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INSTRUÇÕES: 
 
Leia atentamente as instruções abaixo.                       
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno de questões. 
b) 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 05 de março de 2018 até às 18h. 
 
 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________ 

                      

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS - PI 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018 
CRESCER CONSULTORIAS 

 

 Cargo:  
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 
 

 

Data da Prova:  
04 de março de 2018 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

Duração:  
3 (três) horas 

40 questões 
04 alternativas 

http://www.crescerconcursos.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 
 

Tarefas, obrigações e compromissos. Nenhum tempo para pensar com calma ou 1 

simplesmente se entregar ao ócio. Pressa para tudo. No centro desse redemoinho, de repente o 2 

diretor de teatro Fernando Guerreiro, 44 anos, se viu sufocado pelo relógio. Veio a pergunta: 3 

"Pra quê?" Em seguida, descobriu os benefícios da desaceleração. 4 

"Às vezes é fundamental não fazer nada, dar tempo ao tempo. Nesses momentos, 5 

surgem as grandes ideias", conta o diretor. Quatro anos depois, ele sente o resultado da freada: 6 

"Agora faço as coisas com mais qualidade, mais atenção e mais intensidade". 7 

Essa é exatamente a ideia central do movimento mundial Devagar, que foi descrito 8 

pelo jornalista escocês Carl Honoré num dos livros mais vendidos dos últimos meses em 22 9 

países. Na reportagem, Honoré conta experiências de pessoas que querem encontrar o "tempo 10 

giusto", ou o "ritmo certo" para cada atividade, em vez de se entregar à cultura da pressa. 11 

Seguindo a tendência mundial, em Salvador já existem alguns exemplos práticos dessa filosofia. 12 

Por exemplo, abandono de algumas atividades, mesmo que financeiramente rentáveis, como 13 

fez Jorgean Ferreira Leal, 24 anos. Ele deixou de lado um trabalho de pesquisa e 14 

desenvolvimento empresarial para se dedicar mais ao mestrado em engenharia elétrica. "Livrei-15 

me de uma carga. Não sobrava tempo para estudar", conta. 16 

Estabelecer prioridades e ir em busca delas é uma as melhores formas de ganhar 17 

tempo, na opinião do economista Antônio Luiz Amorim, vice-presidente da ação baiana da 18 

Associação Brasileira de Recursos humanos. "Mas é preciso redefinir o quadro de prioridades 19 

sempre, pois nossa vida não é linear", lembra. 20 

Ele também aconselha observar a satisfação de quatro necessidades básicas: físicas, 21 

mentais, sociais espirituais. "Elas são como plantas, que devem ser adubadas e cuidadas com 22 

atenção", diz. 23 

Quem trabalha excessivamente e quer desacelerar pode tentar encontrar alguma 24 

atividade em outra área da vida que ajude a reencontrar o equilíbrio. Por exemplo, a meditação. 25 

[...] 26 

O psiquiatra Bernardo Assis Filho, 55 anos, também recomenda a meditação para 27 

combater o estresse. "Manter a tensão alta o tempo todo faz mal principalmente ao coração, 28 

estômago e intestino", avisa. [...] 29 

Mas o que vale para uma pessoa pode não valer para outra, diz o autor do movimento 30 

Devagar. 31 

Profissionais de saúde concordam. “Cada um deve buscar seu tempo, isto é, encontrar 32 

o equilíbrio de acordo com seu metabolismo e seu ritmo”, ensina Ma To Chi. 33 

Cintia Oliveira - Jornal “a Tarde” 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                            QUESTÕES DE 1 A 15 
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01) Uma das afirmativas abaixo não encontra 

correspondência com as ideias veiculadas no 

texto. Marque-a: 
 

O texto: 

(A) trata de uma nova filosofia de vida, voltada para 

a cultura da antipressa. 

(B) incentiva, ao fazer a apologia da desaceleração, 

a preguiça e a inércia tão-somente. 

(C) vê a redução da velocidade em que se vive 

atualmente como uma forma de encontrar o 

equilíbrio desejado.  

(D) mostra a necessidade de se dedicar, sem os 

contumazes atropelos, o tempo necessário a 

cada tarefa. 
 

02) A ideia básica do movimento mundial Devagar 

está presente nos provérbios 
 

I. "Devagar se vai ao longe." 

II. "Quem tudo quer, tudo perde." 

III. "A pressa é inimiga da perfeição." 

IV. "O pé que não caminha não dá topada." 

V. "Quem corre cansa, quem caminha alcança." 
 

Marque a alternativa que corresponde à alternativa 

correta: 

(A) I e II estão corretas. 

(B) II e III estão corretas 

(C) III e IV estão corretas. 

(D) I, III e V estão corretas. 
 

03) Na cultura da desaceleração, "menos é mais". 
 

A fala citada no texto em que está subentendida essa 

afirmação é a do 

(A) Jorgean Ferreira Leal: "Livrei-me de uma 

carga. Não sobrava tempo para estudar" 

(L.15/16). 

(B) Antônio Luiz Amorim: "Mas é preciso redefinir 

o quadro de prioridades sempre, pois nossa vida 

não é linear" (L.19/20). 

(C) Bernardo Assis Fialho: "Manter a tensão alta o 

tempo todo faz mal principalmente ao coração, 

estômago e intestino" (L.28/29). 

(D) Ma To Chi: "Cada um deve buscar seu tempo, 

isto é, encontrar o equilíbrio de acordo com o 

seu metabolismo seu ritmo" (L.32/33). 

04) Da leitura do texto, pode-se concluir que a 

filosofia do Devagar 

 

(A) é inteiramente utópico, já que acelerar faz parte 

da natureza humana, sendo, pois, um impulso 

que a pessoa sempre carga consigo. 

(B) induz as pessoas a descansar em lugar de 

trabalhar, mesmo que tenham disposição e 

chances de produzir mais. 

(C) preconiza uma cultura comportamental voltada 

para a consecução de melhorar qualidade de 

vida. 

(D) vai ao encontro da sociedade de consumo, pois 

a desaceleração implica também aumento de 

renda.  

 

05) Quanto à linguagem do texto, é correto afirmar: 

 

(A) Apresenta-se articulada com os 

acontecimentos, mas de forma invariavelmente 

linear. 

(B) Foi usada essencialmente para explicar a si 

mesma, na tentativa de tornar evidente a 

significação de vários termos. 

(C) É marcada pela objetividade, uma vez que 

inexiste a participação do enunciador do 

discurso nos acontecimentos. 

(D) Aparece mesclada com termos ressignificados, 

o que confere ao contexto um matiz ora de 

cunho crítico, ora apenas metafórico.  

 

06) Possuem, no texto, o mesmo valor semântico 

os termos 

 

(A) “com calma' (L.1) / "excessivamente” (L.24). 

(B)  “de repente" (L.2) / "principalmente" (L.28). 

(C) “em vez de" (L.11) / "de acordo com” (L.33).  

(D) “Por exemplo" (L.13) / “isto é" (L.32). 
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07) Sobre o texto, é verdadeira a afirmativa: 

 

(A) "se" (L.3) e “se” (L.11) têm valor passivo. 

(B) "que" (L.8) e "que" (L.22) introduzem, no 

contexto em que se encontram, possuem o 

mesmo valor morfossintático. 

(C) "como" (L.13) e "como" (L.22) denotam 

comparação.  

(D) "também" (L.21) e "também" (L.27) podem ser 

substituídos por desse modo, sem prejuízo 

semântico. 

 

08)  
 

I. "O psiquiatra Bernardo Assis Fialho, 55 anos, 

também recomenda a meditação para combater 

o estresse." (L.27/28) 

II. "Mas o que vale para uma pessoa pode não 

valer para outro, diz o autor do movimento 

Devagar." (L.30/31) 

 

Em relação ao I, o segundo fragmento expressa uma 

ideia de 

(A) adição. 

(B) ressalva. 

(C) conclusão 

(D) explicação. 

 

09) Sobre a oração “...em Salvador já existem 

alguns exemplos práticos dessa filosofia.” É 

correto afirmar: 

(A) A forma verbal  “existem”  pode ser 

substituída pela forma verbal “há” sem 

nenhum prejuízo de ordem gramatical. 

(B) A locução “dessa filosofia” restringe o 

vocábulo “práticos”. 

(C) A expressão “alguns exemplos práticos dessa 

filosofia” funciona como objeto direto do verbo 

existir. 

(D) A construção vocabular “em Salvador” tem 

valor semântico de lugar nocional abstrato. 

 

 

 

10) É verdadeiro o que se afirma sobre o termo 

transcrito em 

 

(A) “algumas”, em “abandono de algumas 

atividades” (L.13), individualiza o termo 

“atividades”. 

(B) “para”, em “Não sobrava tempo para estudar” 

(L.16) denota direção. 

(C) “as grandes ideias”, em “Nesses momentos, 

surgem as grandes ideias” (L.5/6), exerce a 

função de sujeito. 

(D) “certo”, em “ritmo certo” (L.11), se anteposto 

ao substantivo não provoca alteração 

semântica. 

 

11) A alternativa em que a oração transcrita tem 

função restritiva é 

 

(A) “que foi descrito pelo jornalista escocês Carl 

Honoré” (L.8/9). 

(B) “mesmo que financeiramente rentáveis,” 

(L.13). 

(C) “que devem ser adubadas e cuidadas com 

atenção" (L.22/23) 

(D) “que vale para uma pessoa” (L.30). 

 

12) Com referência à pontuação usada no texto, 

pode-se afirmar: 

 

(A) A vírgula da linha 4 é facultativa. 

(B) Os dois pontos da linha 21 antecedem um 

esclarecimento. 

(C) A vírgula da linha 22 por seu valor estilístico 

não pode ser retirada. 

(D) A vírgula da linha 20 introduz uma oração com 

valor conclusivo. 

 

13) Exerce a mesma função sintática de “...de 

algumas atividades” (L.13) a expressão 

 

(A) “do movimento mundial” (L.8). 

(B) “de pessoas” (L.10). 

(C) “de uma carga” (L.16). 

(D) “de prioridades” (L.19). 



 
 

 
                                                                                                                                                                                                              

Página | 6  

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018 -  PREFEITURA MUNICIPAL FRONTEIRAS - PI 

AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 

AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

Mundo Grande 

                                     

Carlos Drummond de Andrade 
 

1. Não, meu coração não é maior que o mundo. 

2. É muito menor. 

3. Nele não cabem nem as minhas dores.[...] 

 

4. Sim, meu coração é muito pequeno. 

 

5. Só agora vejo que nele não cabem os homens. 

6. Os homens estão cá fora, estão na rua. 

7. A rua é enorme. Maior, muito maior do que eu 

esperava. 

8. Mas também a rua não cabe todos os homens. 

9. A rua é menor que o mundo. 

10. O mundo é grande. 

[...] 

11. Meus amigos foram às ilhas. 

12. Ilhas perdem o homem. 

13. Entretanto alguns se salvaram e 

14. trouxeram a notícia 

15. de que o mundo, o grande mundo está 

crescendo todos os dias, 

 

16. entre o fogo e o amor. 

 

17. Então, meu coração também pode crescer. 

18. Entre o amor e o fogo, 

19. entre a vida e o fogo, 

20. meu coração cresce dez metros e explode. 

21. - Ó vida futura! Nós te criaremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) O sujeito poético, nesse texto, revela-se 

 

(A) Interessado em engajar-se na luta coletiva pela 

transformação do mundo. 

(B) Consciente de sua impotência em face dos 

problemas do mundo. 

(C) Desejoso de encontrar um significado para a 

vida. 

(D) Solidário diante das frustrações humanas. 

 

15) O verso 20 – “meu coração cresce dez metros e 

explode.” – constitui um exemplo de 

 

(A) Ironia. 

(B) Antítese 

(C) Hipérbole 

(D) Eufemismo. 
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16) De acordo com a Constituição da República 

Federativa do Brasil, a saúde é direito de todos 

e dever do: 

 

(A) Estado 

(B) Cidadão 

(C) Conselhos 

(D) Políticos 

 

17) De acordo com a Constituição da República 

Federativa do Brasil: 

 

As ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede _____________e ___________ e 

constituem um sistema único. 

(A) globalizada e hierarquizada 

(B) nacionalizada e particular 

(C) regionalizada e desarranjada 

(D) regionalizada e hierarquizada 

 

18) Ao sistema único de saúde não compete: 

 

(A) executar as ações de saúde do trabalhador. 

(B) executar as ações de vigilância epidemiológica. 

(C) executar as ações de vigilância sanitária,  

(D) ordenar a formação de recursos humanos na 

área de segurança. 

 

19) Marque V(verdadeiro) ou F(falso) e assinale a 

alternativa correspondente. 

 

A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é 

única, sendo exercida em cada esfera de governo 

pelos seguintes órgãos: 

 )  no âmbito da União, pelo Ministério da 

Saúde. 

 )  no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, 

pelo Ministério da Saúde. 

 )  no âmbito dos Municípios, pela respectiva 

Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 

 

 

 

 

(A) F – F – F 

(B) F – F – V 

(C) V – F – V 

(D) V – V – V 

 

20) De acordo com o disposto na Lei n° 8.142, de 

28 de dezembro de 1990, marque a alternativa 

incorreta. 

 

(A) 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. 

(B) O Conselho de Saúde, reunirá em caráter 

permanente e deliberativo, é composto por 

representantes do governo, prestadores de 

serviço, profissionais de saúde e usuários. 

(C) O Conselho de Saúde atua na formulação de 

estratégias e no controle da execução da 

política de saúde na instância correspondente, 

não incluindo os aspectos econômicos e 

financeiros,  

(D) As decisões do Conselho de Saúde serão 

homologadas pelo chefe do poder legalmente 

constituído em cada esfera do governo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                                     QUESTÕES DE  16 A 20 
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21) A via de administração é o caminho pelo qual 

um medicamento é levado ao organismo para 

exercer o seu efeito. São vias enterais de 

administração de medicamentos, EXCETO: 

 

(A) Oral. 

(B) Intradérmica.  

(C) Retal. 

(D) Sub-lingual. 

 

22) A técnica de coleta de urina que consiste em 

deixar correr o fluxo inicial de urina e recolher 

o jato médio num recipiente esterilizado para 

receber a amostra é denominada de: 

 

(A) Cateterismo. 

(B) Balanço hídrico. 

(C) Urocultura. 

(D) Jato médio.  

 

23) Atualmente, existem muitos curativos com 

formas e propriedades diferentes. Aponte a 

cobertura muito eficaz para ser utilizada em 

feridas com mau odor: 

 

(A) Colagenase. 

(B) Hidrocoloide. 

(C) Hidrogel.  

(D) Carvão ativado. 

 

24) São doenças que podem ser prevenidas através 

da administração da vacina Penta, exceto: 

 

(A) Sarampo. 

(B) Difteria. 

(C) Hepatite B. 

(D) Tétano.  

 

 

 

 

 

 

 

25) O processo que elimina a maioria dos 

microorganismos, exceto os esporos 

bacterianos de superfícies inanimadas ou 

artigos hospitalares, denomina-se: 

 

(A) Assepsia. 

(B) Esterilização.  

(C) Desinfecção. 

(D) Antissepsia. 

 

26) Foi prescrito para um paciente 6 mg de 

determinado medicamento. Considerando que o 

frasco/ampola de 2,5ml contém 4mg/ml, 

quantos ml devem ser aspirados do frasco? 

 

(A) 1,5 ml. 

(B) 3,0 ml. 

(C) 4,0 ml. 

(D) 6,0 ml. 

 

27) A alteração na freqüência do pulso denuncia 

alteração na quantidade de fluxo sanguíneo. 

São fatores ou circunstancias que aumentam os 

batimentos do pulso, exceto: 

 

(A) Banho quente. 

(B) Exercícios físicos. 

(C) Estado de excitação emocional. 

(D) Digestão.  

 

28) A seguinte via de administração  é muito 

utilizada para administração de medicamentos 

contra trombose (heparina) e para diabetes 

(insulina):  

 

(A) Intramuscular. 

(B) Endovenosa. 

(C) Intradérmica.  

(D) Subcutânea. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                   QUESTÕES DE  21 A 40 
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29) A Tricomoníase é uma Doença Sexualmente 

Transmissível (DST) que apresenta como 

sintoma principal o corrimento. Assinale a 

alternativa que também apresenta um exemplo 

de DST: 

 

(A) Toxoplasmose. 

(B) Sífilis.  

(C) Coqueluche. 

(D) Histoplasmose 

 

30) A coleta de escarro para realização de exame de 

baciloscopia é utilizada para o diagnóstico da 

seguinte doença: 

 

(A) Tuberculose. 

(B) Febre maculosa. 

(C) Giardíase.  

(D) Leptospirose. 

 

31) A via de administração da vacina rotavirus é: 

 

(A) Intramuscular. 

(B) Subcutânea. 

(C) Oral. 

(D) Intradérmica.  

 

32) Em virtude de não existir proteção específica 

para a hanseníase, as ações a serem 

desenvolvidas para a redução da carga da 

doença incluem as seguintes atividades, exceto:  

 

(A) Educação em saúde. 

(B) Vacinação para a proteção específica contra a 

doença. 

(C) Tratamento até a cura. 

(D) Investigação epidemiológica para o diagnóstico 

oportuno de casos. 

 

 

 

 

 

 

33) É classificado como um artigo médico 

hospitalar não critico: 

 

(A) Endoscópio. 

(B) Mamadeira. 

(C) Termômetro.  

(D) Espéculo vaginal.  

 

34) Para registrar em um prontuário a dificuldade 

respiratória que ocorre quando a pessoa está 

deitada, fazendo com que a mesma tenha que 

dormir elevada na cama ou sentada em uma 

cadeira, o termo correto seria: 

 

(A) Bradipneia. 

(B) Ortopneia. 

(C) Eupneia. 

(D) Taquipneia. 

 

35) De acordo com o Código de Ética de 

Enfermagem, são proibições ao profissional de 

enfermagem, exceto: 

 

(A) Executar ou participar da assistência à saúde 

sem o consentimento da pessoa ou de seu 

representante legal, exceto em iminente risco de 

morte. 

(B) Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso 

com qualquer forma de violência. 

(C) Usar de qualquer mecanismo de pressão ou 

suborno com pessoas físicas ou jurídicas para 

conseguir qualquer tipo de vantagem. 

(D) Participar da orientação sobre benefícios, riscos 

e consequências decorrentes de exames e de 

outros procedimentos, na condição de membro 

da equipe de saúde. 

 

36) A evacuação infrequente e dificultosa das fezes, 

popularmente chamada de prisão de ventre, 

denomina-se: 
 

(A) Anorexia. 

(B) Dislipidemia. 

(C) Constipação.  

(D) Bulimia. 
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37) Uma dieta com a diminuição dos alimentos 

ricos em carboidratos (principalmente os 

simples) e ricos em gorduras (essencialmente as 

de origem animal, ricas em gorduras saturadas) 

é denominada de: 

 

(A) Hipocalórica. 

(B) Hipoprotéica. 

(C) Hipossódica. 

(D) Normal. 

 

38) Os microrganismos podem ser transmitidos por 

contato com gotículas, aerossóis e exposição a 

sangue e outros líquidos corpóreos. Assinale a 

alternativa que apresenta um exemplo de 

doença transmitida por aerossóis: 

 

(A) Herpes simples. 

(B) Sarampo. 

(C) Coqueluche. 

(D) Hepatite C. 

 

39) O uso de quarto privativo ou comum para 

pacientes que apresentem a mesma doença ou 

microrganismo é uma das medidas adotadas no 

seguinte tipo de precaução: 

 

(A) Padrão.  

(B) de Contato. 

(C) Respiratórias.  

(D) Básica.  

 

40) São doenças bacterianas, exceto: 

 

(A) Tuberculose.  

(B) Hanseníase.  

(C) Gonorreia. 

(D) Malária.  

 

 


