CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
EDITAL Nº. 001/2018

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA LÍNGUA PORTUGUESA NÍVEL MÉDIO
As questões 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.

Custo da mudança climática para a saúde é o
dobro do preço de evitá-la
“Somente a poluição do ar pode custar um milhão de vidas por ano até 2050 se os países não
cumprirem o Acordo de Paris”. A afirmação é do relatório da Organização Mundial da Saúde, lançado
recentemente, na COP-24, em Katowice, na Polônia.
Atualmente, a exposição à poluição do ar causa sete milhões de mortes em todo o mundo a cada ano
e custa cerca de US$ 5,11 trilhões em perdas de bem-estar globalmente. Nos 15 países que mais emitem
gases de efeito estufa (que também são os mais desenvolvidos), estima-se que os impactos na saúde da
poluição do ar custem mais de 4% de seu PIB. Já as ações para atingir as metas de Paris custariam cerca de
1% do PIB global.
"O Acordo de Paris é potencialmente o mais forte acordo de saúde deste século", disse o Dr. Tedros
Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. “Fica claro que a mudança climática já está tendo um impacto
sério na vida e na saúde humana. Ameaça os elementos básicos que todos nós precisamos para uma boa
saúde — ar limpo, água potável segura, fornecimento nutritivo de alimentos e abrigo seguro — e minará
décadas de progresso na saúde global. Não podemos mais atrasar a ação.”
As mesmas atividades humanas que estão desestabilizando o clima da Terra também contribuem
diretamente para a saúde precária. O principal motor da mudança climática é a queima de combustíveis
fósseis, um dos principais contribuintes para a poluição do ar.
“O verdadeiro custo da mudança climática é sentido em nossos hospitais e pulmões. O ônus da saúde
das fontes poluidoras de energia agora é tão alto que mudar para escolhas mais limpas e sustentáveis para
o fornecimento de energia, transporte e sistemas alimentares se paga efetivamente”, diz Maria Neira, Diretora
de Saúde Pública, Determinantes Ambientais e Sociais da OMS. “Quando a saúde é levada em conta, a
mitigação das mudanças climáticas é uma oportunidade, não um custo.”
Mudar para fontes de energia com baixo teor de carbono não só melhorará a qualidade do ar, como
também proporcionará oportunidades adicionais para benefícios imediatos à saúde. Por exemplo, a
introdução de opções ativas de transporte, como o ciclismo, ajudará a aumentar a atividade física que pode
ajudar a prevenir doenças como diabetes, câncer e doenças cardíacas.
O Relatório Especial da COP-24 da OMS: saúde e mudança climática fornece recomendações para
os governos sobre como maximizar os benefícios de saúde para enfrentar as mudanças climáticas e evitar
os piores impactos.
O documento descreve como países do mundo inteiro estão tomando medidas para proteger vidas
dos impactos da mudança climática, mas que a escala de apoio permanece inadequada, principalmente para
os pequenos estados insulares em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos. Apenas cerca de
0,5% dos fundos multilaterais para o clima dispersos para a adaptação às mudanças climáticas foram
alocados a projetos de saúde.
Os países da ilha do Pacífico contribuem com 0,03% das emissões de gases de efeito estufa, mas
estão entre os mais afetados por seus impactos. Para os países insulares do Pacífico, ações urgentes para
lidar com a mudança climática — incluindo o resultado da COP-24 desta semana — são cruciais para a saúde
de seu povo e sua própria existência.
“Agora temos uma compreensão clara do que precisa ser feito para proteger a saúde das mudanças
climáticas, de instalações de saúde mais resilientes e sustentáveis, a sistemas de alerta aprimorados para
clima extremo e surtos de doenças infecciosas. Mas a falta de investimento está deixando os mais vulneráveis
para trás”, disse Joy St John, diretora-geral assistente para o clima e outros determinantes de saúde.
O relatório pede que os países prestem contas da saúde em todas as análises de custo-benefício da
mitigação das mudanças climáticas. Também recomenda que os países utilizem incentivos fiscais, como a
precificação de carbono e subsídios de energia, para incentivar os setores a reduzir suas emissões de gases
de efeito estufa e poluentes atmosféricos. Além disso, incentiva as Partes da Convenção-Quadro das Nações
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Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) a remover as barreiras existentes ao apoio a sistemas de saúde
resilientes ao clima.
Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com>. Acesso em: 05 dez. 2018

01. O texto objetiva, de forma preponderante,
A) expor resultados de um documento sobre o custo-benefício no enfrentamento das questões de saúde
relacionadas à mudança climática.
B) criticar países que não investem em medidas para sanar problemas de saúde oriundos dos efeitos
da mudança climática.
C) alertar para a gravidade da situação de países que, mesmo contribuindo pouco com a emissão de
gases, são bastante afetados pelos impactos das mudanças climáticas.
D) descrever a situação dos países que, mesmo sendo os mais desenvolvidos, contribuem
significativamente para os efeitos nocivos das mudanças climáticas.

02. Considere o trecho:
Os países da ilha do Pacífico contribuem com 0,03% das emissões de gases de efeito estufa, mas
estão entre os mais afetados por seus impactos.
Sobre esse trecho, é correto afirmar que ele é representativo da sequência textual
A) descritiva, pois os verbos estão no tempo pretérito, em uma relação de anterioridade e posterioridade.
B) narrativa, pois os verbos estão no tempo pretérito, em uma relação de anterioridade e posterioridade.
C) descritiva, pois os verbos estão no tempo presente, em uma relação de simultaneidade.
D) narrativa, pois os verbos estão tempo presente, em uma relação de simultaneidade.

03. Ao longo do texto, são feitas referências ao gênero textual relatório. Sobre esse gênero textual, é correto
afirmar:
A) É caracterizado por fazer uso, exclusivamente, da narração; primar pela objetividade; e empregar a
linguagem informal.
B) É caracterizado por fazer uso, geralmente, da narração e da descrição; primar pela objetividade; e
empregar a linguagem formal.
C) É caracterizado por fazer uso, exclusivamente, da descrição; primar pela subjetividade; e empregar
a linguagem formal.
D) É caracterizado por fazer uso, geralmente, da narração e da descrição; primar pela subjetividade; e
empregar a linguagem informal.

04. Há, no texto, a predominância de citações do discurso alheio sob forma
A) direta, em que os discursos citados são parafraseados.
B) indireta, em que os discursos citados são reproduzidos literalmente.
C) indireta, em que os discursos citados são parafraseados.
D) direta, em que os discursos citados são reproduzidos literalmente.
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As questões 5 e 6 referem-se ao parágrafo retirado do texto e reproduzido a seguir.
O relatório pede que os países prestem contas da saúde em todas as análises de custobenefício da mitigação das mudanças climáticas. Também recomenda que os países utilizem
incentivos fiscais, como a precificação de carbono e subsídios de energia, para incentivar os setores
a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa e poluentes atmosféricos. Além disso, incentiva
as Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) a remover
as barreiras existentes ao apoio a sistemas de saúde resilientes ao clima.

05. Os períodos que compõem esse parágrafo
A) encontram-se interligados por elementos coesivos explícitos
estabelecem, por acréscimo de informações, relação de adição.
B) encontram-se interligados por elementos coesivos explícitos
estabelecem, por acréscimo de informações, relação de causa.
C) encontram-se interligados por elementos coesivos implícitos
estabelecem, por retomada de informações, relação de causa.
D) encontram-se interligados por elementos coesivos implícitos
estabelecem, por retomada de informações, relação de adição.

que, em ambas as ocorrências,
que, em ambas as ocorrências,
que, em ambas as ocorrências,
que, em ambas as ocorrências,

06. Os verbos em destaque
A) referem-se a sujeitos distintos e ambos são complementados por expressões com função sintática de
objeto direto.
B) referem-se ao mesmo sujeito e ambos são complementados por expressões com função sintática de
objeto direto.
C) constituem orações sem sujeito e ambos são complementados por expressões com função sintática
de objeto indireto.
D) constituem orações com sujeito oculto e ambos são complementados por expressões com função
sintática de objeto indireto.

07. Considere o período reproduzido do texto a seguir.
Apenas cerca de 0,5% dos fundos multilaterais para o clima dispersos para a adaptação às mudanças
climáticas foram alocados a projetos de saúde.
Outra redação possível para o período, mantendo-se o mesmo sentido e considerando-se a
conformidade com a norma padrão do português, no que se refere à colocação pronominal e à
concordância, está representada em
A) Se alocaram a projetos de saúde apenas cerca de 0,5% dos fundos multilaterais para o clima
dispersos para a adaptação às mudanças climáticas.
B) Alocar-se-á a projetos de saúde apenas cerca de 0,5% dos fundos multilaterais para o clima dispersos
para a adaptação às mudanças climáticas.
C) Alocaram-se a projetos de saúde apenas cerca de 0,5% dos fundos multilaterais para o clima
dispersos para a adaptação às mudanças climáticas.
D) Se alocará a projetos de saúde apenas cerca de 0,5% dos fundos multilaterais para o clima dispersos
para a adaptação às mudanças climáticas.
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08. Considere o período reproduzido a seguir.
Por exemplo, a introdução de opções ativas de transporte, como o ciclismo, ajudará a aumentar a
atividade física que pode ajudar a prevenir doenças como diabetes, câncer e doenças cardíacas.
Nesse período,
A) há seis palavras que recebem acento gráfico indicador de tonicidade, sendo que quatro são
acentuadas em conformidade com a mesma regra.
B) há quatro palavras que recebem acento gráfico indicador de tonicidade, sendo que duas são
acentuadas em conformidade com a mesma regra.
C) há quatro palavras que recebem acento gráfico indicador de tonicidade, sendo que três são
acentuadas em conformidade com a mesma regra.
D) há seis palavras que recebem acento gráfico indicador de tonicidade, sendo que duas são acentuadas
em conformidade com a mesma regra.

09. É coerente, considerando-se as relações sintático-semânticas do português e a possibilidade de mudança
de sentido, a colocação de vírgulas antes e depois do trecho destacado em:
A) Fica claro que a mudança climática já está tendo um impacto sério na vida e na saúde humana.
B) O relatório pede que os países prestem contas da saúde em todas as análises de custo-benefício
da mitigação das mudanças climáticas.
C) Nos 15 países que mais emitem gases de efeito estufa (que também são os mais desenvolvidos),
estima-se que os impactos na saúde da poluição do ar custem mais de 4% de seu PIB.
D) As mesmas atividades humanas que estão desestabilizando o clima da Terra também contribuem
diretamente para a saúde precária.

10. Considere o período reproduzido a seguir.
Atualmente, a exposição à poluição do ar causa sete milhões de mortes em todo o mundo a cada
ano e custa cerca de US$ 5,11 trilhões em perdas de bem-estar globalmente.

Considerando-se a ortografia oficial em vigor na língua portuguesa, é correto afirmar que a palavra em
destaque
A) está grafada com hífen porque o advérbio “bem” forma com “estar” uma unidade de sentido.
B) pode ser grafada com ou sem hífen, porque a palavra “estar” é iniciada por vogal.
C) está grafada com hífen porque “bem” se opõe a “mau” e forma com “estar” uma unidade de sentido.
D) pode ser grafada com ou sem hífen, porque a palavra “bem” termina com um som nasal
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11. De acordo com as ilustrações a seguir, o nome dos navegadores, respectivamente, é:

A) Internet Explore, Mozilla Firefox e Safari.
B) Microsoft Edge, Safari e Google Chrome.
C) Microsoft Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox.
D) Internet Explore, Google Chrome e Mozilla Firefox.

12. Um programa malicioso que é capaz de se propagar, automaticamente, por meio de uma rede de
computadores, se autorreplicando e enviando cópias de si mesmo de host para host. Essa definição é
de um
A) Worm.
B) Vírus.
C) Cavalo de Troia.
D) Spyware.

13. Ao fazer uma pesquisa no Google, é possível usar símbolos ou palavras na pesquisa para tornar os
resultados mais precisos. Para pesquisar uma correspondência exata da palavra Concurso, é utilizado
A) @Concurso
B) *Concurso
C) ‘Concurso’
D) “Concurso”

14. Sobre atalhos geral do Windows 7, analise as afirmações abaixo:
I
II
III
IV

CTRL+SHIFT + ESC – Abre o Gerenciador de Tarefas do Windows.
Tecla WINDOWS + M – Minimiza todas as janelas.
Tecla WINDOWS + E – Abre o Windows Explorer.
Tecla WINDOWS + L – Exibe todas as janelas minimizadas.

Estão corretas apenas as afirmações:

A) I, III e IV.
B) I, II e III.
C) II, III e IV.
D) I, II e IV.
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15. Ao digitar um texto no Microsoft Word 2016, é possível alinhá-lo à esquerda, centralizá-lo, à direita ou
justifica-lo . O atalho para centralizar o texto nesse programa é
A) Ctrl+L
B) Ctrl+R
C) Ctrl+J
D) Ctrl+E

16. É considerada uma Rede de Computadores, um grupo de sistemas de hardware de computação que
estão ligados entre si através de um meio de comunicação. Um dos tipos de rede de computadores é a
Rede Local, pois interligam computadores presentes dentro de um mesmo local físico. A Rede Local
também é conhecida por
A) MAN.
B) RLN.
C) LAN.
D) WLAN.

17. Em uma planilha do Microsoft Excel 2016, um aluno deseja realizar uma soma e utilizou a seguinte função
dentro da célula: A1 =SOMA(B2;B31). Dessa forma, o aluno teve como retorno o seguinte resultado:
A) A soma do intervalo de B2 e B30, excluindo o conteúdo de B31.
B) A soma do conteúdo da célula B2 e B31.
C) A soma do conteúdo do intervalo das células entre B2 e B31.
D) A soma do intervalo de A1 e B31.
18. A rede social cuja missão é “conectar profissionais do mundo todo, tornando-os mais produtivos e bemsucedidos” é:
A) LinkedIn.
B) Flickr.
C) Telegram.
D) Google+.

19. Um usuário está utilizando o terminal do Ubuntu e deseja listar os arquivos ou diretórios, mostrando as
informações de tamanho, data e hora da última modificação, nome do arquivo ou diretório, proprietário e
quais as permissões de cada item listado. Para isso, ele deve utilizar o seguinte comando no terminal:
A) ls -a
B) ls -F
C) ls -r
D) ls -l
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20. Ao instalar o Linux Ubuntu em um computador, que já possui um sistema operacional, é possível manter
os dois sistemas no computador devido a um gerenciador de boot. Esse gerenciador é muito utilizado
em instalações do Linux e é conhecido como
A) BIOS.
B) FEDORA.
C) GRUB.
D) BOOTLOADER.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
21. O profissional que registrar informações incompletas, imprecisas ou inverídicas sobre a assistência de
Enfermagem prestada à pessoa, família ou coletividade, estará infringindo o Código de Ética dos
profissionais de Enfermagem, atualizado através da Resolução COFEN 564/2017. As penalidades
previstas neste Código somente poderão ser aplicadas, cumulativamente, quando houver infração a mais
de um artigo. Nesse contexto, o profissional que descumprir esse artigo poderá ser punido com a pena
de:
A) censura.
B) cassação do direito ao exercício profissional.
C) suspensão sem retenção da carteira profissional no ato da notificação.
D) multa de 01 (um) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence.
22. A Norma Regulamentadora 32 – NR 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a
implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde,
bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Em relação
ao que está previsto nessa norma, é correto afirmar que:
A) a todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização
ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO.
B) o uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos, podendo este ser realizado antes ou
depois do uso das luvas.
C) o reencape de agulhas é vedado, mas é permitida a sua desconexão manual .
D) os dosímetros devem ser encaminhados para leitura no prazo máximo de 6 horas, na ocorrência ou
suspeita de exposição acidental à radiação.
23. A parada cardiorrespiratória (PCR) é uma condição em que, por meio da cessação das funções cardíaca
e respiratória, as células e os tecidos corporais deixam de receber oxigênio e nutrientes necessários para
manter a vida. Caso a parada dessas funções não seja revertida rapidamente, ela leva a danos celulares
e cerebrais irreversíveis, provocando a morte rapidamente. De acordo com a American Heart Association
(AHA, 2015), para realizar uma Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) de qualidade para adultos, os
socorristas devem:
A) Apoiar-se sobre o tórax entre as compressões.
B) Comprimir o tórax a uma profundidade de pelo menos 2 polegadas (5 cm).
C) Realizar compressões torácicas a uma frequência de até 100 por minuto.
D) Interromper as compressões por 10 segundos.

24. Um paciente internado com diagnóstico de gastroenterite aguda tem, na prescrição médica, 500 ml de
solução fisiológica 0,9%. O tempo prescrito para infusão dessa solução foi de 8h. Diante dessas
características, l o gotejamento aproximado que deve ser programado para o cumprimento da prescrição
é de
A) 42 gts/min.
B) 63 gts/min.
C) 21 gts/min.
D) 84 gts/min.
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25. O Programa Nacional de Imunizações do Brasil é um dos maiores do mundo, ofertando cerca de 45
diferentes imunobiológicos para toda a população. Em relação ao Calendário Nacional de Imunizações
(2018) preconizado pelo Sistema Único de Saúde, é correto afirmar:
A) A vacina BCG (Bacilo de Calmette-Guerin) previne contra formas graves de tuberculose,
principalmente Meníngea e Miliar.
B) A primeira dose da vacina tríplice viral deve ser administrada aos 5 meses de idade.
C) A vacina pentavalente previne contra difteria, tétano, poliomielite, rotavírus e hepatite B.
D) A primeira dose da vacina Meningocócica C deve ser administrada aos 2 meses de idade.

26. A portaria nº. 1.130, de 5 de agosto de 2015, institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da
Criança (PNAISC) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa política é orientada por alguns
princípios, entre eles:
A) Incentivo à pesquisa e acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento integral.
B) Intersetorialidade e atenção humanizada e qualificada à gestação.
C) Direito à vida e à saúde e prioridade absoluta da criança.
D) Equidade apenas nos serviços hospitalares e planejamento em saúde.

27. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são unidades de atenção estratégicas da Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS), que prestam serviços de saúde de caráter aberto e comunitário. São constituídos
por equipe multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às
pessoas com sofrimento ou transtorno mental. De acordo com a Portaria nº 336, de 19 de fevereiro de
2002, que discorre sobre os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), é correto afirmar:
A) A assistência prestada ao paciente no CAPS I não inclui as atividades de atendimento individual,
atendimento à família e visitas domiciliares.
B) O CAPS II funciona das 7h às 19 h, durante os sete dias úteis da semana, podendo comportar um
terceiro turno funcionando até as 23 h.
C) O CAPS i é um serviço ambulatorial de atenção diária que não atende a crianças e adolescentes com
transtornos mentais.
D) Os CAPS deverão constituir-se em serviço ambulatorial de atenção diária que funcione segundo a
lógica do território.
28. O bom funcionamento da Política Nacional de Atenção Básica é estabelecido, entre outros aspectos,
pelas atribuições descritas dos profissionais das equipes, seguindo as referidas disposições legais que
regulamentam o exercício de cada uma das profissões. Dessa forma, são dispostas atribuições comuns
a todos os profissionais e atribuições específicas de cada profissional. É uma das atribuições do auxiliar
e do técnico de enfermagem:
A) Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da equipe.
B) Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo, conforme protocolos ou
outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, observadas as disposições legais da profissão; solicitar exames complementares; prescrever
medicações; e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços.
C) Apoiar as atividades dos Auxiliares de Saúde Bucal e dos Agentes Comunitários de Saúde nas ações
de prevenção e promoção da saúde bucal.
D) Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e,
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas,
associações etc.).
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29. Segundo o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (2011), a tuberculose é
uma doença infecciosa e contagiosa, causada por um microrganismo denominado Mycobacterium
tuberculosis, também denominado de bacilo de Koch (BK), que se propaga através do ar, por meio de
gotículas contendo os bacilos expelidos por um doente com tuberculose (TB) pulmonar ao tossir, espirrar
ou falar em voz alta. A respeito dos exames diagnósticos para essa patologia, em conformidade com as
orientações do Ministério da Saúde, é correto afirmar:
A) A cultura para o M. tuberculosis é indicada para os suspeitos de tuberculose pulmonar positivos ao
exame direto do escarro.
B) Recomenda-se, para o diagnóstico, a coleta de duas amostras de escarro: uma por ocasião da
primeira consulta; e a segunda, independentemente do resultado da primeira, na manhã do dia
seguinte ao despertar.
C) Uma boa amostra de escarro é a que provém da árvore brônquica, obtida após esforço de tosse. O
volume ideal dessa amostra é de 90 ml.
D) A amostra de escarro deve ser coletada em potes de vidro reprocessáveis, que são identificados com
o número do prontuário, não sendo necessário colocar o nome completo do paciente.

30. A Portaria do Ministério da Saúde nº. 529/2013- MS/GM institui o Programa Nacional de Segurança do
Paciente (PNSP) e, entre as suas estratégias, estabelece que um conjunto de protocolos básicos,
definidos pela OMS, deve ser elaborado e implantado. Entre os protocolos contemplados, está o da
Prática de higiene das Mãos em Serviços de Saúde (2013). Sobre este protocolo é correto afirmar:
A) É estabelecido que há 4 momentos em que as mãos devem ser higienizadas: antes de tocar o
paciente, após tocar o paciente, durante a realização de procedimento limpo/asséptico e após tocar
no prontuário do paciente.
B) Na antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos, não é necessário limpar sob as unhas.
C) A higienização simples das mãos deve ter duração mínima de 40 a 60 segundos.
D) A fricção das mãos com preparação alcoólica antisséptica deve ter duração de, no mínimo, 3 a 5
segundos.
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