
Cargo: Técnico de Enfermagem

Português

1. Baseando-se na tirinha, o personagem Cascão exclama: "Ganhei!" pois:
a) É uma maneira de dizer que ele não toma banho.
b) Ele explica que toma banho durante mais tempo que os outros personagens.
c) Ele é mais esperto que os outros personagens.
d) Trata-se de um personagem extremamente competitivo e não aceita derrotas.

2- Na frase: Chorou um rio de lágrimas, a figura de linguagem é:
a) Metáfora
b) Hipérbole
c) Catacrese
d) Sinestesia

3-Complete: Soube que mais de dez crianças se .......- a participar dos jogos que tu e
ele ......

a) negou – organizou
b) negou – organizastes
c) negaram – organizaste
d) negaram – organizastes

4- “Vou-me embora pra Pasárgada
Lá sou amigo do rei
Lá tenho a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada”
(Manuel Bandeira)
Ao ler esses versos de Manuel Bandeira, pode-se dizer que:

I – O poema reflete a busca do autor para a liberdade.
II – No poema há o entendimento que o autor já viveu em Pasárgada, como se lá
fosse a sua própria morada de outrora
III – O poema ressalta a ideia do poeta de uma fuga para um lugar melhor.
IV – Em Pasárgada, o autor teria a possibilidade de viver aventuras amorosas e a
satisfação de desejos eróticos.
Estão corretos apenas os itens:



a) I e IV.
b) II e III.
c) I e III.
d) I, II, III e IV.

5-Sobre a tirinha abaixo, é correto afirmar que:
a) O vendedor de pipoca se assusta com a simplicidade da garotinha que se
contenta com restos de pipoca.
b) O personagem Cebolinha se mostra machista e mal-educado pedindo a pipoca
antes da colega.
c) Para se compreender o sentido da tirinha, Mauricio de Sousa leva em
consideração que seu leitor já tem conhecimento prévio que a personagem Magali é
conhecida por ser gulosa.
d) Magali é uma menina simples e só irá comer pipoca caso Cebolinha ofereça.

Conhecimentos Gerais

6-O Dia da Mulher ocorreu dia 8 de março. Esta data está no calendário da ONU
desde 1975 e faz alusão a:
a) um incêndio em uma fábrica têxtil de Nova York em 1911.
b) um evento onde foi discutida a igualdade entre os gêneros, a sexualidade e a
saúde da mulher em 1910 na Alemanha.
c) em uma manifestação ocorrida em 1923 no México por mulheres que requeriam
direito ao voto.
d) um evento de 1917, na Rússia, quando houve uma grande manifestação de
mulheres contra o custo de vida e o desemprego.



7. O Brasil inteiro voltou as atenções, no dia 25 de janeiro, para o município de
Brumadinho (MG), região metropolitana de Belo Horizonte. Era início da tarde
quando os meios de comunicação do país começaram a divulgar informações que
uma barragem havia se rompido. Com o rompimento, a lama conseguiu atingir o Rio
Paraopeba, que fica a mais de 5 quilômetros do local da barragem. O rio é um dos
principais afluentes do:
a) Rio Doce.
b) Tietê.
c) Rio Amazonas.
d) São Francisco.

8. No dia 11 de fevereiro, um helicóptero caiu sobre um trecho do Rodoanel que dá
acesso à rodovia Anhanguera, na zona oeste de São Paulo, matando o jornalista e
apresentador:
a) Lauro Jardim.
b) Reinaldo Azevedo.
c) Ricardo Boechat.
d) Fernando Gabeira.

9- Complete:
Oitavo estado mais populoso do país e com a terceira maior taxa de mortes

violentas em 2017 (atrás apenas do Rio Grande do Norte e do Acre), o __________

entrou em crise de segurança pública no início de Janeiro. Foram contabilizados 205
ataques desde o início do ano, em 46 cidades do estado. As facções criminosas
atuavam especialmente no período da noite, incendiando ônibus e atirando em
delegacias, agências bancárias e prédios públicos.
a) Ceará.
b) Paraíba.
c) Pernambuco.
d) Piauí.

10- Qual o nome do padroeiro de Queluz?
a) Nossa Senhora da Luz
b) São João Batista
c) Jesus
d) São Miguel Arcanjo

11- Em que ano Queluz transformou em cidade de interesse turístico?
a)2017
b) 2015
c) 1995
d) 2018

12- Qual vereador promulgou a primeira Lei Orgânica do Município?
a) Laurindo Joaquim da Silva Garcez
b) Altair Carlos Monteiro Prina
c) Fernando Marcondes
d) Francisco Pinto



13- O nome da cidade de Queluz teve origem:
a) No alto da serra bandeirantes avistaram uma clareira de luz e bradaram: Que

luz, dando origem ao nome da cidade.
b) Foi uma homenagem prestada à família reinante, tendo a localidade recebido

o nome do palácio perto de Lisboa, em Portugal.
c) O nome foi sugerido pelo bispo em 1882 em homenagem a Nossa senhora da

Luz
d) Os índios puris em 1880 faziam danças reverenciando a Luz

14- De acordo com a Lei Orgânica do Município de Queluz, as sessões da Câmara,
só poderão ser abertas pelo Presidente da Câmara Municipal ou pelo seu substituto,
com a presença de, no mínimo:
a) metade dos seus membros.
b) 1/4 (um quarto) dos seus membros.
c) 1/3 (um terço) dos seus membros.
d) 90% (noventa por cento) dos seus membros.

15- De acordo com a Lei Orgânica do Município de Queluz, constituem bens do
Município:
a) todas as coisas móveis e imóveis.
b) todas as coisas imóveis e ações.
c) todas as coisas móveis e ações.
d) todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe
pertençam.

Conhecimentos Específicos

16-. Sobre o banho de aspersão com auxílio, é INCORRETO afirmar que:
a) Deve-se perguntar ao paciente sobre a necessidade de utilizar o vaso sanitário.
b) Deve-se testar a temperatura da água na face interna de seu antebraço.
c) Deve-se verificar a necessidade e a possibilidade de higiene do cabelo e do couro
cabeludo e, nos homens a realização da tricotomia facial.
d) Para evitar constrangimentos, o paciente deve ser o responsável por realizar sua
higiene intima que deve ser a primeira a ser realizada.

17- Sobre a higienização das mãos com gel alcoólico, é correto afirmar que:
a) Não é necessário retirar os adornos (anéis, aliança, pulseiras, relógio etc.) tendo
em vista que o gel penetra em orifícios e depois evapora instantaneamente.
b) O álcool gel pode ser utilizado em locais onde não houver disponibilidade de pias,
ou em situações de emergência/urgência nas quais a lavagem das mãos esteja
dificultada.
c) Deve-se retirar o excesso do gel após término do procedimento de higienização
com papel-toalha.
d) Sua aplicação deve ser realizada antes e após qualquer procedimento realizado
em pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento, mesmo que haja
sujidade visível das mãos.



18-. Julgue as seguintes afirmativas sobre a nutrição enteral:
I. É a utilização do trato gastrintestinal para a realização de terapia nutricional.
II. Ocorre por meio da inserção de sondas até o estômago ou no intestino por via
digestiva alta, a partir da sua introdução por via nasal ou oral (raro), ou por estomas
de alimentação, gastrostomias ou jejunostomias.
III. A gastrostomia é indicada como via de acesso prolongada para pacientes com o
trato gastrintestinal com função normal, mas com problemas de deglutição, doenças
graves na orofaringe ou pela dificuldade de manter a sonda por longos períodos,
aumentando o risco de aspiração da dieta.
IV. A jejunostomia é indicada para pacientes com problemas de esôfago ou
estômago, como refluxo gastresofágico importante, hiperemese, pancreatite e outros
que inviabilizem a utilização direta da via gástrica.
São corretas:
a) afirmativas I, III e IV.
b) afirmativas II e IV.
c) afirmativas I, II e III.
d) todas afirmativas.

19- Precauções respiratórias para gotículas devem ser aplicadas aos profissionais
de saúde, durante a assistência a pacientes com infecção, suspeita ou confirmada,
por microrganismos
transmitidos por gotículas e que necessitam de isolamento respiratório, como:
a) meningite meningocócica, rubéola, caxumba.
b) pneumonia, infecção do trato urinário, escabiose.
c) pediculose, abscessos, gastroenterites.
d) difteria, tétano, caxumba.

20-Não se deve aferir a pressão no braço quando houver:
I. punção venosa na fossa cubital, líquidos sendo infundidos.
II. fístula arteriovenosa, mastectomia.
III. lesões de pele no braço (p. ex., queimaduras), plegia e cateterismo.
São corretas:
a) afirmativas I e II.
b) afirmativas I e III.
c) afirmativas II e III.
d) todas afirmativas estão corretas.

21- De modo geral, os modos e tempos de administração de medicamentos
realizados por via intravenosa, podem ser classificados em:
a) Infusão em jato; infusão gota a gota; infusão branda.
b) Infusão ágil; infusão acelerada; infusão compassada.
c) Bolus; infusão rápida; infusão lenta; infusão contínua.
d) Infusão curta; infusão veloz; infusão pausada; infusão vagarosa.

22- Assinale a alternativa INCORRETA sobre a metoclopramida:
a) É indicada para tratamento dos distúrbios da motilidade do trato digestório.
b) Seu nome comercial é Dramin.
c) Em virtude de os dados da farmacocinética desse fármaco evidenciarem
depuração reduzida em neonatos, o risco de sintomas extrapiramidais está
aumentado nessa faixa etária e, portanto, é contraindicada para crianças com menos
de 1 ano.



d) Pode causar sonolência, diminuição do nível de consciência, confusão e
alucinação.

23- Rosuvastatina, sinvastatina e atorvastatina são:
a) Redutores de lipídios.
b) Analgésicos.
c) Precursores da dopamina.
d) Antieméticos.

24- A avaliação do crescimento na rotina da atenção à criança visa:
I. Detectar precocemente o que está afetando o crescimento do paciente para
interferir e obter a sua recuperação.
II. Identificar as variações da normalidade, tranquilizar a criança e a família, evitando
possíveis intervenções prejudiciais.
III. Identificar problemas que não podem ser curados, mas que possam ser
minimizados, e prover apoio ao paciente e à família ao lidar com as dificuldades.
São corretas:
a) apenas afirmativa I.
b) afirmativas I e II.
c) afirmativas II e III.
d) todas afirmativas.

25- Em paciente menor que 01 (um) ano vítima de engasgo porém responsivo deve-
se:
a) abrir a via aérea com hiperextensão da cabeça e tração anterior do queixo e
iniciar compressões torácias.
b) realizar ventilações excessivas a fim de retirar o corpo estranho do sistema
respiratório.
c) aplicar cinco socos nas costas e após cinco compressões torácicas em sequência
rápida até que o objeto seja expelido ou a vítima fique irresponsiva.
d) aplicar pressão rítmica sobre o abdome até que o objeto seja expelido ou a vítima
fique irresponsiva.


