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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 003-2022 

CADERNO DE PROVAS 

CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM 

NOME: 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE:  

 

INSTRUÇÕES GERAIS: 

1. Esta prova contém 25 (vinte e cinco) questões. Confira-a. 

2. A prova terá duração máxima de 4 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 13horas do dia 14 de março de 2022. 

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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alvoradademinas.mg.gov.br/
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I – LEIA O TEXTO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES A ELE REFERENTES.  

A delicada cesariana feita em bebê para retirar feto “gêmeo”.  

Mônica Veja estava no sétimo mês de gestação quando o médico notou algo muito raro em um 
exame de ultrassom. As imagens mostravam dois cordões umbilicais, mas Mônica não estava 
grávida de gêmeos. Era sua própria bebê, Itzamara, que carregava um feto no abdômen. O feto 
carregando um feto foi identificado em Barranquilla, na Colômbia. Especialistas calculam que a 
probabilidade desse tipo raro de gravidez é de uma a cada 500 mil nascimentos. O cirurgião 
Miguel Parra contou à Rádio Caracol que esse fenômeno é conhecido como fetus in fetu e, se não 
for identificado a tempo, pode colocar em risco a gravidez. O médico explica que o irmão gêmeo 
se desenvolve dentro do outro, em vez de crescer no útero da mãe. Esse tipo de gravidez 
normalmente é gerada a partir de um único zigoto, formado por um óvulo a um espermatozoide.   

(Fonte adaptada. https//g1.globo.com. Acesso em 05 de julho de 2019). 
 
1. Assinale a alternativa em que o tempo destacado exerce corretamente função de sujeito da 
oração:  
a) “Mónica Vega estava no sétimo mês de gestação...” (linha 1). 
b) “As imagens mostravam dois cordões umbilicais, [...]” (linha 2).  
c) “O feto carregando um feto [...]” (linha 4).  
d) “O médico explica que o irmão gêmeo se desenvolve dentro do outro, [...]” (linha 8). 
 
2. É correto afirmar que o termo “normalmente” (linha 09) exerce função morfológica de:  
a) Advérbio.  
b) Preposição.  
c) Pronome.  
d) Conjunção.  
 
3. Se o verbo “estava” (linha 1) fosse conjugado na primeira pessoa do plural do pretérito mais-
que-perfeito do indicativo, a alternativa correta seria:  
a) Estávamos.  
b) Estivera.  
c) Estivéramos.  
d) Estaremos.  
 
4. Assinale a alternativa correta com base na regra gramatical de acentuação da palavra 
“sétimo” (linha 1):  
a) Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas.  
b) Acentua-se a sílaba tônica dos vocábulos paroxítonos terminados em “s”.  
c) Acentuam-se os vocábulos paroxítonos terminados em “l, n, r, x, s”.  
d) Acentuam-se os vocábulos oxítonos terminados em “a, o”, seguidos ou não de “s”.  
 

5. Passando a oração “...calço a meia furada.” para a voz passiva, temos, sem prejuízo do 
sentido: 
a) Tenho calçado a meia furada.  
b) A meia furada foi calçada.  
c) A meia furada é calçada por mim.  
d) A meia furada calçou-se.  
 
6. Assinale a oração em que a concordância verbal está incorreta.  
a) “Assim como todos, nós sabemos a dor de uma saudade”.  
b) “Nenhum de nós sabemos”...  
c) “Quantos dentre vós tomareis parte da passeata?”  
d) “Qual de nós pode ser acusado de traição?” 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
7. O Brasil possui: 
a) 20 capitais ao todo nos Estados e o Distrito Federal.  
b) 25 capitais ao todo.  
c) 27 capitais. Elas estão distribuídas em 26 Estados mais o Distrito Federal.  
d) 30 capitais ao todo. 

 
8. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira (13/01/2020), com os investidores atentos à 
assinatura do esperado acordo comercial inicial entre Estados Unidos e China. Assinale o país 
que utiliza o dólar como moeda própria:  
a) China.  
b) Brasil.  
c) Argentina.  
d) Estados Unidos. 
 
9.Qual o nome do brasileiro conhecido como "O Pai da Aviação"? 
a)Carlos Barbosa Dumont.  
b)Castro Alves Dumont.  
c)Alberto Santos Dumont.  
d)Nenhuma das alternativas. 
 
10.Configuram atos de improbidade administrativa, previstos na Lei nº 8.429/1992, aqueles 
que: 
a) causam prejuízo ao erário. 
b) impedem o ingresso de grevistas nos prédios públicos. 
c) geram danos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
d) melhoram o patrimônio público. 
 
11.De acordo com o Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção 
Primária à Saúde, é considerado, dentre outros, um sintoma da Síndrome Respiratória Aguda 
Grave – SRA, o indivíduo de qualquer idade que apresente Saturação de SpO2 menor que: 
a) 99% em ar ambiente. 
b) 97% em ar ambiente. 
c) 95% em ar ambiente. 
d) 90% em ar ambiente 
 
12.A história da vacina se iniciou no século XVIII, quando o médico inglês, Edward Jenner, 
utilizou a vacina para prevenir a contaminação por varíola, uma doença viral extremamente 
grave. Assinale, a seguir, a vacina que previne as formas graves de tuberculose, principalmente 
miliar e meníngea, sendo sua dosagem única. 
a) BCG. 
b) Poliomielite. 
c) Pentavalente. 

d) Rotavírus Humano. 
 
13. A laringe é continuada por qual órgão? 
a) coração 
b)traqueia 
c)pulmões 
d) intestino delgado 
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14.A administração da vacina BCG deve ser adiada quando a criança apresentar peso inferior 
a: 
a) 1,5 kg. 
b) 2,0 kg. 
c) 2,5 kg. 
d) 3,0 kg.  
 
15. Para realização de procedimentos cirúrgicos, recomenda-se a utilização de luvas de: 
a) Borracha. 
b) Látex estéril. 
c) Vinil. 
d) Borracha nitrílica. 
 
16. Uma mãe levou seu filho à Unidade Básica de Saúde para serem administradas as vacinas 
Meningocócica C e Pneumocócica 10V. Sobre as vias de administração destas vacinas, é correto 
afirmar que:  
a) Ambas as vacinas são administradas através da via intramuscular.  
b) A vacina Meningocócica C deve ser administrada através da via subcutânea.  
c) Ambas as vacinas devem ser administradas através da via subcutânea.  
d) A vacina Pneumocócica 10V deve ser administrada através da via subcutânea. 
 
17. Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é correto afirmar que:  
a) A fiscalização de exercício profissional é de inteira responsabilidade dos Conselhos Regionais 
de medicina.  
b) É permitido delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de enfermagem ou 
de saúde, que não seja enfermeiro, quando necessário.  
c) É permitido executar e determinar a execução de atos contrários ao Código de Ética e às demais 
normas que regulam o exercício da Enfermagem, desde que receba ordem superior.  
d) Cabe ao profissional de Enfermagem prestar informações, escritas e verbais, completas e 
fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência.  
 
18. Considere a técnica de remoção dos tecidos inviáveis por meio de mecanismo autolítico, 
enzimático, mecânico ou cirúrgico e assinale a alternativa correta. 
a) curativo 
b) enxerto 
c) fixação 
d) debridamento 
 
19. Considere o seguinte trecho da lei que regulamenta a prática da enfermagem: “[...] exerce 
as atividades de nível médio, envolvendo orientações e acompanhamento do trabalho de 
enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência”. Qual é categoria 
profissional descrita nesse trecho?  
a) Enfermeiro.  
b) Técnico de enfermagem.  
c) Auxiliar de enfermagem.  
d) Parteira 
 
20. M.J, 55 anos, sexo feminino buscou uma Unidade de Saúde com queixas de tremores, 
tontura, sudorese, taquicardia, fome, cefaleia e uma sensação desagradável de apreensão. 
Informa que, por indicação de um educador físico, iniciou um programa de atividade física há 
alguns dias e faz uso de hipoglicemiante oral (sulfonilureia). Diante do quadro apresentado, 
foi solicitado ao técnico de enfermagem que realizasse o teste de glicemia capilar. O resultado 
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do exame apresentou glicemia≤ 59 ml/dl. Como o técnico de enfermagem deve descrever esse 
resultado? 
a) A paciente apresenta hiperglicemia. 
b) A paciente apresenta hiponatremia. 
c) A paciente apresenta glicemia dentro dos padrões de normalidade. 
d) A paciente apresenta hipoglicemia. 
 
21. O processo de destruir todas as formas de vida microbianas que possam contaminar 
materiais e objetos, como vírus, bactérias, fungos e outros, por meio da utilização de agentes 
químicos ou físicos, denomina-se: 
a) Limpeza. 
b) Esterilização. 
c) Infecção. 
d) Imunização. . 
 
22. Segundo Igra e Irwin (1996), o termo risk-taking (correr riscos) tem sido usado para ligar, 
conceitualmente, um conjunto de comportamentos prejudiciais à saúde, como por exemplo, 
“comportamentos sexuais de risco”. Qual das alternativas abaixo é exemplo dessa prática em 
atividade de educação em saúde? 
a) Orientação sobre o uso de preservativos 
b) Exposição de filmes sobre parto e puerpério 
c) Fornecimento de repelentes 
d) Palestra sobre amamentação 
 
23. Prefeitura de Curitiba/PR - Técnico em enfermagem) - O leite materno é um alimento 
completo que atende a todas as necessidades do organismo da criança e a protege contra 
infecções. Sabe-se que no período de amamentação não é necessário nenhum tipo de 
complementação, nem mesmo água. Assinale a alternativa que corresponde ao tempo em que 
a criança deve ser alimentada exclusivamente no seio materno. 
a) 3 meses de idade. 
b) 6 meses de idade. 
c) 9 meses de idade. 
d) 12 meses de idade. 
 
24. A vacina tetra viral confere proteção as seguintes doenças: 
a) Difteria, Tétano, Poliomielite, Influenza. 
b) Hepatite A, Hepatite B, Pneumonia, Tétano. 
c) Meningite, Febre amarela, HPV, Tuberculose. 
d) Sarampo, Caxumba, Rubéola, Varicela. 
 
25. O técnico em enfermagem pode orientar as mães de crianças pequenas sobre a importância 
de colocar proteções nas escadas e janelas e proteja os cantos dos móveis devido ao risco de: 
a) Sufocação. 
b) Queimaduras. 
c) Afogamentos. 
d) Quedas 
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GABARITO 
 
 
 

1 A 

2 A 

3 C 

4 A 

5 C 

6 B 

7 C 

8 D 

9 C 

10 A 

11 C 

12 A 

13 B 

14 D 

15 B 

16 A 

17 D 

18 D 

19 B 

20 D 

21 B 

22 A 

23 B 

24 D 

25 D 

 


