PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI – AL
CONCURSO PÚBLICO 2019

CADERNO DE PROVA
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME:
CPF:

NÍVEL: MÉDIO
CARGO: 48 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Leia com atenção:
No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou
PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o
amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de
qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo
início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente,
após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima.
1.
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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

Shabaka pudesse sentir-se atraído por ela, pudesse querer dela,
possivelmente o mesmo que ela ansiava por ele...
Entretanto, com o desenrolar dos acontecimentos, pouco
antes da data de voltar pra casa, o faraó insistiu que ficasse até os
culpados serem encontrados.
Respirou fundo e olhou o jardim à sua volta. Havia um
perfume exótico no ar, mas não sabia de onde provinha.
Embora tivesse sempre apreciado a solidão, pela primeira vez
sentiu-se completamente sozinha.
(BURNS, Nataniel. Princesa do Egito – Um Mistério no Antigo Egito. Babelcube
Inc. 2015)

03- No primeiro parágrafo, a personagem afirma que sente falta
de momentos de sua vida. Alguns são introduzidos pelo termo
“até”, que indica que:

01- Assinale a alternativa correta sobre a tirinha:
A. A personagem Mafalda questiona o fato de que na TV
há mais programas de vendas do que aqueles dedicados
à diversão.
B. A personagem Mafalda se dá conta de que a publicidade
divulgada pela TV dita regras de consumo e comportamento.
C. Por ainda ser uma criança, Mafalda não compreende que
a publicidade é que sustenta seus programas favoritos.
D. Mafalda não gosta de TV e está mais habituada a assistir
a produções da internet.
E. Mafalda é muito precoce, mas por não conhecer o significado das palavras, acaba entendendo erradamente a
função da propaganda para os programas de televisão.
02- É uma conclusão correta sobre o tema da tirinha:
A. Os programas de televisão estão obsoletos após a chegada da internet.
B. A publicidade prejudica os programas de televisão, mas
são fruto da legislação.
C. As crianças não devem ser expostas a propagandas de
produtos não destinados a elas.
D. Ver televisão sem supervisão faz as crianças se aterem
mais à publicidade paga do que à mensagem contida nos
programas.
E. As pessoas são incentivadas a refletir sobre o que podem
possuir e não sobre o que são.
Sentia falta de Tebas e, embora a cidade nova abrigasse
tantas maravilhas, queria voltar pra casa, sentir o vento morno do
deserto, que sopra sobre a cidade. Sentia falta da orientação
tranquila de Suten-Anu, que sempre lhe passava firmeza em suas
decisões. Sentia falta até da hostilidade com a qual havia crescido,
por lhe ser familiar, o que significava que as pessoas notavam sua
presença. Mas, mais que tudo, fazia-lhe falta até a ignorância que
tinha quando ainda em Tebas, sua crença de que alguém como

A. São momentos que não eram agradáveis, mesmo assim ela
sentia falta.
B. São momentos dos quais ela sentiu falta até ir viver em
Tebas.
C. São momentos ruins, dos quais ela lembra sem querer.
D. São momentos de que ela não lembrava até chegar em Tebas.
E. São momentos que outros personagens a levaram a sentir
falta.
04- Assinale a alternativa correta acerca das palavras, no sentido
em que elas foram empregadas no texto:
A.
B.
C.
D.
E.

“hostilidade” é sinônimo de “amizade”.
“familiar” é sinônimo de “parente”.
“ansiava” é sinônimo de “ignorava”.
“exótico” é antônimo de “comum”.
“apreciado” é antônimo de “querido”

05- São adjetivos da forma como foram empregadas no texto,
todas as palavras, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Nova
Maravilhas
Morno
Tranquila
Familiar

06- Assinale a alternativa correta sobre as relações entre as
palavras do texto e sua classificação, origem ou variação.
A.
B.
C.
D.
E.

“abrigasse” origina-se de “obrigar”.
“sopra” está no sentido conotativo.
“falta” é uma variação do verbo “faltar”.
“crença” é um substantivo.
“provinha” está empregada no grau diminutivo.

07- No trecho:
“Respirou fundo e olhou o jardim à sua volta.”
O emprego do acento grave é:
A.
B.
C.
D.
E.

Facultativo por estar diante de pronome possessivo.
Obrigatório por tratar-se de palavra feminina.
Obrigatório por estar diante de pronome possessivo.
Facultativo por supressão do pronome possessivo.
Obrigatório pela regência do substantivo “jardim”.
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08- A frase inicial do texto:

12- O que provoca o humor no texto?

“Sentia falta de Tebas”
A. “sentia” é substantivo e pede complemento nominal regido de preposição.
B. “sentia” é verbo e pede objeto indireto.
C. “falta” é uma forma verbal e pede complemento regido de
preposição.
D. “falta” é substantivo e pede complemento nominal regido
de preposição.
E. “falta” é forma verbal e pede objeto indireto.
09- No trecho:
“sentir o vento morno do deserto, que sopra sobre a cidade”
Após o verbo destacado há um:
A.
B.
C.
D.
E.

Objeto direto
Objeto indireto
Adjunto adverbial
Adjunto adnominal
Objeto direto preposicionado.

10- Sobre a acentuação das palavras, assinale a alternativa correta:
A. “ignorância” é paroxítona terminada em “a”, por isso está
corretamente acentuada.
B. “alguém” é uma paroxítona com ditongo crescente.
C. “até” é um monossílabo átono.
D. “atraído” é proparoxítona e como todas deve ser acentuada.
E. “faraó” é acentuada pela regra de acentuação dos hiatos.

A. O pizzaiolo ficar orgulhoso ao usar o termo em inglês e
não saber que significa o mesmo que em português.
B. O pizzaiolo responde com uma palavra na língua inglesa
e se irrita quando perde a venda, pois o cliente não entende
inglês.
C. A expressão facial dos personagens quando um não consegue entender o outro.
D. O personagem ter ligado para uma pizzaria estrangeira.
E. O fato de que o vendedor não fala português nem o cliente
fala inglês.
A importância da flora para o ciclo de vida dos peixes
é um dos dados já revelados pelo estudo, que vem sendo executado
também em parceria com o Icmbio e a equipe da Estação
Ecológica de Taiamã. Muitas das espécies comerciais, como o
pacu, a piraputanga, o pacu peva, a sardinha e lambari, além de
dependerem das frutas das árvores que margeiam os rios para sua
alimentação, executam um importante papel para a manutenção de
toda área de mata ciliar do rio Paraguai. “Isso porque esses peixes
funcionam como dispersores de sementes, e sua preservação está
associada também a preservação das matas que margeiam os rios
do Pantanal”, explica Muniz. O desmatamento nas cabeceiras do
rio Paraguai e o assoreamento foram revelados como as principais
ameaças aos curso d’agua pantaneiro.
Outra importante etapa
da pesquisa é a descrição de novas espécies de peixes. Um novo
bagre pode ter sido encontrado na região.
http://www.jornaloeste.com.br/noticias/exibir.asp?id=29154&noticia=pesquisado
res_encontram_uma_nova_especie_de_bagre_em_caceres.
Acessado
em
01/09/2019.

13- Assinale a alternativa correta sobre o texto:
A. O assoreamento tem inúmeros benefícios para os peixes,
mas o agrotóxico lançado nos rios elimina-os todos.
B. Os estudos não esclarecem sobre a importância da flora
para a vida dos peixes.
C. Os principais fatores de ameaça aos peixes na região são
o assoreamento e o agrotóxico lançados nos rios.
D. A mata ciliar no Paraguai depende da exportação de peixes comerciais brasileiros para manter-se.
E. O estudo afirma que um tipo de bagre foi visto na região,
porém não será mais necessário encontrá-lo.

(GALHARDO, Caco. Chico Bento Pizzaiolo. Blog do Galhardo)

11- Sobre a tirinha assinale a alternativa correta:
A. O balão no primeiro quadrinho revela que quem fala está
gritando e irritado.
B. As palavras destacadas em negrito indicam expressividade na fala dos personagens.
C. “delivery” está em negrito para obedecer à regra de grafia
de estrangeirismos em textos da língua portuguesa.
D. A expressão facial do pizzaiolo não muda ao longo da tirinha.
E. O dedo em riste no último quadrinho mostra um personagem muito irritado.

14- Uma das medidas para evitar a mortandade dos peixes é:
A.
B.
C.
D.
E.

Lançar o agrotóxico indicado no Rio Paraguai.
Assorear toda a área.
Encontrar novas espécies de peixes.
Cuidar da manutenção da mata ciliar.
Fazer acordos com o Paraguai.

15- O trecho:
“Um novo bagre pode ter sido encontrado na região.”, traz:
A.
B.
C.
D.
E.

Uma certeza
Uma possibilidade
Uma negativa
Uma informação falsa
Um erro de estudo.

MÉDIO – 48 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM.
Página 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL
CONCURSO PÚBLICO 2019
25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16 – São características das manchas da hanseníase, EXCETO:
A. Podem ser hipopigmentadas, avermelhadas ou da cor do
cobre.
B. Podem ser planas ou elevadas.
C. Têm prurido.
D. Apresentam falta de sensibilidade ao calor, tato ou dor.
E. Podem aparecer em qualquer parte do corpo.
17 – Segundo o Ministério da Saúde(2000), o ácido fólico 5 mg,
no Pré-natal é preconizado em:
A.
B.
C.
D.
E.

1 comprimido ao dia até a 14ª semana
2 comprimidos ao dia até a 14ª semana
1 comprimido ao dia até a 21ª semana
2 comprimidos ao dia até a 21ª semana
1 comprimido a partir da 6ª semana

21 – Quanto à localização: as feridas ulcerativas frequentemente
acometem usuários que apresentam dificuldades de deambulação.
São principais áreas de risco para pessoas que passam longos
períodos acamados, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Região sacrococcígea.
Tuberosidades isquiáticas.
Região trocantérica, isquiática espinha ilíaca.
Espinha dorsal.
Cabeça (região occipital e orelhas).

22 – Nas queimaduras de espessura parcial, o processo de
reepitelização se completa, em geral, ao final de:
A.
B.
C.
D.
E.

10 dias.
15 dias.
21 dias.
30 dias.
60 dias.

23 – São contra-indicações da Prata Nanocristalina, EXCETO:
18 – Está relacionado principalmente com a etiologia da infecção
tardia na sepse em recém-nascido, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Escherichia coli
Klebsiella
Streptococcus agalactiae
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis

19 – A hipoglicemia neonatal tem como definição uma glicemia
plasmática de até:
A.
B.
C.
D.
E.

39 mg/dl.
50 mg/dl.
60 mg/dl.
25 mg/dl.
30 mg/dl.

20 – É considerado caso presumível de sífilis congênita toda
criança com teste não treponêmico positivo (como por exemplo:
VDRL reagente) e uma das seguintes condições, EXCETO:
A. Evidência de sintomatologia sugestiva de sífilis congênita ao exame físico.
B. Evidência de sífilis congênita ao RX.
C. Evidência de alterações no líquido cefalorraquidiano:
teste para anticorpos, contagem de linfócitos e dosagem
de Proteínas.
D. Título de anticorpos não treponêmicos do recém-nascido
maior ou igual a 2 vezes o título materno, na ocasião do
parto (a ausência do aumento deste título não pode ser
usada como evidência contra o diagnóstico de sífilis congênita).
E. Positividade para anticorpo da classe IGM contra treponema pallidum.

A. Presença de hipersensibilidade aos componentes disfunção renal ou hepática.
B. Leucopenia transitória.
C. Feridas cavitárias.
D. Raríssimos casos de hiposmolaridade.
E. Raríssimos episódios de aumento da sensibilidade à luz
solar.
24 – Na administração de um medicamento por sonda, para os
fármacos cuja absorção dependa do esvaziamento gástrico, e a
sonda seja de posição gástrica, a dieta (nutrição enteral) deve ser
interrompida:
A. 15 a 30 minutos antes e reiniciada 10 minutos após a administração do medicamento.
B. 5 a 15 minutos antes e reiniciada 10 minutos após a administração do medicamento.
C. 15 a 30 minutos antes e reiniciada 60 minutos após a administração do medicamento.
D. 30 a 60 minutos antes e reiniciada 60 minutos após a administração do medicamento.
E. 30 a 60 minutos antes e reiniciada 30 minutos após a administração do medicamento.
25 – O scalp deve ser trocado quando houver necessidade (p.ex.;
flebite) ou a cada:
A.
B.
C.
D.
E.

12 horas
24 horas
36 horas
48 horas
72 horas
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26 – Quais tipos de agulha utilizadas para as vias intramuscular e
endovenosa?
A.
B.
C.
D.
E.

13 x 4,5
13 x 8
25 x 7 ou 25 x 8
30 x 7 ou 30 x 8
40 x 10 ou 40 x 12

A.
B.
C.
D.
E.

27 – AS Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST),
antigamente chamadas de doenças venéreas, são aquelas que se
adquire ao ter contato sexual (vaginal, oral ou anal) com alguém
que já tenha DST. As DST’S se dividem em dois grupos, lesão
genital e infecção purulenta. Refere-se principalmente à infecção
purulenta:
A.
B.
C.
D.
E.

Vaginites
Sifilis
Cancro mole
linfo-granuloma venéreo
Granuloma inguina

15 minutos antes da relação.
30 minutos antes da relação.
1 hora antes da relação.
2 horas antes da relação.
8 horas antes da relação.

n° 1,5 - 2,0 - 2,5 e 3,0.
n° 1,0 – 1,5 – 2,0 e 2,5.
n° 2,5 - 3,0 - 3,5 e 4,0.
n° 3,0 - 3,5 - 4,0 e 4,5.
n° 0,5 - 1,0 - 1,5 e 2,0.

A. Inspecionarem diariamente os pés, para detectar cortes,
bolhas, manchas avermelhadas e inchação.
B. Secar bem os pés.
C. Usar calçados confortáveis que se adaptem bem e protejam os pés.
D. Manter as unhas cortadas quadradas e limpas.
E. Não cruzar as pernas por longos períodos.

A.
B.
C.
D.
E.

10mcg
100mcg
1000mcg
10000mcg
0,10mcg

A.
B.
C.
D.
E.

-5 a 5ºC
-2 a 8ºC
2 a 12ºC
2 a 8ºC
-5 a 15ºC

A.
B.
C.
D.
E.

Heparina
Gamaglobulina
Dimenidrato
Antiinflamatorios nao esteroides, inclusive ibuprofeno
Acido Acetilsalicilico

A.
B.
C.
D.
E.

Aranha marrom
Lagarta
Aranha viúva negra
Cobra
Aranha armadeira

36 – A região Hochsteter refere-se a:

30 – Para Brunner; Suddarth (2008), no cuidado com os pés o
enfermeiro deve orientar os pacientes a, EXCETO:

31 – 1mg de um medicamento equivale a:

33 – A temperatura ideal de armazenamento de medicamentos em
geladeira é de:

35 – O loxoscelismo refere-se a um acidente por:

29 – São Cânulas endotraqueais utilizadas na Intubação
Orotraqueal:
A.
B.
C.
D.
E.

9 gotas
15 gotas
20 gotas
40 gotas
60 gotas

34 – No tratamento da dengue, não se deve prescrever, EXCETO:

28 – O preservativo feminino pode ser colocado até:
A.
B.
C.
D.
E.

32 – Para administrar 3 ml de um medicamento, este pode ser
administrado em quantas gotas?

A.
B.
C.
D.
E.

Região ventroglútea
Região dorsoglútea
Região deltóide
Face antero-lateral da coxa
Região sublingual

37 – É caracterizado por uma extensa liberação de líquido, com
baixo conteúdo protéico, que conforme o local da agressão
origina-se de soro sanguíneo ou das secreções serosas das células
mesoteliais.
Esta é a descrição de:
A.
B.
C.
D.
E.

Exsudato fibrinoso
Exsudato purulento
Exsudato sanguinolento
Exsudato seroso
Transudato
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38 – Na Lei nº 8.080/9 em seu o Art. 17. Não se afirma que compete à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços:
A.
B.
C.
D.
E.

De vigilância epidemiológica.
De vigilância sanitária.
De alimentação e nutrição.
De ciência e tecnologia.
De saúde do trabalhador.

39 – Refere-se à prevenção terciária:
A.
B.
C.
D.
E.

Proteção Específica
Limitação da Invalidez
Promoção da Saúde
Diagnóstico e Tratamento Precoce
Reabilitação

40 – Um dos membros executores do Programa de Controle de
Infecções Hospitalares (PCIH) deve ser, preferencialmente, um:
A.
B.
C.
D.
E.

Técnico em enfermagem.
Enfermeiro.
Médico.
Farmacêutico.
Sanitarista.
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