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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA 
 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
EDITAL Nº 001/2017 

DATA: 05/03/2017 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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PALHAÇO DE JALECO 
 

Jaqueline Li, Revista Sorria. Disponível em: 

www.revistasorria.com.br/edição/palhaços-de-jaleco.htp. 

  
A platéia se estivesse na arquibancada, 

bateria palmas: Começa! Começa! O palhaço se 
estivesse no picadeiro, entraria girando em 
cambalhota. Só que o cenário é um hospital. Por 
isso, primeiro é o bico do sapato do doutor que 
aparece no quarto. Assim que os pequenos pacientes 
avistam a figura simpática e misteriosa, seus olhos 
brilham de curiosidade. Alguns sorriem de graça. 
Outros escutam a pílula de alegria do médico de 
nariz vermelho com desconfiança. Só no ano 
passado, os 50 palhaços da ONG Doutores da 
Alegria, fizeram 82 mil visitas assim. Um deles é o 
paulista Marcio Douglas, de 36 anos, mais 
conhecidos com Dr. Mané Pereira. Na trupe há sete 
anos, ele conta que entrou na medicina por meio de 
um concurso. “Juntei dois rótulos de margarina, 
escrevi uma carta e fui sorteado”, brinca. Ainda com 
a fantasia, mas falando sério, Marcio revela como é 
o trabalho desses doutores, especialistas em 
besteirologia. 

 
Que especialidade é essa? 
Marcio – Besteriologia é a ciência do 

palhaço-médico. É a adequação da linguagem do 
palhaço ao hospital, uma paródia do ramo científico. 
Brincadeira e alegria ajudam a entender o mundo, 
por isso são fundamentais. Criatividade e improviso 
são instrumentos do besteirólogo.  
 
01 - A ideia principal do texto é? 
a) falar sobre a platéia na arquibancada.  
b) mostrar o trabalho dos Doutores da Alegria. 
c) falar somente sobre o trabalho do Dr. Mané 
Pereira. 
d) explicar o que é besteriologia. 
 
02 - “Só que o cenário é um hospital. Por isso, 
primeiro é o bico do sapato do doutor que 
aparece no quarto”. Podemos afirmar que a 
locução grifada é: 
a) conectivo coesivo.  
b) predicado verbal. 
c) conectivo disfuncional. 
d) é um pronome. 
 
03 - Assinale a alternativa, na qual os termos 
sublinhados na oração abaixo, classificam-se 
morfologicamente seguindo a ordem da exposição 
na oração: 

“Um deles é o paulista Marcio Douglas, de 36 
anos, mais conhecido com Dr. Mané Pereira”. 
a) numeral, adjetivo, verbo, substantivo. 
b) verbo, adjetivo, numeral, substantivo. 
c) numeral, substantivo, verbo, adjetivo. 
d) numeral, verbo, adjetivo, substantivo. 
 
04 - Na oração a seguir entre aspas, “Por isso, 
primeiro é o bico do sapato do doutor que 
aparece no quarto” (linhas 2-3). 
A palavra grifada poderia estar na frase a seguir, 
porém com o significado distinto: “O bico do pato 
é pequeno”. O uso da mesma palavra com sentido 
diferente é possível porque “bico” se trata de: 
a) antônimo.  
b) homônimo. 
c) parônimo. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
05 - A palavra “simpática” recebeu acentuação 
gráfica, obedecendo à norma culta. Assinale a 
alternativa, em que todas as palavras obedecem a 
mesma regra de acentuação da palavra 
“simpática”: 
a) gráfico - júri - límpido. 
b) acústica - você - gráfico. 
c) límpido - sólido - amável. 
d) sólido - límpido - romântico.  
 
06 - Na oração, “Ainda com a fantasia, mas 
falando sério, Marcio revela como é o trabalho 
desses doutores, especialistas em besteirologia”. A 
conjunção grifada na oração acima poderia ser 
substituída sem que se perca o sentido da oração. 
Assinale a alternativa que apresente outra 
conjunção viável para a troca: 
a) porém. 
b) portanto. 
c) ou. 
d) nem. 
 
07 - A empresa que imprime as provas para esse 
concurso utiliza 5 impressoras que funcionando 
8h por dia conseguem imprimir todo o material 
em 4 dias. Se ao final do segundo dia de trabalho 
três das impressoras pararam de funcionar, 
quantos dias as demais impressoras gastarão 
para terminar o serviço? 
a) 5 dias. 
b) 6 dias. 
c) 8 dias. 
d) 10 dias. 
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08 - O paralelepípedo abaixo tem medidas AD = 
5cm; AB = 7cm e AE = 3cm. Se ele for cortado 
por dois planos, um que passa pelos pontos A, E e 
C e outro que passa pelos pontos D, F e G, qual 
será o volume do pedaço que contém o ponto B? 
a) 105cm3. 
b) 52,5cm3. 
c) 35cm3. 
d) 26,25cm3. 
 
 
 
 
 
 
 
09 - A área de um quadrado é igual ao seu lado 
mais 12. Qual é o tamanho de seu lado? 
a) 3. 
b) 4. 
c) 7. 
d) 12. 
 
10 - Um triângulo retângulo tem hipotenusa igual 
a 12cm e um de seus ângulos agudos tem cos α = 
0,6. Qual é a medida de seus dois catetos? 
a) 0,6cm e 0,8cm. 
b) 3cm e 4cm. 
c) 6cm e 8cm. 
d) 7,2cm e 9,6cm. 
 
11 - De acordo com a Agência de Notícias do 
Paraná, o Estado investiu 9 bilhões e 860 milhões 
de reais em educação no ano passado, 15,3% 
mais do que os 8 bilhões e 550 milhões de reais 
aplicados em 2.015. Com isso, o Estado foi o: 
a) 1º do Brasil em volume de recursos destinados 
para a área. 
b) 2º maior do Brasil em volume de recursos 
destinados para a área. 
c) 3º maior do Brasil em volume de recursos 
destinados para a área. 
d) 4º maior do Brasil em volume de recursos 
destinados para a área. 
 
12 - Deputado Federal pelo Paraná que foi 
nomeado por Michel Temer para ocupar a vaga 
de Alexandre de Moraes no Ministério da 
Justiça: 
a) Alex Canziani. 
b) João Arruda. 
c) Luciano Ducci. 
d) Osmar Serraglio. 
 

13 - O número de desempregados no Brasil 
chegou a 12,9 milhões em janeiro deste ano. Estes 
números foram apurados e apresentados por que 
órgão abaixo? 
a) Central Única dos Trabalhadores. 
b) Fundação Getúlio Vargas. 
c) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
d) Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
14 - Os empresários ingleses que chegaram a São 
Paulo em meados da década de 1.920 e 
adquiriram terras no norte do Estado do Paraná 
(onde atualmente se localiza o Município de 
Jussara) tinham a intenção de implantar qual 
cultura agrícola nesta região? 
a) Algodão. 
b) Cana-de-açúcar. 
c) Milho. 
d) Soja. 
 
15 - Os aspectos operacionais em sala de vacinas 
merecem uma atenção especial, pois tratam de 
medidas essenciais para a aplicação de um 
imunobiológico dentro de todos os padrões 
corretos de conservação, armazenagem e 
indicações clínicas. A ordem de colocação das 
vacinas é a seguinte: 
a) Na primeira prateleira devem ser colocadas as 
vacinas contra vírus. 
b) Na segunda prateleira vacinas contra bactérias e 
toxinas e na terceira prateleira os soros. 
c) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
16 - O termômetro de máxima e de mínima é um 
instrumento importante para verificar as 
variações de temperatura ocorridas em 
determinado ambiente em um período pré 
estabelecido. Ele nos fornece alguns tipos de 
informações a saber: 
a) Temperatura mínima atingida (mais frio). 
b) Temperatura máxima atingida (mais quente). 
c) Temperatura no momento de observação. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
17 - O Técnico de Enfermagem exerce atividade 
de nível médio, envolvendo orientação e 
acompanhamento do trabalho de enfermagem em 
grau auxiliar, e participação no planejamento da 
assistência de enfermagem, cabendo-lhe 
especialmente, EXCETO: 
a) Planejamento, organização, coordenação, 
execução e avaliação dos serviços da assistência de 
enfermagem. 
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b) Participar da programação da assistência de 
enfermagem. 
c) Participar da orientação e supervisão do trabalho 
de enfermagem em grau auxiliar. 
d) Participar da equipe de saúde. 
 
18 - O tipo de curativo a ser realizado varia de 
acordo com a natureza, a localização e o tamanho 
da ferida. Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Curativo semioclusivo: este tipo de curativo é 
absorvente, e comumente utilizado em feridas 
cirúrgicas, drenos, feridas exsudativas, absorvendo o 
exsudato e isolando-o da pele adjacente saudável. 
b) Curativo oclusivo: não permite a entrada de ar ou 
fluídos, atua como barreira mecânica, impede a 
perda de fluídos, promove isolamento térmico, veda 
a ferida, a fim de impedir enfisema, e formação de 
crosta. 
c) Curativo compressivo: utilizado para reduzir o 
fluxo sanguíneo, promover a estase e ajudar na 
aproximação das extremidades da lesão. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
19 - Curativos abertos são realizados em 
ferimentos que não há necessidade de serem 
ocluídos, são exemplos de curativos abertos, 
exceto: 
a) Feridas cirúrgicas limpas após 24 horas. 
b) Fendas exsudativas. 
c) Cortes pequenos e suturas. 
d) Escoriações. 
 
20 - A vacina contra hepatite a (vírus inativados) 
– uso pediátrico é uma vacina utilizada para 
prevenir a infecção causada pelo vírus da 
hepatite A. Sua via de administração é: 
a) Via intramuscular. 
b) Via endovenosa. 
c) Via subcutânea. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
21 - A Tríplice viral trata-se de vacina atenuada, 
contendo vírus vivos, sua proteção é para:  
a) Caxumba, hepatite B e rubéola. 
b) Sarampo, rubéola e caxumba.  
c) Sarampo, hepatite B e caxumba. 
d) Rubéola, caxumba e hepatite A. 
 
22 - O que é Antropometria? 
a) É um ramo da antropologia que estuda as medidas 
e dimensões das diversas partes do corpo humano. 
b) É um ramo da antropologia que estuda o peso 
corporal. 

c) É um ramo da antropologia que estuda a 
verificação dos sinais vitais. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
23 - Os sinais vitais dão informações importantes 
sobre funções básicas do corpo: 
a) Pressão arterial, pulso (frequência cardíaca). 
b) Respiração (frequência respiratória). 
c) Temperatura corporal. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
24 - Uretrite é um nome dado a uma série de 
complicações infecciosas que promovem 
a inflamação da uretra. Sua forma de 
contaminação é: 
a) São adquiridas por meio de contato fecal-oral.  
b) Sua forma de contaminação é dada 
principalmente por contato na saliva e pele do 
paciente infectado. 
c) As uretrites gonocócicas e não gonocócicas são 
adquiridas através de relações sexuais com pessoas 
infectadas e do não uso de camisinha. 
d) Todas as alternativas estão corretas.  
 
25 - É uma Infecção Sexualmente Transmissível 
(IST) causada pela bactéria Treponema pallidum. 
Pode apresentar várias manifestações clínicas e 
diferentes estágios (sífilis primária, secundária, 
latente e terciária). Nos estágios primário e 
secundário da infecção, a possibilidade de 
transmissão é maior. Sua forma de contaminação 
pode ser: 
a) Relação sexual sem camisinha com uma pessoa 
infectada. 
b) Através de contato fecal oral. 
c) Da mãe infectada para a criança durante a 
gestação ou o parto. 
d) As alternativas “a” e “c” estão corretas. 
 
26 - Gonorreia e Infecção por Clamídia são IST 
causadas por bactérias 
(Neisseriagonorrhoeae e Clamídia trachomatis, 
respectivamente). Na maioria das vezes estão 
associadas, causando a infecção que atinge os 
órgãos genitais, a garganta e os olhos. Essas 
infecções quando não tratadas, podem causar 
infertilidade (dificuldade para ter filhos), dor 
durante as relações sexuais, gravidez nas 
trompas, entre outros danos à saúde. São sinais e 
sintomas dessas IST, exceto: 
a) Dor ao urinar ou no baixo ventre (pé da barriga), 
corrimento amarelado ou claro, fora da época da 
menstruação, dor ou sangramento durante a relação 
sexual. 
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b) A maioria das mulheres infectadas não 
apresentam sinais e sintomas. 
c) Acinésia, sangramento ao urinar e febre. 
d) Os homens podem apresentar ardor e 
esquentamento ao urinar, podendo haver corrimento 
ou pus, além de dor nos testículos. 
 
27 - A definição da idade gestacional deve ser a 
mais acurada possível. Quando o recém nascido é 
considerado pós termo, é aquele com: 
a) Idade gestacional maior que 42 semanas. 
b) Idade gestacional menor que 37 semanas. 
c) Idade gestacional entre 37 semanas e 41 semanas 
e seis dias. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
28 - Teníase é adquirida através do consumo de 
carne crua ou insuficientemente cozida contendo 
os cisticercos (larvas). O homem é o hospedeiro 
definitivo e consequentemente a principal fonte 
de infecção deste parasita, sendo responsável pela 
transmissão aos animais e a si próprio. São meios 
de prevenção da doença: 
a) Não ingerir carne crua ou insuficientemente 
cozida, ou ainda, proveniente de abate clandestino, 
sem inspeção oficial. 
b) Consumir apenas água tratada, fervida ou de fonte 
segura. 
c) Construir sanitários com fossa séptica. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
29 - A escolha e organização dos métodos de 
desinfecção e esterilização deve ser baseada em 
recomendações de cunho científico e reconhecidas 
a nível nacional e internacional. Para adequada 
escolha nos processos de utilização e tratamento 
dos materiais, estes devem ser divididos nas 
categorias críticos, semicríticos e não 
críticos. Assinale a alternativa correspondente ao 
método Anti sepsia:  
a) Remoção mecânica e/ou química de sujidades em 
geral, (oleosidade, umidade, matéria orgânica, 
poeira, entre outros) de determinado local. 
b) Eliminação de microrganismos da pele, mucosa 
ou tecidos vivos, com auxílio de antisépticos, 
substâncias microbiocidas ou microbiostáticas. 
c) Eliminação de microrganismos, exceto 
esporulados, de materiais ou artigos inanimados, 
através de processo físico ou químico, com auxílio 
de desinfetantes. 
d) Destruição de todos os microrganismos, inclusive 
esporulados, através de processo químico ou físico. 
 

30 - O traumatismo crânio-encefálico constitui a 
principal causa de óbitos e sequelas em pacientes 
politraumatizados. Uma das complicações mais 
comuns aos pacientes vítimas de traumatismo 
crânio-encefálico (TCE) é a infecção, 
principalmente a pulmonar. A assistência de 
enfermagem ao paciente de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), dirige seus esforços no sentido 
de: 
a) Promover, manter e recuperar a saúde. 
b) Prevenir a doença.  
c) Aliviar o sofrimento, procurando assegurar uma 
morte tranquila quando a vida não pode mais ser 
mantida. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 


