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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS
Processo seletivo 01/20019
Função: Técnico em Enfermagem
Português
Epigrama 11
A ventania misteriosa
Passou na árvore cor-de-rosa,
E sacudiu-a como um véu,
Um largo véu, na sua mão.
Foram-se os pássaros para o céu
Mas as flores ficaram no chão
(Cecília Meireles)
1- Sobre o poema acima podemos observar:
I. A ventania misteriosa é usada simbolicamente no poema.
II. Árvore cor-de-rosa, outro símbolo, na verdade representa “uma vida feliz”
III. É uma metáfora, uma reflexão sobre algumas experiências difíceis da vida
humana
IV. O tempo verbal predominante no poema é o pretérito perfeito.
Estão corretas:
a) I e II
b) I e III
c) I. III e IV
d) I,II,III e IV
2-Assinale a afirmativa onde a grafia de palavras compostas com advérbios
bem e mal está correta:
a) mal-cheiroso; bem-feitor; bem-educado.
b) mal-visto; bem-quisto; bendito.
c) malencarado; malhumorado; bem-estar.
d) malcriado; bem-vindo; mal-humorado.
3-Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Sem mim não teriam resolvido o problema.
b) Não vá sem eu.
c) Saíram de casa sem eu perceber.
d) Sem eu saber, todos tinham ido ao cinema.

4-Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas,
respectivamente:
Ele veio ___ serviço.
Chegamos __ uma boa conclusão.
Comparecerem perante __ justiça.
Trouxe uma mensagem __ V.Sa.
a) a; a; a; a.
b) a; à; a; à.
c) à; à; a; a.
d) à; à; à; à.
5-Todas as orações abaixo são sem sujeito; EXCETO:
a) Há dois alunos em sala.
b) Choveu muito ontem.
c) Falaram de você.
d) Basta de reclamações.
Conhecimentos Gerais:
6- A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal,
II - do Prefeito Municipal,
III - de iniciativa popular;
Está correto em:
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) I, II, III
7- A iniciativa das Leis que versem sobre:
I - regime jurídico dos servidores;
II - criação de cargos, empregos e funções na Administração direta e
autárquica do Município ou aumento de sua remuneração,
III - orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual;
IV - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta do
Município
É competência:
a) Da Vereança
b) Da Câmara Municipal
c) Do Prefeito
d) Secretários Municipais

8- A Assembleia Legislativa aprovou em fevereiro de 2019, o projeto de Lei que
torna Lavrinhas MIT, junto a outros 42 municípios que aguardavam desde
2018, completando os 140 municípios que receberão mais de R$ 600 mil por
ano, para serem investidos em:
a) Saúde
b) Turismo
c) Educação
d) Habitação
9-A Prefeitura de Lavrinhas, irá realizar a I Revisão do Plano Municipal
Integrado de Saneamento Básico da cidade, que irá ocorrer no dia 27 de maio
de 2019.Este projeto contempla. Prioritariamente os Serviços de :
a)
b)
c)
d)

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Saúde
Educação Infantil
Educação Superior

10-Lavrinhas pertence a:
a) Microrregião de Cruzeiro
b) Microrregião de Guaratinguetá
c) Microrregião de Cachoeira Paulista
d) Microrregião de Queluz

Conhecimentos Específicos:
11 Sobre o curativo com gaze umedecida em solução fisiológica, é
INCORRETO afirmar que:
a) Mantém a umidade na úlcera, favorece a formação de tecido de granulação.
b) Amolece os tecidos desvitalizados.
c) Estimula o desbridamento autolítico.
d) Não absorve exsudato.
12. São materiais biológicos com risco de transmissão do HIV, em caso de
exposição, EXCETO:
a) Líquido aminiótico, sangue.
b) Líquor, sêmen.
c) Líquido articular, fluidos vaginais.
d) Secreções nasais, leite materno.

13. Sobre a higienização da cavidade oral do paciente acamado, julgue as
seguintes afirmativas:
I. Não é correto estimular que próprio paciente realize sua higiene oral pois ele
encontra-se acamado com dificuldade para realizar tal procedimento.
II. Pacientes com plaquetopenia e/ou em uso de anticoagulantes precisam ser
submetidos à higiene oral cuidadosa para evitar sangramentos.
III. Em pacientes com dificuldades de deglutição e/ou de cuspir, deve-se
promover a aspiração orofaríngea durante a realização da higiene oral.
IV. A broncoaspiração é um risco assistencial do procedimento.
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas II, III e IV.
c) afirmativas I e III.
d) todas afirmativas estão corretas.
14. Sobre vacinas, é correto afirmar que:
a) As vacinas têm vários efeitos colaterais prejudiciais e de longo prazo que
ainda são desconhecidos. A vacinação pode ser até fatal.
b) As doenças evitáveis por vacinas estão quase erradicadas no Brasil, por isso
não há razão para vacinar-se.
c) Aplicar mais de uma vacina ao mesmo tempo em uma criança pode
aumentar o risco de eventos adversos prejudiciais, que podem sobrecarregar
seu sistema imunológico.
d) Não há relação causal entre a administração de vacinas e a síndrome da
morte súbita infantil (SMSI), também conhecida como síndrome da morte súbita
do lactente.
15 Assinale a alternativa INCORRETA sobre a coleta de escarro:
a) A coleta de escarro deve ser realizada pela manhã, logo ao acordar (antes
do café da manhã).
b) É importante realizar a higiene oral prévia e deve-se orientar o paciente a
coletar secreção da nasofaringe.
c) A coleta do material deve ser realizada em potes plásticos, descartáveis,
transparentes, com boca larga e tampa de rosca, com volume de escarro de 5
a 10 mℓ.
d) A amostra de escarro deve ser encaminhada rapidamente ao laboratório de
análises clínicas ou armazenada sob refrigeração, em geladeira comum, até
seu encaminhamento, preferencialmente no mesmo dia.
16 Levotiroxina sódica e Tiamazol são fármacos que possuem ação:
a) na tireóide.
b) na doença óssea.
c) na função cardíaca.
d) na motilidade uterina.

17. São direitos do profissional da enfermagem:
I. Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os
pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos.
II. Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão
sustentação a sua prática profissional.
III. Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa
dos direitos e interesses da categoria e da sociedade.
IV. Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do
Conselho Regional de Enfermagem.
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas I, III e IV.
c) afirmativas II e III.
d) todas afirmativas estão corretas.
18. De acordo com a Lei 8080/90: “O conjunto de ações e serviços de saúde,
prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais,
da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder
Público, constitui:
a) os centros hospitalares.
b) as Unidades Básicas de Saúde.
c) o Sistema Único de Saúde (SUS).
d) o Ministério da Saúde.
19. A vacina contra febre amarela:
a) começa a fazer efeito 10 dias após aplicação e vale por 10 anos.
b) começa a fazer efeito 15 dias após aplicação e vale por 5 anos.
c) começa a fazer efeito 7 dias após aplicação e vale por 5 anos.
d) começa a fazer efeito 5 dias após aplicação e vale por 10 anos.
20. Sobre o tratamento medicamentoso da diabetes mellitus (DM) é correto
afirmar que:
a) o tratamento do DM tipo 1, além da terapia não farmacológica, tem como
primeira escolha o uso de antidiabéticos orais.
b) o DM 2, que acomete a grande maioria dos indivíduos com diabetes, exige
tratamento não farmacológico complementado por esquema intensivo de
insulina.
c) o DM tipo 1, além da terapia não farmacológica, exige sempre a
administração de insulina.
d) tanto o DM1 quanto o DM2 exigem inicialmente terapia não farmacológica
para posterior introdução de antidiabéticos orais e insulina, respectivamente,
caso o paciente não atinja os níveis glicêmicos adequados.

