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Função: Enfermeiro 40 horas

Português
Zero Hora - O senhor já escreveu que a "arte de tecer letras" é a sua forma de
administrar a loucura. O que tanto perturba um autor de 57 livros?
Frei Beto - Somos seres múltiplos interiormente. Então, a literatura tem um
caráter terapêutico. O Hélio Pellegrino, psicanalista, escritor, poeta e muito meu
amigo, diz que eu não ter enlouquecido nos quatro anos de prisão nem
precisado fazer terapia se deve ao fato de eu ter trabalhado minha dor através
da literatura. Isso é verdade. E até hoje a literatura é o meu refúgio, é a
maneira de administrar os anjos e demônios que me habitam. Por isso, sou um
escritor compulsivo e não posso ficar 48 horas sem escrever alguma coisa que
começo a me sentir mal.
01-Ao analisar as declarações de Frei Beto, ao Jornal Zero Hora,
a) Está clara a sua paixão pela literatura a ponto de a produção literária ser,
para o escritor mineiro, medicinal.
b) Existe uma dependência negativa em relação ao ato de escrever que não
permite ao escritor levar uma vida normal, sadia, produtiva.
c) Observa-se a necessidade de o escritor evidenciar sua relação com um
autor de renome para demonstrar fama pessoal.
d) Há a confirmação de um conflito interior constante, que ele se recusa a
aceitar, e que é mediado pela relação anjo X demônio.
02-Na frase: A igreja é o coração da cidade de Roseira, encontramos a figura
de linguagem:
a) Eufemismo.
b) Sinestesia.
c) Catacrese.
d) Metonímia.
03-Provavelmente seja melhor que o proprietário do imóvel possa desconfiar
de que ele não é tão imóvel assim. As palavras destacadas são:
a) Substantivo e Substantivo.
b) Substantivo e Adjetivo.
c) Adjetivo e Verbo.
d) Advérbio e adjetivo.
04-Assinale a alternativa em que o Advérbio expressa simultaneamente idéia
de tempo e negação:
a) Falei ontem com os ministros.
b) Não me pergunte as razões da minha tristeza.

c) Eles sempre chegam irritados.
d) Jamais acreditei que você nadasse.
05-Selecione a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase
apresentada.
As pessoas acidentadas foram encaminhadas a diferentes clinicas _______.
a) Médicas – cirúrgicas.
b) Médica – cirúrgicas.
c) Médico – cirúrgicas.
d) Médica - cirúrgicos.

Matemática
06-Um Comitê formado por 12 especialistas em saúde pública foi enviado para
ajudar no Haiti, sendo que 4 são infectologistas. Quantas comissões de 3
membros podem ser formadas incluindo no mínimo um infectologista na
comissão?
a) 212.
b) 156.
c) 164.
d) 220.
07-Em uma urna existem bolas numeradas de 0 a 36. Sorteando-se uma
dessas bolas ao acaso, a probabilidade de que o número dessa bola seja par
ou menor do que 25 é de, aproximadamente:
a) 74%
b) 80%
c) 84%
d) 90%
08-Na loja do Bairro Roseira Velha todos os artigos de mesmo tipo têm o
mesmo preço. João comprou 3 lápis, 5 brochuras e 7 borrachas, gastando R$
28,90. Luís, na mesma lojinha, comprou 4 lápis, 7 brochuras e 10 borrachas,
pagando R$ 40,60. Se Maria comprasse apenas 1 lápis, 1 caderno e 1
borracha, ela teria que pagar:
a) R$ 4,00.
b) R$ 4,50.
c) R$ 5,00.
d) R$ 5,50.
09-Um quadrilátero ABCD, foi desenhado no plano cartesiano e seus vértices
são dados pelas coordenadas: A= (0, 1), B = (3, 1), C = (5, 3) e D = (2, 3). A
área desse quadrilátero, em unidades de área, é igual a:
a) 5 ua.
b) 6 ua.
c) 7 ua.
d) 8 ua.

10-João emprestou R$ 4.000,00 para seu amigo a uma taxa de 2% ao mês no
regime de juros simples. Após ter finalizado o prazo acordado, o amigo de João
lhe pagou R$ 4800,00. O tempo acordado do empréstimo foi de:
a) 4 meses.
b) 6 meses.
c) 8 meses.
d) 10 meses.

Conhecimentos gerais
11-Complete a lacuna:
Como forma de tornar viva sua memória, de transmitir seus ideais e inspirar as
novas gerações a trilharem o caminho do conhecimento, da preservação do
meio ambiente, do estudo da nossa história, fica instalada em Roseira, a
Semana Municipal ____________________
Uma lei elaborada pelo Executivo e aprovada na Câmara Municipal de Roseira.
Durante a semana, as escolas poderão fazer atividades voltadas à
Conservação do Meio Ambiente, Literatura e História, conforme programação
definida pela Secretaria de Educação.
a) José Luiz Pasin.
b) Zumbi.
c) Antônio Giovanelli.
d) Major Vitoriano Pereira de Barros.
12-Sobre a PEC 32, assinale a alternativa correta:
a) A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/20, do Poder Executivo,
altera dispositivos sobre servidores e empregados públicos e modifica a
organização da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
b) A proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32 altera os arts. 100, 160 e
167 da Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios,
modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento
de débitos previdenciários dos Município.
c) A proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32 altera a Constituição do
Estado para estabelecer a remuneração mínima garantida devida aos
integrantes da carreira do magistério público estadual e estabelece outras
providências.
d) A proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32 determina o caráter
permanente do programa Auxílio Brasil e vincula a aplicação dos recursos que
seriam usados para o pagamento de precatórios — dívidas do setor público
reconhecidas pela Justiça — exclusivamente no novo programa e em despesas
de seguridade social.
13-Assinale a alternativa incorreta: A lei Orgânica do Município será emendada
mediante proposta;
a) De um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal;
b) Do Prefeito;
c) De cidadãos, através de iniciativa popular assinada, no mínimo, por
cinco por cento dos eleitores na forma da lei;
d) Do Presidente da Câmara Municipal de Roseira;

14-Complete: O ______ avançou rapidamente depois que a maior parte das
forças lideradas pelos EUA deixaram o Afeganistão em julho 2021, e a queda
de Cabul ocorre antes do previsto pelas autoridades norte-americanas.
Preenche corretamente a lacuna:
a) Al-Qaeda.
b) Talibã.
c) Boko-Haram.
d) Jihad-Islâmica.
15-O Bolsa Família e seu substituto, o Auxílio Brasil, estão assentados em três
pilares: a primeira infância, as famílias e a superação da extrema pobreza,
porém o novo programa terá novos focos:
a) Auxílio Inclusão Produtiva Urbana; Bolsa Verde; Programa de erradicação
do trabalho infantil; Pró Jovem/ Adolescente; Auxílio idoso de baixa renda.
b) Tarifa Social de Energia Elétrica; Auxílio Estudantil; Auxílio Inclusão
Produtiva Rural; Bolsa Carteira do Idoso; Bolsa estiagem.
c) Auxílio Esporte Escolar; Bolsa de Iniciação Científica Junior; Auxílio Criança
Cidadã; Auxílio Inclusão Produtiva Rural; Auxílio Inclusão Produtiva Urbana.
d) Benefício Emergencial; Programa Brasil Carinhoso; Auxílio Esporte Escolar;
Auxílio Reforma Agrária; Bolsa água para todos.

Conhecimentos específicos
16-Traduz-se no tratamento desigual aos desiguais, devendo o sistema investir
mais onde e para quem as necessidades forem maiores. É, portanto, um
princípio de justiça social, cujo objetivo é diminuir desigualdades. Trata-se de
qual princípio do SUS?
a) Integralidade.
b) Universalidade.
c) Equidade.
d) Descentralização.
17-Em cada esfera do governo, relacionado à participação da comunidade na
gestão do SUS, foram instituídas as instâncias colegiadas do SUS. Tratam-se:
a) da Conferência de Saúde e do Conselho de Saúde.
b) do Conselho Tutelar e do Conselho Gestor.
c) da Secretaria de Saúde e do Ministério de Saúde.
d) do Pronto Atendimento e das Centrais de Regulação Médicas.
18-Em uma prescrição médica, há solicitação de administração de penicilina
procaína 400.000 unidades IM. Sabendo que na unidade de trabalho existe
disponível penicilina procaína 600.000 unidades/ml, quantos ml você
administrará?
a) 0,55 ml.
b) 0,66 ml.
c) 0,77 ml.
d) 0,88 ml.

19-“O ______________ é utilizado frequentemente para administração IM de
medicamentos devido ao seu fácil acesso com o paciente ereto, sentado e em
decúbito dorsal, ventral ou lateral. Entretanto, nos lactentes, ele só deve ser
utilizado quando o volume a ser injetado for pequeno, o medicamento não
causar irritação tecidual e a dose for absorvida rapidamente. Nos adultos, o
volume deve ser limitado a 1ml ou menos, e a substância não deve causar
irritação. Deve-se tomar cuidado para não atingir a clavícula, o úmero, o
acrômio e a artéria e veias braquiais e o nervo radial.” Preenche corretamente
a lacuna:
a) músculo vasto lateral.
b) músculo infraespinhal.
c) músculo deltoide.
d) músculo braquial.
20-São informações adequadas para usuárias que se queixam de fogacho e
sudorese noturna:
I-Os sintomas coincidem com um período da vida que também é marcado por
mudanças dinâmicas na função hormonal e reprodutiva que se interconectam
com o processo de envelhecimento, alterações no metabolismo,
comportamentos de estilo de vida e saúde em geral.
II-São manifestações clássicas de deficiência de estrogênio e a queixa
predominante de mulheres na perimenopausa.
III-O fogacho é uma sensação transitória e repentina de calor que se espalha
por todo corpo, principalmente no pescoço, rosto e tórax.
IV-Em média, as mulheres apresentam fogacho por um período de 6 meses a 2
anos, mas podem durar até 10 anos ou mais.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) II, III e IV.
d) todas as afirmativas estão corretas.
21-O esquema de vacinação contra HPV para meninas e meninos menores de
15 anos é de:
a) duas doses com intervalo de 3 meses (0 - 3 meses).
b) duas doses com intervalo de 6 meses (0 - 6 meses).
c) três doses com intervalo de 3 meses (0 - 3 - 6 meses).
d) três doses com intervalo de 6 meses (0 - 6 - 12 meses).
22-A levotiroxina sódica – T4 é indicada para tratamento do hipotireoidismo.
Ela deve ser ingerida:
a) em jejum de, pelo menos, 1 (uma) hora.
b) sempre acompanhada de alimentos, de preferência, suco de laranja.
c) após a ingesta do café da manhã.
d) pela noite, antes de dormir.
23-A técnica de percussão dígito-digital é a mais consagrada na prática clínica.
O som __________ obtém-se percutindo regiões desprovidas de ar (osso,
fígado); o som __________ identifica a presença de ar em pequena
quantidade; e o som __________ é obtido em regiões que contêm ar,

recobertas por membrana flexível, como no estômago. Preenche corretamente
as lacunas, respectivamente:
a) timpânico; maciço; submaciço.
b) timpânico; submaciço; maciço.
c) maciço;timpânico;submaciço.
d) maciço; submaciço; timpânico.
24-A estase jugular:
a) é o ingurgitamento das artérias do pescoço e deve ser examinada com o
paciente em pé.
b) constitui dado importante em pacientes portadores de insuficiência renal.
c) indica alterações de pressão e volume dentro do átrio direito, refletindo a
atividade do lado direito do coração e sua eficácia como bomba.
d) indica acúmulo de líquido pleural pulmonar o que eleva a pressão da veia
jugular interna que se localiza acima da clavícula, próximas à inserção dos
músculos esternocleidomastóideos.
25-O tratamento de lesão por queimadura tem por objetivo:
I-prevenir, detectar e controlar infecções.
II-remover tecidos desvitalizados.
III-prevenir o acúmulo de secreções.
IV-aliviar a dor e o estresse psicológico.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) II, III e IV.
d) todas as afirmativas estão corretas.

