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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2019  

PREFEITURA MUNICIPAL DE  RIO NOVO - MG 

AGENTE DE SAÚDE I – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 (duas ) horas do início da prova. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO – MG – AGENTE  DE SAÚDE I - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Marque aqui as suas respostas:  
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DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 
Matemática 
Informática 
Conhecimentos Gerais e Atualidades 
Conhecimento Específico 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

 
Leia o texto e responda a questão 1: 
 
O cajueiro  
 
O cajueiro já devia ser velho quando nasci. Ele vive nas 
mais antigas recordações de minha infância: belo, imenso, 
no alto do morro, atrás de casa. Agora vem uma carta 
dizendo que ele caiu. 
Eu me lembro do outro cajueiro que era menor, e morreu 
há muito mais tempo. Eu me lembro dos pés de pinha, do 
cajá-manga, da grande touceira de espadas-de-são-jorge 
(que nós chamávamos simplesmente “tala”) e da alta 
saboneteira que era nossa alegria e a cobiça de toda a 
meninada do bairro porque fornecia centenas de bolas 
pretas para o jogo de gude. Lembro-me da tamareira, e de 
tantos arbustos e folhagens coloridas, lembro-me da 
parreira que cobria o caramanchão, e dos canteiros de 
flores humildes, “beijos”, violetas. Tudo sumira; mas o 
grande pé de fruta-pão ao lado de casa e o imenso 
cajueiro lá no alto eram como árvores sagradas 
protegendo a família. Cada menino que ia crescendo ia 
aprendendo o jeito de seu tronco, a cica de seu fruto, o 
lugar melhor para apoiar o pé e subir pelo cajueiro acima, 
ver de lá o telhado das casas do outro lado e os morros 
além, sentir o leve balanceio na brisa da tarde. 
No último verão ainda o vi; estava como sempre carregado 
de frutos amarelos, trêmulo de sanhaços. Chovera; mas 
assim mesmo fiz questão de que Carybé subisse o morro 
para vê-lo de perto, como quem apresenta a um amigo de 
outras terras um parente muito querido. 
A carta de minha irmã mais moça diz que ele caiu numa 
tarde de ventania, num fragor tremendo pela ribanceira; e 
caiu meio de lado, como se não quisesse quebrar o 
telhado de nossa velha casa. Diz que passou o dia 
abatida, pensando em nossa mãe, em nosso pai, em 
nossos irmãos que já morreram. Diz que seus filhos 
pequenos se assustaram; mas depois foram brincar nos 
galhos tombados. 
Foi agora, em setembro. Estava carregado de flores. 

Rubem Braga 
 
 
1) “...como se não quisesse quebrar o telhado de 
nossa velha casa.” Assinale a passagem do texto que 
define o respeito e o amor que o autor sentia pela 
velha árvore. 
a) “Ele vive nas mais antigas recordações de minha 
infância.” 
b) “O cajueiro já devia ser velho quando nasci. 
c) “mas o grande pé de fruta-pão [...] e o imenso 
cajueiro lá no alto eram como árvores sagradas 
protegendo a família.” 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Assinale a alternativa em que a concordância verbal 
obedece à norma culta: 
a) O ruído dos caminhões e das máquinas perturbam a 
comunidade local. 
b) Haviam muitos empresários interessados naqueles 
terrenos. 
c) Somos nós quem paga a conta pelo desleixo das obras 
públicas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

3) Quanto à regra de acentuação, a série de palavras 
que foi acentuada pela mesma regra é: 
a) Réu, cá, mausoléu, baú. 
b) Amiúde, saída, cafeína, saíste. 
c) Lâmpada, troféu, lápis, bônus. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) Assinale a alternativa na qual as palavras estão 
grafadas corretamente de acordo com a série: feixe, 
azedo, admissão. 
a) Graxeiro, catequeze- transgressão. 
b) Xavante - profetizar- progresso. 
c) Enxarcar - pesquizar – sucesso. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) As palavras “cancelamento”, “enriquecer”, 
“desapego” são respectivamente formadas pelos 
processos de: 
a) Derivação prefixal e sufixal, prefixação, sufixação. 
b) Derivação sufixal, parassíntese, sufixação. 
c) Derivação sufixal, parassíntese, prefixação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
MATEMÁTICA 

 
6) Uma confecção de moda íntima tem uma costureira 
para cada 6 auxiliares e 3 almoxarifes para cada 10 
costureiras. Qual o número de auxiliares por 
almoxarifes?  
a) 10. 
b) 30. 
c) 20. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Antônia e Clara são candidatas para a vaga de 
operador (a) de telemarketing em um Call Center. 
Sabe-se que: 
I- Os candidatos estavam dispostos em fila indiana. 
II- Há 8 pessoas entre Antônia e Clara. 
III- Antônia está exatamente no meio da fila (há o 
mesmo quantitativo de pessoas na frente e atrás dela). 
IV- O quantitativo de pessoas que está à frente de 
Clara é o triplo do número de pessoas que está atrás 
dela. 
Qual o número total de candidatos para esta vaga? 
a) 19 candidatos. 
b) 45 candidatos. 
c) 37 candidatos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) Qual a altura aproximada, em quilômetros, de um 
avião comercial que voa a 35 mil pés em altitude de 
cruzeiro?  
a) 8,244 km. 
b) 10,668 km. 
c) 13,092 km. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Qual o conjunto solução da equação a seguir: 

  
 

  
 

   

 

a)   {   }. 
b)   {   }. 
c)   {   }  
d) Nenhuma das alternativas. 
 

https://www.pensador.com/autor/rubem_braga/
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10) Um boleto de IPTU 2019 (cota única), com 
vencimento para 10/09/2019, possui valor nominal de 
R$563,00. Se o pagamento for efetuado até o dia 
30/08/2019, o valor a ser cobrado será R$512,33. Qual 
o percentual do desconto concedido?  
a) 9% 
b) 5% 
c) 13% 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
INFORMÁTICA 

 
11) Para produzir um texto em um computador recém-
comprado, é necessário instalar ou ativar o Microsoft 
Office ou instalar uma alternativa semelhante. Qual 
das opções não substitui o Microsoft Office? 
a) WPS Office. 
b) Polaris Office. 
c) Translation Office 3000. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) O melhor dos softwares de proteção é o nosso 
bom senso, mas como isso não vende no mercado, 
precisamos de soluções mais precisas e mais 
robustas. Sabendo disso, qual dessas alternativas não 
é usada para proteção? 
a) ESET Smart Security. 
b) McAfee Total Protection. 
c) HWMonitor Pro. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Leia as afirmativas abaixo e assinale Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
(   ) Um certificado digital pode ser emitido para 
pessoas físicas e jurídicas. 
(   ) Segundo a mídia, a eleição de 2018 foi permeada 
de fakenews disseminadas por bots. 
(   ) Resoluções são classificadas em polegadas. 
(   ) A China está desenvolvendo uma lua artificial. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA. 
a) V - V - F – V. 
b) V - F - F – V. 
c) F - V - V – F. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Se o seu computador estiver com o disco muito 
cheio, isso pode causar muitos problemas, 
principalmente em termos de desempenho. Com base 
nessa informação assinale a alternativa CORRETA. 
a) Não é possível apagar o conteúdo da pasta Temp. 
b) Podemos remover o conteúdo da pasta System32 sem 
gerar problemas. 
c) Podemos armazenar arquivos em nuvem para abrir 
espaço no disco. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Leia as alternativas abaixo e assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) No Windows 10, o Skype é nativo. 
b) O Windows 10 não consegue sincronizar com o 
smartphone. 
c) No Windows 10, é possível agrupar aplicativos no 
Iniciar. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS  

 
16) O município de Rio Novo – MG possui 
aproximadamente quantos habitantes ? 
a) 8.941 habitantes. 
b) 4.687 habitantes. 
c) 12.943 habitantes. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17)  Sobre a bandeira do estado de Minas Gerias leia 
as afirmativas abaixo: 
I- A Bandeira de Minas Gerais é composta por um 
triângulo vermelho sobre fundo branco, contornado 
pela expressão em latim “Libertas quae sera tamen” – 
lema da Inconfidência Mineira -, que significa 
“Liberdade ainda que tardia”. 
II- A atual bandeira do Estado de Minas Gerais foi 
instituída pela lei 2.793, de 8 de janeiro de 1963, 
sancionada pelo então governador José de Magalhães 
Pinto. 
III- O triângulo remete à Santíssima Trindade e foi 
proposto por Joaquim José da Silva Xavier, o 
Tiradentes, um dos participantes do movimento da 
Inconfidência, que buscava a libertação da Coroa 
Portuguesa. Já a frase em latim foi proposta por 
Alvarenga Peixoto, outro inconfidente, e foi retirada de 
um versículo do poeta romano Virgílio. 
Assinale  a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III. 
c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) São vizinhos do município de Rio Novo – MG 
EXCETO: 
a) São João Nepomuceno. 
b) Guarani. 
c) Goianá. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Leia a noticia abaixo sobre o município de Rio 
Novo - MG: 
VACINA CONTRA GRIPE DISPONÍVEL PARA TODA 
POPULAÇÃO 
Está disponível para toda população rionovense, 
independente de grupos, a vacina contra a 
gripe.  Após a vacinação do público-alvo, que inclui 
idosos, gestantes, profissionais da Educação e 
Segurança Pública, crianças e outros casos 
específicos a secretaria municipal de saúde inicia esta 
nova fase. 
Local de vacinação 
Interessados devem dirigir-se ao PSF 1, localizado a 
rua João Luiz Varoto, s/n, bairro Vereda do Sol, de 
segunda a sexta-feira. 

Fonte: http://www.rionovo.mg.gov.br/ 12 de junho de 2019 

Com base nessa informação assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) Iniciada em 10 de abril, teve como público-alvo grupos 
considerados de risco. A escolha dos grupos que 
receberam a vacina seguiu a recomendação da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da 
Saúde (MS). 
b) A vacina produzida para 2019 teve mudança em duas 
das três cepas que compõem o imunobiológico, e protege 
contra os três subtipos do vírus da gripe que mais 

http://www.rionovo.mg.gov.br/
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circularam no último ano no Hemisfério Sul, de acordo 
com determinação da OMS. 
c) Neste ano, até 11 de maio, foram registrados 807 casos 
de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por 
Influenza. Em todo o País, com 144 mortes. Até o 
momento, o subtipo predominante no Brasil é o vírus 
Influenza A (H1N1) pdm09, com registro de 407 casos e 
86 óbitos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) Sobre eventos que ocorrem no munícipio de Rio 
Novo – MG, leia o trecho abaixo e complete a lacuna: 
Dia da Padroeira Nossa Senhora da Conceição  
realizada no dia ________, a comemoração incluiu 
carreata saindo da Capela da Cachoeira Santa em 
direção à Igreja Matriz, no Centro. 
a) 12 de março 
b)  8 de dezembro  
c)  6 de outubro 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 
21) Assinale a alternativa CORRETA 
sobre  esterilização: 
a) Na esterilização é proibido o uso de autoclave 
gravitacional de capacidade inferior a 100 litros. 
b) É permitido o uso de estufas para a esterilização de 
produtos para saúde. 
c) O ciclo de esterilização a vapor para uso imediato só 
pode ocorrer em caso de urgência e emergência. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) O Técnico de Enfermagem exerce atividade de 
nível médio, envolvendo orientação e 
acompanhamento do trabalho de Enfermagem em 
grau auxiliar, e participação no planejamento da 
assistência de Enfermagem. Assinale a alternativa que  
NÃO corresponde ao Técnico de Enfermagem: 
a) Participar da programação da assistência de 
Enfermagem. 
b) Participar da orientação e supervisão do trabalho de 
Enfermagem em grau auxiliar. 
c) Participar da equipe de saúde. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
23) Sobre alguns sistemas de distribuição de 
medicamentos em hospitais assinale a alternativa 
CORRETA acerca do sistema coletivo: 
a) É utilizado nas unidades de internação, ocorrendo de 
forma parcial ou integral, mediante prescrição. 
b) É caracterizado pela distribuição dos medicamentos por 
unidade de internação ou serviço, mediante solicitação da 
enfermagem para todos os pacientes da unidade.  
c) Consiste na distribuição dos medicamentos com doses 
prontas para a administração de acordo com a prescrição 
médica do paciente. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) Assinale a alternativa CORRETA que corresponde 
a  dose certa referente  a administração de 
medicamentos seguidos pela equipe de enfermagem: 
a) Conferir se o nome do medicamento que tem em mãos 
é o que está prescrito. 
b) Verificar se a via de administração prescrita é a via 
tecnicamente recomendada para administrar determinado 
medicamento. 

c) Certificar-se de que a infusão programada é a prescrita 
para aquele paciente. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) Analise a afirmativas  abaixo sobre alguns 
procedimentos da venopunção  coleta com seringa e 
agulha descartável de amostras de sangue: 
I- Movimente o êmbulo e pressione-o para retirar o ar. 
II- Ajuste o garrote e escolha a veia. 
III- Faça a antissepsia do local da coleta com algodão 
umedecido em álcool 30%. 
IV- Colete o sangue de acordo com o número de 
exames solicitados (aproximadamente de 15 a 20 ml). 
V- Descarte a seringa no recipiente específico para 
perfuro cortante, não ultrapassando 2/3 do limite da 
capacidade. 
Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 
a) I, II e V. 
b) I, II, III e IV. 
c) II, III , IV e V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
26) Os sinais vitais  são reflexos ou indícios que 
permitem concluir sobre o estado geral de uma 
pessoa. Assinale a alternativa CORRETA sobre 
temperatura corporal: 
a) A avaliação diária da temperatura de uma pessoa em 
perfeito estado de saúde nunca é maior que dois graus 
Celsius. 
b) Nosso corpo tem uma temperatura média normal que 
varia de 34,9 a 38,2ºC. 
c) A temperatura resulta do equilíbrio térmico mantido 
entre o ganho e a perda de calor pelo organismo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) Sobre o  tratamento de emergência das 
queimaduras a respeito do tratamento imediato de 
emergência assinale a alternativa CORRETA: 
a) Avaliar a presença de corpos estranhos, verificar e 
retirar qualquer tipo de obstrução. 
b) Aspirar às vias aéreas superiores, se necessário. 
c) Interromper o processo de queimadura, cobrir as lesões 
com tecido limpo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) A realização frequente do controle dos sinais vitais 
fornece subsídios para o diagnóstico, tratamento e 
acompanhamento do estado de saúde do paciente. As 
oscilações da pulsação, verificadas através do 
controle de pulso, podem trazer informações 
significativas sobre estado do paciente. Quanto à 
alterações do controle de pulso, a taquisfigmia, refere-
se à: 
a) Frequência cardíaca abaixo do normal. 
b) Pulso fino e taquicárdico. 
c) Pulso fino. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) Conforme  a  Rede Brasileira de Enfermagem e 
Segurança do Paciente, sobre prevenção de queda e o 
fatores extrínsecos assinale a alternativa CORRETA: 
a) Iluminação insuficiente, superfícies 
molhadas/escorregadias, tapetes, degraus inadequados 
(altos/estreitos), obstáculos (móveis, objetos), ausência de 
barras de apoio em corredores e banheiros, prateleiras de 
altura inadequada, roupas e sapatos inadequados, via 
pública com irregularidades, órteses inadequadas. 
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b) História prévia de quedas, idade, sexo feminino, 
medicamentos, condição clínica, distúrbio de marcha e 
equilíbrio, sedentarismo, estado psicológico, estado 
nutricional deficiente, declínio cognitivo, diminuição da 
acuidade visual, condições ortopédicas, estado funcional. 
c) O grau de atividade está associado ao risco de queda, 
seja pela fragilidade de pessoas menos ativas, seja pela 
maior exposição de pessoas mais ativas. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
30) Um material advindo de uma coleta inadequada, ou 
seja, com falhas, nem mesmos os aparelhos mais 
modernos conseguem validar a amostra, tornando-se 
assim de grande importância um procedimento de 
coleta eficiente. Assinale a alternativa CORRETA na 
prática de coleta de materiais para exames. 
a) Após a retração do coágulo, o material pode 
permanecer em geladeira, de 4° a 8° C, por 24 horas no 
máximo, a fim de evitar hemólise. 
b)  Na coleta de Hemocultura deve-se fazer a antissepsia 
com clorexidine alcoólico 0,5%, friccionando a pele em 
círculos semiabertos a partir do ponto a ser puncionado. 
Secar por 30 segundos. Em seguida, aplicar novamente 
clorexidine alcoólico 0,5% utilizando novo algodão ou 
gaze. Esperar cerca de 30 segundos para secar, repetir o 
procedimento por mais uma vez e aguardar secar.  
c) Na coleta das Hemoculturas, mais de três amostras 
(exceto nos casos de endocardite) não acrescentam 
sensibilidade e podem contribuir para o desenvolvimento 
de anemia pelo paciente e gasto desnecessário de 
insumos.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 

 

 

 

 

 

 


