PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRATINHA (MG)
04. Considere os enunciados abaixo sobre concordância nominal e assinale a alternativa correta.

PORTUGUÊS
Texto para as questões 01 e 02
Andorinha
“Andorinha lá fora está dizendo:
- Passei o dia à toa, à toa!
Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste!
Passei a vida à toa, à toa ... “
Manuel Bandeira

01. No fragmento poético de Manuel Bandeira transcrito
acima podemos afirmar que o autor se revela:
A)
B)
C)
D)
E)

irresoluto e cruel
frustrado e desanimado
errante e sonhador
irônico e oportunista
desanimado e sádico

02. Dentre os versos de Manuel Bandeira citados abaixo,
assinale aquele que mais se aproxima do seu pensamento
expresso no fragmento poético acima:
A) “Estavam todos deitados / Dormindo / Profundamente”.
B) “Vida noves fora zero”.
C) “Vou-me embora pra Pasárgada”.
D) “O que eu vejo é o beco”.
E) “Quero é a delícia de poder sentir as coisas mais
simples”.

I. É proibido a entrada de crianças neste recinto.
II. Bastantes pessoas estiveram no Rodeio de Jaguariúna.
III. Maria disse que aspirina é bom para dor de cabeça.
IV. A documentação foi anexo.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I e II, apenas;
II e III, apenas;
II, III e IV, apenas;
I, III e IV, apenas;
I, II, III e IV.

05. Entre as alternativas abaixo, assinale a que o enunciado
não deve receber o sinal indicativo de crase:
A)
B)
C)
D)
E)

Refiro-me àquele jovem que foi o seu namorado.
Dirigi-me apressado àquela loja de conveniência.
Àquela hora todos já se tinham recolhido.
Fui para àquela praça, mas não encontrei Mariana.
Quero agradecer àquela moça as atenções que me
dispensou.

06. Considere a charge abaixo e assinale a alternativa correta.

Considere a imagem abaixo e responda a questão 03.

QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 95.

No terceiro quadrinho o verbo caminhar, registrado duas
vezes encontra-se:

03. Pela imagem acima, o enunciado “empresário olha aqui.”,
é possível concluir que:
I.

Há uma inadequação sintática presente no verbo
olhar;
II. A oração iniciada com letra minúscula caracteriza
um artifício da mídia;
III. Se o enunciado estivesse em adequação sintática, seria uma função conativa da linguagem.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
II e III, apenas;
I e III, apenas;
I, II e III.
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A)
B)
C)
D)
E)

no infinitivo
no particípio
no gerúndio
pretérito imperfeito
presente do indicativo

07. Preencha as lacunas e identifique a alternativa correta.
Se Maria realmente se ................. a estudar mais e não se
.................... diante dos obstáculos, ela acabaria vencendo.
A)
B)
C)
D)
E)

disposso – detivesse
dispuzesse - detesse
dispusesse – detivesse
disposse – detesse
dispusesse – detesse

08. Assinale a alternativa em que não haja linguagem conotativa.
A)
B)
C)
D)
E)

...Que se finavam de puro ciúme.
...Para o fim de alumiar um pouco o conhecimento...
Neste ponto, afiamos os ouvidos...
A lua nova é o sorriso do céu.
...O argumento pode apresentar vários sentidos.
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09. Assinale a alternativa abaixo que apresenta um exemplo
de voz reflexiva.
A)
B)
C)
D)
E)

Levaram a bola do guri.
João acertou o tigre.
O tigre foi abatido por João.
Violentina penteou-se diante do noivo.
O repórter leu a própria notícia.

10. Analise as afirmações sobre ao processo de formação das
palavras e assinale a alternativa correta.
I.

A palavra segunda-feira é classificada como um processo de hibridismo;
II. A palavra vinagre é identificada pela aglutinação;
III. A palavra inútil é formada pela derivação prefixal.

15. Assinale a alternativa abaixo em que todos os municípios
fazem limites com Pratinha.
A)
B)
C)
D)
E)

Ibiá, Medeiros, Campos Altos, Tapiraí.
Medeiros, Araxá, Campos Altos, Tapiraí.
Medeiros, Araxá, Campos Altos, Rio Paranaíba.
Araxá, Campos Altos, Rio Paranaíba, Ibiá.
Tapiraí, Araxá, Campos Altos, Rio Paranaíba.

16. O gentílico do habitante nascido em Pratinha corresponde
a:
A)
B)
C)
D)
E)

pratinense
pratiense
pratinhense
pratieniense
pratinhano

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
II e III, apenas;
I e III, apenas;
I, II e III.

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Conforme dados populacionais extraído de estudos realizados pelo IBGE, no censo de 2010, Pratinha apresenta uma
população estimada em:
A)
B)
C)
D)
E)

3.265 habitantes
4.520 habitantes
5.715 habitantes
7.403 habitantes
8.200 habitantes

12. Atualmente, o Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais é o deputado:
A)
B)
C)
D)
E)

Dilzon Melon (PTB)
Cássio Soares (PSD)
Dinis Pinheiro (PSDB)
Elismar Prado (PT)
Luzia Ferreira (PPS)

13. De acordo com as autoridades de uma sociedade, um
vereador é um representante:
A)
B)
C)
D)
E)

do Poder Executivo;
do Poder Judiciário;
do Poder Legislativo;
do Ministério Público;
da Classe Eclesiástica.

14. Com o aumento de vagas em todas as câmaras municipais
do país, de acordo com o censo populacional, o município de
Pratinha a partir de 2013 passará a ter:
A)
B)
C)
D)
E)

09 vereadores;
10 vereadores;
13 vereadores;
15 vereadores;
17 vereadores.
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17. A emancipação de Pratinha foi uma conquista histórica,
através da Lei Estadual nº 336, de 27-12-1948, desmembrando-se de:
A)
B)
C)
D)
E)

Medeiros
Campos Altos
Araxá
Tapiraí
Ibiá

18. Segundo dados extraídos do IBGE, um dos possíveis
motivos que evidenciaram o nome do município de Pratinha
foi:
A) devido à existência de uma fonte de aparência prateada nas proximidades da cidade;
B) pelo fato de ter um comércio de pratearia muito forte
na região;
C) pela existência de grandes jazidas de prata;
D) pelo sobrenome Prata de uma importante família da
região;
E) pela exploração de minérios correlacionados prata.
19. Segundo dados do IBGE, a área da unidade territorial de
Pratinha corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

134,400 km2
232,755 km2
310,769 km2
570,919 km2
622,478 km2

20. Recentemente, a Presidente Dilma Roussef, anunciou que
o Ministro de Educação Fernando Haddad irá deixar a pasta
para disputar a Prefeitura de São Paulo. Ao tempo que anunciava a saída do Ministro, o Governo indicava o seu substituto que será:
A)
B)
C)
D)
E)

José Genuino
Aloizio Mercadante
Vicentinho
Marco Antônio Raupp
Paulo Bernardo
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Segundo a legislação profissional de enfermagem, é direito ou responsabilidade do técnico em enfermagem, em situações que não caracterizam urgência e emergência,
A) participar de práticas destinadas a antecipar a morte
do cliente que se encontra em intenso sofrimento físico.
B) administrar medicamento cuja ação e riscos desconhece, porque se deve obedecer à ordem médica.
C) realizar atividades que por sua natureza competem a
outro profissional de saúde, quando determinadas
pela gerência.
D) recusar-se a executar a prescrição medicamentosa
quando não constar a assinatura e o número de registro do profissional.
E) aceitar a cooperação do colega de trabalho que se
oferece para registrar e assinar as ações de enfermagem por você executadas, quando há acúmulo de
trabalho.
22. Com relação à tuberculose pulmonar, assinale a sequência
correta de assertivas verdadeiras ou falsas.
( ) Qualquer pessoa que inala e se infecta com o agente
etiológico da tuberculose fatalmente irá adquirir a
doença e transmiti-la para outras pessoas.
( ) Uma pessoa com tuberculose, que está tomando os
medicamentos corretamente, continua transmitindo a
doença até o final do esquema de tratamento.
( ) O tratamento convencional da tuberculose dura, em
média, 6 meses, e os medicamentos devem ser tomados diariamente.
( ) A baciloscopia de escarro é o método preconizado
para o diagnóstico da tuberculose pulmonar em sintomáticos respiratórios.
( ) A Estratégia do Tratamento Supervisionado da Tuberculose – DOTS aumenta a possibilidade de adesão ao tratamento e a redução da frequência de tuberculose multirresistente.
A)
B)
C)
D)
E)

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

23. É recomendada a esterilização de óleos e pós por meio de
A)
B)
C)
D)
E)

calor úmido em autoclave;
óxido de etileno em autoclave;
peróxido de hidrogênio em autoclave;
formaldeído em recipiente com tampa;
calor seco em estufa.

24. Com relação à saúde do idoso, assinale a sequência correta de assertivas verdadeiras ou falsas.
( ) A incidência de acidentes em idosos ocorre, com
maior frequência, fora dos seus lares, com altos índices de fraturas de extremidades.
( ) É objeto das ações de saúde a promoção do envelhecimento ativo, isto é, envelhecer mantendo a capacidade funcional e a autonomia.
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( ) Promover atividades em grupo, bem como a participação do idoso na vida em comunidade, auxiliam a
controlar a depressão e o isolamento social.
( ) Dentre as alterações físicas apresentadas pelos idosos, a incontinência urinária e a instabilidade postural são aquelas consideradas as de menor incidência.
( ) A prevenção da morbimortalidade por influenza e
suas complicações é realizada por meio da imunização específica, realizada anualmente.
A)
B)
C)
D)
E)

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

25. O controle de câncer cérvico-uterino de rotina em rede de
atenção primária de saúde consiste na realização de
A)
B)
C)
D)
E)

percussão supra púbica.
radiografia pélvica.
exame de Papanicolaou.
exame laboratorial de sangue.
ultra-sonografia semestral.

26. No grupo de planejamento familiar, um casal pode optar
pelos métodos naturais de concepção, dentre os quais pode-se
indicar
A)
B)
C)
D)
E)

uso de contraceptivo oral;
a vasectomia;
o método Billings;
uso de dispositivo intra-uterino;
a laqueadura.

27. Durante a gravidez, a mulher apresenta várias alterações
consideradas fisiológicas, sendo frequentemente encontrados
A)
B)
C)
D)
E)

corrimento amarelado e prurido vaginal.
aumento da pressão arterial e estase jugular.
pirose e edema generalizado.
estase jugular e cefaleia persistente.
edema e aumento da pressão venosa nos membros
inferiores.

28. A criança que, quando colocada de bruços, levanta a cabeça e os ombros, segue com os olhos pessoas e objetos que
estão perto, gosta de olhar para as mãos e colocá-las na boca,
segundo a Caderneta de Saúde da Criança/2007/Ministério da
Saúde, apresenta desenvolvimento neuropsicomotor compatível à idade de
A)
B)
C)
D)
E)

1 a 2 meses;
2 a 4 meses;
4 a 6 meses;
6 a 9 meses;
9 a 12 meses.

29. Uma dona de casa apresenta queimadura provocada por
ferro quente quando passava roupa, com formação de bolhas,
eritema e dor na área afetada. A queimadura, nesse caso, é
classificada como sendo
A)
B)
C)
D)
E)

primária;
indeterminada;
de primeiro grau;
de segundo grau;
de terceiro grau.
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30. A posição em decúbito dorsal horizontal com os membros
inferiores elevados é indicada em casos de atendimento
emergencial para
A)
B)
C)
D)
E)

convulsão;
síncope;
trauma craniano;
afogamento;
asfixia.

31. A pontuação da Escala de Coma de Glasgow, que é utilizada em casos de traumatismo craniencefálico, baseia-se nos
seguintes parâmetros:
A) diâmetro das pupilas, percepção espacial e de tempo,
resposta a estímulos dolorosos.
B) nível de consciência, controle hemodinâmico, diâmetro das pupilas.
C) abertura ocular, controle hemodinâmico, percepção
do meio externo.
D) melhor resposta verbal, melhor resposta motora,
abertura ocular.
E) movimento do globo ocular, movimento de extremidades, resposta verbal.
32. O programa de educação continuada que visa adequar os
conhecimentos e os procedimentos técnicos de enfermagem,
ajustando-os às demandas geradas pelo progresso científico e
tecnológico tem como objetivo imediato
A) demitir o trabalhador que apresenta desempenho regular.
B) eliminar comportamentos agressivos da equipe de
trabalho.
C) aumentar a competitividade entre os trabalhadores.
D) diminuir os níveis hierárquicos existentes na instituição.
E) atualizar o trabalhador frente às mudanças e às necessidades do serviço.
33. Foram prescritos 750 ml de solução glicosada 5% para ser
administrada em 10 horas. O total de glicose que o paciente
irá receber e o gotejamento por minuto a ser controlado, são,
respectivamente,
A)
B)
C)
D)
E)

37,5 g e 25 gotas/minuto.
75 g e 50 gotas/minuto.
50 g e 40 gotas/minuto.
45 g e 40 gotas/minuto.
35 g e 30 gotas/minuto.

34. O técnico em enfermagem realizou glicemia capilar de
jejum em uma usuária da Unidade Básica de Saúde, 65 anos,
diabética, cujo resultado foi de 90 mg/dL. A conduta indicada
nesse caso é
A) repetir a glicemia após o intervalo de meia hora, pois
o resultado está abaixo do normal.
B) manter os cuidados terapêuticos que a usuária vem
realizando, pois a glicemia apresenta-se normal.
C) repetir a glicemia após intervalo de meia hora, pois o
resultado está acima do normal.
D) encaminhar para consulta de enfermagem, pois o resultado da glicemia indica que a usuária não está
aderindo ao tratamento.
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E) encaminhar para consulta médica, pois o resultado
da glicemia indica que há necessidade de realizar
exames de sangue e urina.
35. O posicionamento do paciente a ser submetido a lavagem
intestinal deve proporcionar conforto e facilitar o acesso ao
trato intestinal. Para isto, é necessário que o paciente seja
colocado na seguinte posição:
A)
B)
C)
D)
E)

decúbito lateral direito;
decúbito lateral esquerdo;
decúbito ventral;
litotômica;
genupeitoral.

36. A doença que requer isolamento reverso ou protetor é a:
A)
B)
C)
D)
E)

cólera;
tétano;
gangrena gasosa;
meningite;
leucemia.

37. Segundo o Plano Nacional de Imunização (PNI), além da
BCG, recomenda-se ao recém nascido a vacina:
A)
B)
C)
D)
E)

contra a poliomielite;
triviral;
tríplice bacteriana;
anti-sarampo;
contra a hepatite B.

38. Apesar de as vacinas serem indicadas para a totalidade da
população, nem sempre sua aplicação é possível. É contra
indicada a aplicação de vacina nas pessoas portadoras de:
A)
B)
C)
D)
E)

diabetes;
imunodeficiência congênita ou adquirida;
desnutrição leve;
tosse;
distúrbios do comportamento.

39. Na realização do teste tuberculínico, a via indicada é a:
A)
B)
C)
D)
E)

intra-arterial;
intravenosa;
intramuscular;
subcutânea;
intradérmica.

40. O nome que se dá ao movimento de contração do coração
consiste em:
A)
B)
C)
D)
E)

diástole;
peristálticos;
flatos;
sístole;
diafragmático.
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