CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE
CABECEIRA GRANDE – MG

Nível Médio
Cargo
Técnico em Enfermagem
LEIA COM ATENÇÃO!
01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado
pelos fiscais da sala.
02. Autorizado o início da prova, verifique se o caderno contém 30 (trinta) questões.
Se não estiver completo, comunique ao fiscal.
03. Todas as questões são de múltipla escolha, apresentando 4 (quatro) opções de
resposta e uma única alternativa correta.
04. Ao receber a folha de respostas, confira o seu nome e número de inscrição.
Qualquer irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal.
05. O tempo de prova será de 3 (três) horas. Este tempo compreende a assinatura
e a transcrição para a Folha de Respostas.
06. A última folha deste caderno é destacável e o candidato pode levá-la como
anotação das respostas. Assinale as respostas primeiramente no corpo da prova,
só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
07. O preenchimento da folha de respostas deve ser feito apenas com caneta
esferográfica preta ou azul. Faça as marcas apenas no campo designado. A
marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras.
08. A folha de resposta não será substituída (item 8.18.3 do edital), portanto não
risque, amasse, dobre ou suje sua folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. A interpretação das questões faz parte da avaliação
(prova).

LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01
Analise o que acontece com as afirmações abaixo.
I. Houve, recentemente, DESVALORIZAÇÃO MONETÁRIA.
II. Encontrou, na repartição, GRANDE MUDANÇA ÉTICA.
Pluralizando-se as expressões em maiúsculas, o que acontecerá com os verbos sublinhados?
(A)
(B)
(C)
(D)

Os dois verbos irão para o plural.
Apenas o verbo haver ("houve") irá para o plural.
Apenas o verbo encontrar ("encontrou") irá para o plural.
Ambos permanecerão no singular.

QUESTÃO 02
Leia o anúncio publicitário a seguir.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre a grafia das palavras e marque a
alternativa referente à sequência CORRETA.
( ) Se a frase que encabeça o anúncio fosse interrogativa, a grafia correta da primeira
palavra seria POR QUÊ.
( ) A abreviação da palavra HORAS está grafada incorretamente.
( ) O vocábulo FLUORESCENTE admite como variante linguística FLORESCENTE.
(A)
(B)
(C)
(D)

F, V, F.
F, V, V.
V, F, V.
V, F, F.

QUESTÃO 03
No trecho “Não contarei a verdade, a não ser que a vizinha me autorize”, preservam-se a
correção gramatical e o sentido do texto ao se substituir a expressão em destaque por?
(A)
(B)
(C)
(D)

na medida em que.
antes que.
contanto que.
a fim de que.

QUESTÃO 04
Considere os espaços em branco e os sinais de pontuação. Em seguida, associe-os ao seu
respectivo emprego e marque a alternativa da sequência CORRETA dessa associação:
SINAL DE PONTUAÇÃO

EMPREGO
( ) __Santa__ madrasta! Assim pensava o enteado.
Dar destaque a uma palavra.

(1) Travessão

( ) –Corra, garota! __Aí vem o cachorrão__
Quebrar a sequência na fala do personagem.

(2) Parênteses

( ) Gênio, veloz, imbatível __Pelé, o melhor!

(3) Reticências

Isolar uma frase.

(4) Aspas

( ) A sopa __mal servida__ ficou toda no prato.
Intercalar um comentário.

(A)
(B)
(C)
(D)

(4); (3); (1); (2).
(3); (4); (2); (1).
(2); (1); (3); (4).
(1); (2); (4); (3).

QUESTÃO 05
Em cada um dos pares, as duas palavras têm a mesma terminação (indicada pelos destaques).
As comparações entre elas permitem estabelecer uma relação geral entre a regra das oxítonas e
a das paroxítonas.
1ª Coluna
levará
sutil
envolver
caqui

2ª coluna
avara
útil
revólver
táxi

Avalie as afirmações sobre a acentuação e a sílaba tônica das palavras.
I.

Todas as palavras da segunda coluna devem ser acentuadas, segundo as regras gerais de acentuação.
II. Se uma oxítona com determinada terminação recebe acento, a paroxítona da mesma
terminação não recebe.
III. As palavras da primeira coluna são oxítonas e, como tal, todas devem ser acentuadas.
IV. Se a oxítona não é acentuada, a paroxítona necessariamente precisa ser.
Está CORRETO apenas o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)

I e III.
I e II.
II e IV.
III e IV.

QUESTÃO 06
Em qual das frases a seguir a expressão em destaque foi empregada no sentido próprio, ou seja,
no sentido denotativo?
(A) O desejo de muitos internautas que navegam na Internet é o de encontrar informações
precisas.
(B) No dia do baile, a normalista tomou um chá de cadeira inesperado, até conhecer aquele
grumete.
(C) Nas metrópoles, o trânsito é um pesadelo para grande parte dos motoristas e dos pedestres.
(D) Quando queria brincar na casa de seus avós, a criança usava o lápis para rabiscar as paredes.
QUESTÃO 07
Atente para a frase escrita no balão.

(Disponível em: http://poieclovis.blogspot.com.br/2012/11/para-os-alunos-da-8serie-as-imagens.html>. Acesso em 04 nov. 2017)

O uso do pronome oblíquo iniciando a frase
(A) está correto, visto que a próclise deve ser priorizada nesse tipo de frase, segundo as normas gramaticais.
(B) indica uma informalidade da língua, pois não se começa uma frase com um pronome oblíquo átono.
(C) ocorre de acordo com a norma culta, que recomenda o emprego proclítico do pronome.
(D) é inadequado, pois um pronome oblíquo átono jamais deve ser usado com verbos no imperativo.

QUESTÃO 08
Preste atenção no anúncio.

I. No anúncio, a frase em destaque "Chute o balde" pode ser substituída por "Tome uma
atitude".
PORQUE
II. As expressões são antônimas e, como tal, a substituição de uma pela outra não altera
o sentido pretendido.
Sobre as duas assertivas, é CORRETO afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

a primeira é uma afirmativa falsa; e a segunda, verdadeira.
as duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
as duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
a primeira é uma afirmativa verdadeira; e a segunda, falsa.

QUESTÃO 09
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o emprego das normas para regência nominal e verbal
nas frases dadas.
(
(
(
(

) Aquele hospital está apto em fazer transplante de córnea.
) O paciente apresentou uma queixa contra o enfermeiro.
) O médico prefere a cirurgia a tratamentos alternativos.
) O diretor-geral, em relação ao residente, antipatizou dele.

De acordo com os exemplos dados, a sequência CORRETA é:
(A)
(B)
(C)
(D)

(F), (V), (V), (F).
(V), (F), (F), (V).
(F), (V), (F), (F).
(F), (F), (V), (V).

QUESTÃO 10
Leia o texto a seguir.

A intertextualidade intergêneros é o fenômeno segundo o qual um gênero pode assumir a forma
de outro gênero. A esse respeito, analise as informações dadas sobre o texto acima.
I.

A finalidade do texto é a de divulgar um produto e, para isso, o gênero caça-palavras
está a serviço do gênero propaganda.
II. O gênero propaganda se apresenta sob a forma de outro gênero - o caça-palavras,
havendo, portanto, mescla de gêneros.
III. As palavras em destaque são indicações para se interpretar o texto como um passatempo e não como propaganda.
IV. A propaganda, ao se apresentar sob a forma de outro gênero, perde a sua função de
informar e de divulgar o respectivo produto.
Está CORRETO apenas o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)

I e III.
I e II.
II e IV.
III e IV.

QUESTÃO 11
"Charles Chaplin (1889-1977) tornou-se personalidade importante como ator, dançarino, diretor e
produtor inglês, depois mais reconhecido como 'Carlitos'. Esse grande intérprete foi o nosso mais
famoso artista cinematográfico da era do cinema mudo. Ele ficou notabilizado por sua produção
cinematográfica e também por suas mímicas e comédias do gênero pastelão, sendo estas muito
apreciadas pelo grande público. O personagem que mais marcou sua carreira foi 'O Vagabundo'
(The tramp), um andarilho pobretão com as maneiras refinadas e a dignidade de um cavalheiro,
sempre vestido com um casaco esgarçado, calças e sapatos desgastados e mais largos que o
seu número, um chapéu coco, uma bengala e seu marcante bigode".
(Disponível em: <https://www.ebiografia.com/charles_chaplin/>. Acesso em 01 nov. 2017 - Adaptado)

A coesão do texto é construída principalmente a partir do emprego de
(A)
(B)
(C)
(D)

palavras e algumas expressões metafóricas e de sentido figurado.
pronomes, entre eles os pessoais, os possessivos e os demonstrativos.
conjunções coordenativas diversas, usadas para articular as orações.
termos que indicam progressividade, entre os quais "sempre" e "depois".

QUESTÃO 12
Leia o que propõe o texto publicitário.

Este texto publicitário tem objetivo didático, pois chama a atenção do leitor para um novo olhar
que é preciso ter sobre o meio ambiente. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, que
caracteriza a função apelativa ou conativa da linguagem, representada, por exemplo, pelo verbo
no imperativo, predomina nele a função referencial, cujo objetivo, em relação ao receptor, é o de
(A)
(B)
(C)
(D)

valorizar, em especial, os aspectos estéticos do texto.
despertar e enfatizar uma consciência ambiental.
transmitir uma informação objetiva da realidade.
estabelecer uma comunicação direta e objetiva.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 13
Para entrar em uma Faculdade, Laura realizou uma prova de vestibular que continha o mesmo
número de questões de Português, Matemática, Física e Conhecimentos Gerais. Cada questão
valia a mesma quantidade de pontos.
Sabe-se que Laura acertou
das questões de Português,
das questões de Matemática,
da prova de Física e
das questões de Conhecimentos Gerais. Além disso, neste
vestibular, o candidato que acertar número igual ou superior a
do total de questões está
aprovado e ganhará bolsa de estudos, aquele que acertar número igual ou superior a
e
inferior a
do total de questões está aprovado, mas sem bolsa, o candidato que acertar
número igual ou superior a
e inferior a
do total de questões fará uma segunda etapa e
aquele que acertar menos que
está reprovado.
Marque a alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

Laura está aprovada, mas sem bolsa de estudos.
Laura está reprovada.
Laura fará a segunda etapa.
Laura está aprovada e ganhará bolsa de estudos.

QUESTÃO 14
Considere que uma laranja tem formato esférico com raio igual a
e que a cada
de volume da laranja obtemos

. Suponha agora que
de suco.

Marque a alternativa que contém a quantidade de suco contida na metade dessa laranja.
(A)
(B)
(C)
(D)

79,13 mililitros.
904,32 mililitros.
316,51 mililitros.
452,16 mililitros.

QUESTÃO 15
Concluí o pagamento de um produto que comprei pela internet às 13 horas e 52 minutos do dia
15 de março e no dia 27 do mesmo mês recebi o produto às 9 horas e 24 minutos.
Marque a alternativa que contém, em minutos, o tempo entre a conclusão do pagamento e a
entrega desse produto.
(A)
(B)
(C)
(D)

17.012 minutos.
17.280 minutos.
16.716 minutos.
16.448 minutos.

QUESTÃO 16
A prefeitura de um município decidiu que imposto sobre propriedade predial sofreria desconto de
sobre o valor devido, por dia de antecipação do pagamento com relação à data prevista
para o vencimento.
Marque a alternativa que contém o valor pago pelo contribuinte que deve
imposto, cuja data de vencimento era dia
, mas quitou a dívida no dia
(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 1018,40.
R$ 1494,92.
R$ 1510,22.
R$ 1342,30.

desse

QUESTÃO 17
Marque a alternativa que contém o gráfico da função

(A)

(B)

(C)

(D)

.

CONHECIMENTOS LOCAIS
QUESTÃO 18
Marque a alternativa abaixo que representa os símbolos de Cabeceira Grande, definidos em lei:
(A)
(B)
(C)
(D)

Bandeira, Cores e o Brasão.
Bandeira, Brasão e o Hino.
Ética, Cidadania e justiça.
Autonomia política, legislativa, administrativa e financeira.

QUESTÃO 19
A Lei Municipal Nº 500, de 21 de junho de 2016, define progressão como:
A passagem horizontal do servidor de seu padrão de vencimento para outro, imediatamente
superior, dentro da faixa de vencimento do cargo a que pertence, pelo critério de
meritocracia observadas as normas estabelecidas em lei e em decreto.
Marque a alternativa CORRETA, que o servidor deverá cumulativamente fazer jus à progressão:
(A) Ter cumprido o interstício mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no padrão de vencimento, em que se encontra, ter obtido, pelo menos, 80% (oitenta por cento) do total de
pontos na média de suas 2 (duas) últimas avaliações de desempenho funcional e estar no
efetivo exercício de seu cargo.
(B) Ter cumprido o interstício mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício no padrão de vencimento, em que se encontra, ter obtido, pelo menos, 70% (setenta por cento) do total de
pontos na média de suas 2 (duas) últimas avaliações de desempenho funcional e estar no
efetivo exercício de seu cargo.
(C) Ter cumprido o interstício mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício no padrão de vencimento, em que se encontra, ter obtido, pelo menos, 80% (oitenta por cento) do total de
pontos na média de suas 3 (três) últimas avaliações de desempenho funcional e estar em
dia com suas obrigações eleitorais.
(D) Ter cumprido o interstício mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício no padrão de vencimento, em que se encontra, ter obtido, pelo menos, 70% (setenta por cento) do total de
pontos na média de suas 3 (três) últimas avaliações de desempenho funcional e estar no
efetivo exercício de seu cargo.
QUESTÃO 20
Indique a alternativa que apresenta os requisitos básicos para investidura em cargo público no
município de Cabeceira Grande.
(A) Nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com obrigações militares e
eleitorais, nível exigido para o exercício do cargo, idade mínima de 18 (dezoito) anos e aptidão física e mental.
(B) Nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com obrigações militares e
eleitorais, nível exigido para o exercício do cargo, idade mínima de 21 (vinte um) anos e
aptidão física e mental.
(C) Dupla nacionalidade, gozo dos direitos políticos, quitação com obrigações militares e eleitorais, nível exigido para o exercício do cargo, idade mínima de 18 (dezoito) anos e aptidão
física e mental.
(D) Dupla nacionalidade, gozo dos direitos políticos, quitação com obrigações militares e eleitorais, nível exigido para o exercício do cargo, idade mínima de 21 (vinte e um) anos, aptidão
física e mental e não possuir vínculo político partidário nem religioso.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO EM ENFERMAGEM
QUESTÃO 21
“O Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH) é um conjunto de ações desenvolvidas
deliberada e sistematicamente, com vistas à redução máxima possível da incidência e da
gravidade das infecções hospitalares”.
Com relação às medidas de prevenção e controle de infecções relacionadas a assistência à
saúde, todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:
(A) São formas de limitar a disseminação de microorganismos de doenças infectocontagiosas
no ambiente hospitalar as precauções de contato, respiratória e padrão.
(B) A imunização dos profissionais de saúde é uma medida de prevenção recomendada pela
ANVISA.
(C) Disponibilizar preparação alcóolica para fricção asséptica das mãos nos pontos de assistência.
(D) O uso de luvas dispensa a lavagem das mãos após o contato com o paciente.
QUESTÃO 22
A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do hospital XYZ deverá informar prontamente à autoridade sanitária as doenças de notificação compulsória. De acordo com a portaria nº
5 de 21 de fevereiro de 2006, são doenças de notificação compulsória em todo o território nacional:
Marque a alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

Hanseníase, paracoccidiomicose e tracoma.
Sífilis congênita, leptospirose e hanseníase.
Hepatites virais, lúpus e caxumba.
Donovase, pneumonia e sarampo.

QUESTÃO 23
Segundo disposições legais o técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem.
São funções do técnico de enfermagem:
(A) Auxiliar cirurgias eletivas em hospitais de grande porte.
(B) Realizar inserção de cateter vesical, conforme prescrição médica.
(C) Executar ações assistenciais de enfermagem sem supervisão do enfermeiro, bem como a
prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de morte.
(D) Exercer atividades auxiliares na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar.
QUESTÃO 24
A via intramuscular é utilizada para administrar medicamentos irritantes. São locais para
administração de medicamentos por essa via, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Deltóide.
Dorsoglútea.
Antero- lateral da coxa.
Periumbilical.

QUESTÃO 25
O Ministério da Saúde lançou no ano de 2016 a campanha do dia Nacional do Combate a Sífilis
Congênita, tendo como foco a importância do pré-natal e da participação do parceiro no processo
de gestação.
Analise as seguintes afirmativas:
I.

A sífilis congênita é a infecção do feto pelo Treponema Pallidum, transmitida por via
placentária.
II. A transmissão vertical pode ocorrer em todo período gestacional.
III. A vancomicina é a única droga utilizada para todas as apresentações da sífilis.
IV. A sífilis congênita é classificada em recente e tardia. Na sífilis tardia os principais sintomas são: dentes deformados, mandíbula curta, surdez neurológica e retardo mental.
Assinale a alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, III e IV.
II, III e IV
I, II e IV.
Todas as alternativas.

QUESTÃO 26
De acordo com as diretrizes da American Heart Association (AHA – 2015), são recomendações no
Suporte Básico de Vida (SBV) para obter uma Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) com
qualidade em adultos, EXCETO:
(A) A profundidade das compressões em adultos deverá ser de pelo menos 2 polegadas (5
cm).
(B) Minimizar as interrupções nas compressões.
(C) A velocidade das compressões deverá ser de 130 a 150/ min.
(D) Permitir o retorno total do tórax após cada compressão.
QUESTÃO 27
O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) visa promover e apoiar a
implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente em diferentes áreas de atenção.
Em um hospital de médio porte, o paciente XYZ será submetido à cirurgia de catarata no olho
esquerdo. Visando a segurança do paciente, são medidas realizadas pela equipe de enfermagem
em todo processo assistencial, EXCETO:
(A) Deve-se conferir juntamente com o paciente seu nome completo, data de nascimento, tipo
de cirurgia, olho a ser operado e lente que será colocada.
(B) Realizar o preenchimento do “check list” de cirurgia segura após término do procedimento
cirúrgico.
(C) Realizar a identificação da lateralidade com a pulseira de identificação.
(D) Antes de administrar qualquer medicamento no paciente, proceder com a prática dos 09
certos.

QUESTÃO 28
O Diabetes Mellitus é uma doença comum e de incidência crescente que aumenta com a idade.
Uma das complicações agudas do diabetes é a hipoglicemia.
Sobre a hipoglicemia é INCORRETO afirmar:
(A) A realização de exercício físico vigoroso é indicado para controle da hipoglicemia.
(B) Hipoglicemia é a diminuição dos níveis glicêmicos, com ou sem sintomas para valores
abaixo de 60 a 70 mg/dl.
(C) São sintomas da hipoglicemia: fome, tontura, fraqueza, dor de cabeça, sudorese, taquicardia, confusão e tremor.
(D) É indicado evitar o consumo de bebida alcóolica em doses maiores do que o permitido na
dieta.
QUESTÃO 29
O câncer de colo de útero no Brasil é o quarto tipo de câncer mais comum entre mulheres. Excluindo o câncer de pele, esse tumor é o que apresenta maior potencial de prevenção e cura quando
diagnosticado precocemente.
Sobre a prevenção do câncer de colo do útero, é CORRETO afirmar:
(A) Somente o profissional médico pode realizar a coleta de citopatológico.
(B) A periodicidade de realização do exame citológico deve ser a cada 5 anos, se os dois primeiros exames derem resultados normais.
(C) Prevenção secundária: oferta de vacinação contra HPV para população feminina entre 7 e
10 anos, sendo o esquema vacinal de 3 doses.
(D) O rastreamento deve ser realizado a partir de 25 anos em todas as mulheres que iniciaram
atividade sexual.
QUESTÃO 30
Os profissionais de enfermagem estão expostos a alguns problemas de saúde próprios da função
que exercem.
Sobre o risco biológico é INCORRETO, afirmar que:
(A) Usar luvas quando as atividades que serão desenvolvidas exigirem contato com fluídos
corpóreos.
(B) Usar máscara durante os procedimentos em que exista a possibilidade de sangue e outros
fluídos corpóreos atinjam a mucosa da boca e do nariz; além do uso de óculos para proteção dos olhos.
(C) Se houver contato com a pele, remover os fluídos cuidadosamente, lavando a região com
água e sabão.
(D) A contaminação por material biológico representa menor risco ao profissional de enfermagem, devido a sua pouca exposição durante seu processo de trabalho.

ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA.
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Resposta

Questão
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Nº 19
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Resposta

Questão
Nº 21
Nº 22
Nº 23
Nº 24
Nº 25
Nº 26
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Nº 30

Resposta

Este Caderno de Prova será divulgado dia 02 de maio de 2018, no site da FGR
www.fgrconcursos.org.br, bem como no site da Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande
www.pmcg.mg.gov.br.
O Gabarito será divulgado dia 02 de maio de 2018, no Diário Oficial do Estado, no site da FGR
www.fgrconcursos.org.br e no site da Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande
www.pmcg.mg.gov.br.

DECLARAÇÃO

Declaro,
para
os
devidos
fins,
que
o
(a)
candidato
(a)
______________________________________________________, compareceu nesta data, no
período de 9h00min às 12h00min horas, para realização das Provas Objetivas do Concurso
Público da Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande.
Cabeceira Grande, 29 de abril de 2018.

Pedro Seixas da Silva
Superintendente-Geral.

