PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - EDITAL Nº 005/2018 – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE
PROVAS E TÍTULOS.
PROVA OBJETIVA.
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM.
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Não é permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia,
desde que informe no ato da inscrição) ou portando: aparelhos eletrônicos, qualquer tipo de relógio, chaves,
acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.
2. Caso o candidato porte algum dos itens mencionados anteriormente, antes do início das provas deverá
acomodá-lo(s) EMBAIXO DE SUA CADEIRA, sob sua guarda e responsabilidade, mantendo o(s) aparelho(s)
eletrônico(s) desligado(s), sob pena de ser eliminado deste Concurso Público.
3. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde estará ocorrendo o Concurso Público, 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.
4. Confira se sua prova tem 30 questões, cada qual 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 dele, 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.
10. A prova será realizada com duração máxima de 4 (quatro) horas, incluído o tempo para leitura das instruções,
realização da Prova Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta.
11. O Candidato poderá se retirar do local da prova somente 1 h (uma hora) após seu início, levando seu caderno
de prova.
12. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
13. 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-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.
14. 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.
15. Não será permitido ao candidato fumar nas dependências onde está ocorrendo o concurso.
BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA.
Leia o poema de Sebastião Nunes e responda às próximas quatro questões.
A felicidade bate à sua porta.
Todo mundo é feliz
Nos anúncios de cigarro.
Todo mundo é feliz
Nos anúncios de bebida.
Todo mundo é feliz
Nos anúncios de carro.
Todo mundo é feliz
Nos anúncios de tudo.
A melhor garota propaganda
Da publicidade
É a felicidade.
01. De acordo com o poema, leia os itens e assinale a alternativa correta.
I- O poema apresenta duas estrofes, oito versos na primeira estrofe e três na segunda.
II- Há dois tipos de função da linguagem predominantes no poema: a função poética (ou estética) e a
função conativa (ou apelativa).
III- Os versos do poema são metrificados e ele não contém rimas.
IV- Trata-se de um poema satírico. A sátira é uma técnica literária ou artística, que ridiculariza um
determinado tema.
a) Apenas I, II e III estão corretos.
b) Apenas I, II e IV estão corretos.
c) Apenas II, III e IV estão corretos.
d) Apenas I, III e IV estão corretos.
02. No primeiro verso do poema (1ª estrofe), “Todo mundo é feliz”, temos:
a) Predicado verbal.
b) Predicado verbo-nominal.
c) Predicado nominal.
d) Verbo intransitivo.
03. Ainda no primeiro verso (1ª estrofe), “Todo mundo é feliz”, a palavra feliz tem a função de:
a) Predicativo do sujeito.
b) Predicativo do objeto.
c) Objeto direto.
d) Objeto indireto.
04. No verso “Todo mundo é feliz”, os termos grifados são:
a) Sujeito composto.
b) Sujeito inexistente.
c) Sujeito simples.
d) Sujeito oculto, ou elíptico.
05. Quanto às funções da linguagem, assinale a alternativa incorreta.
a) Relatórios, cardápios, textos didáticos e de divulgação científica: função informativa ou referencial.
b) Artigos de opinião, editoriais, discursos: função conativa ou apelativa.
c) Diário pessoal, poema lírico, carta pessoal, bilhete: função emotiva ou expressiva.
d) Conversas, telefonemas, chats, msn: função estética e poética.
06. Em relação às figuras de linguagem, indique se as afirmações a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V)
e assinale a alternativa correta.
( ) Tapete verde (campo de futebol, gramado). Catacrese.
( ) Venceu na vida com suor e lágrima (com trabalho). Metonímia.
( ) Quem casa quer casa. Paronomásia.
( ) Morrer de frio quando o peito é brasa. Antítese.
( ) Sábio é o homem que chega a ter consciência de sua ignorância. Hipérbole.
a) (F) – (V) – (V) – (V) – (F).
b) (V) – (V) – (F) – (F) – (V).
c) (F) – (F) – (V) – (F) – (V).
d) (V) – (V) – (V) – (V) – (F).
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07. Quanto ao uso da correta ortografia, assinale a alternativa errada.
a) Ameixa / enxaqueca / recauchutagem.
b) Gorjeta / paralisar / laje.
c) Lacidão / obcecado / ojeriza.
d) Pretensioso / Xavantes / mechas (de cabelos).
08. Leia os itens e, quanto ao uso do hífen, assinale a alternativa correta.
I- Usa-se hífen nas palavras compostas que não apresentam elementos de ligação e cujo primeiro termo é
substantivo, adjetivo, numeral ou verbo.
II- Não se usa hífen em palavras compostas que apresentam elementos de ligação.
III- Não se usa hífen se o prefixo terminar com letra diferente da letra inicial da palavra.
IV- Usa-se hífen em palavras compostas cujos elementos são repetidos.
V- Não se usa hífen com o prefixo “co”, mesmo quando seguido por “o” ou “h”. Neste último caso, cortase o “h”.
a) Apenas I, II, III e IV estão corretos.
b) Apenas I, II, IV e V estão corretos.
c) Apenas II, III e V estão corretos.
d) Todos os itens estão corretos.
09. Relacione as duas colunas quanto aos autores e suas respectivas obras e assinale a alternativa
correta.
Coluna X:
A- Castro Alves.
B- Machado de Assis.
C- Graciliano Ramos.
D- Jorge Amado.
E- Clarice Lispector.
F- Guimarães Rosa.

Coluna Y:
1- O lustre.
2- Sagarana.
3- Memórias Póstumas de Brás Cubas.
4- Vidas Secas.
5- Capitães da Areia.
6- Espumas Flutuantes.

a) A (6) – B (3) – C (4) – D (5) – E (1) – F (2).
b) A (5) – B (3) – C (4) – D (1) – E (6) – F (2).
c) A (4) – B (3) – C (1) – D (2) – E (6) – F (5).
d) A (6) – B (3) – C (4) – D (5) – E (2) – F (1).
10. É uma longa narrativa oral. Riobaldo, um velho fazendeiro, ex-jagunço, conta sua experiência de vida a
um interlocutor, que jamais tem a palavra e cuja fala é apenas sugerida. Conta histórias de vingança, seus
amores, perseguições, lutas pelos sertões de Minas, Goiás e sul da Bahia. As demais personagens falam
pela boca de Riobaldo, valendo-se de seu estilo de narrar e de suas características linguísticas individuais.
Outras personagens: Hermógenes, Joca Ramiro, Diadorim.
Falamos de:
a) São Bernardo - Graciliano Ramos.
b) Dona Flor e seus dois maridos - Jorge Amado.
c) Grande sertão: veredas - Guimarães Rosa.
d) Menino de engenho - José Lins do Rego.
MATEMÁTICA.
11. Sendo
=− +
a) 95
b) 93
c) 4
d) 2
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12. É comum observarmos, na mídia, que a taxa aplicada no cheque especial é uma das mais altas
administradas no Brasil. Sabe-se que o Banco X cobra uma taxa de 15,3 % ao mês no regime de juros
compostos nessa operação e que o senhor Reis, por motivo de doença, utilizou o valor de R$ 500,00 e só
pode pagar 5 meses após sua utilização; durante todo esse período, ele não pagou nenhum valor referente
a essa operação e, exatamente 5 meses após a utilização, pagou o valor total da dívida.
O valor pago pelo senhor Reis para quitar a dívida foi:
a) R$ 693,83
b) R$ 882,50
c) R$ 918,83
d) R$ 1.018,83
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13. Após uma tentativa de greve em uma empresa multinacional, ficou acertado com o sindicato da
categoria que os funcionários receberiam, durante o ano corrente, 3 aumentos sucessivos, da seguinte
forma: 6,5%, 8% e 20%, respectivamente. Tomando em consideração que cada aumento incide em cima do
novo salário, podemos afirmar que o salário dessa categoria aumentou (aproximadamente), em
porcentagem, no final desses aumentos:
a) 34,5%
b) 36,5%
c) 38%
d) 40%
14. De acordo com a definição de domínio de uma função, podemos destacar que o domínio da função
é:
Real
=
a)
b)
c)
d)

={
={
={
={

√

∈ ℝ|
∈ ℝ|
∈ ℝ|
∈ ℝ|

> −3}
< −3}
> 3}
< 3}

15. Sabe-se que Anagrama é um código formado pela transposição (troca) de todas as letras de uma
palavra, podendo ou não ter significado na sua língua de origem. Assim sendo, a quantidade de
anagramas que podemos formar com a palavra CACERES é:
a) 5040
b) 2520
c) 1830
d) 1260
CONHECIMENTOS GERAIS.
16. Marque a alternativa que completa corretamente a lacuna do seguinte texto:
“A história registra que os primeiros indícios de Bandeirantes paulistas na região, onde hoje fica a cidade
de Cuiabá, datam de 1673 e 1682, quando da passagem do bandeirante Manoel de Campos Bicudo pela
região. Ele fundou o primeiro povoado da região, no ponto onde o rio Coxipó deságua no rio Cuiabá,
localidade batizada de São Gonçalo.
Em 1718, chega ao local, já abandonado, a bandeira do ______________________________, que depois de
uma batalha perdida para os índios coxiponés, viu-se compensado pela descoberta de ouro, passando a
se dedicar ao garimpo.”
(Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/cuiaba/historico - acessado em 28/062018).
a) paulista de Sorocaba, Pascoal Moreira Cabral
b) bandeirante Manoel de Campos
c) governador da Capitania de São Paulo, Rodrigo César de Menezes
d) representante do Reino de Portugal, Rodrigo César de Menezes
17. Qual alternativa não está em conformidade com a Lei Orgânica Municipal?
a) O número de vereadores da Câmara Municipal obedecerá à proporção constante no art. 182 - § único da
Constituição Estadual.
b) O Município, por qualquer de seus poderes, atenderá ao resultado da consulta plebiscitária sempre que houver
questão relevante para os destinos do Município.
c) O Município tem sua sede na Cidade de Cáceres e compõe-se de quatro distritos: Horizonte D’Oeste, Santo
Antônio do Caramujo, Vila Aparecida e Bezerro Branco.
d) O Prefeito ficará suspenso de suas funções: nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa
crime pelo Tribunal de Justiça; nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pela Câmara
Municipal.
18. Sobre a História de Cáceres, MT, assinale a alternativa incorreta.
a) No início de 1927, Cáceres viveu dois acontecimentos marcantes: a passagem da Coluna Prestes por seus
arredores, que provocou a fuga de muitos moradores, e o pouso do hidroavião italiano Santa Maria, o primeiro a
sobrevoar Mato Grosso.
b) Em 1914, São Luís de Cáceres recebeu a visita do ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que
participava da Expedição Roosevelt-Rondon.
c) As lanchas que deixavam Cáceres com destino a Corumbá levavam poaia (ou ipecacuanha), borracha e
produtos como charque e couro de animais e voltavam carregadas de mercadorias finas, como sedas, cristais e
louças vindas da Europa.
d) Em fevereiro de 1883, foi assentado na Praça da Matriz, atual Barão do Rio Branco, o Marco do Jauru, em
homenagem ao fundador de Cáceres.
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19. Sobre Mato Grosso, não é correto o que se afirma na alternativa:
a) O que hoje conhecemos como Mato Grosso já foi território português.
b) Mato Grosso foi governado por 28 presidentes nomeados pelo Imperador, até à Proclamação de República.
c) As conquistas dos bandeirantes, na região do Mato Grosso, foram reconhecidas pelo Tratado de Madrid, em
1750.
d) Em 1977, Mato Grosso é desmembrado em dois estados: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
20. Assinale a alternativa que completa corretamente o texto a seguir:
Mato Grosso possui uma vegetação riquíssima, com uma biodiversidade gigante. ___________________ é
o principal bioma do Centro-Oeste brasileiro. Já foi retratado nos livros de Guimarães Rosa e outros
poetas e é considerado a Savana Brasileira.
a) O Pantanal
b) O Cerrado
c) A Floresta Amazônica
d) A Caatinga
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.
21. Sobre os cuidados de enfermagem à criança com otite média, assinale a alternativa incorreta.
a) Aplicar compressas frias no local.
b) Manter os cuidados com a higiene do ouvido.
c) Observar sinais de hipertermia.
d) Orientar sobre perdas temporárias da audição.
22. Sobre as vulvovaginites, numere a 2ª Coluna de acordo com a 1ª e, após, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta:
1ª Coluna.
(1) Vaginose bacteriana.
(2) Candidíase vulvovaginal.
(3) Tricomoníase genital.
2ª Coluna.
( ) A sintomatologia dependerá do grau de infecção e da localização do tecido inflamado, podendo
apresentar-se como prurido vulvovaginal, ardor ou dor à micção, corrimento branco, grumoso, inodoro e
com aspecto caseoso (leite coalhado).
( ) Os sinais e sintomas principais são: corrimento abundante amarelo ou amarelo esverdeado, com
presença de bolhas e odor fétido semelhante a “peixe podre”, prurido e/ou irritação vulvar, dor pélvica,
disúria, polaciúria e hiperemia da mucosa vaginal com placas avermelhadas.
( ) É uma infecção causada por um protozoário, tendo como via de transmissão a sexual.
( ) Caracteriza-se por um desequilíbrio da flora vaginal normal, devido a um aumento exagerado de
bactérias, em especial as anaeróbias, adquirida através da relação sexual ou hábitos precários de higiene.
a) 1 – 2 – 2 – 3.
b) 2 – 3 – 3 – 1.
c) 3 – 2 – 1 – 3.
d) 3 – 2 – 3 – 1.
23. Considerando a hemorragia puerperal, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas e,
após, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
( ) É uma complicação de alta incidência de mortalidade materna, tendo como causas a atonia uterina,
lacerações do canal vaginal e retenção de restos placentários.
( ) Os sinais dessa complicação são útero macio (maleável, grande, acima do umbigo), lóquios em
quantidades excessivas (contendo coágulos e escorrendo num fio constante) e aumento das frequências
respiratória e cardíaca, com hipotensão.
( ) É importante procurar identificar os sinais de hemorragia e avaliar rotineiramente a involução uterina
através da palpação, identificando a consistência.
( ) Verificar os sinais vitais, considerando que uma taquicardia pode indicar perda sanguínea exagerada,
infecção, dor e até ansiedade.
a) V – V – F – V.
b) F – V – F – V.
c) F – V – V – V.
d) V – V – V – V.
24. São complicações do recém-nascido de mãe diabética, exceto:
a) Hipocalcemia.
b) Anomalias congênitas.
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c) Hiperglicemia.
d) Macrossomia fetal.
25. Considerando as principais medicações usadas em emergência, numere a 2ª coluna de acordo com a
1ª e, após, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
1ª Coluna.
(1) Lidocaína.
(2) Epinefrina.
(3) Sulfato de Atropina.
(4) Naxolona.
2ª Coluna.
( ) Seus principais usos são nas arritmias ventriculares e anestesia local.
( ) É usado para tratamento emergencial de um opioide, como por exemplo, uma overdose.
( ) Estimula os receptores adrenérgicos alfa e beta, causando o relaxamento dos músculos lisos cardíacos
e brônquicos, e a dilatação dos músculos esqueléticos.
( ) Diminui as secreções respiratórias, trata as bradicardias sinusais, reverte os efeitos das medicações
anticolinesterases.
a) 1 – 2 – 4 – 3.
b) 1 – 2 – 3 – 4.
c) 2 – 1 – 4 – 3.
d) 1 – 4 – 2 – 3.
26. Sobre o Código de Ética Profissional, marque C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
( ) A suspensão do exercício profissional consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem
por um período não superior a 29 (vinte e nove) dias e será divulgada nas publicações oficiais dos
Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos
empregadores.
( ) A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, e será divulgada nas publicações oficiais dos
Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
( ) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (uma) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da
categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
a) E – C – E.
b) E – C – C.
c) C – E – C.
d) C – C – E.
27. Marque V para as afirmativas Verdadeiras, F para as Falsas e, após, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta:
( ) A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, a
qual é transmitida por via aérea, localiza-se no pulmão e pode se disseminar para outras partes do corpo,
como meninges, rins, ossos e linfonodos.
( ) O tratamento da tuberculose se faz principalmente com agentes antituberculosos pelo período de 6 a 12
meses, porém irá depender do sítio da tuberculose, do abandono do tratamento e a não administração
correta dos medicamentos. Gestantes não podem receber os medicamentos.
( ) São cuidados de enfermagem a pacientes com tuberculose: incentivar o aumento do consumo de
líquidos, orientar sobre a melhor posição para facilitar a drenagem das vias respiratórias, explicar sobre
os medicamentos, as interações medicamentosas e os efeitos colaterais.
a) V – F – V.
b) F – F – V.
c) V – V – V.
d) V – V – F.
28. Analise as seguintes afirmativas referentes à vacinação:
I- A administração da vacina BCG deve ser adiada quando a criança apresentar peso inferior a 2 kg, devido
à escassez do tecido cutâneo (panículo adiposo), e quando apresentar lesões graves de pele.
II- A vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) é administrada por via intramuscular. A via subcutânea também
pode ser usada, mas em situações especiais (casos de discrasias sanguíneas).
III- A vacina rotavírus humano é administrada exclusivamente por via oral.
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a) Apenas a I.
b) Apenas a III.
c) Apenas I e III.

6

d) Apenas I, II e III.
29. Sobre os 9 certos na administração segura de medicamentos, do Ministério da Saúde, leia as
afirmativas abaixo, marque V nas Verdadeiras e F nas Falsas, e assinale a alternativa correta:
( ) Para certificar-se de que a medicação será administrada no paciente certo, preconiza-se utilizar dois
identificadores (como sexo e data de nascimento).
( ) É necessário conferir se o nome do medicamento que se tem em mãos é o que está prescrito. Antes de
administrar, deve-se conferir o nome do medicamento com a prescrição médica.
( ) Em relação à via certa, devemos avaliar a compatibilidade do medicamento com os produtos utilizados
para sua administração (seringas, cateteres, sondas, equipos, e outros).
( ) Na anotação de enfermagem, registrar o medicamento administrado e justificar em casos de
adiamentos, cancelamentos, desabastecimento, recusa do paciente e eventos adversos.
a) F – F – V – V.
b) F – V – V – V.
c) V – V – F – F.
d) V – F – F – V.
30. Sobre os cuidados ao paciente com infarto agudo do miocárdio, analise:
I- Elevar a cabeça e o tronco do paciente no leito para fins de melhorar a drenagem nos lobos pulmonares,
reduzir a pressão abdominal facilitando a expansão pulmonar (facilitar a respiração) e reduzir a pré-carga
(reduzir o trabalho do coração).
II- Administrar oxigênio para fins de aumentar níveis circulantes de oxigênio, diminuindo a demanda
cardíaca e a dor.
III- Estimular o paciente a deambular, principalmente nos primeiros momentos após o infarto agudo do
miocárdio.
Qual(is) está(ão) incorreta(s)?
a) Apenas a I.
b) Apenas a III.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
RASCUNHO.
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