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Prefeitura de Patos de Minas

Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

QUESTÃO 03

LÍNGUA PORTUGUESA

É CORRETO afirmar que
TEXTO I

a) o verbo “suicidar-se” é pronominal; por isso recebe a
partícula “se”.
b) os substantivos próprios somente exercem a função
de sujeito.
c) o pronome indefinido “ninguém” também exerce a função de sujeito.
d) a expressão “de desastre” é o complemento da forma
verbal “morreu”.

Leia o poema abaixo para responder às questões de
1 a 4.
QUADRILHA
João amava Teresa que amava Raimundo
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
que não amava ninguém.

QUESTÃO 04

João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,

Observe o termo destacado:

Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes

Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes
que não tinha entrado na história.

que não tinha entrado na história.
(Carlos Drummond de Andrade. Poesia completa e prosa.
Rio de Janeiro: José Aguilar, 1973. p. 69.)

Assinale a alternativa em que o vocábulo NÃO prescinde
da mesma regra de acentuação gráfica do termo destacado.

QUESTÃO 01

a)
b)
c)
d)

Assinale a alternativa FALSA em relação ao texto.
a) Através da relação entre os nomes próprios, pode-se
perceber uma série de desencontros amorosos.
b) Os versos do poema, inseridos em uma única estrofe,
retratam diferentes fatos da vida cotidiana.
c) A expressão “ficou para tia” é uma marca de linguagem coloquial presente no poema modernista.
d) A presença do verbo “amar” demonstra que todas as
personagens se realizaram afetivamente.

Água.
Vôlei.
Pôneis.
Lúcido.

QUESTÃO 05
João amava Teresa que amava Raimundo

No poema em questão, o termo “que” exerce a função de

Observe que o substantivo Teresa é grafado com S, mas
apresenta o fonema Z.
Todas as palavras abaixo também devem ser grafadas
com S, EXCETO:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

QUESTÃO 02

conjunção subordinativa causal.
conjunção coordenativa explicativa.
pronome relativo.
conjunção subordinativa consecutiva.
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Duquesa.
Quisera.
Destresa.
Baronesa.
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TEXTO II

Analise esta crônica para responder às questões de
6 a 10.

rios. Processo penoso, precioso, particular, prática pessoal, porém perfeitamente possível. Pessoas precisam possuir paixão pelo próximo – princípio primordial, principal
patrimônio. Pessoas precisam progredir. Principalmente.

PEQUENOS PRECONCEITOS

(DIAS, Fabricio Henriques Miguez. Pequenos preconceitos. Estado de
Minas, Belo Horizonte, 13 abr. 2010. Caderno Gerais, p. 26.)

Patrícia Perdigão Pacheco Pires – paulista, paulistana,
palmeirense, professora primária, pedagoga, profissões
pouco prestigiadas, porém pautadas principalmente pela
paixão pelo próximo – passeava pela praça procurando
pousada para permanecer por período pequeno. Passou
pelo povoado, pela ponte, pelo parque, pela periferia porque pretendia pedir pista para pegar pensão perfeita. Pois
pegou: portaria protegida, portão pesado, porteiro pontual, paredes pintadas, piso pronto, pouca poluição, pátio
privativo pavimentado, pomar, plantação, piscina, pebolim, praia perto. Por praxe, preencheu papel, pechinchou,
perguntou preço por pernoite. Preferiu pagar parcelado,
precisava poupar, pois planejava partir para Porto, Portugal – privilégio para poucas pessoas.
Passou pela padaria para poder pegar pouquíssimos
produtos para piquenique. Pegou pão, patê predileto,
presunto, pêssego, pipoca. Pela porta principal, Patrícia
percebeu pivete próximo. Por precaução, parou, pensou.
Poderia procurar passagem paralela, pedir proteção, porém prosseguiu. Pivete – palavra pejorativa, problemática,
polêmica, perigosa...
Paulo Paiva Pinheiro Passos – preto, pirralho prodígio
passando pela puberdade, pimpolho prematuro, precoce,
pessoa porreta, passiva, primogênito por parte paterna,
pai pedreiro, presidiário – permaneceu pacientemente
parado pelo passeio. Parecia paranoia, porém, perplexo, Paulo percebeu profundo preconceito – pior pesadelo
para povo pobre.
Por piedade, Patrícia parou, pegou pão, partiu, partilhou, passou pedaço para Paulo.
– Pobre pivete, permaneceu pensando. Precipitadamente.
Paulinho parecia pensativo.
– Psiu, prazer! Patrícia, professora, pedagoga.
Por postura plausível, Paulo pediu palavra. Paulatinamente, pronunciou:
– Pareço pivete pelo padrão, pelo perfil, por pleno pretexto primitivo, por puro preconceito. Ponho perigo? – perguntou. Precisava parar pela porta para pensar? Percebi!
Papelão, professora!
Praticamente paralisada, pasma, pálida, preocupada,
Patrícia ponderou possíveis pormenores para pedir perdão.
– Pequei, Paulo! Páginas passadas.
– Parabéns, professora! Páginas passadas, palavras
perdidas, porém pare para pensar. Promete?
– Prometo! Porei pedra para provar prudência.
Patrícia piscou para provocar. Paulinho primeiramente
parabenizou para posteriormente prosseguir:
– Pessoas precisam promover pessoas, professora!
Perder preconceito perante população paupérrima, passar pelos problemas, pelas perdas, pelos pontos prioritá-

QUESTÃO 06
Leia os fragmentos:
I. Paulinho parecia pensativo.
II. Patrícia percebeu pivete próximo.
III. Pegou pão, patê predileto, presunto, pêssego, pipoca.
Pode-se afirmar que os verbos destacados classificamse, respectivamente, em
a)
b)
c)
d)

intransitivo, transitivo direto, transitivo direto.
de ligação, transitivo direto, transitivo direto.
de ligação, transitivo indireto, transitivo direto.
intransitivo, de ligação, transitivo direto.

QUESTÃO 07
Com relação à crônica, é CORRETO afirmar que o preconceito de Patrícia foi evidenciado
a)
b)
c)
d)

na partilha do pão.
na piscada.
no olhar.
no pedido de perdão.

QUESTÃO 08
No trecho “Passou pela padaria para poder pegar pouquíssimos produtos para piquenique”, o termo em destaque, que está no grau superlativo absoluto sintético, é um
exemplo de
a)
b)
c)
d)

pronome.
substantivo.
adjetivo.
advérbio.

QUESTÃO 09
Em “Patrícia Perdigão Pacheco Pires – paulista, paulistana, palmeirense, professora primária, pedagoga, profissões pouco prestigiadas, porém pautadas principalmente
pela paixão pelo próximo”.
O vocábulo destacado tem valor de
a)
b)
c)
d)
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causa.
consequência.
finalidade.
oposição.
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QUESTÃO 10

QUESTÃO 12
A leitura do texto permite inferir todas as informações
abaixo, EXCETO:

Porei pedra para provar prudência

a) O texto nos remete a dois eixos: ao presente (explicitamente) e ao passado (implicitamente).
b) A decepção diante da consciência súbita e inevitável
do envelhecimento.
c) As características relatadas pela autora fazem pressupor que, no passado, ela os tinha com características opostas.
d) O texto pode ser lido apenas como um desgaste físico
e não psíquico do eu-lírico.

O verbo pôr está conjugado no futuro do presente do
indicativo, na primeira pessoa do singular:
Eu porei pedra para provar prudência.
Se a pessoa do discurso fosse alterada para a terceira
pessoa do plural, ELES, como a frase seria escrita no
mesmo tempo verbal?
a)
b)
c)
d)

Eles poriam pedra para provar prudência.
Eles porão pedra para provar prudência.
Eles porás pedra para provar prudência.
Eles poríeis pedra para provar prudência.

QUESTÃO 13
Todas as frases abaixo apresentam um advérbio. Assinale
a única alternativa em que há um advérbio de intensidade.

Texto III

a)
b)
c)
d)

Retrato
Eu não tinha este rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim magro,
nem estes olhos tão vazios,
nem o lábio amargo.

Eu não tinha este rosto de hoje.
Assim calmo, assim triste, assim magro.
Nem estes olhos tão vazios.
Eu não tinha estas mãos sem força.

QUESTÃO 14
Observe as afirmativas abaixo.

Eu não tinha estas mãos sem força,
tão paradas e frias e mortas;
eu não tinha este coração
que nem se mostra.

Eu não tinha este rosto de hoje (Encontro consonantal).
II. assim calmo, assim triste, assim magro (Dígrafo).
III. Em que espelho ficou perdida ... (Ditongo).
I.

Eu não dei por esta mudança,
tão simples, tão certa, tão fácil:
- Em que espelho ficou perdida
a minha face?

Marque a alternativa em que a definição das letras destacadas em cada frase está correta.
a)
b)
c)
d)

(MEIRELES, Cecília: poesia. Por Darcy Dasmasceno. Rio de
Janeiro,Agir, 1974.p.19-20.)

QUESTÃO 11

Apenas na afirmativa I.
Apenas na afirmativa III.
Apenas nas afirmativas I e II.
Apenas nas afirmativas I e III.

QUESTÃO 15
Em “Eu não dei por esta mudança”, a autora manifesta a
sua perplexidade diante do contraste entre o que era e o
que veio a ser.
Assinale a alternativa em que a segunda frase não é oposição à primeira.

Observe o fragmento retirado do texto:

Eu não tinha este rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim magro,
Assinale a alternativa INCORRETA de acordo com as afirmações.

a) Eu não tinha este rosto de hoje.
Eu tinha aquele rosto de outrora.
b) Assim calmo, assim triste, assim magro.
Tão irrequieto, tão alegre, tão cheio.
c) Nem estes olhos tão vazios.
E olhos tão inexpressivos.
d) Nem o lábio tão amargo.
E o lábio doce.

a) O vocábulo assim é um advérbio de afirmação.
b) O verbo tinha está conjugado no pretérito imperfeito
do indicativo.
c) O pronome este é classificado como demonstrativo.
d) Os vocábulos calmo, triste e magro são adjetivos.
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Conhecimentos Específicos
QUESTÃO 16
A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da
saúde.Com relação à atenção básica, analise as afirmativas abaixo e coloque (V) (afirmativas Verdadeiras) e (F)( afirmativas Falsas).
(
(
(
(

) É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma
de trabalho em equipe.
) As práticas são dirigidas a populações de territórios sem delimitação, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
) A atenção básica utiliza tecnologias de baixa complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de
saúde de maior freqüência e relevância em seu território.
) Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.

Marque a opção que apresenta a sequência correta, na ordem de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

V – V – F – F.
V – F – F – F.
V – F – F – V.
V – V – F – V.

QUESTÃO 17
A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos
do Sistema Único de Saúde.Com relação à Saúde da Família, marque a opção incorreta.
a) Buscar a integração com instituições e organizações sociais, em especial em sua área de abrangência, para o desenvolvimento de parcerias.
b) Busca ser um espaço de construção de cidadania.
c) A estratégia da saúde da família tem caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios
em que as Equipes Saúde da Família atuam.
d) Deve atuar fora do território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional para realizar ações dirigidas
aos problemas de saúde.
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QUESTÃO 18
Segundo estudos realizados sobre pronto-atendimento, “as emergências em saúde são situações nas quais o atendimento
não pode ser protelado, devendo ser imediato. Já as urgências são situações em que o atendimento pode ser prestado em
tempo não superior a duas horas. Por fim, as situações não urgentes são definidas como aquelas que podem ser encaminhadas a um pronto atendimento ambulatorial, ou para o atendimento ambulatorial convencional”. Nesse contexto, o SUS
criou a Política Nacional de Humanização (PNH) Humaniza SUS que traz como princípio o acolhimento com avaliação e
classificação de risco como uma das intervenções potencialmente decisivas na reorganização e realização da promoção
da saúde em rede.Com relação a este processo, leia e analise as assertivas abaixo.
I.

Diferenciamos acolhimento de triagem,pois ele não se constitui como uma etapa do processo, mas como ação que
deve ocorrer em todos os locais e momentos do serviço de saúde.
II. O acolhimento como dispositivo tecno-assistencial permite refletir e mudar os modos de operar a assistência, pois não
questiona as relações clínicas no trabalho em saúde, os modelos de atenção e gestão e as relações de acesso aos
serviços.
III. No acolhimento com classificação de risco,exerce-se uma análise (Avaliação) e uma ordenação(Classificação) da
necessidade, distanciando-se do conceito tradicional de triagem e suas práticas de exclusão, já que todos serão atendidos
IV. A Classificação de Risco é um processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento.
Com base na análise das afirmativas acima descritas, marque a opção correta.
a)
b)
c)
d)

As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 19
A Central de Acolhimento tem sua demanda atendida imediatamente sem precisar esperar consulta médica (procura por
exames, consultas ambulatoriais, etc.), evitando atendimento médico de forma desnecessária.Com relação aos objetivos
da central de acolhimento, marque a opção incorreta.
a) Acolher pacientes e familiares nas demandas de informações do processo de atendimento, tempo e motivo de espera.
b) Determinar as áreas de atendimento em nível primário (ortopedia, suturas, consultas);consultas) executando a classificação de risco.
c) Direcionar e organizar o fluxo por meio da identificação das diversas demandas do usuário.
d) Avaliação primária, baseada no protocolo de situação queixa.

QUESTÃO 20
Sabe-se que vários fatores inerentes ao organismo que recebe a vacina podem interferir no processo de imunização, isto
é, na capacidade desse organismo responder adequadamente à vacina que se administra. Marque a opção que apresenta
um fator que não interfere no processo de imunização.
a)
b)
c)
d)

Doença de base.
Tratamento imunodepressor.
Peso.
Idade.
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QUESTÃO 21
A aplicação de vacinas requer da equipe de enfermagem conhecimentos com relação às contra-indicações. Os itens
abaixo descrevem situações nas quais, em princípio, as vacinas de bactérias ou vírus vivos atenuados não devem ser
administradas. Baseando-se nas informações acima marque a opção incorreta.
a)
b)
c)
d)

Em situações clínicas que caracterizam desnutrição.
Em situações de imunodeficiência congênita ou adquirida.
Em situações de neoplasia maligna.
Em situações de tratamento com corticosteróides em esquemas imunodepressores (por exemplo, 2mg/kg/dia de prednisona durante duas semanas ou mais em crianças ou doses correspondentes de outros glicocorticóides).

QUESTÃO 22
As Diretrizes da AHA 2010 para RCP (reanimação cardio-pulmonar) e ACE (atendimento cardio-vascular de emergência)
se baseiam em um processo internacional de avaliação de evidências, envolvendo centenas de cientistas e especialistas
em ressuscitação de todo o mundo que avaliaram, discutiram e debateram milhares de publicacões revisadas por pares.
Com relação às novas orientações para suporte básico para profissionais de saúde, analise as alternativas abaixo: Marque
a incorreta.
a) O profissional de saúde deve ser instruído a iniciar a RCP se a vítima não estiver respirando ou apresentar respiração
anormal (isto é gasping).
b) Uma das alterações feitas nas Diretrizes da AHA 2010 para RCP e ACE recomenda o início das compressões torácicas
antes das ventilações.
c) As compressões torácicas devem ser realizadas a uma freqüência aproximada de 100 bpm.
d) O procedimento “Ver, ouvir e sentir se há respiração” foi removido da sequência de avaliação da respiração, após a
abertura da via aérea.
QUESTÃO 23
Com base na Portaria 2048/GM, de 05 de novembro de 2002, o perfil dos Profissionais auxiliares de enfermagem, oriundos
da área da saúde e respectivas e suas Competências/Atribuições podem ser descritas abaixo, exceto:
a) Profissional com Ensino Médio completo e curso regular de Auxiliar de enfermagem e curso de especialização de nível
médio em urgências, titular do certificado de Auxiliar de Enfermagem com especialização em urgências, devidamente
registrado no Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição.
b) Prestar cuidados de enfermagem a pacientes apenas sob supervisão direta do profissional enfermeiro.
c) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação.
d) Fazer curativos, prestar cuidados de conforto ao paciente e zelar por sua segurança, realizar manobras de extração
manual de vítimas
QUESTÃO 24
A equipe de enfermagem tem participação ativa na coleta de material para exames e deve assumir uma postura técnica
e ética, devidamente comprometida com a saúde do cliente sob seus cuidados.Assim, as unidades de saúde devem ter
funcionários capacitados para orientar o paciente, com informações simples e claras em relação à coleta de exames.Com
relação à coleta do escarro, o profissional de saúde deve proceder conforme descrito nas alternativas abaixo, exceto:
a) Entregar o recipiente ao paciente, verificando se a tampa do pote fecha bem e se já está devidamente identificado
(nome do paciente e a data da coleta no corpo do pote).
b) Informar que o pote deve ser tampado e colocado em um saco plástico com a tampa para cima, cuidando para que
permaneça nessa posição.
c) Orientar o paciente quanto ao procedimento de coleta: ao despertar pela manhã, não lavar a boca e nem escovar os
dentes, inspirar profundamente, prender a respiração por um instante e escarrar após forçar a tosse.
d) Repetir essa operação até obter duas eliminações de escarro, evitando que esse escorra pela parede externa do pote
e lavar as mãos, após concluir o procedimento.
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QUESTÃO 25
A hipertensão, doença degenerativa é de fácil detecção e deve ser controlada através de terapêuticas medicamentosas e
não medicamentosas. Com relação à crise hipertensiva, analise as afirmativas abaixo.
I. São sintomas de elevação da pressão arterial:dor no peito,dispnéia e obnubilação.
II. Na urgência hipertensiva, o cliente apresenta aumento da pressão arterial, porém sem sinais clínicos agudos como
vômitos, dispnéia, dor no peito e a pressão pode ser controlada em 24 horas.
III. Aumento súbito da pressão arterial, acompanhado de sinais e sintomas indicativos de dano importante em órgãos-alvo
e risco de vida constitui-se em urgência hipertensiva.
IV. Os exemplos mais comuns dessas situações são presença de edema agudo pulmonar, infarto agudo do miocárdio,
aneurisma dissecante da aorta, acidente vascular encefálico e encefalopatia hipertensiva.
Marque a opção correta.
a)
b)
c)
d)

As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
Apenas a afirmativa III é incorreta.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

QUESTÃO 26
Os efeitos da insulina consistem em reduzir os níveis sangüíneos de glicose, ácidos graxos e aminoácidos e estimular a
conversão destes para compostos de armazenamento que são o glicogênio, os triglicerídeos e as proteínas.Com relação
à insulinoterapia, marque a opção incorreta.
a) A hipoglicemia é a principal complicação da insulinoterapia.
b) Várias condições clínicas – como insuficiência adrenal, tiroideana, hipofisária, renal, hepática e uso de álcool – podem
predispor os indivíduos em uso de insulina a apresentarem hipoglicemia.
c) Deve-se evitar o rodízio de locais na aplicação de insulina
d) A lipodistrofia hipertrófica é caracterizada por uma tumefação ou endurecimento no local e ao redor das aplicações de
insulina.
QUESTÃO 27
Os clientes hospitalizados estão expostos há vários riscos, fazendo-se necessário que a equipe de enfermagem desenvolva um cuidado efetivo e de qualidade. Um dos riscos envolve a perda da integridade cutânea, que, na maioria das vezes,
está relacionada à úlcera por pressão. Com relação às úlceras por pressão, identifique a alternativa incorreta.
a)
b)
c)
d)

A pele deve ser mantida úmida e hidratada.
Deve-se promover a mudança de decúbito.
A perfusão tissular diminuída caracteriza-se como fator de risco.
Deve-se evitar cisalhamento.

QUESTÃO 28
Para atender à prescrição médica, com relação à soroterapia prescrita para um cliente, a auxiliar de enfermagem, que estava de plantão na sala de medicação, precisou administrar dois esquemas de soro: um de 450 ml a 30 gotas por minuto e
outro de 500 ml a 30 gotas por minuto.Os esquemas foram iniciados às 7:00 horas da manhã. Marque a opção que indica
o horário provável para o término.
a)
b)
c)
d)

17 horas e 50 minutos.
17 horas.
17 horas e 5 minutos.
17 horas e 30 minutos.
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QUESTÃO 29
Foi prescrito para um paciente internado em clínica médica nas 24 horas: Soro fisiológico a
0,9% 1000 ml IV + Soro glicosado 5% 1000 ml IV. Qual deve ser o gotejamento?
a)
b)
c)
d)

14 gotas/minuto.
21 gotas/minuto.
28 gotas/minuto.
30 gotas/minuto.

QUESTÃO 30
Administrar medicamentos requer conhecimento técnico e teórico da equipe de enfermagem. Com relação à dosagem,
faz-se necessário a aplicação de conhecimentos de regras básicas de cálculo. Assim, para se administrar 480 mg de um
determinado medicamento, tem-se em estoque frascos de 1200mg. A diluição prevista é de 10 ml. Qual a dose a ser administrada. Marque a opção correta, sobre a dose a ser administrada.
a)
b)
c)
d)

4,8 ml.
4 ml.
0,4 ml.
1,2 ml.
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