamente:

A) Ergonômico e Biológico.
B) Radioativo e Químico.
C) Biológico e Radioativo.
D) Radioativo e Infectante.
QUESTÃO 21 (Valor: 1)
Quanto à causa, as feridas podem ser:
A) Abertas e fechadas.
B) Agudas e crônicas.
C) Limpas, contaminadas e infectadas.
D) Cirúrgicas, Traumáticas e Ulcerativas.
QUESTÃO 22 (Valor: 1)
Segundo a ANVISA, as 9 (nove) certezas que devem ser checadas antes de administrar um
medicamento, são:
A) Usuário certo; dose certa; medicamento certo; rótulo certo; via certa; anotação certa; orientação
ao paciente; compatibilidade medicamentosa, não considerar o direito do paciente em recusar a
medicação e registro correto.
B) Paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registro certo, orientação
certa, forma certa e resposta certa (efeito desejado).
C) Paciente, dose, medicamento, rótulo, laboratório, via, anotação, orientação e acompanhante
certos.
D) Usuário certo; dose certa; medicamento certo; rótulo certo; via certa; anotação certa; orientação
ao paciente se for preciso, escolher a via junto com paciente e registro correto.
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QUESTÃO 23 (Valor: 1)
São vias para administração de medicamentos, EXCETO:
A) Percutânea.
B) Intralabial.
C) Intratecal.
D) Intravenosa.
QUESTÃO 24 (Valor: 1)
Segundo o Ministério da Saúde, a frequência cardíaca normal de um adulto em repouso,
situa-se na faixa de:
A) 60 a 100 batimentos por minuto.
B) 90 a 120 batimentos por minuto.
C) 40 a 80 batimentos por minuto.
D) 20 a 60 batimentos por minuto.
QUESTÃO 25 (Valor: 1)
Segundo o Ministério da Saúde, a frequência cardíaca normal de uma criança de 8 anos em
repouso, situa-se na faixa de:
A) 20 a 60 batimentos por minuto.
B) 70 a 110 batimentos por minuto.
C) 30 a 60 batimentos por minuto.
D) 40 a 60 batimentos por minuto.
QUESTÃO 26 (Valor: 1)
Segundo o Ministério da Saúde, a frequência respiratória normal de um adulto em repouso,
situa-se na faixa de:
A) 32 a 50 incursões respiratórias por minuto.
B) 12 a 20 incursões respiratórias por minuto.
C) 22 a 40 incursões respiratórias por minuto.
D) 42 a 60 incursões respiratórias por minuto.
QUESTÃO 27 (Valor: 1)
Segundo o Ministério da Saúde, a frequência respiratória normal de uma criança de 6 a 8
anos em repouso, situa-se na faixa de:
A) Até 10 incursões respiratórias por minuto.
B) Até 20 incursões respiratórias por minuto.
C) Até 30 incursões respiratórias por minuto.
D) Até 05 incursões respiratórias por minuto.
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QUESTÃO 28 (Valor: 1)
Antes de aferir a Pressão Arterial:
I – Coloque o paciente na posição ortostática.
II – Não espere o paciente descansar.
III – Explique o procedimento.
IV – Certifique-se de que o paciente não está com a bexiga cheia.
V – Certifique-se de que o paciente não fumou e não ingeriu bebida alcoólica nos últimos 30
minutos.
Estão corretas as afirmativas:
A) I, II e III.
B) II, III e IV.
C) I, III e IV.
D) III, IV e V.
QUESTÃO 29 (Valor: 1)
Sr José Pereira foi atendido e recebeu uma prescrição de 500 ml de soro fisiológico a 0,9%,
para correr em 3 horas na Unidade de Saúde. Qual deverá ser o número de gotas por minuto
para que a infusão termine em 3 horas?
A) 56.
B) 167.
C) 30.
D) 83.
QUESTÃO 30 (Valor: 1)
Em relação a situações de risco e vulnerabilidade à saúde do recém-nascido, analise as
afirmativas a seguir:
I – Baixo peso ao nascer (superior a 3.000g).
II – História familiar de morte de criança com menos de 5 anos de idade.
III – Prematuridade (entre 37 e 40 semanas gestacionais).
IV – Apgar menor do que 7 no 5º minuto.
V – Mãe com menos de 18 anos de idade.
São situações de vulnerabilidade para o RN:
A) I, II e IV.
B) III, IV e V.
C) II, IV e V.
D) I, III e V.
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QUESTÃO 31 (Valor: 1)
A citologia oncótica (Papanicolaou, colpocitopatológico, Pap test, entre outros) é o exame
de rastreamento universal para o câncer do colo do útero e sua realização, segundo o INCA,
é recomendada para:
A) Todas as mulheres heterossexuais, após a primeira atividade sexual, anualmente.
B) Todas as mulheres entre 25 e 64 anos, independentemente da orientação sexual, a cada três
anos, se os dois primeiros exames anuais forem normais.
C) Todos os anos, nas mulheres entre 25 e 64 anos, independentemente da orientação sexual.
D) Todas as mulheres entre 18 e 75 anos, com orientação sexual, anualmente se os resultados
forem normais e semestralmente quando os resultados forem alterados.
QUESTÃO 32 (Valor: 1)
Diabetes mellitus gestacional (DMG) é definido, pela Organização Mundial da Saúde (OMS),
como uma intolerância a carboidratos de gravidade variável, que se inicia durante a gestação
atual e não preenche os critérios diagnósticos de diabetes mellitus franco. É o problema
metabólico mais comum na gestação e tem prevalência em 3 a 25% das gestações,
dependendo do grupo étnico, da população e do critério diagnóstico utilizado.
São fatores de risco para DMG, EXCETO:
A) Obesidade ou ganho excessivo de peso na gravidez atual.
B) História familiar de diabetes em parentes de primeiro grau.
C) Idade da gestante entre 20 e 30 anos.
D) Baixa estatura (menos de 1,5 m).
QUESTÃO 33 (Valor: 1)
O aleitamento materno é uma prática de fundamental importância para a mãe, a criança e a
sociedade em geral, que deve ser sempre incentivada e protegida, salvo em algumas
situações excepcionais. Analise as situações a seguir:
I – Ingurgitamento mamário.
II – Tratamento da Tuberculose.
III – Infecção por HIV.
IV – Infecção pelo vírus da Hepatite B.
Assinale a composição que melhor represente situações de contraindicação da
amamentação:
A) I e III.
B) II e III.
C) II e IV.
D) III e IV.
QUESTÃO 34 (Valor: 1)
Segundo a Lei 8080/1990, são princípios do SUS, EXCETO:
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A) Integralidade da assistência.
B) Segregação por faixa etária.
C) Participação da Comunidade.
D) Universalidade do acesso.
QUESTÃO 35 (Valor: 1)
Segundo a Política Nacional da Atenção Básica (Portaria 2.436/2017), em relação aos
profissionais que compõem a equipe mínima da Estratégia Saúde da Família, analise as
alternativas a seguir:
I – Técnico de Enfermagem e Agente Comunitário de Saúde.
II – Médico ginecologista e Fisioterapeuta.
III – Médico e Enfermeiro.
IV – Médico pediatra e Nutricionista.
V - Dentista e Técnico em saúde bucal
Assinale a composição que melhor represente os profissionais da equipe mínima da ESF:
A) I, II e IV.
B) I, III e V.
C) I, IV e V.
D) III, IV e V.
QUESTÃO 36 (Valor: 1)
Segundo o INCA, o câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada
de células da mama e não tem somente uma causa, a idade é um dos mais importantes
fatores de risco para a doença (cerca de quatro em cada cinco casos ocorrem após os 50
anos). Outro fator que aumenta o risco da doença é:
A) Primeira menstruação após 15 anos.
B) Ter mais de 5 filhos.
C) Uso de contraceptivos hormonais (estrogênio-progesterona).
D) Primeira gravidez com 21 anos.
QUESTÃO 37 (Valor: 1)
O principal modo de transmissão das Hepatites A, B e C são, respectivamente:
A) Sexual, respiratória e fluídos corpóreos.
B) Fecal-oral, sexual e parenteral.
C) Líquido seminal, sexual e fecal-oral.
D) Fecal-oral, parenteral e fluídos corpóreos.
QUESTÃO 38 (Valor: 1)
Um quadro clínico sugestivo de Tuberculose Pulmonar, caracteriza-se geralmente por:
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A) Tosse por, no mínimo, 3 semanas, ou 1 semana em população vulnerável, febre vespertina,
perda de peso ou dispneia, sudorese noturna ou hemoptise.
B) Tosse produtiva, febre vespertina, aumento de peso repentino ou dispneia, sudorese noturna ou
hemoptise.
C) Tosse por mais de 3 dias, hipotermia matutina, perda de peso ou dispneia, sudorese noturna ou
disúria.
D) Tosse produtiva todas as noites, febre noturna, aumento de peso ou disúria, sudorese matutina
ou epistaxe.
QUESTÃO 39 (Valor: 1)
São sintomatologias características em pacientes com Diabetes Mellitus, EXCETO:
A) Poliúria e perda de peso.
B) Polidipsia e alterações visuais.
C) Constipação e dispneia.
D) Polifagia e dificuldade de cicatrização.
QUESTÃO 40 (Valor: 1)
Segundo orientações do Ministério da Saúde, a Hipertensão Arterial é uma doença crônica
caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece
quando os valores das pressões máxima e mínima são iguais ou ultrapassam a:
A) 180/100 mmHg.
B) 150/100 mmHg.
C) 120/80 mmHg.
D) 140/90 mmHg.
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