ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-MA

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2017

=

CRESCER CONSULTORIAS

Cargo: Técnico de Enfermagem PSF
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.

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 densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
(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 Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, compassos, MP3,
Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
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 concurso.
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 20 de novembro de 2017 até às 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
19 de novembro 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 15

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO:
A criança como objeto de desejo do adulto
(Entrevista com a socióloga Christine Castelain-Meunier)

1

— Como evoluiu o lugar da criança no Ocidente?

2

— Nos países desenvolvidos, onde o número de crianças está diminuindo, onde podemos

3

escolher o momento de colocá-las no mundo e onde a referência à individualidade está onipresente,

4

a criança torna-se um pilar de afirmação para o adulto, atormentado por questões de identidade. Os

5

países em desenvolvimento começam a viver essa realidade, porque começa-se a assistir aí a um

6

início de individualização, quando não muito pelo consumo, pela economia de mercado e pelo

7

liberalismo. Além disso, determinados modelos ocidentais propagam-se através da mídia, inclusive

8

na periferia das cidades.

9

Novos modelos foram instalados, mas, seja qual for o tipo de união, estamos assistindo a

10

transformações relativas à afirmação da identidade, e o adulto recorre à criança como apoio e,

11

frequentemente, tende a confundir a sua própria expressão com a dela. Com a substituição do poder

12

pátrio pela autoridade parental e depois, com o reconhecimento da coparentalidade, o homem, por

13

sua vez, tem que estar mais vigilante para exercer sua paternidade, agora mais relacional do que

14

institucional. Isso o estimula a construir a sua ligação com a criança e a ter uma consciência de

15

paternidade. E para isso ele não possui um modelo.

16

— Quais são os perigos dessa nova divisão de responsabilidades?

17

— Fazemos com que compartilhe coisas que não são próprias à sua idade, com o risco de

18

diminuir a sua vitalidade. Antigamente os grupos de crianças, menos individualizados, inseriam-se

19

melhor na comunidade. O sistema "comunitário", reduzido à escola, não permite o pleno

20

desenvolvimento do jovem. Ele é transformado num escolar que pode ter um bom desempenho ...

21

ou fracassar (...).

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF
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01) Segundo o texto, com a evolução do tempo, no

05) Conforme o texto, as crianças

contexto social, a posição da criança
A) mudou, dentre outros motivos, pela crise de
identidade dos adultos.
B) continuou sendo, basicamente, a mesma do passado.

A) tornam-se cada
comunidade.

vez

mais

participativas

na

C) passou a ser o eixo central da vida familiar no
ocidente.
D) voltou a estabilizar-se após anos de radicais
mudanças.

B) são meros produtos da função educativa realizada
pela escola.
C) carecem de contato interpessoal, porque isso não é
percebido como importante.
D) são estimuladas, indiretamente, a se portar como
adultos.

02) Do que se diz a respeito dos países em

06) A alternativa em que há correspondência sinonímica

desenvolvimento, pode-se deduzir que eles estão

entre o termo transcrito e a palavra indicada à direita
é

A) sofrendo, como os europeus, as consequências da
A) “Vitalidade" (L.18) — vigor.

pressão do consumo.
B) tornando-se

mais

individualistas

do

que

os

desenvolvidos.
C) tentando

adaptar-se

aos

padrões

C) "individualização" (L.6) — independência.
D) "periferia" (L.8) — perímetro.

econômicos

07) A alternativa em que há equivalência entre o termo

ocidentais.
D) sendo incluídos, aos poucos,

B) "pilar" (L.4) — modelo.

no processo de

uniformização que atinge os outros.

03) De acordo com o texto, hoje em dia,
A) o adulto, cada vez mais, está inseguro e temeroso.
B) o adulto precisa da criança para configurar sua
própria identidade.
C) a criança tem tanto poder de individualização quanto
o adulto.
D) o adulto busca na criança o carinho e o respeito que
não recebe dos que o rodeiam.

04) Afirma-se, no texto, que a paternidade
A) não é mais uma prerrogativa do homem, pois a
responsabilidade é do casal.
B) é, hoje em dia, mais difícil de exercer pela falta de
valores sociais.
C) não pressupõe mais, por si mesma, o exercício de
autoridade na família.
D) carece de sentido, hoje, pelos tipos de ligações que se
estabelecem.
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF

transcrito e o que ele denota é
A) "Além disso" (L.7) — inclusão.
B) "quando não muito" (L.6) — exclusão.
C) "inclusive" (L.7) — ressalva.
D) "como" (L.10) — conformidade.

08) Possui o mesmo valor sintático que a expressão "de
individualização" (L.6) o termo
A) "de mercado" (L.6).
B) "das cidades" (L.8).
C) "da coparentalidade" (L.12).
D) "de crianças" (L.18).

09) Considerando-se, respectivamente, A mídia e O
sistema comunitário como agentes aas ações verbais,
as formas "foram instalados" (L.9) e "é transformado"
(L.20), na voz ativa, passam a ser
A) instalava — transformaria.
B) instalaria — transformava.
C) instalará — transformou.
D) instalou — transforma.
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10) Lei o trecho abaixo:

13) É CORRETO o que se afirma em

"Com a substituição do poder pátrio pela autoridade
parental e, depois, com o reconhecimento da
coparentalidade, o homem, por sua vez, tem que estar
mais vigilante para exercer sua paternidade, agora
mais relacional do que institucional." (L.11/14)

A) Na palavra “afirmação” (L.10), o /o/ é vogal,
enquanto no vocábulo “porque” (L.5), o /u/ é
semivogal.
B) Na palavra “mundo” (L.3), o encontro“-nd”, do ponto
de vista fonético, representa um encontro
consonantal.

Sobre a frase em destaque, é correto afirmar:

C) A palavra “países” (L.5) recebe acento por ser
paroxítona.

A) Os termos "pátrio" e "vigilante" completam o sentido

D) Na palavra “homem” (L.12), o encontro “-ho” constitui
exemplo de dígrafo.

do nome.
B) As palavras "depois" e "agora" exprimem a mesma
circunstância.

restritiva é

C) O sujeito de "exercer" está indeterminado.
D) Os

vocábulos

14) A alternativa em que a oração transcrita tem função

"relacional"

e

"institucional"

especificam "homem".

11) Na oração "Isso o estimula a construir a sua ligação
com a criança" (L.14), o termo em negrito equivale,
morfologicamente, à palavra destacada nos
fragmentos
I. "onde podemos escolher o momento" (L.2/3).
II. "por questões de identidade" (L.4).
III. "começa-se a assistir aí a um início de
individualização (L.5/6).
IV. "propagam-se através da mídia" (L.7).
V. "inseriam-se melhor na comunidade." (L.18/19).
A alternativa em que todos os fragmentos indicados
contêm a palavra equivalente ao termo em negrito na
oração citada é

A) “...tem que estar mais vigilante” (L.13).
B) “...agora mais relacional do que institucional.”
(L.13/14).
C) “Fazemos com que compartilhe coisas” (L.17).
D) “que pode ter um bom desempenho ... ou fracassar
(...). (L.20/21)

15) No texto
A) “pilar” (L.4) é modificador de “criança” (L.4).
B) “a um início de individualização” (L.5/6) completa o
sentido de um nome.
C) “referência” (L.3) e “reduzido” (L.19) possuem
regência diferentes.
D) “o homem, por sua vez, tem que estar mais vigilante”
(L.12/13) é um predicado verbal.

A) I e III.
B) I e V.
C) II e IV.
D) II, III e IV.

12) A palavra “frequentemente” (L.11) e “começam” (L.5)
possuem, respectivamente:
A) 10 e 6 fonemas
B) 11 e 7 fonemas
C) 12 e 7 fonemas
D) 12 e 6 fonemas

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20

16) Analise os itens abaixo sobre o correio eletrônico e os

19) Julgue os itens abaixo sobre os conceitos de utilização

I-

I-

de tecnologias, ferramentas da internet e intranet:

grupos de discussão:

Um grupo de discussão é uma ferramenta não
gerenciável devido ao seu uso pela Internet ser
ilimitado.
II- O Mozilla Thunderbird possui recursos que permite
que o usuário possa configurar as pastas de
armazenamento de cada conta de e-mail
individualmente.
III- O Outlook Express é um aplicativo para
computadores pessoais que permite apenas a
configuração do e-mail da Microsoft com o final
@outlook.com.
A)
B)
C)
D)

Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

17) Sobre os conceitos de proteção e segurança das
informações julgue os itens abaixo:

II-

Em todo tipo de rede Intranet não tem conexão com a
Internet.
Em portais como o Outlook, Globo ou Gmail, nomes de
usuários e senhas de e-mail também fazem parte dos
Cookies.

A)
B)
C)
D)

Apenas item I é falso.
Apenas item II é falso.
Os dois itens são verdadeiros.
Os dois itens são falsos.

20) Sobre o Microsoft Windows 10, em português, para

acessar a Visão de Tarefas devemos pressionar a
combinação de teclas:

A)
B)
C)
D)

Windows + Tab.
Ctrl + T.
Alt + Windows.
Ctrl + Windows.

I-

A irretratabilidade visa garantir que o autor não
negue ter criado ou assinado algum documento ou
arquivo.
II- A integridade garante que a informação esteja
disponível para acesso no momento desejado.
III- A autenticidade garante que o conteúdo da mensagem
não foi alterado ou violado indevidamente.
A)
B)
C)
D)

Apenas o item I está correto.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

18) Julgue as assertivas abaixo sobre as técnicas de
pesquisas no Google:

I-

Para combinar pesquisas devemos colocar “OR” entra
cada consulta de pesquisa. Por exemplo: Concurso OR
Araguana.
II- Para pesquisar uma correspondência exata devemos
colocar uma palavra ou frase entre aspas. Por
exemplo: “Concurso de Araguana”.
III- Para excluir palavras da pesquisa devemos colocar o
sinal – antes de uma palavra que deseja deixar de fora.
Por exemplo: Presidente –senado.
A)
B)
C)
D)

Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas a assertiva I está correta.
Apenas a assertiva III está correta.
Todas as assertivas estão corretas.

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICAS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) Os artigos hospitalares são classificados de acordo

25) Uma das competências do Técnico de Enfermagem é

com o grau de risco de aquisição de infecções. São
considerados artigos não críticos, EXCETO:

a administração de medicamentos por via parenteral,
procedimento que requer alto nível de atenção e
cuidado. A preferência da região ventro-glútea para
administração de medicações por via intramuscular,
principalmente em crianças, se justifica por:

A) Comadre.
B) Bico de mamadeira.
C) Bacia.
D) Termômetro.

A) Ter muita gordura subcutânea.
B) Estar próximo ao nervo ciático.

22) Sobre as vias de administração de medicamentos,
julgue os itens abaixo:
I. Na utilização da via subcutânea a solução é
introduzida na camada superficial da pele, chamada
derme.
II. A via intradérmica é uma via de absorção muito lenta
III. A via oral é utilizada para a administração de
substâncias que são absorvidas no trato
gastrintestinal com menos facilidade.
O número de itens CORRETOS é:
A) Zero.
B) Um.
C) Dois.
D) Três.

23) Na ausculta dos batimentos cardíacos fetais (BCF), é
considerada normal a frequência cardíaca fetal entre:

C) Ser uma área desprovida de grandes vasos e nervos.
D) Ter pouca gordura subcutânea.

26) As vacinas devem ser conservadas a nível local em
geladeira mantendo uma temperatura entre:
A) -2ºC e +8ºC.
B) 0ºC e +6ºC.
C) +2ºC e +6ºC.
D) +2ºC e +8ºC.

27) Uma criança que chega com tosse ou dificuldade para
respirar no centro de saúde deve ser avaliada
verificando:
A) Há quanto tempo a criança está com febre.
B) Se a criança apresenta respiração rápida ou tiragem
subcostal.

A) 60 e 80 batimentos por minuto.
B) 80 e 100 batimentos por minuto.
C) 120 e 160 batimentos por minuto.
D) 160 e 180 batimentos por minuto.

24) A respiração pode variar em frequência e
características pelos seguintes fatores, EXCETO:
A) Concentração de dióxido de carbono no sangue.
B) A medida que a idade aumenta, a frequência
respiratória diminui.
C) Capacidade de expansão dos pulmões.
D) Em indivíduos fumantes, diminui a frequência
respiratória.

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF

C) Se a criança apresenta diurese espontânea.
D) Se a criança se apresenta irritada.

28) Quando se atende uma criança com diarreia, precisase saber, EXCETO:
A) Se apresentou convulsões.
B) Por quanto tempo a criança tem tido diarreia.
C) Se há sinais de desidratação.
D) Se há sangue nas fezes para determinar se a criança
tem disenteria.
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29) Está prescrito para Mateus metronidazol 100mg de
8/8h. Sua mãe tem a suspensão de metronidazol com
a posologia de 250mg/5ml.
Quantos ml desta suspensão deverão ser dados à
criança para que a prescrição seja corretamente
seguida?
A) 1 ml de 8/8h.
B) 2ml de 8/8h.

33) Sobre a via subcutânea de administração de
medicamentos, é INCORRETO afirmar que:
A) Na utilização da via subcutânea a solução é
introduzida na hipoderme, ou seja, na camada
subcutânea da pele.
B) É apropriada para a administração de soluções
irritantes.
C) O volume máximo indicado a ser introduzido por esta
via é de 0,5 ml.

C) 3ml de 8/8h.
D) 4ml de 8/8h.

D) É a via apropriada para medicamentos que
necessitam ser absorvidos lentamente.

30) A escolha da via oral para a aferição de temperatura

34) São cuidados de enfermagem à gestante com suspeita

deverá ser contraindicada nos seguintes casos,
EXCETO:

de descolamento prematuro de placenta, EXCETO:
A) Punção de dois acessos venosos calibrosos.

A) Lesões na boca.
B) Pessoas portadoras de doenças transmissíveis por via
oral.
C) Pacientes conscientes.
D) Indivíduos excitados, inquietos ou perturbados.

B) Sondagem vesical de demora.
C) Coleta de exames laboratoriais solicitados.
D) Elevação dos membros inferiores.

35) No atendimento para controle de câncer de colo de

31) No caso de prescrição de 3ml de Dipirona, via oral,

útero e de mama, o Técnico de Enfermagem deve,
EXCETO:

quantas gotas devem ser administradas ao paciente?
A) Realizar atenção integral às mulheres.
A) 30 gotas.
B) 40 gotas.

B) Solicitar exame de mamografia e citopatológico.

C) 45 gotas.

D) Manter a disponibilidade de suprimentos para a
realização do exame do colo do útero.

C) Realizar atenção domiciliar, quando necessário.

D) 60 gotas.

32) Sobre

processamento

de

materiais

médico

diarreia persistente:

hospitalares, é INCORRETO afirmar que:
A) São considerados artigos não críticos aqueles que
entram em contato com mucosas íntegras ou pele não
íntegra.
B) A esterilização é realizada pelo calor, germicidas
químicos, óxido de etileno, radiação e outros.
C) A desinfecção é o processo físico ou químico de
destruição

de

microrganismos,

exceto

os

passo

nos

esporulados.
D) A

limpeza

constitui

procedimentos

o

técnicos

primeiro
de

36) É recomendado para a alimentação de criança com

desinfecção

e

A) Nas maiores de 4 meses de idade, em aleitamento
misto ou sem aleitamento materno, substituir metade
as refeições lácteas por alimentos pastosos como
mingau de fubá ou sopinhas de macarrão.
B) Nas maiores de 4 meses, ainda amamentadas,
recomendar dar o leite materno com menor
frequência e substituir, gradativamente, o leite
artificial por outros alimentos.
C) Nas crianças em aleitamento misto, substituir por
mais amamentação ao peito.
D) Seguir as recomendações de alimentos para a idade
da criança, diminuindo a frequência de refeições em,
pelo menos, quatro vezes ao dia.

esterilização.

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF

Página | 9

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL ARAGUANÃ-MA

37) Foi prescrito um esquema de soro fisiológico 0,9% de

40) Marque a alternativa que NÃO condiz com a técnica

500ml com 2 ampolas de 10 ml de glicose hipertônica

recomendada para aferição da pressão arterial na

50% prescrito para infundir a 20 gotas por minuto,

gravidez:

espera-se ele infunda em aproximadamente quanto
tempo?

A) Verificar se o esfigmomanômetro está calibrado e o
manguito é de tamanho adequado ao diâmetro do

A) 8 horas e meia.
B) 2 horas e meia.

braço da mulher.
B) Posicionar a gestante deitada em decúbito dorsal a 15

C) 5 horas.

ou 30 graus e tomada à pressão no braço superior no

D) 12 horas.

nível do coração ou ainda de pé e o braço posicionado
e apoiado horizontalmente no nível do coração.

38) Sobre a administração de medicamentos, podemos
afirmar, EXCETO que:

C) Certificar se a gestante teve prévio repouso de 5 a 25
min. e assegurar que o braço não esteja sendo
garroteado por blusa apertada.

A) A administração de uma medicação pela via

D) A determinação da pressão arterial diastólica pode

intradérmica é empregada para fins diagnósticos

ser dada pelo 4º som de Korotkoff (som de

quando se testam alergias ou reação a tuberculose e

abafamento)

ainda para se vacinar.

(desaparecimento).

ou

5º

som

de

Korotkoff

B) A via endovenosa é aquela utilizada quando se deseja
o efeito imediato da medicação administrada.
C) A técnica trajeto em “Z” é a utilização da via
subcutânea para administração profunda de drogas
irritantes.
D) A via intramuscular ventroglútea é aquela utilizada
quando se quer uma aplicação profunda nos músculos
glúteo médio e mínimo.

39) A Sonda Nasogástrica é um procedimento realizado
pelo Técnico de Enfermagem. Após a passagem, a
sonda deve permanecer localizada no:
A) Pulmão.
B) Intestino.
C) Esôfago.
D) Estômago.

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF
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