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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ-PI

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017
CRESCER CONSULTORIAS

Cargo: Técnico de Enfermagem
INSTRUÇÕES:
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
b)

Este Caderno de questões.
Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

Exemplo:
02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo
todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e
C
A
B
densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
A
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares.
b) Objetos como relógios, moedas, óculos escuros, lápis e chaves devem ser guardados dentro do saco portaobjetos entregues pelo fiscal de sala.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do
início da prova.
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta)
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas,
no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do teste seletivo.
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas
dependências da escola.
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 21 de agosto de 2017 a partir das 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
20 de agosto de 2017
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

Preços dos combustíveis sobem com o aumento de impostos
Em
Manaus,
aumento
foi
de
quase
46%
em
menos
de
Governo espera arrecadar R$ 10 bilhões em 2017.

30

dias.

O aumento nos impostos já chegou aos preços dos combustíveis e ao bolso dos brasileiros.
No Rio, quem abasteceu teve uma reação parecida, quando soube o valor do tanque cheio.
“Espanto mais uma vez, porque é absurdo. Os nossos amigos da América Latina compram a gasolina
da gente e a gasolina deles é mais barata que a nossa”, reclama o publicitário Sérgio Magalhães.
Onde havia um posto, havia uma reclamação. “E pra onde é vai esse dinheiro? O problema é esse, né?
Esse retorno que a gente não tem”, comenta um consumidor.
O governo anunciou, na quinta (20), o aumento dos impostos sobre os combustíveis. O PIS/Cofins
quase dobrou sobre o diesel e mais que dobrou sobre a gasolina. E o distribuidor que não pagava imposto
sobre o etanol, agora vai pagar 0,19 centavos.
Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/07/precos-dos-combustiveis-sobem-com-oaumento-de-impostos.html

01)

Sobre o texto, podemos afirmar que:

A)

Com base em depoimento dos próprios consumidores, pode-se afirmar que a população encarou de forma positiva
o aumento de preço nos combustíveis.
Manaus foi a cidade brasileira, conforme afirma o texto, que teve o maior aumento no preço dos combustíveis,
ficando atrás apenas de São Paulo.
A carga tributária elevada e o retorno dos impostos através da prestação de serviços públicos de qualidade são
uma das inocências apontadas por um dos consumidores entrevistados.
O governo recuou da decisão de aumentar os impostos do Etanol depois de muita pressão popular, já que antes
este combustível era isento de tributos.

B)
C)
D)
02)

São pronomes indefinidos variáveis:

A)
B)
C)
D)

Qual – Qualquer;
Outrem – Algures;
Algo – Alhures;
Tudo – Onde.

03)

Leia com atenção:

I - Obras __ 200 metros
II - Será daqui __ um ano
Preenchem adequadamente as lacunas acima, respectivamente:
A)
B)
C)
D)

A-À
À – A;
A – A;
À – À.
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04) Indique a frase em que há pronome adjetivo:
A)
B)
C)
D)

Eles promoveram um grande evento.
Promoveram-lhe um grande evento.
Meus filhos promoveram o evento.
Não me convidaram para o evento.

05) A pontuação do período está INCORRETA na opção:
A) O céu, durante os meses de verão, fica límpido e
podemos ver as estrelas.
B) Aquelas lindas flores, trazidas do campo, enfeitam
minha sala de estar.
C) A filha pretende cursar Medicina; o filho, Engenharia.
D) A subida até o mirante, deixou a criança bastante
cansada.

09) Aponte a alternativa CORRETA quanto à grafia das
palavras:
A)
B)
C)
D)

assessoria - ascensão - majestoso - jiló.
cangica - beringela - jibóia - pesquisa.
tigela - profissional - excessão - mexer.
puxar - lagarticha - pechinxa - piche.

10) Representa ou acompanha o substantivo, indicandoo como pessoa do discurso:
A)
B)
C)
D)

Verbo;
Advérbio;
Pronome;
Preposição.

06) Apenas uma das frases abaixo está totalmente
CORRETA quanto à ortografia. Assinale-a.
A) A faxada do prédio residencial foi toda reformada.
B) Comprei na feira: beringela, giló, vajem, chuchu,
genjibre e mangericão.
C) Os acessores do gabinete do juiz têm tratamento
previlegiado.
D) Se houver empecilho em nossa viagem, faremos uma
queixa à empresa.
07) Leia a seguinte frase:
“A CORRUPÇÃO CUSTA BILHÕES DE REAIS PARA CADA
BRASILEIRO. VOTE CERTO.”
(Anúncio da Transparência Brasil)
As palavras sublinhadas – corrupção, cada, vote, certo –
estão classificadas correta e respectivamente, de
acordo com a classe de palavras a que pertencem,
em:
A)
B)
C)
D)

substantivo – conjunção – advérbio – adjetivo.
substantivo – pronome – verbo – advérbio.
adjetivo – preposição – verbo – substantivo.
substantivo – adjetivo – pronome – adjetivo.

08) De acordo com a divisão da palavra em sílabas,
marque a alternativa CORRETA.
A)
B)
C)
D)

per-ne-i-ras, pon-tual-men-te.
pro-vá-ve-is, obscu-ri-da-de.
i-nin-ter-rup-tas, obs-cu-ri-da-de.
res-pon-sa-bi-li-dade, circuns-tan-te.
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 11 A 15

11) Com relação Microsoft Word 2010 julgue as
assertivas abaixo:

15) No Microsoft Windows 10 o atalho Tecla do
logotipo do Windows
+ E abre:

I-

A) O Explorador de arquivos

A opção Inserir Nota de Fim está localizado na aba
Inserir.
II- A opção Referência Cruzada está localizado na aba
Revisão.
III- No grupo Modos de Exibição de Documento o
usuário tem disponível 5 modos de exibição.

B) O Gerenciador de Arquivos.
C) O botão Configurações.
D) As Janelas Minimizadas.

A) Apenas o item I é verdadeiro.
B) Apenas o item II é verdadeiro.
C) Apenas o item III é verdadeiro.
D) Todos os itens são verdadeiros.
12) Na
URL
:
http://www.bol.com.br/internet/referencia/sistema_e
ndereco.html , o tipo de recurso de Internet utilizado
é:
A) www
B) http
C) bol.com
D) br
13) Com relação aos atalhos do Microsoft PowerPoint
2010 julgue os itens abaixo:
III-

O atalho Shift + F4 têm a função de repetir a última
ação Localizar.
O atalho Ctrl + F5 têm a função de transmitir a
apresentação aberta para um público remoto usando
o aplicativo da web do PowerPoint.

A) Apenas o item I é falso.
B) Apenas o item II é falso.
C) Os itens I e II são falsos.
D) Os itens I e II são verdadeiros.
14) São tipos de Margens do Microsoft Excel 2010,
EXCETO:
A) Normal.
B) Inferior.
C) Larga.
D) Estreita.
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) Sobre os sinais vitais, é CORRETO afirmar que:
A) Como exemplo de fatores patológicos que diminuem
a frequência respiratória, podemos citar o uso de
drogas depressoras.
B) O banho quente e o sono aumentam a frequência
respiratória.
C) Taquipnéia é a diminuição na frequência média dos
movimentos respiratórios.
D) A verificação da temperatura axilar é a mais precisa,
pois é a que menos sofre influência de fatores
externos.
17) São desvantagens da via oral para a administração
de medicamentos, EXCETO:
A) Ação dos sucos digestivos.
B) Período de latência médio a longo.
C) Possibilidade de autoadministração.
D) Interação com alimentos.
18) Assinale a alternativa que apresenta apenas artigos
médico hospitalares classificados como críticos:
A) Tubo de látex e borracha para aspiração.
B) Cabo de laringoscópio e termômetro.
C) Cubas e Jarros.
D) Espéculo vaginal e Ambu.
19) Sobre a realização de curativos, assinale a alternativa
INCORRETA:
A) Deve-se limpar as feridas antes da colocação de
cobertura com solução fisiológica a 0,9%, morna,
aplicada sob pressão.

QUESTÕES DE 16 A 30
20) Sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis
(DSTs), é INCORRETO afirmar que:
A) A vaginose e a candidíase são infecções endógenas e
não são consideradas doenças sexualmente
transmissíveis.
B) A causas mais comum e importante de Doença
Inflamatória Pélvica (DIP) é a Tricomoníase.
C) Abortos espontâneos, natimortos, baixo peso ao
nascer, infecção congênita e perinatal estão
associados às DST não tratadas em gestantes.
D) Apenas
algumas
Doenças
Sexualmente
Transmissíveis
(DSTs)
são
de
notificação
compulsória.
21) Sobre as vias de administração das vacinas
integrantes do Programa Nacional de Imunizações, é
INCORRETO afirmar que:
A) A vacina contra hepatite B deve ser aplicada por via
intramuscular.
B) A vacina contra febre amarela deve ser aplicada por
via subcutânea.
C) A vacina meningocócica C pode ser administrada por
via subcutânea ou endovenosa.
D) A vacina BCG é administrada pela via intradérmica.
22) Para a paciente Maria Alice, com dor de cabeça e
dores no corpo, foi prescrito a administração de 50
gotas de um determinado analgésico e antitérmico.
Esta dosagem corresponde a:
A) 2,5 ml.
B) 3,0 ml.
C) 3,25 ml.
D) 5,0 ml.

B) Após a limpeza da ferida, deve-se secar apenas a pele
íntegra das bordas e aplicar a cobertura indicada no
leito da ferida, usando técnica asséptica.
C) O curativo deve ser realizado em local que
proporcione uma boa luminosidade e que preserve a
intimidade do paciente.
D) Um curativo ideal deve manter o excesso de
exsudato.

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

23) O crescimento mundial das Doenças Crônicas
Não. Transmissíveis (DCNT) vem desafiando a
saúde mundial. Assinale a alternativa que apresenta
um exemplo deste tipo de doença:
A) Tracoma.
B) Neoplasias.
C) Hanseníase.
D) Botulismo.
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24) Analise as afirmativas abaixo sobre as vias de
administração de medicamentos e assinale a
alternativa CORRETA:

28) De acordo com o Manual de procedimentos de
vacinação, no manuseio de seringas e agulhas
descartáveis é necessário manter os seguintes
cuidados, EXCETO:

A) Os locais mais utilizados para a administração de
injeções endovenosas são as veias das extremidades
ou periféricas.
B) A via intradérmica é uma via de absorção muito
rápida.
C) Na utilização da via subcutânea a solução é
introduzida na camada superficial da pele, chamada
derme.
D) A via intramuscular é utilizada para a administração
de substâncias que são absorvidas no trato
gastrintestinal com mais facilidade.
25) Grande parte dos brasileiros não tem acesso à rede
de esgoto. Assim, fazem suas necessidades à beira
dos rios ou em sanitários improvisados, cujo esgoto
corre a céu aberto. Esta atitude pode contribuir para
o aumento do número de casos da seguinte doença
nesta população:
A) Malária.
B) Rinite.
C) Diarreia.
D) Câncer.
26) A vacina conhecida como Penta é administrada pela
via intramuscular profunda e protege contra as
seguintes doenças:
A) Difteria, tétano, coqueluche, hepatite A e sarampo.

A) Guardar o material, ainda na embalagem original, em
local limpo e seco, de preferência em armário aberto.
B) Lavar as mãos com água e sabão antes do manuseio.
C) Abrir cuidadosamente a embalagem, na direção do
êmbolo para a agulha, evitando a contaminação.
D) Descartar adequadamente as seringas e agulhas após
o uso.
29) Em um frasco de 250ml de soro glicosado a 5%,
quantas gramas de glicose são encontradas?
A) 10 gramas.
B) 12,5 gramas.
C) 15 gramas.
D) 18 gramas.
30) Para que os medicamentos sejam terapeuticamente
eficazes, deverão ser administrados aos pacientes de
forma que sejam rapidamente absorvidos e
distribuídos às células, tecidos ou a um órgão
específico, conseguindo ao fim alterar suas funções
biológicas. Todo medicamento tem um potencial
para causar dano ao paciente, alguns medicamentos
causam efeitos geralmente secundários e inevitáveis
produzidos durante a administração de doses
terapêuticas usuais, esses efeitos são conhecidos
como?
A)
B)
C)
D)

adversos
colaterais
tóxicos
idiossincrásicos

B) Rubéola, tétano, coqueluche, hepatite B e gripe.
C) Febre amarela, hepatite B, tétano, rubéola e
sarampo.
D) Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e as infecções
causadas pelo Haemophilus influenzae b.
27) Para o paciente Luiz Carlos, com febre e dor de
cabeça, foi prescrito a administração de 40 gotas de
um determinado analgésico e antitérmico. Esta
dosagem corresponde a:
A) 1,5 ml.
B) 2,0 ml.
C) 3,25 ml.
D) 4,0 ml.
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