
 
 

 

 

 

  

 

Estado de Alagoas 

MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS 

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 2013 

Nº. do doc. de identificação (RG, CNH etc.): Assinatura do(a) candidato(a): 

Você confia no resultado! 
Poço das Trincheiras – AL, 6 de Outubro de 2013. 
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Provas de Português, Raciocínio Lógico, História e Geografia  
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TTÉÉCCNNIICCOO  EEMM  EENNFFEERRMMAAGGEEMM  

CADERNO DE QUESTÕES 

1. Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal. 

2. Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, CNH, 

CTPS etc.). 

3. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da 
banca e da Folha de Respostas de questões objetivas. 

4. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

Verifique também se contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso 
contrário, comunique imediatamente ao Fiscal. 

5. Você dispõe de 02h30 (duas horas e trinta minutos) para fazer esta prova. Faça-a com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. Esse tempo inclui a marcação na Folha de Respostas de questões objetivas. Você 

somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas 02h (duas horas) do seu início. 
6. Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de 

identificação, cargo escolhido e tipo de prova. 

7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas. 

8. Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta. Na Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente 

à alternativa escolhida, conforme modelo:  

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: dupla 
marcação, marcação rasurada ou emendada, não preenchida totalmente ou que não tenha sido 

transcrita. 

10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da 

Folha de Respostas de questões objetivas. 
11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os 

candidatos. 

12. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 
13. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de 

Respostas de questões objetivas e assine a Lista de Presença. 

14. Nas salas que apresentarem apenas 1 (um) fiscal de sala, os 3 (três) últimos candidatos somente 

poderão ausentar-se do recinto juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas. 
 

Boa Prova! 

INSTRUÇÕES GERAIS 
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PORTUGUÊS 
 
As questões 1 e 2 referem-se ao texto abaixo. 
 

O modelo educacional que nos formou, com exceções, teve o 
demérito de bloquear nossa criatividade, na razão direta em 
que não atendeu aos dois anseios infantis mais saudáveis: o 
desejo de entender o mundo por meio do exercício da 
curiosidade, e o desejo de mudar o mundo pela transgressão 
construtiva. 

Vida Simples, p. 19, agosto/2013 

1. Em linhas gerais, o texto 

A) reconhece que o nosso modelo educacional enfatizou as 
formas de ensino baseadas nos caracteres infantis. 

B) chama a atenção para o demérito do nosso modelo 
educacional que não enfatiza a criatividade. 

C) estabelece uma dualidade entre os modelos educacionais e 
as formas cotidianas de vida. 

D) afirma que todos os processos educacionais bloquearam a 
criatividade.  

E) aborda uma perspectiva panorâmica da infância. 

2. As duas características: “o desejo de entender o mundo por 
meio do exercício da curiosidade” / “o desejo de mudar o 
mundo pela transgressão construtiva” constituem 

A) interpretações pitorescas da realidade. 

B) ações humanas primitivas para interpretar os fatos 
cotidianos. 

C) o formato básico das metodologias de ensino. 

D) formas pueris de entendimento do mundo. 

E) transgressões da realidade. 

3. Considerando o trecho abaixo, 

“Ouço o murmúrio de todos aqueles que também existem. 
Sei que vivi isso em algum outro lugar.” 

verifica-se que as duas palavras sublinhadas são, 
respectivamente, 

A) preposição e conjunção integrante. 

B) pronome relativo e conjunção subordinativa causal. 

C) conjunção integrante e pronome relativo. 

D) conjunção integrante e pronome demonstrativo. 

E) pronome relativo e conjunção integrante. 

4. Se substituirmos os verbos das frases: “Vejo o mundo ao 
redor. Vou à janela. Vejo a calma da rua.” por, 
respectivamente, assistir, chegar e obedecer, o trecho terá a 
seguinte escrita: 

A) Assisto ao mundo ao redor. Chego à janela. Obedeço à 
calma da rua. 

B) Assisto o mundo ao redor. Chego a janela. Obedeço à calma 
da rua. 

C) Assisto ao mundo ao redor. Chego a janela. Obedeço a 
calma da rua. 

D) Assisto o mundo ao redor. Chego à janela. Obedeço a calma 
da rua. 

E) Assisto ao mundo ao redor. Chego a janela. Obedeço à 
calma da rua.  

As questões 5 e 6 referem-se ao texto abaixo. 

 
Pensamento vem de fora 

e pensa que vem de dentro, 

pensamento que expectora 

e que no meu peito penso. 

Pensamento a mil por hora,  

tormento a todo momento. 

Por que é que eu penso agora 

sem o meu consentimento? 

Se tudo que comemora 

tem o seu impedimento, 

se tudo aquilo que chora 

cresce com o seu fermento; 

pensamento, dê o fora, 

saía do meu pensamento. 

Pensamento, vá embora, 

desapareça no vento. 

E não jogarei sementes 

em cima do meu cimento. 

ANTUNES, Arnaldo. Tudos. 4ª ed. 
 São Paulo: Iluminuras, 1998. 

 

5. A respeito do poema, assinale a opção que apresenta a 
afirmação incorreta. 

A) O eu lírico constata que aquilo que ele pensa criar, pensar, 
na realidade é externo a ele. 

B) No 17º verso (E não jogarei sementes), o vocábulo 
“sementes” representa as ideias em estado inicial, aquelas 
que deveriam desenvolver-se a partir da ação do 
pensamento do eu lírico. 

C) O “cimento”, a que o eu lírico faz referência no último verso 
do poema, refere-se à fertilidade do pensamento. 

D) A palavra “fora” no 1º verso do poema (Pensamento vem de 
fora) sugere todas as informações externas ao eu lírico, tudo 
o que ele vê, lê, escuta. 

E) No 2º verso (e pensa que vem de dentro), o vocábulo 
“dentro” significa, no contexto do poema, as informações 
elaboradas pelo próprio eu lírico. 

6. No primeiro verso do poema “Pensamento vem de fora”, os 
vocábulos sublinhados exercem, respectivamente, as 
mesmas funções sintáticas dos termos assinalados em: 

A) “tem o seu impedimento” (10º verso). 

B) “se tudo aquilo que chora” (11º verso). 

C) “pensamento, dê o fora” (13º verso). 

D) “Por que é que eu penso agora” (7º verso). 

E) “Se tudo que comemora” (9º verso). 
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As questões 7 a 9 referem-se ao texto abaixo. 

 

Solidários na porta 

 

Vivemos a civilização do automóvel, mas atrás do 
volante de um carro, o homem se comporta como se ainda 
estivesse nas cavernas. Antes da roda. Luta com seu 
semelhante pelo espaço na rua como se este fosse o último 
mamute. Usando as mesmas táticas de intimidação, apenas 
buzinando em vez de rosnar ou rosnando em vez de morder. 

O trânsito em qualquer grande cidade do mundo é uma 
metáfora para a vida competitiva que a gente leva, cada um 
dentro do seu próprio pequeno mundo de metal tentando 
levar vantagem sobre o outro, ou pelo menos tentando não 
se deixar intimidar. E provando que não há nada menos 
civilizado que a civilização. 

Mas há uma exceção. Uma pequena clareira de 
solidariedade no jângal. É a porta aberta. Quando o carro ao 
seu lado emparelha com o seu e alguém põe a cabeça para 
fora, você se prepara para o pior. Prepara a resposta. “É a 
sua!” Mas pode ter uma surpresa. 

– Porta aberta! 

– O quê? 

Você custa a acreditar que nem você nem ninguém da 
sua família está sendo xingado. Mas não, o inimigo está 
sinceramente preocupado com a possibilidade da porta se 
abrir e você cair do carro. A porta aberta determina uma 
espécie de trégua tácita. Todos a apontam. Vão atrás, 
buzinando freneticamente, se por acaso você não ouviu o 
primeiro aviso. “Olha a porta aberta!” É como um código de 
honra, um intervalo nas hostilidades. Se a porta se abrir e 
você cair mesmo na rua, aí passam por cima. Mas avisaram. 

Quer dizer, ainda não voltamos ao estado animal. 

VERÍSSIMO, Luís Fernando. O suicida e o computador. 
Porto Alegre. L&PM, 1992. p. 55-56. 

7. Assinale a opção que está em desacordo com o texto. 

A) O texto é objetivo e serve como estímulo para uma reflexão 
crítica e bem-humorada sobre a vida social moderna. 

B) O fato observado pelo autor desencadeia emoções, numa 
associação de ideias bem subjetiva. 

C) O autor, para justificar sua afirmação de que “o trânsito em 
qualquer grande cidade do mundo é uma metáfora para a 
vida competitiva que a gente leva”, usa o argumento de que 
os motoristas não se respeitam, estão sempre disputando 
espaço uns com os outros, querendo levar vantagem 
sempre que possível. 

D) O autor do texto parte da observação do trânsito nas 
cidades modernas para disso extrair uma reflexão sobre o 
comportamento humano. 

E) Com a afirmação de que “o trânsito em qualquer grande 
cidade do mundo é uma metáfora para a vida competitiva 
que a gente leva”, o autor sugere que as pessoas agem, no 
trânsito, como agem na vida em geral. 

 

 

8. Considerando as afirmações seguintes acerca do primeiro 
período do texto: “Vivemos a civilização do automóvel, 
mas atrás do volante de um carro, o homem se 
comporta como se ainda estivesse nas cavernas”, 

I. O 1º período do texto encerra mais de um tipo de oração, 
sendo a 1ª oração classificada como coordenada sindética 
adversativa. 

II. A segunda oração do período é coordenada sindética 
adversativa e é a principal da terceira. 

III. O elemento de coesão “como se”, que introduz a terceira 
oração (como se ainda estivesse nas cavernas), pode ser 
desdobrado em duas noções; a primeira, comparativa e a 
segunda, condicional. 

IV. Por meio do elemento de coesão “como se”, presente na 3ª 
oração, percebe-se que o termo de comparação é hipotético. 

constata-se que está(ão) correta(s) 

A) II e III, apenas. 

B) II, apenas. 

C) III e IV, apenas. 

D) I, II, III e IV. 

E) II, III e IV, apenas. 

9. Quanto ao emprego das vírgulas no trecho abaixo, 

“Vão atrás, buzinando freneticamente, se por acaso você 
não ouviu o primeiro aviso”. (6º parágrafo) 

assinale a opção correta. 

A) As vírgulas, nesse contexto, intercalam uma oração 
adverbial reduzida. 

B) As vírgulas, nesse contexto, separam orações explicativas 
intercaladas. 

C) Há, no trecho, um aposto que denota modo; por isso, as 
vírgulas foram assinaladas. 

D) Nesse trecho, as vírgulas foram usadas para assinalar 
orações subordinadas adverbiais em ordem inversa. 

E) Há, no trecho, diversas orações da mesma natureza, ou 
seja, com a mesma classificação sintática; por isso, as 
vírgulas foram usadas. 

10. Na estrofe do poema de Olavo Bilac “Profissão de fé”, 

Torce, aprimora, alteia, lima  

A frase; e, enfim,  

No verso de ouro engasta a rima,  

Como um rubim  

a função da linguagem que se evidencia é 

A) conativa. 

B) metalinguística. 

C) referencial. 

D) fática. 

E) emotiva. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

11. A afirmação “Um _______________ pode ser representado 
de forma simbólica por P1 & P2 & P3 & ... & Pn � Q, onde 
P1, P2, ... Pn são denominados _____________ e Q é 
denominada ______________ do argumento.”  

A) Argumento Dedutivo; Premissas; Hipótese. 

B) Argumento Indutivo; Variáveis; Conclusão. 

C) Argumento Válido; Premissas; Hipótese.  

D) Argumento Dedutivo; Premissas; Conclusão.  

E) Predicado; Hipóteses; Premissa. 

12. Quais as regras de inferência utilizadas na dedução lógica? 

~P � (Q � R), ~P, Q |---  R 

A) Modus Ponens; Eliminação da Negação 

B) Eliminação de Implicação; Eliminação de Negação 

C) Eliminação de Negação; Modus Tollens 

D) Modus Ponens; Modus Ponens 

E) Modus Tollens; Modus Ponens 

13. Uma instituição realizou uma pesquisa sobre as necessidades 
sociais de um determinado município, aplicando um 
questionário a 3 600 pessoas. No questionário, o entrevistado 
poderia marcar as opções de educação (E), saúde (S) e 
transporte (T), podendo, também, assinalar mais de uma 
opção. A tabela abaixo é o resultado da tabulação dos dados. 

 E S T E e S S e T E e T E e S e T 

População 800 2 440 2 160 440 1 600 360 200 

A partir da análise dos dados, verifica-se que o número de 
entrevistados que não marcou nenhuma das opções do 
questionário é 

A) 400. 

B) 1 200. 

C) 200. 

D) 1 600. 

E) 0. 

14. A dimensão da tabela-verdade de uma fórmula depende do 
número de proposições simples que fazem parte desta 
fórmula. Qual a dimensão de uma tabela-verdade que possui 
uma fórmula com 20 proposições simples? 

A) 40 

B) 512 

C) 1 024 

D) 256 

E) 20 

15. Considere a seguinte tautologia: “Se João ama Maria e 
Maria é de maior, então eles se casam”. Qual é a forma 
equivalente de representar esta tautologia?  

A) João ama Maria e Maria é de maior e eles se casam. 

B) João ama Maria ou Maria é de maior ou eles se casam. 

C) João não ama Maria ou Maria é de menor ou eles não se 
casam. 

D) Se João casar, então ele ama Maria e Maria é de maior. 

E) João casa com Maria se e somente se Maria for de maior. 
 

Rascunhos 
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE 
POÇO DAS TRINCHEIRAS 

 

16. Alagoas é o Estado brasileiro que possui a maior 
diversificação em folguedos. Na maioria, originários da 
Península Ibérica ou vindos até nós do continente europeu 
através de formas portuguesas, misturando-se aqui nas 
Alagoas às manifestações de origem africana, resultando em 
novas formas de diversões. Neste contexto histórico,      
pode-se afirmar que dentre os folguedos do município de 
Poço das Trincheiras estão 

A) vaquejada, zabumba e reisado. 

B) baianas, bumba-meu-boi e coco-de-roda. 

C) coco-de-roda, pastoril e marujada. 

D) corrida de mourão, coco-de-roda e cavalhada. 

E) quadrilha junina, reisado e pastoril. 

17. Em 25 de maio de 2003, por um Decreto do então bispo 
diocesano de Palmeira dos Índios, foi instituída a Paróquia 
de São Sebastião do Poço das Trincheiras. No mesmo dia, 
foi expedida a provisão nomeando como administrador 
paroquial o padre 

A) Gilson Farias Barbosa. 

B) Pedro Leão Velloso Filho. 

C) Fernando Iório Rodrigues. 

D) Fernando Medeiros. 

E) João Batista Wanderley. 

18. As terras que formam o atual município de Poço das 
Trincheiras pertenciam até 1958 a 

A) Maravilha. 

B) Ouro Branco. 

C) Senador Rui Palmeira. 

D) Traipu. 

E) Santana do Ipanema. 

19. O atual município de Poço das Trincheiras foi considerado 
“cidade fantasma” pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). Considerando este contexto e a 
história econômica desse município, é incorreto afirmar que 

A) Jorge e Mocó são as únicas comunidades remanescentes 
de quilombos. 

B) Poço das Trincheiras tem um dos piores Índices de 
Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil. 

C) quem não trabalha na lavoura, sobrevive de aposentadoria 
ou de programas sociais da União. 

D) a cidade não tem dinâmica urbana e continua dependente 
das relações comerciais e da prestação de serviços com a 
sua antiga sede. 

E) em Poço das Trincheiras mais de 80% da população vive no 
campo. 

 

 

 

 

20. Do ponto de vista religioso, a freguesia do atual município de 
Poço das Trincheiras foi criada pela Lei nº 960, de 18 de 
julho de 1885, pelo então presidente da Província das 
Alagoas 

A) Pedro Leão Velloso Filho. 

B) Ronalson Monteiro Wanderley. 

C) Pedro Velloso Wanderley. 

D) Osman Medeiros. 

E) Gilson Farias Barbosa. 

21. Com relação aos limites territoriais de Poço das Trincheiras, 
podemos afirmar que esse município se limita 

I. ao Sul com o município de Maravilha; 

II. a Leste com o município de Santana do Ipanema; 

III. a Oeste com o município de Senador Rui Palmeira; 

IV. ao Norte com o município de Santana do Ipanema. 

Dos itens acima, verifica-se que está(ão) correto(s) 

A) III e IV, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) I, II, III e IV. 

E) I, apenas. 

22. Dadas as afirmativas sobre a evolução populacional do 
município de Poço das Trincheiras, em relação à tabela 
abaixo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Ao comparar o número de habitantes da população nos 
anos de 2000 e 2007, pode-se afirmar que houve um 
aumento significativo da população pocense. 

II. As condições de vida na região contribuem para uma maior 
emigração de sua população. 

III. A alta taxa de mortalidade infantil do município contribuiu 
para um baixo crescimento populacional nas últimas duas 
décadas. 

IV. Entre os anos de 1991 e 1996 houve um acentuado 
processo imigratório para o município de Poço das 
Trincheiras. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) II, apenas. 

B) II, III e IV, apenas. 

C) I, II e IV, apenas. 

D) I, II, III e IV. 

E) II e III, apenas. 

 

 

POÇO DAS TRINCHEIRAS – AL 

ANO HABITANTES 

1991 11.489 

1996 10.938 

2000 13.222 

2007 12.205 

2010 13.872 
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23. Dadas as proposições seguintes sobre a pecuária no 
município de Poço das Trincheiras, 

I. O município de Poço das Trincheiras destaca-se na pecuária 
intensiva.  

II. Poço das Trincheiras é o segundo maior produtor de leite de 
Alagoas, perdendo apenas para o município de Batalha. 

III. A pecuária extensiva é comum na região devido à condição 
econômica da maior parte dos produtores. 

IV. A pecuária bovina no município é quantitativamente superior 
a produção de caprinos. 

verifica-se que estão corretas 

A) I e IV, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) III e IV, apenas. 

D) I e II, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

24. Dadas as afirmativas seguintes sobre as condições 
sanitárias do município de Poço das Trincheiras, 

I. O município de Poço das Trincheiras é totalmente saneado. 

II. Por falta de instrução, muitos moradores não adotam 
medidas simples de higiene. 

III. Mais da metade da população pocense é atendida com água 
encanada em suas residências.  

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) II e III, apenas. 

B) II, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) I, II e III. 

E) I, apenas. 

25. Dados os itens seguintes sobre o bioma da caatinga, 
predominante no município de Poço das Trincheiras, 

I. A vegetação é constituída por espécies lenhosas, 
herbáceas, cactáceas e bromeliáceas. 

II. Dentre os biomas brasileiros, é o menos conhecido 
cientificamente. 

III. É um dos biomas mais ameaçados, devido ao uso 
inadequado e insustentável dos seus solos e recursos 
naturais. 

IV. Esse bioma é pouco importante do ponto de vista biológico 
por apresentar fauna e flora únicas, formado por uma 
pequena biodiversidade, pobre em recursos genéticos e de 
vegetação.  

verifica-se que está(ão) correto(s) 

A) II, III e IV, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) I, II e III, apenas. 

D) I, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

26. Dadas as afirmativas seguintes sobre os direitos dos 
profissionais de enfermagem, de acordo com o Código de 
Ética, 

I. Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e 
terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de 
registro do profissional, exceto em situações de urgência e 
emergência. 

II. Participar da prática profissional multi e interdisciplinar com 
responsabilidade, autonomia e liberdade. 

III. O profissional de enfermagem poderá recusar-se a executar 
prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de 
identificação de erro ou ilegibilidade. 

IV. Executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não 
conste a assinatura e o número de registro do profissional, 
exceto em situações de urgência e emergência. 

V. Assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem 
como permitir que suas ações sejam assinadas por outro 
profissional. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, apenas. 

B) II, III e IV, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

27. Dadas as afirmativas seguintes sobre a arrumação das 
vacinas no refrigerador, 

I. Não guardar vacinas na porta e na parte baixa da geladeira. 

II. O congelador deve conter gelo reciclável ou recipiente de 
plástico. Esse gelo pode ser usado na caixa térmica da sala 
de vacinação ou no transporte das vacinas. 

III. Colocar o termômetro de máxima e de mínima na prateleira 
central, em pé, e verificar a temperatura uma vez ao dia, 
registrando no mapa de controle diário de temperatura. 

IV. As vacinas, na embalagem original, devem ser arrumadas 
de forma a não deixar espaços entre si, e também manter 
contato com as paredes do refrigerador visando o melhor 
resfriamento delas. 

V. Retirar as gavetas plásticas caso existam e, em seu lugar, 
colocar garrafas com água que contribuem para estabilizar a 
temperatura. A água colocada nas garrafas deverá ser 
colorida. Recomenda-se o uso de um corante (azul de 
metileno, anil, violeta de genciana) para evitar que seja 
ingerida. 

VI. As vacinas com prazo de validade mais próximo devem ser 
colocadas na primeira prateleira para que sejam utilizadas 
primeiro. 

verifica-se que estão incorretas apenas 

A) I, IV e VI. 

B) I, II e V. 

C) III, IV e VI. 

D) II, III e V. 

E) II, IV e V. 
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28. Dados os itens seguintes sobre a Central de Materiais 
Esterelizados (CME), 

I. A CME é composta pelas áreas de recepção, limpeza, 
preparo, esterilização, guarda e distribuição dos materiais 
esterilizados utilizados pela equipe de saúde no atendimento 
ao cliente. 

II. A centralização do processo – limpeza, seleção, 
acondicionamento, esterilização e distribuição do material 
esterilizado para as unidades e centro cirúrgico – apresenta 
a vantagem de padronização das técnicas de 
processamento de material estéril, contribuindo para a 
qualidade deste e favorecendo a economia de pessoal, 
material e tempo. 

III. Todos os cuidados que a equipe da CME tem em relação à 
estrutura física e às técnicas de esterilização dos materiais 
visam diminuir os riscos de infecção, que, além de outras 
complicações, acarretam sofrimento ao cliente, bem como 
um tempo maior de internação. 

IV. A CME deve ter sua estrutura física projetada de forma a 
permitir o fluxo de materiais da área de recepção à de 
distribuição, evitando o cruzamento de material limpo com o 
contaminado.  

V. A recepção do material sujo e para limpeza é separada da 
área de preparo do material e esterilização, bem como da 
área de armazenamento e distribuição. Esses cuidados na 
estrutura e fluxo proporcionam condições adequadas de 
trabalho à equipe de saúde, diminuindo o risco de preparo 
inadequado do material, com presença de sujidade ou 
campos com cabelo, linhas, agulhas de sutura e outras 
falhas. 

verifica-se que estão corretas 

A) I, III e V apenas. 

B) I, II, III, IV e V. 

C) III, IV e V, apenas. 

D) II, III e IV, apenas. 

E) I, II, IV e V, apenas. 

29. Dadas as atribuições do técnico de enfermagem 
relacionadas à saúde e desenvolvimento da criança, 

I. Verificar peso, altura e perímetros cefálico, torácico e 
abdominal. 

II. Agendar consultas e consultas subsequentes médicas e de 
enfermagem para os casos indicados. 

III. Avaliar o Cartão de Vacinação, orientar a mãe, o pai, o 
familiar e/ou acompanhante sobre a importância da 
imunização e encaminhar para a sala de vacina quando 
necessário. 

IV. Realizar vacinação de acordo com calendário vacinal, 
orientar sobre reação vacinal e condutas necessárias. 

V. Orientar a mãe, pai, familiar e/ou acompanhante sobre a 
correta utilização dos medicamentos. 

verifica-se que estão corretas 

A) I, III, IV e V, apenas. 

B) I, II, III e V, apenas. 

C) III, IV e V, apenas. 

D) II, III e IV, apenas. 

E) I, II, III, IV e V. 

30. Administração de medicamentos é um dos deveres de maior 
responsabilidade da equipe de enfermagem. Para 
administrar medicamentos de maneira segura, a 
enfermagem deve ter alguns cuidados. Dados os itens 
abaixo sobre tais cuidados, 

I. Preparar o medicamento em ambiente com boa iluminação. 

II. Conversas paralelas durante o preparo das medicações 
diminuem o risco de erros. 

III. Verificar o período de validade do medicamento, alterações 
no seu aspecto e informações sobre a diluição – não 
administrar sem estes cuidados prévios. 

IV. Recomenda-se administrar medicamentos preparados por 
outra pessoa. 

V. Antes e após o preparo e administração das medicações as 
mãos devem ser lavadas. 

VI. Deixar o local de preparo de medicação limpo e em ordem, 
utilizando álcool a 70% para desinfecção da bancada. 

verifica-se que está(ão) incorreto(s) apenas 

A) I e IV. 

B) III e V. 

C) II e IV. 

D) I, II e VI. 

E) II. 

31. Dadas as proposições seguintes acerca dos instrumentos 
cirúrgicos básicos e suas finalidades, 

I. Pinças hemostáticas: são instrumentos de hemostasia 
utilizados para pinçar os vasos impedindo o sangramento. 

II. Pinças de preensão: tem o objetivo de prender tecidos e 
órgãos e gases dobradas. 

III. Tesouras: são instrumentos de diérese de variados 
tamanhos. 

IV. Pinças de dissecção: são instrumentos auxiliares que 
apoiam o ato cirúrgico. 

V. Bisturis: são instrumentos de diérese de variados tamanhos. 

VI. Afastadores: facilitam a exposição do campo operatório. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, apenas. 

B) II, III e IV, apenas. 

C) II, III e V, apenas. 

D) I, II, III e VI, apenas. 

E) I, II, III, IV, V e VI. 

32. Doença de etiologia viral, curso benigno, alta contagiosidade, 
que acomete principalmente crianças, manifestando-se por 
febre baixa, exantema maculopapular e puntiforme difuso, 
acompanhado de linfoadenopatia retroauricular, occipital e 
cervical. Sua importância epidemiológica está relacionada ao 
risco de abortos, natimortos e malformações congênitas, 
como cardiopatias, catarata e surdez: 

A) rubéola. 

B) dengue. 

C) toxoplasmose. 

D) varicela. 

E) sarampo. 
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33. As feridas podem ser classificadas de acordo com a maneira 
como foram produzidas. Sabendo disso, enumere a segunda 
coluna de acordo com a primeira. 

1ª Coluna 2ª Coluna 

1. incisas ou 
cirúrgicas 

(     ) são aquelas produzidas por um 
instrumento cortante. 

2. contusas 
(     ) são caracterizadas por pequenas 

aberturas na pele. Um exemplo são as 
feridas feitas por bala ou ponta de faca. 

3. lacerantes 
(     ) são aquelas com margens irregulares, 

como as produzidas por vidro ou arame 
farpado. 

4. perfurantes 
(     ) são produzidas por objeto rombo e são 

caracterizadas por traumatismo das 
partes moles, hemorragia e edema. 

Qual a sequência correta, de cima para baixo? 

A) 2 – 3 – 4 – 1  

B) 3 – 4 – 2 – 1  

C) 1 – 2 – 3 – 4  

D) 2 – 1 – 4 – 3  

E) 1 – 4 – 3 – 2  

34. A parada cardiorrespiratória (PCR) é uma emergência 
relativamente frequente em qualquer serviço de atendimento 
de emergência. Sobre essa emergência, assinale a opção 
correta que indica quais são os sinais de uma PCR: 

A) vítima consciente, ausência de respiração e ausência de 
pulso em grande artéria (o principal sinal da parada 
cardiopulmonar, sendo o mais específico – ausência de 
pulso carotídeo no adulto e braquial no bebê). 

B) vítima consciente, respiração fraca e ausência de pulso em 
pequena artéria (o principal sinal da parada cardiopulmonar, 
sendo o mais específico – ausência de pulso jugular no 
adulto e braquial no bebê). 

C) vítima inconsciente, ausência de respiração e ausência de 
pulso em grande artéria (o principal sinal da parada 
cardiopulmonar, sendo o mais específico – ausência de 
pulso jugular no adulto e braquial no bebê). 

D) vítima inconsciente, ausência de respiração e presença de 
pulso em grande artéria (o principal sinal da parada 
cardiopulmonar, sendo o mais específico – ausência de 
pulso carotídeo no adulto e braquial no bebê). 

E) vítima inconsciente, ausência de respiração e ausência de 
pulso em grande artéria (o principal sinal da parada 
cardiopulmonar, sendo o mais específico – ausência de 
pulso carotídeo no adulto e braquial no bebê). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. A Dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode 
ser de curso benigno ou grave, a depender de sua forma de 
apresentação. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as afirmativas falsas.  

(    ) O período de transmissibilidade da doença compreende 
dois ciclos: um intrínseco, que ocorre no vetor, e outro 
extrínseco, que ocorre no ser humano. 

(    ) O tratamento baseia-se principalmente em hidratação 
adequada, levando em consideração o estadiamento da 
doença, segundo os sinais e sintomas apresentados pelo 
paciente, para decidir condutas, bem como o 
reconhecimento precoce dos sinais de alarme. 

(    ) A prova do laço, que não pode ser realizada com garrote 
ou torniquete, consiste em se obter, por meio do 
esfignomanômetro, o ponto médio entre a pressão arterial 
máxima e mínima do paciente, mantendo-se essa pressão 
por 5 minutos (no adulto) e 3 minutos (na criança); 
quando positiva, aparecem petéquias sob o aparelho ou 
abaixo dele. Se o número de petéquias for de 20 ou mais 
(em adultos) e 10 ou mais (em crianças), em um 
quadrado com 2,5 cm de lado, a prova é considerada 
positiva. 

(    ) Na dengue clássica (DC), a febre é o primeiro sintoma, 
sendo geralmente baixa (37º a 37,5° C), com início 
abrupto, associada à cefaleia, prostação, mialgia, 
artralgia, dor retroorbitária, exantema maculopapular e 
acompanhado ou não de prurido. 

(    ) A dengue na criança, na maioria das vezes, apresenta-se 
como uma síndrome febril com sinais e sintomas 
inespecíficos: apatia ou sonolência, recusa da 
alimentação, vômitos, diarreia ou fezes amolecidas. 

A sequência correta, de cima para baixo é 

A) F – V – F – F – V 

B) V – V – F – F – V 

C) F – V – V – F – V 

D) V – F – V – V – F 

E) F – V – V – F – F 

36. A mudança fisiológica mais extrema da vida intrauterina para 
a extrauterina ocorre quando o recém-nascido deixa a 
circulação uterina e desenvolve 

A) funcionamento cardíaco. 

B) controle da temperatura. 

C) funcionamento respiratório. 

D) funcionamento motor. 

E) irritabilidade reflexa. 

37. São atribuições do Auxiliar/Técnico de Enfermagem na 
execução da atenção pré-natal e puerperal, exceto: 

A) fornecer medicação, mediante receita médica, ou 
medicamentos padronizados para o programa. 

B) aplicar vacina antitetânica. 

C) participar das atividades educativas. 

D) encaminhar gestantes identificadas como de risco para o 
médico. 

E) verificar o peso, a altura e a pressão arterial e anotar os 
dados no cartão da gestante. 
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38. As três condições que afetam a cognição em idosos são: 

A) delirium, depressão e demência. 

B) câncer, doença de Alzheimer e AVC. 

C) AVC, ataque cardíaco e câncer do cérebro. 

D) AVC, delirium e esquecimento.  

E) cegueira, perda auditiva e AVC. 

39. Sobre os sinais vitais, é incorreto afirmar: 

A) as localizações radial e apical são os locais mais comuns 
para a tomada da pulsação em um adulto estável. O pulso 
braquial ou apical é o melhor local para avaliar a pulsação 
de um bebê ou de uma criança pequena, uma vez que os 
demais sítios periféricos são profundos e difíceis de palpar 
corretamente. 

B) anormalidades no funcionamento das hemácias reduzem a 
habilidade de a hemoglobina transportar oxigênio, o que 
diminui a frequência e a profundidade da respiração. 

C) a medida da frequência dos sinais vitais respiratórios, seu 
padrão e profundidade, juntamente com a saturação de 
pulso (SpO2), avalia a ventilação, difusão e perfusão. 

D) a pressão arterial reflete as inter-relações do débito 
cardíaco, resistência vascular periférica, volume de sangue, 
viscosidade do sangue e elasticidade da artéria.   

E) antes da aferição da temperatura corpórea, o profissional de 
saúde deve atentar-se para alguns fatores que a afetam, 
como: idade, nível hormonal, exercício, ritmo circadiano, 
estresse. 

40. De acordo com a Resolução Cofen nº 277/2003, que trata 
das normas de procedimentos a serem utilizadas pela 
equipe de Enfermagem na Terapia Nutricional, ao Técnico 
e/ou Auxiliar de Enfermagem, poderá ser delegado a 
introdução de Sonda Nasogástrica sem o introdutor (Levine), 
administração e monitorização de infusão, sob orientação e 
supervisão do Enfermeiro. A esse respeito, é incorreto 
afirmar: 

A) fornecer pequenas gotas de água ou pedaços de gelo, 
quando possível, encoraja o paciente a engolir. 

B) a sonda deve ser rotacionada em 180 graus durante a 
inserção. 

C) ao obter o aspirado gástrico, deve-se realizar a medida do 
pH gástrico para verificar a localização da sonda. A 
obtenção apropriada de pH de 0 a 4 é uma boa indicação da 
localização gástrica. 

D) a auscultação é um método confiável para verificar a 
localização da sonda, porque uma sonda colocada de forma 
descuidada nos pulmões, faringe ou esôfago transmite um 
som diferente daquele do ar entrando no estômago. 

E) as sondas plásticas quando congeladas se tornam rígidas e 
inflexíveis, causando trauma nas membranas mucosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


