PROCESSO SELETIVO Nº 004/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO - SC
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Nome do(a) Candidato(a)

Número de Inscrição

Este caderno de questões esta assim constituído:
DISCIPLINAS
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Informática
Atualidades
Total de questões

Nº QUESTOES
15
07
03
05
30

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):









Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite
a presença do fiscal.
Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço
indicado na frente do cartão.
O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, totalmente coberto.
Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO
DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS
devidamente preenchido e assinado.
Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de
concluído.

Destaque aqui:
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO – SC: TÉCNICO DE ENFERMEGEM
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1

não

6. São atribuições descritas no cuidado aos
pacientes com diabetes cabe ao técnico de
enfermagem:

2. As complicações que devem ser reduzidas na
identificação, no controle da hipertensão que não
faz parte do grupo são:

a) Verificar o comparecimento dos pacientes
com diabetes às consultas agendadas.
b)Realizar consulta de enfermagem com pessoas
de maior risco para diabetes.
c)Tomar a decisão terapêutica, definindo o início
do tratamento medicamentoso.
d)Orientar as pessoas sobre os fatores de risco
cardiovascular em especial aqueles ligados aos
diabetes e hipertensão arterial.

Conhecimentos Específicos

1. São consideradas Doenças e Agravos
transmissíveis (DANT):EXCETO.
a) Diabetes
b)Meningite
c)Depressão
d)Câncer

a)Doença renal crônica
b)Doença arterial periférica
c)Doença arterial coronariana
d)Doença pneumológica

7. A unidade básica de filtragem do sangue é
chamada de:
a)Glomérulos
b)Néfron
c)Plasma
d)Arteríola

3. É caracterizada por nível de pressão arterial
falsamente elevado em decorrência do
enrijecimento da parede da artéria.

8. É uma doença do sistema urinário, infecção
resultado de diversos fatores como por
exemplo, presença de substâncias tóxicas no
organismo.

a)Pseudo-hipertensão
b)Pressão diastólica
c)Pressão auculatório
d)Pressão sistólica

a)Nefrite
b)Cistite
c)Uretite
d)Cálculos renais

4. Quando o sistema imunológico ataca as células
beta do pâncreas é diabetes mellitus:
a)Tipo II
b)Tipo I
c)Gestacional
d)Tipo III
5. Ocorre particularmente
diabetes tipo I.

9. Segundo o Código de Enfermagem das relações
profissionais são direitos: EXCETO.

em

pacientes

a)Exercer a enfermagem com liberdade.
b)Aprimorar seus conhecimentos técnicos.
c)Apoiar as iniciativas que visem
aprimoramento profissional.
d)Exercer a profissão com justiça
compromisso.

com

a)Cetoacidose
b)Cetose
c)Síndrome hiperosmolar
d)Hipoclecemia

o
e

10. O Código de Ética de Enfermagem: Das relações
com as organizações da categoria: Analise o
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artigo: Requer em tempo hábil, informações
acerca de normas e convocações; são:
a )Direitos
b)Responsabilidades e Deveres
c)Deveres
d)Proibições

d)Aérea, oro-fecal,fecal,parentérica.
Língua Portuguesa

16. Nas frases abaixo assinale aquela apresenta o
verbo sublinhado está no pretérito imperfeito
do indicativo:

11. São considerados Deveres Disciplinares conforme
o Código de Ética de Enfermagem.

a)Confiei muito no meu amigo.
b) Amanhã estudarei para a prova.
c)No verão eu caminhava todos os dias no
parque.
d)Talvez ele passe no concurso.

a)Facilitar a fiscalização do exercício profissional.
b) Sobrepor o interesse da ciência ao interesse da
pessoa humana.
c)Negar assistência de enfermagem em caso de
urgência ou emergência.
d)Provocar, cooperar ou ser conivente com maus
tratos.

17. Na frase: A menina cujo amigo esteve aqui foi
embora. O pronome sublinhado na frase
apresenta:
a)Pronome relativo.
b)Pronome demonstrativo.
c)Pronome indefinido.
d)Pronome interrogativo.

12. Pode - se elencar níveis de prevenção de doenças.
De acordo com a afirmativa. São prevenções de
amplo alcance e voltadas a coletividade.
a)Prevenção primordial.
b)Prevenção secundária.
c)Prevenção primária.
d)Prevenção terciária.

18. O pronome de tratamento ”Vossa Eminência ”é
usado para:
a)Bispos e sacerdotes.
b)Reitores de universidades.
c)Papa.
d)Cardeais.

13. Dentre as doenças abaixo uma é transmitida
especificamente pelos pássaros.
a)Escabiose
b)Verminose
c)Psitacose
d)Toxoplasmose.

19. Assinale a alternativa correta em que se
encontra o verbo transitivo indireto.
a)Cheguei de viagem hoje de manhã.
b)Maria compartilhou da alegria com os amigos.
c)Paulo responda aos exercícios com atenção.
d)Moro a duzentos metros da praça.

14. São consideradas doenças parasitárias:
a)Malária-febre amarela-leishmaniose.
b)Malária-meningite-febre amarela.
c)Malária-hepatite-febre amarela.
d)Malária-ascariadiase-hepatite.

20. Identifique a frase que está grafada
corretamente de acordo com a pontuação.

15. Os microorganismos para infectarem e causarem
doenças, encontram vias de acesso que são:
a)Aérea ,fecal ,parentérica, sexual.
b)Aérea oro-fecal, parentérica, sexual.
c)Aérea, oro- fecal, fecal, parentérica.

a)Ana ligue, já essa televisão.
b)Que bela flor.
c)Você já fez suas atividades hoje.
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d)Ontem o dia estava muito quente.

c)FTP.
d)WEB.

21. Assinale a alternativa correta na frase em que o
sujeito é indeterminado.

Atualidades

a)A beleza e o poder tirou –lhe a paz.
b)Dizem que passou no vestibular.
c)Choveu ontem á noite.
d)Ficamos alertas diante do vendaval.

26. Em relação ao desenvolvimento urbano
brasileiro, os índios passaram a viver nas
grandes cidades principalmente em:
a)São Paulo- Manaus – Boa Vista – Rio de
Janeiro.
b)Cuiabá – Campo- Grande – Curitiba- Porto
Velho.
c)São Paulo-Rio de Janeiro- Cuiabá – Goiânia.
d)Cuiabá- Belém- Boa Vista-Palmas.

22. Analise a frase : A criança foi brincar no parque
e ficou muito feliz. O substantivo grifado é:
a)Substantivo de dois gêneros.
b)Substantivo sobrecomum.
c)Substantivo de dois números.
d)Substantivo comum.

27. O maior projeto criado no Brasil para
recuperação de patrimônio histórico recebeu o
nome de:

Informática

23. Para transformar as letras de uma palavra em
maiúscula ou minúscula ou vice versa, selecione
a palavra desejada e tecle:

a)Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional.
b)Ministério da Cultura.
c)Programa Monumenta.
d) PAC das Cidades Históricas.

a)Shift+F3.
b) Crtl+F3.
c)Shift+F6.
d)Crtl+F6.

28. Com relação às olimpíadas 2016 é correto
afirmar:

24. Os protocolos de serviço da internet
responsáveis pelo envio e recepção de
mensagens eletrônicas, e-mail são:

a) O Brasil conquistou o direito de sediar as
olimpíadas depois de tentar duas vezes a
candidatura.
b)A decisão da votação ficou entre Paris e Rio de
Janeiro.
c)O Brasil é o segundo país sul- americano a
sediar uma olimpíada.
d)A cidade do Rio de Janeiro venceu a votação
de 66 votos a 32 no dia 2 de outubro de 2009.

a)RFC-TCP.
b)HTTPS-HTML.
c)SMTP-POP.
d)WEB-SSL.
25. É um sistema utilizado na transferência de
arquivos entre dois computadores conectados à
internet.

29. O espaço urbano com continuidade territorial
que em razão de sua população e relevância
política socioeconômica, tem influência nacional
ou sobre uma região. Assinale a correta:

a)SSL.
b)SET.
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a)Cidade Polo.
b)Grande Metrópole.
c)Capitais dos Estados.
d)Metrópole.
30. Nas últimas décadas a expectativa de vida do
brasileiro subiu para:
a)65 anos.
b)74,9 anos.
c)65,9anos.
d)75 anos.
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