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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS
CONCURSO PÚBLICO 01/19
Cargo: Técnico de Enfermagem
Leia atentamente o poema Cartas de Meu Avô, escrito por Manuel Bandeira,
poeta brasileiro, para responder às questões de 1 a 3.
Cartas de Meu Avô
A tarde cai, por demais
Erma, úmida e silente...
A chuva, em gotas glaciais,
Chora monotonamente.

E quando anoitece, vou
Lendo, sossegado e só,
As cartas que meu avô
Escrevia a minha avó.

Enternecido sorrio
Do fervor desses carinhos:
É que os conheci velhinhos,
Quando o fogo era já frio.

Cartas de antes do noivado...
Cartas de amor que começa,
Inquieto, maravilhado,
E sem saber o que peça.

Temendo a cada momento
Ofendê-la, desgostá-la,
Quer ler em seu pensamento
E balbucia, não fala...

A mão pálida tremia
Contando o seu grande bem.
Mas, como o dele, batia
Dela o coração também.

A paixão, medrosa dantes,
Cresceu, dominou-o todo.
E as confissões hesitantes
Mudaram logo de modo.

Depois o espinho do ciúme...
A dor... a visão da morte...
Mas, calmado o vento, o lume
Brilhou, mais puro e mais forte.

E eu bendigo, envergonhado,
Esse amor, avô do meu...
Do meu, – fruto sem cuidado
Que ainda verde apodreceu.

O meu semblante está enxuto.
Mas a alma, em gotas mansas,
Chora abismada no luto
Das minhas desesperanças...

E a noite vem, por demais
Erma, úmida e silente...
A chuva, em pingos glaciais,
Cai melancolicamente.

E enquanto anoitece, vou
Lendo, sossegado e só,
As cartas que meu avô
Escrevia a minha avó.

01- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – O poema apresenta dois “tempos narrativos”: há o momento passado,
descrito nas cartas, em que os avós do eu lírico se relacionaram; há o
momento presente da leitura das cartas.
II – A imagem que o eu lírico tinha de seus avós coincidiu com a imagem
construída a partir da leitura das cartas de amor.
III – O conteúdo das cartas revela um amor que se manteve constante. Nas
cartas, o avô enaltece as características da mulher amada, o que representa
um amor idealizado.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a)
b)
c)
d)

Apenas I.
II e III.
I e II.
I e III

02- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – O poema começa e termina com a descrição de situações meteorológicas
no momento em que o eu lírico lia as cartas de amor trocadas por seus avós. É
possível afirmar que existe uma aproximação entre essa descrição do clima e
os sentimentos do eu lírico, pois são elementos que descrevem seu estado
psicológico melancólico.
II – A primeira estrofe reaparece na penúltima estrofe, com sutis modificações.
Os versos “A tarde cai” e “E a noite que vem” trazem uma ideia de fluidez e
continuidade.
III – A figura de linguagem presente nos versos “A chuva, em gotas glaciais, /
Chora monotonamente” é prosopopeia.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a)
b)
c)
d)

Todas.
I e II.
II e III.
Apenas III.

03- A palavra “silente”, presente na primeira estrofe, pode ser substituída, sem
prejuízo semântico, por:
a) Lúgubre.
b) Silenciosa.
a) Solitária.
b) Soturna.
Leia atentamente a tirinha do garotinho Calvin a seguir para responder às
questões 4 e 5:

04. Leia as afirmações a seguir:
I – No primeiro quadrinho, Calvin demostra entusiasmo com a conquista de
uma borboleta.
II – A fala de Haroldo, no segundo quadrinho, discorre sobre arco-íris e não
possui relação com o assunto apresentado por Calvin, no primeiro quadrinho.
III – A tirinha leva o leitor a refletir sobre a ação do homem em relação à
liberdade dos animais.
É (São) incorreta(s) a(s) afirmativa(s):
a) I e III.
b) Apenas III.
c) I e II.
d) Apenas II.
05- Assinale a alternativa incorreta:
a) No primeiro quadrinho, o verbo “olha” está no imperativo.
b) O plural da palavra “arco-íris” é “arco-íris”.
c) No segundo quadrinho, Haroldo apresenta um exemplo de oração
subordinada adverbial, que exprime uma condição.
d) A fala de Haroldo, no segundo quadrinho, não está de acordo com a
norma culta.
06- A alternativa cujos termos em destaque não são exemplos de termos
integrantes da oração é:
a) Este bilhete foi escrito por mim.
b) O menino que conheci mês passado está viajando.
c) Trouxe os pratos de bambu.
d) Frederico estava consciente de tudo.
07- Assinale a alternativa em que ocorre um exemplo de advérbio superlativo
sintético:
a) Pedro é inteligentíssimo.
b) Cristiane sabe mais que Fernando.
c) Viviane é menos rica que Alfredo.
d) Renato fala altíssimo.
08- Assinale a alternativa correta, segundo a norma culta da Língua
Portuguesa:
a) Pedi que ele entregasse tudo a você.
b) Sinto-me aliviado se você disser tudo a ele.
c) O voto será computado quando você aperta o botão.
d) Se você resolvesse o enigma, ganhará um prêmio.
09- Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta da Língua
Portuguesa:
a) É necessário várias medidas socioeducativas.
b) É permitido entrada de crianças.
c) Nós mesmo faremos isso.
d) Segue incluso os documentos solicitados.

10-São obrigatoriamente acentuadas as palavras:
a) inicio, inclui-lo, lampada.
b) benção, porem, beija-la.
c) papeis, intervem, polen.
d) saida, vigilia, principio.
Conhecimento Legislativo
11- De acordo com a Constituição Federal: Art. 196. A saúde é direito de todos
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua:
a) melhoria, progresso e impulsão.
b) custódia, preservação e defesa.
c) cura, regeneração e melhoria.
d) promoção, proteção e recuperação.
12- De acordo com a Constituição Federal, é INCORRETO afirmar que:
a) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e
controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e,
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
b) A destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às
instituições privadas com fins lucrativos deverá ser realizada quando houver
solicitação por parte da instituição.
c) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos
da lei: controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse
para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
d) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as
seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de
governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da
comunidade.
13- De acordo com a Lei 8080/90, Art. 3o Os níveis de saúde expressam a
organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico,
o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Parágrafo único.
Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo
anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bemestar:
a) espiritual, organizacional e intelectual.
b) cognitivo, corpóreo e atlético.
c) físico, mental e social.
d) emocional, psíquico e comunitário.

14-De acordo com a Lei 8142/90 assinale a alternativa INCORRETA sobre a
Conferência e Conselho de Saúde:
a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação
dos vários segmentos sociais.
b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho
Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação
no Conselho Nacional de Saúde.
c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será
paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização
e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo
respectivo conselho.
15- De acordo com a Portaria nº 648/GM/2006, são características do processo
de trabalho das equipes de Atenção Básica:
I - definição do território de atuação das UBS;
II - programação e implementação das atividades, com a priorização de
solução dos problemas de saúde mais freqüentes, considerando a
responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea;
III - desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo de
saúdedoença da população e ampliar o controle social na defesa da qualidade
de vida;
IV - desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores
de risco comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de
prevenir o aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis.
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas III e IV.
c) afirmativas II, III e IV.
d) todas afirmativas.
16- De acordo com a Portaria nº 648/GM/2006, promover a mobilização e a
participação da comunidade, buscando efetivar o controle social é atribuição de
qual(is) profissional(is) das equipes de saúde da família?
a) auxiliar e técnico de enfermagem.
b) agente comunitário de saúde.
c) médico.
d) todos profissionais.
17- De acordo com a Portaria GM nº 154/2008 assinale a alternativa
INCORRETA sobre os NASF:
a) São constituídos por equipes compostas por profissionais de diferentes
áreas de conhecimento.
b) Devem atuar de forma integrada à rede de serviços de saúde, a partir das
demandas identificadas no trabalho conjunto com as equipes Saúde da
Família.
c) Tem dentre seus objetivos o de reduzir a abrangência e o escopo das ações
da atenção básica.

d) Devem buscar instituir a plena integralidade do cuidado físico e mental aos
usuários do SUS por intermédio da qualificação e complementaridade do
trabalho das Equipes Saúde da Família - ESF.
18- No Pacto pela Vida, articular e promover os diversos programas de
promoção de atividade física já existentes e apoiar a criação de outros e
promover medidas concretas pelo hábito da alimentação saudável, fazem parte
de qual das prioridades pactuadas?
a) Fortalecimento da Atenção Básica.
b) Promoção da Saúde.
c) Redução da mortalidade infantil e materna.
d) Controle do câncer de colo de útero e de mama.
19- Sobre a universalização como princípio do SUS:
a) A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado
assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser
garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação, ou
outras características sociais ou pessoais.
b) Objetiva diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem
direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades
distintas.
c) Considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas
necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a
promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação.
d) Faz com que os serviços sejam organizados em níveis crescentes de
complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica.
20. O Sistema Único de Saúde começou a ser implantado por meio de uma
estratégia que buscou dar caráter universal à cobertura das ações de saúde,
até então proporcionada pelo __________ apenas para os seus beneficiários.
Completa corretamente a lacuna:
a) Ministério da Saúde.
b) ISS.
c) ICMS.
d) INAMPS.
Conhecimentos Gerais:
21-A Flip – Festa Literária Internacional de Paraty é uma celebração da
literatura, mas sua ação se estende a outros campos culturais. A Flip atua junto
à cidade que a abriga e lança pontes com a comunidade internacional de
escritores. Qual a autora homenageado pela Flip em 2020, que está recebendo
muitas críticas?
a) Elizabeth Bishop
b) Lygia Fagundes Teles
c) Raquel Queiroz
d) Hilda Hilst

22- 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros sofrem com a
Síndrome de Burnout. Segundo o Ministério da Fazenda, só em 2017, cerca de
179 mil trabalhadores no Brasil foram afastados de suas atividades. A
síndrome refere-se a:
a) Esgotamento físico e mental relacionado ao trabalho.
b) Ansiedade relacionada ao futuro do País.
c) Transtornos osteo-musculares.
d) Luto com morte de familiares.
23-A Força Aérea do (a) __________ anunciou nesta terça-feira (10/12/19) ter
perdido "o contato via rádio" com um avião militar C130, que levava 38 pessoas
a bordo. Ele decolou de Punta Arenas, sul do país, para uma base na Antártica.
Preenche corretamente a lacuna:
a) Bolívia.
b) Chile.
c) Colômbia.
d) Argentina.
24-Marie Fredriksson, a cantora sueca que ficou conhecida como a voz do
Roxette, morreu dia 09 de dezembro de 2019, aos 61 anos de idade. A
musicista lutava desde 2002 contra:
a) Um câncer no cérebro.
b) Fibromialgia.
c) Depressão.
d) Câncer de pâncreas.
25-Os Jogos Olímpicos de 2020 será realizado na:
a) França
b) Estados Unidos
c) África
d) Japão
26- Complete: Segundo o artigo 68º, da Lei Orgânica de Lavrinhas, o Prefeito
e o Vice-Prefeito não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se
do Município, _______________, sob pena de perda do mandato.
a) Por período superior a 05 (cinco) dias.
b) Por período superior a 10 (dez) dias.
c) Por período superior a 15 (quinze) dias.
d) Por período superior a 20 (vinte) dias.
27- Artigo 165º da Lei Orgânica: A ação do Município no campo da assistência
social objetivara:
I – A integração do indivíduo ao mercado de trabalho e no meio social;
II – O amparo à velhice e a criança abandonada;
III – A integração das comunidades carentes.
IV- O tratamento dos dependentes químicos do município.
São corretas:
a) I e II
b) I e III
c) I, II, III
d) I, II, III e IV

28- Lavrinhas foi inserida no mapa do Turismo Brasileiro em:
a) 2015
b) 2017
c) 2018
d) 2019
29- Sobre Lavrinhas assinale a alternativa incorreta:
a) Lavrinhas conta hoje com sete bairros assim desenvolvidos: Centro,
Pinheiros, Capela do Jacu, Jardim Mavisou e Village Campestre e ainda uma
vasta zona rural onde se encontram os bairros Retiro dos Barbosa e Rio Claro.
b) Localiza-se no estado de São Paulo, na região administrativa de São José
dos Campos, no Vale do Paraíba Paulista, integrando o Circuito turístico
“Caminhos do Rio Paraíba”
c) Faz parte de duas importantes rotas, a Rota Franciscana (Religiosa – rota
equilíbrio – Frei Galvão) e Estrada Real (maior rota turística do país. São mais
de 1.630km de extensão, passando por Minas Gerais, Rio de Janeiro e São
Paulo).
d) Possui uma área total de quase 167 Km² e delimita-se com os municípios de
Cruzeiro, Queluz e Silveiras, no estado de São Paulo e a cidade de
Paraisópolis, no estado de Minas Gerais.
30- Complete: O município de Lavrinhas teve origem no povoado fundado por
Honório Fidélis do Espírito Santo e Manoel Novaes da Cruz, em 1828, em torno
da Capela de São Francisco de Paula, na localidade denominada Pinheiros.
Este povoado levou inicialmente o nome de São Francisco de Paula dos
Pinheiros e pertencia ao antigo território de______________.
a) Queluz
b) Cruzeiro
c) Areias
d) Pinheiros
Conhecimentos Específicos
31- Julgue as seguintes afirmativas:
I. Pacientes com nomes iguais ou semelhantes, quando internados no mesmo
quarto, são fonte provável de incidentes relativos à troca de medicamentos,
exames, procedimentos cirúrgicos, troca de informações na passagem de
plantão ou mesmo troca de bebês em maternidades.
II. Os erros de medicação (EM) e as reações adversas a medicamentos (RAM)
estão entre as falhas mais frequentes nos cuidados em saúde e é importante
destacar que estas situações, muitas vezes, poderiam ter sido evitadas nas
três principais fases do processo de medicação – prescrição, dispensação e
administração, as quais envolvem ações multiprofissionais de equipes médicas,
de enfermagem e farmacêuticas.
III. Entre os pacientes idosos hospitalizados ou em cuidados domiciliares, as
quedas estão entre as causas mais comuns de injúrias, provocando traumas
teciduais, fraturas e até mesmo a morte.
IV. A lesão por pressão tem sido concebida como um evento que possui uma
natureza multicausal relacionada às condições clínicas, nutricionais e sócio
demográficas dos pacientes.

São corretas:
a) afirmativas I e III.
b) afirmativas II e IV.
c) afirmativas I, III e IV.
d) todas afirmativas.
32-Assinale a alternativa INCORRETA sobre a lavagem das mãos:
a) A higienização das mãos é a medida individual mais complexa e mais
dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à
assistência à saúde.
b) Os produtos de higienização das mãos quando usados de forma
inapropriada também podem ser fontes de bactérias multirresistentes.
c) As preparações alcoólicas não são apropriadas quando as mãos estiverem
visivelmente sujas ou contaminadas com material protéico.
d) A clorexidina apresenta boa atividade contra bactérias Gram-positivas,
menor atividade contra bactérias Gram-negativas e fungos, mínima atividade
contra micobactéria e não é esporicida.
33- A úlcera venosa:
a) É de progressão rápida, apresenta-se com bordas infiltradas e leito (base)
esbranquiçada.
b) Sua localização mais freqüente é a região perimaleolar medial e terço distal
da perna. Em geral, surge após trauma e, muitas vezes, é precedida por
episódio de erisipela, celulite ou eczema de estase.
c)
É produzida pela desnutrição cutânea por insuficiência arterial
(arterosclerose).
d) É uma área de trauma tecidual causada por pressão contínua e prolongada,
excedendo a pressão capilar normal, aplicada à pele e aos tecidos adjacentes,
provocando uma isquemia que pode levar à morte celular.
34- Sobre a aspiração das vias respiratórias:
a) As aspirações orofaríngeas e nasofaríngeas não são indicadas para
pacientes com dificuldade para tossir ou expelir secreções.
b) As vias respiratórias inferiores devem ser aspiradas antes das superiores,
pois, ao aspirar o tubo, o reflexo da deglutição é estimulado e boa parte da
secreção que estava acumulada na parte superior do balonete acaba
escorrendo para dentro dos brônquios.
c) Durante a aspiração das vias aéreas, lesão nas mucosas (narinas, faringe e
cavidade bucal) e vômitos são considerados riscos assistenciais.
d) Deve ser realizada, preferencialmente, com o paciente em decubito dorsal
para evitar broncoaspiração.
35- Durante a verificação da pressão arterial nos membros superiores de um
paciente adulto, é INCORRETO afirmar que:
a) O manguito deve ser colocado acima da fossa cubital, cerca de 2 a 3 cm.
b) O braço deve ser posicionado na altura do coração, apoiado com a palma da
mão voltada para baixo e o cotovelo ligeiramente fletido.
c) O paciente deve ser mantido em repouso pelo menos cinco minutos em
ambiente calmo antes de medir a pressão arterial.
d) Para pacientes em precaução de contato, é recomendado manter um
aparelho de pressão exclusivo.

36- O cateter venoso deve ser introduzido na pele:
a) com o bisel voltado para cima, em um ângulo aproximado de 30º a 45º.
b) com o bisel voltado para baixo, em um ângulo aproximado de 15º.
c) com o bisel voltado para cima, em um ângulo aproximado de 15º.
d) com o bisel voltado para baixo, em um ângulo aproximado de 30º a 45º.
37- 1 ml equivale a:
a) 10 gotas = 20 microgotas
b) 20 gotas = 60 microgotas
c) 30 gotas = 70 microgotas
d) 40 gotas = 60 microgotas
38- Aplicar várias vacinas ao mesmo tempo:
a) Não causa aumento de efeitos adversos.
b) Sobrecarrega o sistema imunológico não levando à efetividade vacinal.
c) Causa aumento de eventos adversos apenas sobre o sistema imunológico
das crianças.
d) Causa reações vacinais graves de saúde.
39- São exemplos de medicações anti-histamínicas:
a) fenofibrato e ciprofibrato.
b) biperideno e levodopa.
c) maleato de dexclorfeniramina e prometazina.
d) budesonida e fluticazona.
40- Julgue as seguintes afirmativas sobre doenças infecciosas e parasitárias:
I. A Parotidite infeccionada é uma doença bacteriana crônica, caracterizada por
febre e aumento de volume de uma ou mais glândulas salivares, geralmente a
parótida e, às vezes, glândulas sublinguais ou submandibulares.
II. A transmissão da raiva ocorre pela inoculação do vírus contido na saliva do
animal infectado, principalmente pela mordedura e, mais raramente, pela
arranhadura e/ou lambedura de mucosas. O vírus penetra no organismo,
multiplica-se no ponto de inoculação, atinge o sistema nervoso periférico e,
posteriormente, o sistema nervoso central.
III. O exantema característico do sarampo é maculopapular, de cor
esbranquiçada, com distribuição em sentido céfalo-caudal, que surge na região
de tronco. De 2 a 3 dias depois, estende-se a face, persistindo por 5 - 6 dias.
IV. A transmissão da Sífilis Adquirida é sexual, na área genitoanal, na quase
totalidade dos casos. Na Sífilis Congênita, há infecção fetal via hematogênica,
em qualquer fase gestacional ou estágio clínico da doença materna. A
transmissão por transfusão sanguínea é rara nos dias atuais.
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas II e IV.
c) afirmativas II, III e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.

