Prefeitura Municipal de Rio Novo

Processo Seletivo Simplificado
001/2017
Para Contratação e Formação de
Cadastro Reserva para Contratação Temporária
por Excepcional Interesse Público

CADERNO DE QUESTÕES
CARGO:

Técnico de Enfermagem
(Programa Saúde da Família - PSF)

Nº INSCRIÇÃO:
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ASSINATURA:
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INSTRUÇÕES GERAIS
Você recebeu do Fiscal de Sala os seguintes materiais:
• CARTÃO DE RESPOSTAS, onde o candidato deverá examinar se o
número de inscrição impresso está correto.
• CADERNO DE QUESTÕES, onde o Candidato deverá preencher a
próprio punho e com LETRA DE FORMA LEGÍVEL o nome, o número
de inscrição e assinar como no documento de identificação.
• Este caderno contém 10 QUESTÕES distribuídas em PÁGINAS NUMERADAS.
• Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao Fiscal
de Sala.

Atenção: NÃO ABRA este caderno até que o fiscal sinalize o início
da prova.
A duração da prova é de 2h (duas horas). Este tempo inclui o
preenchimento do Cartão de Respostas e a Prova Escrita.
• Verifique, no Caderno de Questões se faltam folhas, se a sequência
e o número de questões conferem. Não destaque folhas da Prova.
É permitido ao candidato somente destacar na linha pontilhada, o
gabarito rascunho da última página desde caderno, sem danificar o
material.
• Durante a realização das provas não será permitido qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, apontamentos, manuais, ou impressos, bem como,
máquina calculadora, telefone móvel, agenda eletrônica ou simila-
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res, relógio do tipo data-bank, bip, MP3, gravador ou qualquer outro
transmissor/receptor de mensagens, sob pena de exclusão do concurso, devendo mantê-los DESLIGADOS e devidamente identificado
pelo fiscal de sala, ou qualquer outro material.
• É expressamente proibido ao candidato entrar ou permanecer com
armas no local de realização das provas. Caso o candidato detenha
a posse de arma, deverá ser orientado a entregá-la na Coordenação
e buscá-la no término das provas;
• Ao terminar a conferência do Caderno de Questões, caso o mesmo
esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido.
• O Caderno de Questões pode ser usado livremente para fazer rascunhos, a fim de concluir pelas respostas às questões formuladas.
• A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não
sendo permitido perguntas aos Fiscais de Sala. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
• Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com 05 (Cinco)
alternativas (A, B, C, D e E) para resposta, sendo adotada, para fins
de correção, uma única resposta correta por questão.
• Transcreva para o cartão de respostas o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo o círculo correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta, conforme o exemplo a seguir:
Questão
00

Resposta

A B C D E

• Não haverá substituição do cartão de respostas por erro de preenchimento. No cartão de respostas, marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão, rasuras e preenchimento além
dos limites do círculo destinado para cada marcação poderão anular
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a questão. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais
destinados às respostas.
• O candidato só poderá retirar-se da Sala de aplicação da prova
após 40 (quarenta) minutos de seu início. Somente em caso de urgência, pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada
no sanitário sofrer revista.
Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal
de Sala. Aguarde autorização para devolver, em separado, o Caderno
de Questões contendo a Prova Objetiva e o Cartão de Respostas,
DEVIDAMENTE ASSINADO.
Esclarecendo que por razões de segurança, a Administração de Talentos Humanos disponibilizará as Questões da Prova Objetiva no
site http://www.rionovo.mg.gov.br/processo-seletivo a partir das 9
horas do dia 27 de Novembro de 2017.
• Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de gabarito,
do resultado e recursos. As informações serão publicadas na internet. O Gabarito desta Prova será divulgado no site http://www.rionovo.mg.gov.br/processo-seletivo no dia 27de Novembro de 2017 à
partir das 9:00 horas.
BOA PROVA!
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PORTUGUÊS
QUESTÃO 1 – De acordo com o Hino do município de Rio Novo:
Protege as letras; teus filhos
Subtrai das trevas a luz,
Do amor lhes mostra os rebrilhos
Nas santas leis de Jesus.
Refrão
Assim, nos doces cantares
Da grata posteridade,
Céus de paz serão teus lares
No amor, na felicidade.
Refrão
Salve, terra hospitaleira,
Na paz e união de teu povo!
Salve, pérola mineira,
Salve, gentil Rio Novo!
É correto afirmar sobre as palavras grifadas, exceto:
a) Subtrai é uma palavra dissílaba, oxítona, composta por um ditongo
decrescente.
b) Rebrilhos é uma palavra trissílaba, paroxítona, possuindo dois dígrafos.
c) Posteridade é uma palavra polissílaba, paroxítona, possuindo um dígrafo.
d) Pérola é uma palavra trissílaba, proparoxítona,
e) NRA - Nenhuma das Respostas Acima
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QUESTÃO 2 – São palavras oxítonas, exceto:
a)
Hangar
b)
Cristal
c)
Eficaz
d)
Lousa
e) NRA - Nenhuma das Respostas Acima

MATEMÁTICA
QUESTÃO 3 - Em um triângulo retângulo isósceles, a medida da hipotenusa é igual a 7 cm. O perímetro desse triângulo é igual a:
a) 14 √2
b) 7 (1 + √2)
c) 7 + √2
d) 7 + (7 √2)/2
e) NRA – Nenhuma das
Respostas Acima

QUESTÃO 4 - O abrigo de animais de uma cidade organizou um evento para estimular a adoção de cães e gatos abandonados. Ao final do
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evento, os números de adoções foram os seguintes:
Animal / Idade
Cão
Gato

Filhote
13
15

Adulto
8
6

Os organizadores solicitaram a uma das pessoas que adotaram um
animal nesse evento, que respondesse a um questionário. A probabilidade de que a pessoa escolhida tenha adotado um animal já adulto,
é de:
a) 7/6
b) 1/3
c) 7/3
d) 1/6
e) NRA - Nenhuma das Respostas Acima

CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 5 - O General Olympio Mourão Filho, comandante do I Exército, partiu de Juiz de Fora rumo ao Rio de Janeiro com as tropas da 4ª
Divisão da Infantaria antecipando a queda do presidente João Goulart,
iniciando um período histórico conhecido como:
a) Estado Novo
b) Ditadura Militar
c) República Nova
d) Império
e) NRA - Nenhuma das Respostas Acima
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 6 - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de
Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas
na Constituição Federal, obedecendo ainda, para além dos princípios de
universalidade, integralidade e equidade, os seguintes princípios (BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990):
a) Estabelecimento de políticas de saneamento e meio ambiente; utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação
de recursos e a orientação programática; desenvolvimento de recursos
humanos;
b) Desenvolvimento de recursos humanos; participação da comunidade;
definição de diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a
respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde;
c) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e
saneamento básico, definição de diretrizes, de âmbito nacional, regional
e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde;
d) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a
alocação de recursos e a orientação programática; participação da comunidade; descentralização político-administrativa; integração em nível
executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
e) NRA - Nenhuma das Respostas Acima
QUESTÃO 7 - Os quatro grupos de doenças crônicas de maior impacto mundial são doenças do aparelho circulatório, diabetes, cânceres e
doenças respiratórias, e possuem quatro fatores de risco em comum que
são: (BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa
com doença crônica, 2014).
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a) Sedentarismo, aumento dos níveis séricos do perfil lipídico, e consumo excessivo de álcool;
b) Tabagismo, inatividade física, alimentação não saudável e consumo
excessivo de álcool;
c) Inatividade física, alimentação não saudável, alteração dos níveis de
hemoglobina glicada, e consumo excessivo de álcool;
d) Tabagismo, inatividade física, aumento dos níveis séricos do perfil
lipídico, alteração dos níveis de hemoglobina glicada, alimentação não
saudável e consumo excessivo de álcool.
e) NRA - Nenhuma das Respostas Acima
QUESTÃO 8 - A Dengue é uma doença febril aguda, que pode apresentar
um amplo espectro clínico: enquanto a maioria dos pacientes se recupera após evolução clínica leve e autolimitada, uma pequena parte progride
para doença grave. De acordo com, identifique as afirmativas a seguir
como verdadeiras (V) ou falsas (F). (BRASIL. Ministério da Saúde. Dengue: diagnóstico e manejo clínico: adulto e criança, 2013).
( ) Pode ser considerado caso suspeito toda criança proveniente
de (ou residente em) área com transmissão de dengue, com quadro
febril agudo, usualmente entre 2 e 7 dias, e sem foco de infecção
aparente.
( ) São sinais e sintomas presentes na dengue: Anorexia, náuseas,
vômitos e diarreia.
( ) A administração de salicilatos como o AAS pode ser utilizado
para pacientes com febre elevada ou com dor.
( ) Na apresentação clássica, a primeira manifestação é a febre, geralmente baixa (37,5°C a 38°C), de início abrupto, associada a cefaleia, mialgias, artralgias e dor retroorbitaria.
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A opção que representa a sequência CORRETA é:
a) V – V – F–V.
b) F – F – V–F.
c) V – V – F–V
d) V – V – F– F.
e) NRA - Nenhuma das Respostas Acima
QUESTÃO 9 - A vacina pentavalente, que consta no calendário nacional
de vacinação, é indicada para imunização ativa de crianças a partir de
qual idade e protege contra quais doenças.
a) 02 meses, protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e
doenças causadas por Haemophilus influenzae tipo b.
b) 01 ano; protege contra difteria, sarampo, rubéola, rotavírus e doenças
causadas por meningocócico do tipo c.
c) 03 meses, protege contra tétano, meningite, sarampo, hepatite B e
formas graves de tuberculose em menores de 05 anos.
d) 06 meses, protege contra tétano, coqueluche, sarampo, poliomielite e
doenças causadas por meningocócico tipo c.
e) NRA - Nenhuma das Respostas Acima
QUESTÃO 10 - A fiscalização de medicamentos, alimentos e bebidas,
equipamentos e materiais médicos, hospitalares, radiofármacos constitui uma atribuição da:
a) Vigilância Sanitária
b) Vigilância Ambiental
c) Vigilância Epidemiológica
d) Vigilância Ambiental
e) NRA - Nenhuma das Respostas Acima

