PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR – MG.
EDITAL Nº 01/2020 – CONCURSO PÚBLICO / EDITAL Nº 02-2020 - PROCESSO SELETIVO.
PROVA OBJETIVA.
CARGO: PS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM I.
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Não será permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual, ou fotofobia,
desde que informe no ato da inscrição), ou portar aparelhos eletrônicos (mesmo desligados), qualquer tipo de
relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.
2. Poderá ser eliminado, deste Concurso Público / Processo Seletivo o candidato cujo(s) aparelho(s) eletrônico(s),
mesmo desligado(s), emitir(em) qualquer som durante a realização da prova. O tempo em que permanecer no local,
onde estará ocorrendo o Concurso Público / Processo Seletivo, o candidato deverá manter o celular desligado,
sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio, sob pena de ser eliminado deste
Concurso Público / Processo Seletivo.
3. O candidato poderá manter em cima da sua carteira apenas lápis, borracha, caneta, um documento de
identificação e lanche. Outros pertences, como água, ou qualquer outro tipo de líquido, antes do início das provas,
o candidato deverá acomodá-los embaixo de sua cadeira, sob sua guarda e responsabilidade.
4. Confira se a sua prova tem 30 questões, cada qual com 4 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu
está correto.
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e ASSINE
o mesmo.
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica
(tinta azul, ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, ou marcadas
diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro
de impressão.
8. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem, confira o caderno de provas
com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita depois de
iniciada a prova.
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. A
Prova Objetiva terá duração máxima de 3h (três horas), incluso o tempo destinado ao preenchimento do cartãoresposta.
10. O candidato poderá se retirar do local da prova somente 1h (uma hora) após seu início, levando seu caderno
de prova.
11. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair
juntos, após o fechamento do envelope, contendo os cartões-respostas dos candidatos presentes e ausentes, e
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.
13. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo mais
permitido o uso do banheiro e bebedouro.
BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA.
Leia o texto para responder às próximas duas questões.
VELHO TEMA. (Vicente de Carvalho).
Só a leve esperança, em toda a vida,
Disfarça a pena de viver, mais nada;
Nem é mais a existência, resumida,
Que uma grande esperança malograda.
O eterno sonho da alma desterrada
Sonho que a traz ansiosa e embevecida,
É uma hora feliz, sempre adiada
E que não chega nunca em toda a vida.
Essa felicidade que supomos,
Árvore milagrosa que sonhamos
Toda arreada de dourados pomos,
Existe, sim: mas nós não a alcançamos
Porque está sempre apenas onde a pomos
E nunca a pomos onde nós estamos.
01. De acordo com o poema, assinale a alternativa incorreta.
a) Na terceira estrofe, no segundo verso “Árvore milagrosa que sonhamos”, temos a figura de linguagem antítese.
b) Lendo o poema, entendemos porque muitas pessoas, afirmam não encontrar a felicidade, pois elas não procuram
onde ela está, ou seja, dentro de si mesmas.
c) Segundo o eu lírico, o ser humano reclama demasiadamente, muitos se julgam insatisfeitos com o que têm, com
o que são, com o ser em que se transformaram, enfim, esquecem de agradecer o que conseguiram, só reclamando
do que não alcançaram.
d) O eu lírico afirma que as pessoas deveriam olhar para dentro de si mesmas, passar a olhar a vida através de
outra direção, a de ser feliz com o que são, com o que têm. Consequentemente, descobrirão riquezas nunca
imaginadas, a felicidade virá consequentemente.
02. Em se tratando de encontros vocálicos, nas palavras do texto (ansiosa, adiada, arreada), assinale a
alternativa correta.
a) Hiato – hiato – hiato.
b) Ditongo – ditongo – ditongo.
c) Ditongo – hiato – hiato.
d) Hiato – ditongo – ditongo.
03. Sobre o plural dos substantivos compostos, coloque (C) correto ou (I) incorreto e marque a alternativa
verdadeira.
( ) Os substantivos compostos não ligados por hífen fazem o plural como os substantivos simples.
( ) Os substantivos compostos ligados por hífen, os dois elementos vão para o plural, se representados por
substantivo e substantivo.
( ) Os substantivos compostos ligados por hífen, apenas o primeiro elemento vai para o plural, se
representados por substantivo e adjetivo.
( ) Os substantivos compostos ligados por hífen, apenas o primeiro elemento vai para o plural, se
representados por numeral e substantivo.
( ) Os substantivos compostos ligados por hífen, apenas o primeiro elemento vai para o plural, se
representados por adjetivo e substantivo.
( ) Os substantivos compostos ligados por hífen, apenas o primeiro elemento vai para o plural, se os
elementos forem ligados por preposição.
a) I – C – C – C – C – I.
b) C – I – I – C – C – C.
c) C – C – I – I – I – C.
d) C – I – I – C – C – C.
04. Referindo-se a período composto, leia o texto e assinale a alternativa correta.
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Fonte: https://br.pinterest.com/pin/729442470865872944/
a) Uma oração coordenada assindética e outra, coordenada sindética aditiva.
b) Uma oração coordenada assindética e outra, coordenada sindética adversativa.
c) Uma oração coordenada assindética e outra, coordenada sindética conclusiva.
d) Uma oração coordenada assindética e outra, coordenada sindética explicativa.
05. Relacione as colunas sobre funções da linguagem e marque a alternativa verdadeira.
COLUNA I.
A- Função referencial (ou informativa).
B- Função apelativa (ou conativa).
C- Função emotiva (ou expressiva).
D- Função metalinguística.
E- Função poética.
F- Função fática.
COLUNA II.
(1) Foco: o canal de comunicação. Estabelecer, manter, ou concluir um ato de comunicação; evidencia-se,
principalmente, pelo emprego de termos, tais como: “alô!”, “certo?”, “até mais”, “tchau”.
(2) Foco: o emissor. Exprimir emoções e sentimentos do próprio emissor da mensagem; predomina nos
textos de caráter subjetivo, pessoal.
(3) Foco: o código linguístico. Discutir/explicar aspectos da própria linguagem; é usual em textos de ensino
de línguas, dicionários, etc.
(4) Foco: o destinatário. Expressar apelo, ordem, pedido, buscando interferir no modo de agir/pensar do
destinatário. É usual em textos publicitários e campanhas sociais.
(5) Foco: a mensagem. Criar efeitos expressivos e estéticos; predomina na poesia; é comum também em
slogans e ditados populares.
(6) Foco: o assunto. Transmitir, de forma objetiva, dados, notícias, conhecimentos; predomina nos textos
informativos.
a) A (6) – B (4) – C (2) – D (3) – E (1) – F (5).
b) A (4) – B (6) – C (3) – D (2) – E (5) – F (1).
c) A (6) – B (4) – C (2) – D (3) – E (5) – F (1).
d) A (6) – B (4) – C (1) – D (2) – E (3) – F (5).
06. Sobre acentuação gráfica, assinale a alternativa, onde todas as palavras estão grafadas segundo a
mesma regra.
a) Má / café / paralelepípedo.
b) Sós / ré / amém.
c) Pólen / júri / cará.
d) Sítio / cárie / órgão.
07. Quanto ao uso do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa incorreta.
a) À entrada da casa havia um aviso: cão bravo.
b) Estão todos esses homens à disposição da justiça.
c) Estamos dispostos à colaborar.
d) Tudo acontecia à distância de mil metros, não poderíamos ser afetados.
08. Veja o uso de há (verbo) ou a (preposição) e marque a alternativa incorreta.
a) O ônibus saiu há cinco horas.
b) Daqui a pouco, ela se casará.
c) Resido a cinco quadras do hospital.
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d) Não a encontro a duas semanas.
09. Sobre figuras de linguagem, marque (C) correto ou (I) incorreto e assinale a alternativa verdadeira.
( ) Conotação: sentido denotativo, literal, comum; também chamado sentido próprio, que exprime a
significação mais usual da palavra, primeiro sentido no dicionário.
( ) Denotação: sentido conotativo, figurado; dependente de um contexto específico, particular.
( ) Metáfora: emprego de uma palavra ou expressão com um sentido diferente do usual, a partir de uma
comparação subentendida entre dois elementos.
( ) Antítese: emprego de palavras (ou expressões) de sentidos opostos.
( ) Hipérbole: exagero intencional para impressionar o ouvinte (ou leitor).
( ) Eufemismo: suavização do sentido de ideias desagradáveis, chocantes (ou constrangedoras).
a) I – I – C – C – C – C.
b) C – C – C – C – C – I.
c) C – C – I – C – C – C.
d) C – C – C – I – I – C.
10. Em se tratando de período literário, leia as características e assinale a alternativa correspondente.
Nacionalismo, historicismo, exaltação dos valores e os heróis nacionais, ambientando seu passado
histórico, principalmente o período medieval. Valorização das fontes populares – o folclore. Escapismo,
confessionalismo, pessimismo, crítica social, liberdade de criação e de expressão, individualismo,
egocentrismo: (o indivíduo é encarado como o centro do mundo). Sentimentalismo exacerbado,
idealização do amor e da mulher, tom depressivo (típico de diversos autores, sendo facilmente encontrável,
entre eles, um discurso que exalta a fuga da realidade, seja pela morte, seja pelo sonho, ou ainda pela
própria arte.
a) Realismo.
b) Romantismo.
c) Arcadismo.
d) Simbolismo.
RACIOCÍNIO LÓGICO.
11. O pão de queijo é uma receita típica do estado de Minas Gerais, é um dos itens mais solicitados nas
panificadoras. Em uma panificadora são produzidos por turno 120 pães de 30 gramas cada um. Caso essa
panificadora queira produzir pães de 25 gramas, quantas unidades ela irá obter?
a) 100.
b) 164.
c) 120.
d) 144.
12. Observe a seguinte proposição composta: “Se Ana passa no concurso da prefeitura de Chiador, então
João não fica no cadastro reserva”. Qual é o conectivo que foi empregado na proposição?
a) Bicondicional.
b) Condicional.
c) Conjunção.
d) Disjunção.
13. Seja a proposição P: “Maria trabalha na Prefeitura de Chiador”, então a proposição P v (~P) é uma:
a) Tautologia.
b) Contradição.
c) Contingência.
d) Bicondicional.
14. A palavra MINEIRO tem quantos anagramas?
a) 5.040.
b) 823.543.
c) 2.520.
d) 1.680.
15. Numa pesquisa realizada em um restaurante de Chiador, verificou-se que 30 pessoas gostam de pelo
menos um dos pratos: Tutu ou Feijão Tropeiro. Sabendo que 20 pessoas gostam de Feijão Tropeiro e que 6
pessoas gostam dos dois pratos, qual é o número de pessoas que gostam apenas de Tutu?
a) 4.
b) 10.
c) 6.
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d) 16.
CONHECIMENTOS GERAIS.
16. Qual é o nome do atual Prefeito de Chiador, MG?
a) Gustavo Marques.
b) Gilmar Xavier.
c) Maurício Barbosa Monteiro.
d) Valdir Costa da Costa.
De acordo com o Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Chiador, MG, responda
às próximas duas questões.
17. Analise se os itens são (C) corretos ou (I) incorretos, depois marque a alternativa verdadeira.
( ) O Executivo Municipal poderá, através de lei específica, abrir crédito especial suplementar para
realização de concurso público e/ou processo seletivo, quando não constar no orçamento municipal em
vigor.
( ) Fica reservado às pessoas com deficiência o percentual mínimo, dez por cento, dos cargos públicos do
Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Chiador, autarquias e fundações municipais.
( ) A administração municipal estimulará a criação e o desenvolvimento de programas de reabilitação, ou
readaptação profissional para os servidores municipais, portadores de deficiência física, mental, ou
limitação sensorial.
a) C – I – C.
b) I – C – C.
c) C – C – I.
d) C – C – C.
18. Indique a alternativa que completa de maneira correta o seguinte texto.
Cabe ao _________________ expedir os atos de provimento e desprovimento dos cargos da Prefeitura
Municipal de Chiador.
a) Vice-Prefeito
b) Secretário de Administração
c) Departamento de Recursos Humanos
d) Prefeito Municipal
19. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Chiador, MG, assinale a alternativa incorreta.
a) Os direitos e deveres individuais e coletivos, na forma da Constituição Federal, fazem parte integramente da Lei
Orgânica.
b) Assegurar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária é um dos objetivos fundamentais dos cidadãos
e de seus representantes.
c) São poderes do município independentes e harmônicos entre si o Legislativo, Executivo e Judiciário.
d) Compete ao município criar, organizar e suprimir distritos, observada a lei estadual.
20. Eleitores do Mississippi aprovam nova bandeira sem símbolo confederado.
O Estado foi o último a abolir o símbolo, que representava os contrários à abolição da escravidão, durante
a Guerra Civil Americana (1861-1865) e hoje é usado por supremacistas brancos.

Foto de 2 de setembro de 2020, mostra a magnólia no centro da nova bandeira do Estado do Mississippi,
que vai substituir a que tinha tema confederado — Foto: Rogelio V. Solis/AP.
De acordo com essa notícia publicada no site https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/11/04/eleitores-domississipi-aprovam-nova-bandeira-sem-simbolo-confederado.ghtml, atribua (V) verdadeiro ou (F) falso ao
que se afirma nos itens e indique a alternativa correta:
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( ) Os eleitores do Mississippi aprovaram nesta terça-feira (3) uma nova bandeira, com uma magnólia e a
inscrição "In God We Trust" (Confiamos em Deus, em tradução livre).
( ) Com um longo passado segregacionista, o Mississippi foi o último estado americano a abolir o símbolo
em sua bandeira.
( ) A Geórgia eliminou o símbolo da sua bandeira, em 2003.
a) F – V – V.
b) V – V – F.
c) V – F – V.
d) V – V – V.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.
21. ______________ é uma ferramenta de sistema do MS-Windows 10, na qual consiste em personalizar as
configurações do computador (aparência e o funcionamento do Windows).
A palavra que completa adequadamente a lacuna anterior é:
a) OneDrive
b) Propriedades
c) Touchpad de precisão
d) Painel de controle
22. O MS-Word 2013 possui um recurso responsável por permitir a criação de um lote de documentos
personalizados para cada destinatário. Por exemplo, uma carta modelo pode ser personalizada para tratar
cada destinatário pelo nome. Uma fonte de dados, como uma lista, uma planilha, ou um banco de dados,
está associada ao documento. Os espaços reservados, chamados de campos de mesclagem, informam ao
Word onde o documento deve incluir informações da fonte de dados. Este recurso é denominado:
a) Mala direta.
b) Correio eletrônico.
c) Outlook.
d) Banco de dados.
23. Os nomes de arquivo do Windows são divididos em duas partes por um ponto: a primeira é o nome do
arquivo, a segunda é uma extensão de três, ou quatro caracteres que define o tipo de arquivo. Por exemplo,
um arquivo com a extensão .docx corresponde a um documento do:
a) MS-Excel 2013.
b) MS-Power Point 2013.
c) MS-Word 2013.
d) MS-Edge 2013.

24.
Fonte:https://www.topbuzz.com/a/6553271380400407050?user_id=6502854415894971402&language=pt&reg
ion=br&app_id=1116&impr_id=6554046002095999242&gid=6553271380400407050&c=sys&language=p
Quanto ao texto, há um verbo conjugado erroneamente. Marque a alternativa, onde ele se encontra.
a) Foi.
b) Fez.
c) Voar.
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d) Siga.
25. Sobre acentuação gráfica, marque (C) correto ou (I) incorreto e assinale a alternativa devida.
( ) Mesmo formando sílabas sozinho, -i leva acento gráfico se a sílaba seguinte for iniciada por nh.
( ) Mesmo formando sílabas sozinho, -u não leva acento gráfico se estiver precedido de ditongo em
palavras paroxítonas.
( ) Ter e vir e seus compostos na 3ª pessoa do plural do presente do indicativo, recebem acento.
( ) Recebe acento pôde (no tempo passado), para se distinguir de pode (tempo presente).
( ) Recebe acento pôr (verbo), para se distinguir de por (preposição).
( ) É facultativo o emprego do acento circunflexo no substantivo fôrma para se distinguir de forma,
substantivo, e de forma, 3ª pessoa do singular do presente do indicativo do verbo formar.
a) C – C – C – C – C – C.
b) C – C – I – C – C – C.
c) C – I – C – I – C – C.
d) I – C – C – C – C – C.
O banho no leito, nada mais é, do que a higienização do corpo do paciente impossibilitado de se locomover
no leito, com a finalidade de limpar a pele, removendo todas as células mortas, sujidades e microorganismos
aderidos. É uma técnica que tem como objetivos: promover higiene e conforto ao paciente; reduzir o
potencial de infecção; manter a integridade cutânea, garantir a privacidade do paciente incapaz de realizar
o autocuidado.
Com base no texto responda às próxima duas questões.
26. São profissionais envolvidos nesta técnica, o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Quanto ao técnico
de enfermagem, cabe:
I- Realizar o banho no leito, conforme prescrito na SAE.
II- Observar se o paciente tem enema prescrito, se necessário, realizá-lo antes.
III- Avaliar e explicar ao paciente o procedimento, que será realizado, mesmo quando ele estiver com nível
de consciência alterado.
IV- Indicar o banho no leito, quando houver necessidade do mesmo, verificando se existe contraindicação
para o procedimento, o mesmo será prescrito na SAE.
V- Planejar e organizar o material e rouparia necessários para o procedimento, considerando as
necessidades do paciente.
Estão corretas apenas as afirmativas:
a) I, II e IV.
b) I, II e V.
c) II, III e IV.
d) III, IV e V.
27. São cuidados relacionados à técnica de banho no leito, exceto:
a) Iniciar os banhos pelos pacientes em precaução de contato, ou respiratório.
b) O procedimento de checagem de cada seguimento do corpo deve ser criterioso, principalmente, em pregas
cutâneas, espaço interdigitais e genitais, evitando a umidade da pele, como a maceração e proliferação de
microorganismos.
c) Após o banho, se o paciente tiver tubo orotraqueal, traqueostomia e sonda, realizar a troca da fixação, e se
ostomias, realizar a limpeza.
d) Em paciente com precaução de contato e respiração, o profissional deverá estar paramentado, adequadamente,
durante todo procedimento.
28. Você trabalha no Centro Regional de Saúde 24h. Precisou executar a ressuscitação cardiopulmonar num
paciente que adentrou à sala de emergência, em parada cardiorrespiratória, onde estava só você e um outro
técnico de enfermagem. Você pediu para ele chamar a equipe, enquanto dava início ao atendimento. Sozinho
por 3 minutos, após instalado o monitor, você começou as compressões torácicas e fez corretamente:
a) Até 100 compressões por minuto.
b) De 100 a 115 compressões por minuto.
c) De 100 a 120 compressões por minuto.
d) De 120 a 150 compressões por minuto.
29. Em seu plantão, no pronto atendimento, você foi atender a um paciente que tinha a seguinte prescrição
médica: SG 5% de 150mL para infundir em 40 minutos. Para atender corretamente essa prescrição tal
solução deve infundir a quantas gotas/minutos?
a) 28.
b) 35.
c) 66.
d) 75.
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30. Você trabalha no setor de clínica médica, está assistindo um paciente com a seguinte prescrição:
Decadron 8,5mg EV. Porém, a disponibilidade da farmácia é de Decadron, em frasco-ampola de 4 mg/mL de
2,5 mL. Quantos mL deverão ser administrados para atender corretamente a prescrição?
a) 2.
b) 2,125.
c) 2,315.
d) 2,4.
RASCUNHO.
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