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PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2019
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
Ccontínua e
A preta,Bde forma
densa.
A as letras
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com
(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, réguas, 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 NÃO poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de 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 11 de março de 2019 a partir das 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________

Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
10/03/2019
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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

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5.
A vírgula não foi feita para humilhar ninguém
Era Borjalino Ferraz e perdeu o primeiro emprego na Prefeitura de Macajuba por coisas de pontuação. Certa
vez, o diretor do Serviço de Obras chamou o amanuense para uma conversa de fim de expediente. E aconselhativo:
— Seu Borjalino, tenha cuidado com as vírgulas. Desse jeito, o amigo acaba com o estoque e a comarca não
tem dinheiro para comprar vírgulas novas.
Fez outros ofícios, semeou vírgulas empenadas por todos os lados e foi despedido. Como era sujeito de brio,
tomou aulas de gramática, de modo a colocar as vírgulas em seus devidos lugares. Estudou e progrediu. Mais do que
isso, saiu das páginas da gramática escrevendo bonito, com rendilhados no estilo. Cravava vírgulas e crases como
ourives crava as pedras. O que fazia o coletor federal Zozó Laranjeira apurar os óculos e dizer com orgulho:
— Não tem como o Borjalino para uma vírgula e mesmo para uma crase. Nem o presidente da República!
E assim, um porco-espinho de vírgulas e crases, Borjalino foi trabalhar, como escriturário, na Divisão de
Rendas de São Miguel do Cupim. Ficou logo encarregado dos ofícios, não só por ter prática de escrever como pela
fama de virgulista. Mas, com dois meses de caneta, era despedido. O encarregado das Rendas, funcionário sem
vírgulas e sem crases, foi franco:
— Seu Borjalino, sua competência é demais para repartição tão miúda. O amigo é um homem de instrução. É
um dicionário. Quando o contribuinte recebe um ofício de sua lavra cuida que é ordem de prisão. O coronel Balduíno
dos Santos quase teve um sopro no coração ao ler uma peça saída de sua caneta. Pensou que fosse ofensa, pelo que
passou um telegrama desaforado ao Senhor Governador do Estado. Veja bem! O Senhor Governador.
E por colocar bem as vírgulas e citar Nabucodonosor em ofício de pequena corretagem, o esplêndido Borjalino
foi colocado à disposição do olho da rua. Com uma citação no Diário Oficial e duas gramáticas debaixo do braço.
Anúncios

CARVALHO, José Cândido de. In: Os mágicos municipais. Rio de Janeiro. José Olympio, 1984.

QUESTÃO Nº 01

Pelas características predominantes do texto, assinale a alternativa que melhor identifique o seu gênero:
A)
B)
C)
D)

Resenha.
Artigo.
Relatório.
Crônica.

QUESTÃO Nº 02

A tipologia textual predominante no texto é:
A)
B)
C)
D)

Narrativa.
Descritiva.
Dissertativa.
Injuntiva.

QUESTÃO Nº 03

A partir da leitura do texto, assinale a alternativa que apresenta sua ideia central:
A)
B)
C)
D)

A gramática normativa como aliada do funcionário da Prefeitura de Macajuba.
A isonomia entre o padrão culto e o uso da vírgula e da crase.
A distância entre os preceitos teóricos e o cotidiano linguístico.
A valorização da norma culta na redação oficial da Prefeitura de Macajuba.
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QUESTÃO Nº 04

“Como era sujeito de brio, tomou aulas de gramática (...).” 3º§
A relação de ideia estabelecida pela oração sublinhada é de:
A)
B)
C)
D)

Finalidade.
Causa.
Concessiva.
Explicativa.

QUESTÃO Nº 05

“A vírgula não foi feita para humilhar ninguém.”
O conectivo empregado nesse título tem o valor semântico de:
A)
B)
C)
D)

Explicação.
Conclusão.
Finalidade.
Condição.

QUESTÃO Nº 06

Leia, com atenção, a tirinha a seguir.

É incorreto afirmar:
A)
B)
C)
D)

No primeiro quadrinho, a expressão “a primavera” tem a função de sujeito.
No segundo quadrinho, o sujeito é classificado como desinencial.
Também está correta a regência verbal em: “Mafalda chegou no ambiente campestre.”.
A linguagem da tirinha é mista com uso simultâneo de signos imagéticos e texto.

QUESTÃO Nº 07

“Fez outros ofícios, semeou vírgulas empenadas por todos os lados e foi despedido.” 3º §
A forma infinitiva do verbo sublinhado é:
A)
B)
C)
D)

For.
Ser.
Ir.
Estar.

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Página | 4

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL VÁRZEA GRANDE-PI

QUESTÃO Nº 08

Marque a citação que apresenta um efeito de sentido conotativo:
A) “Cravava vírgulas e crases como ourives crava as pedras.”
B) “Nem o presidente da República!”
C) “O amigo é um homem de instrução.”
D) “Com uma citação no Diário Oficial e duas gramáticas debaixo do braço.”
QUESTÃO Nº 09

Está em desacordo com a ortografia vigente:
A)
B)
C)
D)

Os supervisores creem na capacidade de redação de suas secretárias.
As incorreções gramaticais vêm crescendo entre os usuários da língua.
As pessoas têm se dedicado pouco à leitura e ao estudo da língua.
Ao redigir ofícios, os funcionários lêem sobre o uso correto da vírgula.

QUESTÃO Nº 10

“— Seu Borjalino, sua competência é demais para repartição tão miúda.”
Aponte a alternativa que justifica corretamente o emprego da vírgula na frase acima.
A)
B)
C)
D)

Separar o aposto.
Separar o vocativo.
Separar o sujeito.
Separar termo deslocado na oração.

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Página | 5

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL VÁRZEA GRANDE-PI

INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 11 A 20

QUESTÃO Nº 11
São características de uma Intranet, exceto:
A)
B)
C)
D)

Comunicação externa.
Acesso restrito.
Rede Local (Lan)
Compartilhamento de impressoras.

QUESTÃO Nº 12
O Correio Eletrônico ou e-mail é um serviço para envio e recepção de mensagens entre correspondentes. Assinale a alternativa
que se refere aos protocolos de serviços da internet responsáveis pelo envio e recepção de mensagens eletrônicas, e-mail:
A)
B)
C)
D)

HTTP e FTP
HTTPS e HTTP
SMTP e POP
IMAP e TCP

QUESTÃO Nº 13
Nas afirmações abaixo assinale àquela que não é verdadeira:
A) Os chips de memória RAM são vendidos na forma de pentes, variando capacidade, barramento e velocidade.
B) Nas placas de vídeo Off board o GPU é integrado ao próprio chipset da placa-mãe e, em vez de utilizar memória dedicada,
como nas placas On board, utiliza parte da memória RAM principal, que é "roubada" do sistema.
C) O BIOS contém todo o software básico, necessário para inicializar a placa-mãe, checar os dispositivos instalados e carregar
o sistema operacional, o que pode ser feito a partir do HD, CD-ROM, pendrive, ou qualquer outra mídia disponível.
D) A função da fonte de alimentação é transformar a corrente alternada da tomada em corrente contínua já nas tensões
corretas, usadas pelos componentes. Ela serve também como uma última linha de defesa contra picos de tensão e
instabilidade na corrente, depois do nobreak ou estabilizador.
QUESTÃO Nº 14
No navegador de internet Google Chrome, o atalho CTRL + D, refere-se a:
A)
B)
C)
D)

Exibir Histórico
Gerenciar Downloads.
Abrir nova aba.
Adicionar uma página aos Favoritos

QUESTÃO Nº 15
Assinale a alternativa que se refere o conceito descrito abaixo:
O objetivo do Windows 8 é ter uma tela mais limpa e esse recurso possibilita “esconder” algumas configurações e aplicações. É
uma barra localizada na lateral que pode ser acessada colocando o mouse no canto direito e inferior da tela ou clicando no atalho
Tecla do Windows + C. Essa função substitui a barra de ferramentas presente no sistema e configurada de acordo com a página
em que você está.
A)
B)
C)
D)

Charms Bar
Cortana
Style
Edge
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QUESTÃO Nº 16
São dispositivos de armazenamento de dados de memória não-volátil, exceto:
A)
B)
C)
D)

Pen Drive
Cartão SD
Hard Disk
Memória de Acesso Randômico

QUESTÃO Nº 17
Que afirmação abaixo a respeito do Windows 10 não é verdadeira?
A) Arquivos maiores do que as da lixeira são apagados permanentemente.
B) A Restauração é uma ferramenta do Windows que vai restaurar o Sistema Operacional para um momento anterior, de
forma que, seja possível a recuperação de arquivos que foram danificados por algum problema de instalação.
C) O Microsoft Hello é um aplicativo de armazenamento online gratuito que vem com a sua conta da Microsoft. É como um
disco rígido extra que está disponível para todos os dispositivos que você usar.
D) O desfragmentador de disco é uma ferramenta administrativa que reorganiza dados fragmentados para que os discos e as
unidades de armazenamento trabalhem de forma mais eficiente.
QUESTÃO Nº 18
Que alternativa abaixo não é um dos modos de exibição do Microsoft Word?
A)
B)
C)
D)

Leitura
Quebra de Página
Layout da Web
Rascunho

QUESTÃO Nº 19
No Windows Explorer, só não é possível classificar os arquivos por:
A)
B)
C)
D)

Data
Função
Tipo
Tamanho

QUESTÃO Nº 20
Firewalls de controle de aplicação (exemplos de aplicação: SMTP, FTP, HTTP, etc) são instalados geralmente em computadores
servidores e são conhecidos como:
A)
B)
C)
D)

Proxy
Criptografia
AntiSpam
Certificado Digital
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 30

QUESTÃO Nº 21
A penalidade de Cassação do Direito ao Exercício Profissional da Enfermagem poderá ser aplicada no caso das seguintes
proibições estabelecidas no Código de Ética, exceto:
A) Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso diante de qualquer forma ou tipo de violência contra a pessoa, família e
coletividade, quando no exercício da profissão.
B) Praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais, no
exercício profissional.
C) Executar prescrições e procedimentos de qualquer natureza que comprometam a segurança da pessoa.
D) Registrar informações incompletas, imprecisas ou inverídicas sobre a assistência de Enfermagem prestada à pessoa, família
ou coletividade.
QUESTÃO Nº 22
Em relação às Infecções Sexualmente Transmissíveis, é incorreto afirmar que:
A) A Tricomoníase é causada por um protozoário e apresenta o corrimento como principal sintoma.
B) A notificação é obrigatória no caso de Sífilis adquirida, Hepatites virais B e C, Aids, Infecção pelo HIV, Tricomoníase e
Gonorréia.
C) Muitas pessoas com essas infecções não buscam tratamento porque são assintomáticas ou têm sinais e sintomas leves e não
percebem as alterações.
D) A sífilis latente é uma das variantes clínicas da sífilis em que não se observam sinais e sintomas clínicos.
QUESTÃO Nº 23
De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, aos 3 meses de idade da criança, deve ser administrada a 1ª dose da
seguinte vacina:
A)
B)
C)
D)

Meningocócica C.
Tríplice Viral.
Dupla bacteriana.
Hepatite A.

QUESTÃO Nº 24
O Técnico de Enfermagem recebeu na Central de Material Esterilizados (CME), os seguintes artigos médico hospitalares:
I- Instrumental cirúrgico.
III- Ambú.
V- Espéculo Vaginal.

II- Esfigmomanômetro.
IV- Endoscópio.

Dentre os itens apresentados acima, são classificados como artigos críticos:
A) apenas II e III.
B) apenas I e IV.
C) apenas I, III e IV.
D) apenas II, IV e V.
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
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QUESTÃO Nº 25
Um paciente compareceu à Unidade Básica de Saúde com sintomas de gripe e apresentava febre no momento do atendimento.
Para este paciente foi prescrita a administração de 2,5 ml de um determinado medicamento contra a febre.
Esta dosagem corresponde à administração de quantas gotas deste medicamento?
A) 25 gotas.
B) 30 gotas.
C) 40 gotas.
D) 50 gotas.
QUESTÃO Nº 26
Para um paciente que encontra-se cateterizado, o Técnico de Enfermagem ao realizar a avaliação do mesmo registrou no
prontuário que o paciente apresentava Oligúria.
Este registro significa que o paciente apresentava:
A) Supressão total da secreção urinária.
B) Micção difícil ou dolorosa.
C) Presença de pus na urina.
D) Secreção deficiente de urina.
QUESTÃO Nº 27
Analise as características apresentadas abaixo:
I- Doença causada por um vírus e de notificação compulsória obrigatória.
II- É classificada como Zoonose por ser transmitida através da picada de um mosquito.
III- Pode ser prevenida através de vacina disponível no Programa Nacional de Imunizações (PNI).
As três características acima se referem à seguinte doença:
A) Febre amarela.
B) Hanseníase.
C) Rubéola.
D) Tracoma.
QUESTÃO Nº 28
Analise as afirmativas abaixo sobre avaliação de sinais vitais:
I- Como exemplo de fator patológico que aumenta a frequência respiratória podemos citar o uso de drogas depressoras.
II- A verificação da temperatura oral é a mais precisa, pois é a que menos sofre influência de fatores externos.
Após a análise das afirmativas, pode-se afirmar que:
A)
B)
C)
D)

as duas afirmativas são verdadeiras.
a primeira afirmativa é verdadeira e a segunda afirmativa é falsa.
as duas afirmativas são falsas.
a primeira afirmativa é falsa e a segunda afirmativa é verdadeira.
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QUESTÃO Nº 29
As doenças infecto parasitárias são causadas por variados tipos de agentes patogênicos.
Sobre o assunto, não se pode afirmar que:
A)
B)
C)
D)

A Esquistossomose e a Toxoplasmose são doenças causadas por fungos.
A difteria e o Tétano são doenças bacterianas.
São doenças causadas por vírus: Sarampo, Dengue e Raiva.
A Giardíase e a Amebíase são doenças causadas por protozoários.

QUESTÃO Nº 30
Conforme as disposições da Lei 8080/90 sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo:
I. A integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos,
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema é um dos princípios do
SUS.
II. Mesmo quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma
determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) não poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
III. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua
atuação, e movimentados sob fiscalização dos Vereadores do Município.
A quantidade de afirmativas incorretas corresponde a:
A)
B)
C)
D)

Zero.
Uma.
Duas.
Três.
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