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INSTRUÇÕES
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início
da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato

Teste Seletivo da Prefeitura Municipal de Canto do Buriti – PI
Crescer Consultorias
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 3.
SOLIDARIEDADE
O gesto não precisa ser grandioso nem público, não é necessário pertencer a uma ONG ou fazer uma
campanha. Sobretudo, convém não aparecer.
O gesto primeiro devia ser natural, e não decorrer de nenhum lema ou imposição, nem convite nem
sugestão vinda de fora.
Assim devíamos ser habitualmente, e não somos, ou geralmente não somos: cuidar do que está do
nosso lado. Cuidar não só na doença ou na pobreza, mas no cotidiano, em que tantas vezes falta a
delicadeza, a gentileza, a compreensão; esquecidos os pequenos rituais de respeito, de preservação do
mistério, e igualmente da superação das barreiras estéreis entre pessoas da mesma casa, da família, das
amizades mais próximas.
Dentro de casa, onde tudo deveria começar, onde se deveria fazer todo dia o aprendizado do belo, do
generoso, do delicado, do respeitoso, do agradável e do acolhedor, mal passamos, correndo, tangidos
pelas obrigações. Tão fácil atualmente desculpar-se com a pressa: o trânsito, o patrão, o banco, a conta, a
hora extra... Tudo isso é real, tudo isso acontece e nos enreda e nos paralisa.
Mas, por outro lado, se a gente parasse (mas parar pra pensar pode ser tão ameaçador...) e fizesse um
pequeno cálculo, talvez metade ou boa parte desses deveres aparecesse como supérfluo, frívolo,
dispensável.
Uma hora a mais em casa não para se trancar no quarto, mas para conviver. Não com obrigação, sermos
felizes com hora marcada e prazo pra terminar, mas promover desde sempre a casa como o lugar do
encontro, não da passagem; a mesa como lugar do diálogo, não do engolir quieto e apressado; o quarto
como o lugar do afeto, não do cansaço.
Pois se ainda não começamos a ser solidários dentro de nós mesmos e dentro de nossa casa ou do nosso
círculo de amigos, como querer fazer campanhas, como pretender desfraldar bandeiras, como desejar
salvar o mundo − se estamos perdidos no nosso cotidiano?
Como dizer a palavra certa se estamos mudos, como escutar se estamos surdos, como abraçar se
estamos congelados?
Para mim, a solidariedade precisa ser antes de tudo o aprendizado da humanidade pessoal.
Depois de sermos gente, podemos − e devemos − sair dos muros e tentar melhorar o mundo. Que anda
tão, tão precisado.
LUFT Lya.
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01)

Pelas características predominantes do texto,
assinale a alternativa que indique a tipologia
textual a que ele pertence:

(A)

Narração.
(B) Descrição.
(C) Dissertação.
(D) Injunção.
02)

A leitura do texto permite afirmar que a
autora se sente:

06)

É correto afirmar sobre a classificação da palavra
destacada na frase:
(A) Verbo.
(B) Advérbio.
(C) Substantivo.
(D) Adjetivo
07)

(A)

Saudosista.
(B) Idealista.
(C) Improdutiva.
(D) Irônica.
03)

“Mas, por outro lado, se a gente parasse
(...).”

O termo destacado estabelece a seguinte relação
de ideia:
(A) Contradição.
(B) Explicação.
(C) Condição.
(D) Conclusão.
04)

Marque a opção em que há erro ortográfico:

(A)

Viagem – ageitar – sugestão.
(B) Analisar – improvisar – economizar.
(C) Ascensão – suspensão – contusão.
(D) Misto – quis – gás.
05)

“Dentro de casa, onde tudo deveria começar,
onde se deveria fazer todo dia o aprendizado
do belo (...)”.

Assinale a alternativa que justifica corretamente
as vírgulas nessa frase :
(A) Separar orações coordenadas assindéticas.
(B) Separar vocativo.
(C) Separar adjunto adverbial deslocado e oração
adverbial.
(D) Separar oração explicativa.
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“Assim devíamos ser habitualmente, e não
somos (...)”

Considerando a norma culta, a concordância
nominal está INCORRETA na seguinte
frase:

(A)

Encontrei bastantes amigos na festa de
formatura.
(B) Aveia é boa para a saúde.
(C) Não diga nada, agora é necessário
prudência.
(D) Anexos ao processo, estavam os documentos
do acusado.
08)

A palavra destacada deve ser acentuada na
opção:

(A)

Rubrica significa assinatura abreviada de
alguém ou uma pequena anotação.
(B) Ontem à tarde, o céu ficou coberto de
nuvens.
(C) As manifestações de protesto da população
tem ocasionado enormes transtornos aos
lojistas.
(D) A entrada para o show de mágica era
gratuita para as crianças.
09)

Assinale a alternativa que estiver
INCORRETA quanto à flexão dos verbos:

(A)

Poucas pessoas reaveram o que arriscaram
em jogos de azar.
(B) É provável que todas as malas caibam no
porta-malas do táxi.
(C) Quando elas nos virem aqui, vão ficar muito
felizes.
(D) O professor exigia que nos mantivéssemos
atentos à aula.
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10)

A classificação dos termos destacados está
INCORRETA na opção:

(D)

A saúde é um direito fundamental do Estado,
devendo o ser humano prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício.

13)

Sobre a participação da iniciativa privada no
Sistema Único de Saúde (SUS), é correto
afirmar que:

(A)

O guarda de trânsito prendeu o motorista
embriagado. (predicativo do objeto)
(B) As ruas foram lavadas pela chuva. (objeto
indireto)
(C) Sua confiança na defesa continuava
inabalável. (complemento nominal)
(D) As crianças querem atenção. (objeto direto)

LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÕES DE 11 A 20
11)

O Sistema Único de Saúde (SUS) baseia as
sua ações em princípios classificados como
doutrinários e organizativos. Representa um
exemplo de princípio organizativo do SUS:

(A)

Descentralização.
(B) Impessoalidade.
(C) Universalidade.
(D) Legalidade.
12)

De acordo com a Lei 8080/90, é correto
afirmar que:

(A)

Participará obrigatoriamente do Sistema
Único de Saúde(SUS).
(B) Deverá participar do Sistema Único de Saúde
(SUS), em caráter suplementar.
(C) É proibida a sua participação no Sistema
Único de Saúde (SUS).
(D) Poderá participar do Sistema Único de Saúde
(SUS), em caráter complementar.
14)

(A)

os Estados.
(B) os Municípios.
(C) os Estados e Municípios.
(D) a União, os Estados e os Municípios.
15)

(A)

A saúde é um dever fundamental do ser
humano, devendo o Estado prover as
condições indispensáveis ao seu pleno
exercício.
(B) A saúde é um direito fundamental do ser
humano, devendo o ser humano prover as
condições dispensáveis ao seu pleno
exercício.
(C) A saúde é um direito fundamental do ser
humano, devendo o Estado prover as
condições indispensáveis ao seu pleno
exercício.
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A Lei 8080/90 estabelece que poderá
constituir consórcios para desenvolver em
conjunto as ações e os serviços de saúde que
lhes correspondam:

No âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS), são atribuições comuns à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e os Municípios,
exceto:

(A)

Elaboração e atualização periódica do plano
de saúde.
(B) Administração dos recursos orçamentários e
financeiros destinados, em cada ano, à saúde.
(C) Participação na formulação e na execução da
política de formação e desenvolvimento de
recursos humanos para a saúde.
(D) Gerir laboratórios públicos de saúde e
hemocentros.

Página 5 / 9

TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI - PI
16)

Em cada esfera de governo, sem prejuízo das
funções do Poder Legislativo, o Sistema
Único de Saúde (SUS) contará com as
seguintes instâncias colegiadas:

19)

O Pacto pela Vida, integrante do Pacto pela
Saúde (2006), tinha como um de seus
objetivos fortalecer a capacidade de resposta
do sistema de saúde às doenças emergentes e
endemias, e entre elas não estava incluída a:

(A)

Comissão
Intergestores
Tripartite
e
Comissão Intergestores Bipartite.
(B) Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde.
(C) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
(D) Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e o Conselho Nacional de
Secretários
Municipais
de
Saúde
(Conasems).
17)

As Regiões de Saúde serão referência para as
transferências de recursos entre os entes
federativos. Para ser instituída, a Região de
Saúde deve conter, no mínimo as seguintes
ações e serviços, exceto:

(A)

Febre amarela.
(B) Malária.
(C) Influenza.
(D) Hanseníase.
20)

Não é um princípio específico do Sistema
Único de Saúde (SUS):

(A)

Participação da comunidade.
Transparência.
(C) Equidade.
(D) Hierarquização.
(B)

(A)

Atenção psicossocial.
(B) Atenção primária.
(C) Vigilância ambiental.
(D) Urgência e emergência.
18)

A pactuação das diretrizes gerais para a
composição da Relação Nacional de Ações e
Serviços de Saúde (RENASES) é de
competência do seguinte órgão:

(A)

Ministério da Saúde.
(B) Comissão Intergestores Tripartite (CIT).
(C) Secretarias Estaduais de Saúde,
(D) Conselho de Saúde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21)

Considerando a Lei nº. 8.080/90 marque a
alternativa CORRETA:

(A)

A saúde é um direito fundamental do ser
humano, devendo o Estado prover as
condições dispensáveis ao seu exercício.
(B) O dever do Estado de garantir a saúde exclui
o das pessoas, da família, das empresas e da
sociedade.
(C) As ações e serviços de saúde, executados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), seja
diretamente ou mediante participação
complementar da iniciativa privada, serão
organizados de forma regionalizada e
hierarquizada em níveis de complexidade
crescente.
(D) A iniciativa privada poderá participar do
Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter
prioritário.
22)

Sobre a Conferência de saúde, marque a
alternativa INCORRETA:

(A)

Reunir-se-á a cada quatro anos com a
representação dos vários segmentos sociais.
(B) Tem como objetivo avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis
correspondentes.
(C) Poderá ser convocada, extraordinariamente,
pelo Conselho de Saúde.
(D) A representação dos usuários na Conferência
de saúde será majoritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.
23)

Nos últimos anos, as infecções relacionadas à
assistência à saúde, causadas por
microrganismos
multirresistentes,
têm
demonstrado grande importância nos
hospitais brasileiros. Sobre a higienização
das mãos é INCORRETO afirmar:
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QUESTÕES DE 21 A 30
(A)

O principal problema da higienização das
mãos não é a falta de bons produtos, mas sim,
a negligência dessa prática.
(B) As preparações alcoólicas são apropriadas
quando as mãos estiverem visivelmente sujas
ou contaminadas com material protéico,
desde que seja realizada a fricção com a
técnica correta.
(C) A higienização com sabonete líquido remove
a microbiota transitória, tornando as mãos
limpas.
(D) Os agentes anti-sépticos utilizados para
higienização das mãos devem ter ação
antimicrobiana imediata e efeito residual ou
persistente.
24)

Sobre a aferição da frequência respiratória,
marque a alternativa INCORRETA:

(A)

É necessário que o paciente esteja em posição
confortável.
(B) Deve-se avaliar o ritmo, a frequência e a
qualidade dos movimentos respiratórios, bem
como a expansão torácica do paciente.
(C) É importante que o paciente perceba que está
sendo avaliado, para ajudar na indução da
ventilação e verificar-se a medida correta dos
valores.
(D) Deve-se observar um ciclo respiratório
completo (uma inspiração e uma expiração) –
se necessário, expor o tórax do paciente.
25)

Sobre a administração de medicação por via
subcutânea é correto afirmar, EXCETO:

(A)

É indicada quando há necessidade de
absorção rápida da medicação.
(B) A insulina é administrada por esta via.
(C) Deve-se fazer prega cutânea para injetar a
medicação.
(D) Não é necessária aspiração após injetar
medicamento subcutâneo.
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26)

São situações que caracterizam a ocorrência
de falsas contraindicações para a vacinação,
EXCETO:

(A)

Doença aguda benigna sem febre.
(B) Prematuridade ou baixo peso ao nascer,
exceto BCG.
(C) Doença neurológica estável ou pregressa com
sequela presente.
(D) História de alergia a algum componente de
determinada vacina (anafilaxia comprovada).
27)

Sobre a conservação dos imunobiológicos,
considere:

I. Na sala de vacinação, todas as vacinas devem
ser armazenadas entre +2ºC e +8ºC, sendo
ideal +5ºC.
II. O termômetro de registro gráfico é utilizado
em refrigeradores domésticos e caixas
térmicas de uso diário.
III. As câmaras refrigeradas são dotadas de
instrumentos de medição da temperatura e
dispositivos de alarme, não havendo a
necessidade de instalar nenhum deles.
Está CORRETO o que se afirma em:
(A)

I, II, III.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) III, apenas.
28)

Sobre a amamentação é correto afirmar,
EXCETO:

(C)

As mulheres com mamas mais volumosas
têm maior capacidade de armazenamento de
leite e por isso podem ter mais flexibilidade
com relação à frequência das mamadas.
(D) Água, chás e principalmente outros leites
devem ser evitados, pois há evidências de que
o seu uso está associado com desmame
precoce e aumento da morbimortalidade
infantil.
29)

(A)

Doença bacteriana, infecciosa aguda,
potencialmente
grave,
transmissível,
extremamente contagiosa e bastante comum
na infância.
(B) A transmissão ocorre de forma direta, por
meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao
tossir, espirrar, falar ou respirar.
(C) Também tem sido descrito o contágio por
dispersão de aerossóis com partículas virais
no ar, em ambientes fechados, como escolas,
creches e clínicas.
(D) Caracteriza-se por febre alta, acima de
38,5°C,
exantema
máculo-papular
generalizado, tosse, coriza, conjuntivite e
manchas de Koplik (pequenos pontos
brancos na mucosa bucal, antecedendo o
exantema).
30)

Sobre os processos de esterilização, marque
(V) para Verdadeiro ou (F) para Falso:



) O monitoramento do processo de
esterilização com indicadores físicos deve ser
registrado a cada ciclo de esterilização.
) A carga só deve ser liberada para utilização
após leitura positiva do indicador biológico.
) No monitoramento do processo de
esterilização dos produtos para saúde
implantáveis deve ser adicionado um
indicador biológico, a cada carga.

(A)

Nos primeiros meses, é normal que a criança
mame com frequência e sem horários
regulares.
(B) Em geral, um bebê em aleitamento materno
exclusivo mama de cinco a sete vezes ao dia.
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Sobre o Sarampo, marque a alternativa
INCORRETA:
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) Os produtos esterilizados devem ser
armazenados em local limpo e seco, sob
proteção da luz solar direta e submetidos à
manipulação mínima

Marque a alternativa que apresenta a seqüência
CORRETA:
(A) F, V, F, V.
(B) V, F, V, V.
(C) V, F, F, V.
(D) V, V, F, V.
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