FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO (SE)

PORTUGUÊS
Considere o texto abaixo e responda a questão 1.
Texto
A comunicação é muito mais que o uso das palavras, ou simplesmente a fala, ela envolve outros aspectos que vão desde
expressões, gestos, tonalidade da voz até o lado psicológico,
tanto de quem está recebendo a mensagem quanto de quem a
está transmitindo. Atualmente, o processo de comunicação
tem ocupado mais espaço e importância, tanto no meio social
como no meio profissional. Saber comunicar-se bem é ponto
fundamental para quem deseja ter laços pessoais firmes e,
principalmente, crescer profissionalmente em um mundo
competitivo, em que as pessoas devem saber expressar as
suas ideias e os seus pensamentos.
Cursos pela Internet. Como falar em público. Universidade On-line de Viçosa
[adaptado]

01. Considere os itens abaixo de acordo com o texto e assinale a alternativa correta.
I.

Comunicar-se bem é fator decisivo para o sucesso
profissional.
II. O processo de comunicação é mais importante no
meio social que no profissional.
III. Para falar em público é indispensável ter uma bela
voz.
IV. A linguagem corporal é um componente da comunicação.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III, apenas;
I, III e IV, apenas;
I e IV, apenas;
III e IV, apenas;
I, II, III e IV.

02. Assinale a alternativa correta, de acordo com as regras de
acentuação gráfica da Língua Portuguesa.
A)
B)
C)
D)
E)

Numa palestra é fundamental o domínio da oratoria.
João é um consultor de emprêsas.
O pessoal mostrou a preparação do conteúdo.
O MEC fez Referencia a métodos atuais.
Nara especializou-se na Psicologia da infancia e da
adôlescencia.

03. Segundo a norma culta da Língua Portuguesa, marque a
alternativa correta.
A) Ficou bem claro que era para mim fazer os comunicados internos.
B) Fazem muitos anos que não se vê tanta expansão de
vocabulário de uso na vida cotidiana.
C) O assunto tratado na reunião ficou entre mim e tu.
D) É pobreza de espírito ignorar a revolução cultural da
Internet.
E) Sobraram vagas porque foram aprovadas menas pessoas que o número previsto no concurso público.
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04. Marque a alternativa na qual todas as palavras seguem a
mesma regra de acentuação gráfica.
A)
B)
C)
D)
E)

domínio, matemática, britânico.
têm, também, além.
língua, médico, linguística.
tecnológica, aptidão, revolução.
rádio, vocabulário, competência.

05. Entre as palavras abaixo, assinale a que apresenta mais
letras do que fonemas.
A)
B)
C)
D)
E)

Anexo
Chapéu
Flores
Livro
Disco

06. Assinale a sequência em que todas as palavras estão partidas corretamente.
A)
B)
C)
D)
E)

caa-tin-ga / ni-i-lis-mo / sub-ro-gar
bis-a-vô / mo-e-la / fo-ga-réu
sub-lin-gual / bis-ne-to / psi-co-lo-gia
des-li-gar / sub-ju-gar / sub-scre-ver
cis-an-di-no / es-pé-cie / a-teu

07. Nas palavras porque, alma e tempo, temos, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

5 fonemas - 4 fonemas - 6 fonemas.
4 fonemas - 5 fonemas - 6 fonemas.
5 fonemas - 5 fonemas - 5 fonemas.
5 fonemas - 4 fonemas - 4 fonemas.
4 fonemas - 5 fonemas - 5 fonemas.

08. Todas as alternativas abaixo estão corretas, quanto à colocação pronominal, EXCETO:
A) Fernanda chegou e perguntou-me pelo filho.
B) As informações que se obtiveram, chocavam-se entre si.
C) Quem falou-te sobre o caso de Eloá?
D) Nunca se viu tanta barbaridade.
E) Não só me trouxe o livro, mas também me deu presente.
09. Marque a alternativa em que a palavra grifada trata-se de
um substantivo.
A)
B)
C)
D)
E)

Ninguém é perfeito.
Pare, olhe e escute!
Consubstancialmente, a vida continua.
Mário e Joana são inseparáveis.
Dentre os dois, apenas um vai ganhar.
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10. A charge abaixo corresponde a uma figura de linguagem
denominada:

C) árido;
D) tropical de altitude;
E) tropical úmido.
16. Em fevereiro de 2012 foi empossado o novo Ministro das
cidades. Assinale a alternativa em que aparece esse novo
Ministro de Estado.
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Prosopopeia
Eufemismo
Hipérbole
Catacrese
Sinestesia

CONHECIMENTOS GERAIS
11. O aniversário do município de Cedro de São João se dá
no dia:
A)
B)
C)
D)
E)

03 de outubro;
04 de outubro;
05 de outubro;
03 de novembro;
04 de novembro.

12. O município de Cedro de São João formou-se a partir da
vinda dos ciganos do Estado de Minas Gerais que para sobreviverem comercializavam mercadorias. Aponte a alternativa
em que não aparece um dos itens que os ciganos vendiam.
A)
B)
C)
D)
E)

Peixe;
Açúcar;
Mel;
Arroz;
Frango.

13. Devido a politica local em 1901 o então município de
Cedro voltou a condição de:
A)
B)
C)
D)
E)

povoado;
vila;
bairro;
distrito;
sede do município de Propriá.

14. Assinale a única alternativa que não faz parte da economia do município de Cedro de São João.
A)
B)
C)
D)
E)

Carne de sol;
Piscicultura;
Exploração mineral;
Abacaxi;
Artesanato.

15. A principal característica do clima de Cedro de São João
é:
A) equatorial;
B) de semi-árido;
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Aguinaldo Ribeiro;
Guido Mântega;
Fernando Haddad;
Paulo Bernardo;
Mirian Belchior.

17. No Estado da Bahia houve uma greve da Policia Militar
que prejudicou e muito tanto a população local, quanto os
turistas. Os Militares fizeram a greve reivindicando:
A)
B)
C)
D)
E)

diminuição da carga horária de trabalho;
aumento do auxílio alimentação dos filhos;
melhoria no trabalho, mais segurança;
aumento do salário;
maior tempo no horário de almoço.

18. Devido a complicações no coração o cantor Wando faleceu em 2012. Uma de suas grandes características como artista era, curiosamente:
A)
B)
C)
D)
E)

namorar fãs;
colecionar selinhos de famosas;
falar a seguinte frase “você é uma gracinha!”;
colecionar calcinhas;
fazer shows sem sapato.

19. A cidade brasileira onde os fiéis religiosos do catolicismo
costumam frequentar, para comemorar ritos da Padroeira do
Brasil é:
A)
B)
C)
D)
E)

Juazeiro do Norte, no Ceará
Belém, no Pará
Brasília, no Distrito Federal
Aparecida, em São Paulo
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

20. Atualmente, a presidência da Assembleia Legislativa do
Estado de Sergipe está sob o comando de:
A)
B)
C)
D)
E)

Adelson Barreto
Ana Lúcia
Maria Mendonça
Jeferson Andrade
Angélica Guimarães

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
21. Segundo o Artigo 1º da Constituição Federal de 1988, a
República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado:
A)
B)
C)
D)
E)

de deveres e obrigações;
de deveres;
democrático e de obrigações;
democrático e de direito;
democrático.
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22. Conforme a Constituição Federal, o poder se origina:
A)
B)
C)
D)
E)

da presidência;
do Supremo Tribunal Federal;
do povo;
dos senadores;
dos deputados federais.

23. O Artigo 3° da Constituição Federal afirma que “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil, EXCETO:
A) construir uma sociedade livre, justa e solidária;
B) garantir o desenvolvimento nacional;
C) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais;
D) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação;
E) lutar pela paz.
24. O Capítulo III, Título X, do Decreto-Lei Nº 2.848/40
aborda o tema:
A)
B)
C)
D)

falsidade de títulos e outros papéis públicos;
falsidade documental;
outras falsidades;
crimes praticados por funcionário público contra a
administração em geral;
E) dos crimes praticados por particular contra a administração em geral.
25. Se o cidadão usurpar o exercício da função pública, se
condenado, pegará pena de:
A)
B)
C)
D)
E)

reclusão de três meses a dois anos, e multa;
reclusão de cinco anos a seis anos, e multa;
detenção, de três meses a dois anos, e multa;
detenção, de cinco anos a seis anos, e multa.
Expulsão do cargo público.

28. Todas as alternativas abaixo corresponde às competências
do Município de Cedro de São João segundo a sua Lei Orgânica, EXCETO:
A) legislar sobre assuntos do seu interesse;
B) suplementar a legislação Estadual e Federal, no que
lhe couber;
C) manter as relações com a União, o Estados Federados, os territórios, o Distrito Federal e os municípios
que integram a República Federativa do Brasil;
D) intitular soberania aos filhos da terra;
E) instituir e arrecadar os tributos de sua competência,
bem como aplicar as suas rendas sem prejuízo da
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em Lei.
29. Aponte a única alternativa em que não aparece uma atribuição da Câmara Municipal segundo a Lei Orgânica do
município de Cedro de São João.
A) Legislar e redigir as atas das sessões secretas e reuniões de mesa;
B) Legislar sobre os tributos municipais;
C) Legislar sobre o orçamento anual e plurianual;
D) Legislar sobre a obtenção e a concessão de empréstimos e operações de créditos;
E) Legislar sobre a concessão de serviços públicos.
30. Segundo o Artigo 126 da Lei Orgânica do Município de
Cedro de São João aplicam aos servidores os seguintes direitos, EXCETO:
A) salário mínimo, fixado em Lei Federal, com reajustes periódicos;
B) irredutibilidade do salário, salvo o dispositivo em
convenção ou acordo coletivo;
C) repouso semanal remunerado, preferencialmente aos
domingos;
D) licença a paternidade de cinco dias úteis;
E) adicional dos riscos inerentes ao trabalho.

26. Caracteriza-se como o crime de peculato:
A) apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor
ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo,
em proveito próprio ou alheio;
B) utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de
beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a
credibilidade do certame, conteúdo sigiloso;
C) falsificar, fabricando-o ou alterando-o, marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de
metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou
usar marca ou sinal dessa natureza, falsificado por
outrem;
D) falsificar, fabricando-os ou alterando-os documentos
públicos;
E) desobedecer a ordem legal de funcionário público.
27. A punição para quem desacatar um funcionário público é
de:
A)
B)
C)
D)
E)

seis meses a dois anos de detenção;
multa;
um ano de reclusão;
um ano de reclusão e multa;
seis meses a dois anos de detenção e multa.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. Em uma prescrição médica de infusão de 1000 ml (mililitros) de soro glicosado a 5% (SG 5%) de 8 em 8 horas, o
gotejamento deve ser de aproximadamente:
A)
B)
C)
D)
E)

21 gotas/minuto.
26 gotas/minuto.
42 gotas/minuto.
44 gotas/minuto.
52 gotas/minuto.

32. Com base na NR6, considere os itens abaixo e marque a
alternativa correta.
I.

Todo Equipamento de Proteção Individual - EPI deverá apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote
de fabricação, enquanto o número do CA (Certiﬁcado de Aprovação) será exigido somente a partir de
2008.
II. Considera-se Equipamento de Proteção Individual EPI todo dispositivo ou produto, de uso individual,
utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de
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riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde
no trabalho.
III. O uso do Equipamento de Proteção Individual - EPI
é facultativo ao empregado, devendo o empregador
somente orientá-lo sobre os riscos.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
II, apenas;
I e III, apenas;
II e III, apenas;
I, II, III.

33. Sobre o NR4, considere os itens abaixo e marque a alternativa correta.
I.

Conforme a NR4, o Serviço Especializado em Engenharia e Medicina de Segurança do Trabalho SESMT é constituído por engenheiros, médicos, enfermeiros, técnicos de segurança e técnicos (ou auxiliares) de enfermagem do trabalho.
II. Conforme a NR4, mesmo que uma empresa esteja
situada em vários lugares (como no caso de canteiros
de obras), o Serviço Especializado em Engenharia e
Medicina de Segurança do Trabalho - SESMT deve
estar localizado exclusivamente na sede.
III. Conforme a NR4, havendo quadro completo de engenheiros, médicos e enfermeiros, os técnicos de nível médio não precisam ser contratados.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
II, apenas;
I e III, apenas;
II e III, apenas;
I, II, III.

34. Considere os itens abaixo e marque a alternativa correta.
I.

As lesões por esforço repetitivo ou Distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho - LER/DORT
acometem principalmente as mulheres jovens e se
caracterizam por um problema temporário e sem sequelas.
II. As lesões por esforço repetitivo ou Distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho - LER/DORT podem ser evitadas mediante adoção de um programa
de prevenção e controle, centrado nos princípios de
ergonomia no trabalho
III. As lesões por esforço repetitivo ou Distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho - LER/DORT caracterizam-se por um quadro de dor crônica, sensação de formigamento, dormência e fadiga muscular.
IV. As lesões por esforço repetitivo ou Distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho - LER/DORT
acometem trabalhadores dos mais diversos ramos de
atividade, com destaque para aqueles das linhas de
montagem do setor metalúrgico, empresas de processamento de dados, de alimentação e do setor
ﬁnanceiro.

C) I, II e IV, apenas;
D) II, III e IV, apenas;
E) I, II, III e IV.
35. Quanto ao grau de toxicidade dos agrotóxicos, a classiﬁcação adotada pela Organização Mundial da Saúde distingue-os em classes I, II, III e IV, os quais são identiﬁcados por
cores nas faixas dos rótulos dos produtos. Neste aspecto,
marque a alternativa correta.
A) Classe I – Extremamente tóxico – Tarja preta; Classe
II – altamente tóxico – Tarja cinza escuro; Classe III
– medianamente tóxico – Tarja cinza claro ; Classe
IV – pouco tóxico – Tarja branca.
B) Classe I – Extremamente tóxico – Tarja vermelha;
Classe II – altamente tóxico – Tarja branca; Classe
III – medianamente tóxico – Tarja amarela; Classe
IV – pouco tóxico – Tarja rosa.
C) Classe I – Extremamente tóxico – Tarja verde; Classe II – altamente tóxico – Tarja azul; Classe III –
medianamente tóxico – Tarja rosa; Classe IV – pouco tóxico – Tarja branca.
D) Classe I – Extremamente tóxico – Tarja amarela;
Classe II – altamente tóxico – Tarja laranja; Classe
III – medianamente tóxico – Tarja azul; Classe IV –
pouco tóxico – Tarja roxa.
E) Classe I – Extremamente tóxico – Tarja vermelha;
Classe II – altamente tóxico – Tarja amarela; Classe
III – medianamente tóxico – Tarja azul; Classe IV –
pouco tóxico – Tarja verde.
36. Quanto à relação entre distúrbios mentais e trabalho,
considere os itens abaixo e assinale a alternativa correta.
I.

O trabalho tem sido reconhecido como importante
fator de adoecimento, de desencadeamento e de
crescente aumento de distúrbios psíquicos.
II. O processo de sofrimento psíquico não é, muitas vezes, imediatamente visível e seu desenvolvimento
pode acontecer de forma silenciosa.
III. São sinais e sintomas de distúrbios psíquicos, a modiﬁcação do humor, fadiga, irritabilidade, cansaço
por esgotamento, isolamento, intolerância, ansiedade, agressividade, alcoolismo, absenteísmo, descontrole emocional, pesadelos com o trabalho, distúrbios do sono, tristeza, dentre outros.
IV. O distúrbio psíquico pode ser desencadeado por
condições de trabalho (físicas, químicas e biológicas) e de organização do trabalho (jornada, ritmo, intensidade, monotonia, e outros).
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III, apenas;
II e III, apenas;
I, II e IV, apenas;
II, III e IV, apenas;
I, II, III e IV.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A) I, II e III, apenas;
B) II e III, apenas;
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, TECNICO EM ENFERMAGEM

4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO (SE)
37. Os principais cuidados de enfermagem ao trabalhador
vítima de hemorragia externa corresponde a:
A) Manter a vítima ativa e orientada; fazer curativo
compressivo na lesão que está com sangramento;
controlar sinais vitais, sede, ingesta de alimentos,
perdas sanguíneas e diurese; observar dor e sudorese; providenciar o atendimento médico, dentre outros.
B) Manter a vítima deambulando; lavar com água e
deixar o sangramento livre; controlar sinais vitais,
perdas sanguíneas e diurese; observar o sono e o nível de consciência; providenciar o atendimento médico; pesar e medir a vítima, dentre outros.
C) Manter a vítima em repouso; fazer compressão direta no local do sangramento; controlar sinais vitais e
diurese; observar nível de consciência; providenciar
o atendimento médico e obter acesso venoso para infusão de soro mediante prescrição médica; controlar
a dor e coloração da pele, dentre outros.
D) Manter a vítima em repouso absoluto; conter o sangramento mediante a compressão direta no local lesado; controlar sinais vitais, perdas sanguíneas e diurese; observar nível de consciência; providenciar o
atendimento médico e obter acesso venoso para infusão de soro mediante prescrição médica, dentre
outros.
E) Manter a vítima em decúbito dorsal e em ambiente
isolado; fazer compressão no local do sangramento;
controlar sinais vitais, pedas sanguíneas e diurese;
observar dor e nível de consciência; providenciar o
atendimento médico e obter acesso venoso para infusão de soro mediante prescrição médica, dentre
outros.

40. As veias mais utilizadas para a punção venosa nos membros superiores são:
A)
B)
C)
D)
E)

a ulnar e a mediana.
a safena interna e a basílica.
a axilar e a ulnar.
a cefálica e a safena externa.
a basílica e a cefálica.

38. Para a prescrição médica de Penicilina cristalina
2.000.000 UI de EV, de 4/4 horas, a quantidade de ml que
deve ser administrada se o frasco/ampola que contém
5.000.000 Unidades do referido antibiótico for diluído em 8
ml (mililitros) de água destilada e o volume do soluto corresponde a 2 gramas, corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

2 ml
4 ml
5 ml
6 ml
8 ml

39. Para a administração de medicamentos, é recomendado
observar as cinco certezas, que são:
A) cliente certo, medicamento certo, dose certa, via de
administração certa e horário certo.
B) local certo, produto certo, dose certa, via de administração certa e horário certo.
C) cliente certo, medicamento certo, concentração certa,
via de administração certa e turno certo.
D) cliente certo, medicamento certo, dose certa, quantidade certa e horário certo.
E) cliente certo, preparo certo, identiﬁcação certa, via
de administração certa e horário certo.
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