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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 004-2019
CADERNO DE PROVAS
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
NOME:
DOCUMENTO DE IDENTIDADE:

INSTRUÇÕES GERAIS:
1. Esta prova contém 25 (vinte e cinco) questões. Confira-o.
2. A prova terá duração máxima de 3 horas, com início às 9:00 horas e encerramento às
12:00 horas.
3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas,
usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de respostas por erro do
candidato.
5. Esta prova deverá ser devolvida ao fiscal da sala, juntamente com a folha de
respostas, devidamente preenchidos e assinados.
6. Você pode transcrever suas respostas na última folha desta página, denominada
RASCUNHO e a mesma poderá ser destacada e levada pelo candidato.
7. O gabarito e as questões da prova estarão disponíveis no endereço eletrônico
http://www.alvoradademinas.mg.gov.br/, bem como disponibilizados no Quadro
de Avisos disposto no setor de RH, na sede da Prefeitura Municipal de Alvorada de
Minas, a partir das 17 horas do dia 08 de abril de 2019.
8. Preencha corretamente com o seu nome e número de Carteira de Identidade no
espaço indicado pelo fiscal da sala, tanto na folha de questões, quanto na folha de
respostas.

A COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO LHE DESEJA UMA BOA PROVA!
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Controle o colesterol!
Sua saúde agradece
Você já parou para pensar em tudo que o seu coração aguenta? Ele bate mais
forte quando estamos apaixonados, vibra de alegria com uma conquista, fica
apertado quando a tristeza dá as caras e cheio de orgulho quando resolvemos ouvi-lo
e, logo depois, descobrimos que foi a melhor decisão. E, acredite, pior do decepcionálo por uma escolha errada ou feri-lo pelo termino de um relacionamento seu é não
cuidar do seu bem estar físico. Desses baques impostos pela vida – mesmo que
demore um pouco – ele se recupera, mas nem sempre tem a mesma sorte quando
sofre os impactos negativos dos nossos mais hábitos. E entre as maiores ameaças à
saúde do seu amigo do peito está o desequilíbrio das taxas de colesterol –
principalmente na sua versão ruim, o LDL. Apesar de essa substância ser
fundamental para diversos processos do organismo, quando ela circula em excesso
pela corrente sanguínea, é capaz de causar grandes problemas, como o infarto. (...)
(REVISTA PENSE E LEVE. O JEITO MAIS GOSTOSO DE SER SAUDÁVEL. X ano
25, nº 299, junho 2017. Cá entre nós. Editorial. Por Paula Bueno).

1. A palavra/expressão destacada, amplamente reconhecida em se tratando do
coração e que traduz proximidade e efetividade é:

a) Vibra de alegria com uma conquista.
b) Cheio de orgulho quando resolvemos ouvi-lo.
c) Ameaças à saúde do seu amigo do peito.
d) ... ele se recupera, ....

2. No trecho “Ele bate mais forte quando estamos apaixonados, vibra de alegria com
uma conquista, fica apertado quando a tristeza dá as caras e cheio de orgulho
quando resolvemos ouvi-lo....”, identificamos, nos destaques, menções a ações:
a) Humanas atribuídas ao coração.
b) Reprováveis a um órgão do corpo humano.
c) Compatíveis com aquelas realizáveis por um órgão do corpo humano, na
prática.
d) Que levam o coração à exaustão, por isso, pouco recomendáveis.
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3. No texto em questão observam-se acentuadas marcas de informalidade na
linguagem utilizada. Em virtude disso, essa linguagem é:
a) Inadequada uma vez que na escrita não se admitem marcas linguísticas de
informalidade tão acentuadas.
b) Adequada, apesar das marcas de informalidade, o que não interfere na
compreensão da mensagem.
c) Inadequada porque deveria ter sido elaborada numa linguagem mais formal,
já que é dirigido a um público de especialistas.
d) Adequada porque o público a quem se dirige não poderia entender a
mensagem se escrito em registro um pouco mais formal.
4. No texto acima, só não é utilizado recurso de linguístico que proporciona uma
interlocução mais direta com o leitor em:
a) Sua saúde agradece!
b) Você já parou para pensar em tudo que o coração aguenta?
c) E, acredite, pior do que decepciona-lo por ruma escolha errada ou feri-lo pelo
término de um relacionamento....
d) Apesar de essa substancia ser fundamental para diversos processos do
organismo.
5. Na frase: “Por que então não deixar para depois?”, o advérbio depois indica um
tempo:
a) Imediatamente anterior.
b) Imediatamente posterior.
c) Indeterminado no futuro.
d) Precisamente localizado.
6. A frase que NÃO apresenta qualquer forma de superlativação de um adjetivo é:
a) Sou extraordinariamente paciente desde que as coisas sejam feitas do meu
jeito;
b) Veja o meu caso: saí do nada e cheguei à extrema pobreza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
c) O ouro é um metal amarelo ultra apreciado;
d) Uma besteira menor, consciente, pode impedir uma besteira grande pra
cachorro, inconsciente;

7. Assinale a frase em que o adjetivo estiver no grau comparativo:
a) O povo era misérrimo.
b) O funcionário era humílimo, embora fosse muito competente.
c) A partir do fim do ano você estará libérrimo.
d) Este lápis é maior que o seu.

8. Duas palavras do texto que obedecem à mesma regra de acentuação gráfica são:
a) Indébita/também.
b) História/veículo.
c) Crônicas/atribuídos.
d) Calúnia/plágio.

9. A frase em que a grafia da palavra sublinhada está correta é:
a) “O que tiveres de fazer, faze-o depressa.”
b) “Os previlégios devem ser sempre combatidos”.
c) “Derrepente do riso fez-se o pranto”.
d) “Não há no mundo se não um modo de prosperar: roubando”.
10. Para se referir aos chefes dos Poderes Executivos (presidente, governadores e
prefeitos), deve-se usar o pronome de tratamento Vossa:
a) Excelência.
b) Magnificência.
c) Digníssima.
d) Reverendíssima.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Doenças que alteram o fluxo sanguíneo normal podem afetar a distribuição das
células, assim como a dos componentes do sistema imune do corpo. Essas condições
prejudicam a capacidade do organismo, o que dificulta o processo de cicatrização. São
fatores sistêmicos intervenientes do processo de cicatrização, EXCETO:
a) Idade.
b) Nutrição.
c) Medicamentos.
d) Depressão psíquica.

12. A via de administração é o caminho pelo qual um medicamento é levado ao organismo
para exercer o seu efeito. “Injeção que geralmente é feita sem antissepsia para não
interferir na reação da droga, que deve formar uma pequena pápula na pele, cuja
penetração da agulha não deve passar de 2mm (somente o bisel), e que o local indicado é a
face anterior do antebraço e região subescapular. “ Corresponde à via:
a) Subcutânea.
b) Intradérmica.
c) Intraespinhal.
d) Intramuscular.

13. Um adulto de porte médio apresenta uma parada cardiorrespiratória (PCR) durante o
período de trabalho em uma Prefeitura, onde recebe o suporte básico de vida (SBV),
conforme as recomendações da American Heart Association (AHA), 2015. Nessa situação,
ao proceder à ressuscitação cardiopulmonar (RCP) manual, recomenda-se aplicar
compressões torácicas até uma profundidade de:
a) 4,5 cm, no máximo, sendo esse limite de profundidade da compressão necessário,
devido à recomendação de que se deve comprimir com força para que a mesma seja
eficaz.
b) 5 cm, no mínimo, atentando para evitar apoiar-se sobre o tórax da vítima entre as
compressões, a fim de permitir o retorno total da parede do tórax a cada compressão.
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c) 6,5 cm, no mínimo, a fim de estabelecer um fluxo sanguíneo adequado, sem provocar
aumento da pressão intratorácica.
d) 4 cm, no mínimo, objetivando que haja fluxo sanguíneo suficiente para fornecer
oxigênio para o coração e cérebro.

14. Escala neurológica que tem o objetivo de registrar o nível de consciência de uma
pessoa. São avaliados três parâmetros: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora.
Trata-se da escala de:
a) Jouvet.
b) Richter.
c) Braden.
d) Coma de Glasgow.

15. As alterações das funções corporais geralmente se refletem na temperatura do
corpo, na pulsação, na respiração e na pressão arterial, podendo indicar
enfermidades chamadas sinais vitais. Em relação à temperatura corporal, assinale a
alternativa correta.
A) Hipotermia é a temperatura considerada acima do valor normal.
B) A temperatura axilar é considerada a via mais fidedigna quando comparada com a
retal.
C) A temperatura retal é a via mais frequente, porém oferece menor precisão em
relação à oral e axilar.
D) Os locais mais utilizados para a verificação da temperatura são as cavidades oral,
axilar e retal. Em média, considera-se 37°C como temperatura oral normal, sendo a
temperatura axilar 0,6°C mais baixa e a retal 0,6°C mais alta.

16. A terminologia utilizada para respiração facilitada em posição vertical é:
a) Apneia.
b) Ortopneia.
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c) Bradipneia.
d) Taquipneia.
17. Dor fixa no peito que pode variar de fraca a muito forte, sensação de compressão no
peito que geralmente dura cerca de trinta minutos e que se irradia pela mandíbula e/ou
pelos ombros ou braço, acompanhada de suor, náuseas, vômito, tontura, indica a
ocorrência da seguinte doença:
a) Miocardite.
b) Endocardite.
c) Edema agudo de pulmão.
d) Infarto agudo do miocárdio.

18. Para a realização do hemoglicoteste (teste de glicemia capilar) é necessário o uso do
glicosímetro, de fita reagente, agulha ou lanceta para perfuração da pele. Quando uma
amostra de sangue é depositada sobre a fita reagente acoplada ao gicosímetro, este último
apresenta o valor referente ao nível sanguíneo de glicose, que é mostrado no visor em:
a) %.
b) mg/dL.
c) mg/cL.
d) mg/mL.
19. A utilização correta e mais econômica dos processos de limpeza, desinfecção e
esterilização dos materiais é norteada pela classificação dos materiais, segundo o risco
potencial de infecção para o paciente. A desinfecção se trata de um processo:
a) Remoção de sujidade e/ou matéria orgânica nos artigos e superfícies.
b) Eliminação parcial da carga microbiana de artigos e superfícies, tornando-os aptos
para o manuseio.
c) Destruição dos micro-organismos em forma vegetativa, mediante aplicação dos
agentes físicos ou químicos.
d) Destruição de todas as formas de vida microbiana (bactérias nas formas vegetativas e
esporuladas, fungos e vírus), mediante aplicação dos agentes físicos e/ou químicos.
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20. Sobre o eletrocardiograma, um exame utilizado para analisar a condução elétrica no
músculo cardíaco e na detecção de doenças próprias do coração, assinale a afirmativa
correta.
a) O eletrocardiograma padrão contém doze derivações.
b) O sinal elétrico do coração é transcrito em ondas no papel subdividido em
centímetros.
c) Para a obtenção do traçado das derivações precordiais é necessário posicionar todos
os eletrodos no lado esquerdo do tórax.
d) O eletrodo dos membros deve ser posicionado em cada membro de acordo com a
mudança de derivação no equipamento de ECG.

21. A hipertensão arterial específica da gravidez recebe o nome de pré-eclâmpsia e,
geralmente, instala-se a partir da 20ª semana, especialmente no 3º trimestre. A préeclâmpsia, uma forma grave de doença, que põe em risco a vida da mãe e do feto. São
considerados sintomas da eclâmpsia.
a) Hiperglicemia, hematúria e dor lombar.
b) Colúria, tonturas e hipertensão arterial.
c) Dor lombar, hiperglicemia e perda de peso.
d) Hipertensão arterial, proteinúria e convulsão na gestante.

22. Diabetes é uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de
insulina e/ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos,
causando um aumento da glicose (açúcar) no sangue. A hipoglicemia é
caracterizada por um nível baixo de glicose no sangue, geralmente abaixo de 70
mg/dl. São sintomas da hipoglicemia, EXCETO:
a) Irritabilidade, confusão mental e taquicardia.
b) Constipação intestinal, hematúria e dor lombar.
c) Tontura ou vertigem, sonolência e visão embaçada.
d) Tremor, nervosismo e ansiedade, suores e calafrios.
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23. Em uma situação hipotética, há 40 minutos um paciente está recebendo 700 mL
de soro por via endovenosa, sendo infundido a 30 gotas por minutos. Nessa
situação, o tempo restante para finalizar a infusão é de aproximadamente:
a) 5 horas.
b) 6 horas e 15 minutos.
c) 7 horas.
d) 5 horas e 30 minutos.

24. Por determinação do Ministério da Saúde, é necessário a notificação e
investigação imediata de todo caso de Paralisia Flácida Aguda (PFA), que
apresente início súbito, em indivíduos menores de 15 anos, independente da
hipótese diagnóstica de:
a) Raiva Humana.
b) Acidente Vascular Cerebral.
c) Febre de Chikungunya.
d) Poliomelite.

25. Os sinais vitais, provavelmente, são um dos procedimentos que a enfermagem
mais realiza no seu dia a dia. O pulso arterial também compõe os sinais vitais e,
quando se palpa uma artéria, ele é percebido como uma expansão da parede
arterial síncrona com o batimento cardíaco. A expansão é devido à distensão súbita
da parede arterial originada pela ejeção ventricular na aorta e sua transmissão aos
vasos periféricos. Classifica-se como pulso dicrótico, quando:

a)

Se tem a impressão de dois batimentos.

b)

É facilmente palpável por pressão digital.

c)

Os intervalos entre os batimentos são desiguais.

d)

Se exerce uma pressão moderada sobre a artéria e há certa dificuldade de
obliterá-la.

