
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURENTINO 

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 

Caderno de prova 

PROVA Português Conhecimentos Gerais e 
Raciocínio Lógico 

Conhecimentos 
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REGULAMENTO 

 Manter ordem e silêncio na sala sob pena de desclassificação 

 Celulares, Relógios e outros pertences deixar na mesa designada pelo fiscal de sala 

 Não será disponibilizada uma segunda prova nem cartão resposta 

 Cada questão da prova possui apenas uma alternativa correta 

 Rasura no cartão resposta anula a questão 

 É permitido rasurar as folhas do caderno de prova para cálculos e outros 

 Início da prova: 09:00h 

 Para quem encerrar a prova é permitida a saída a partir das 10:00h 

 Final da prova as 11:00h com os últimos três candidatos presentes na sala 

 Ao encerrar a prova, levantar a mão para o fiscal autorizar a saída. 

 Ao sair deixar a prova e o cartão resposta com o fiscal de sala, exceto para os três últimos 
candidatos que poderão optar em levar o caderno de prova. 

 

 

Questão 01 

Qual das palavras abaixo o X apresenta dois fonemas: 

a) luxo 
b) executivo 
c) contexto  
d) perplexo 
 
Questão 02 

Nas alternativas abaixo assinale a sequência de palavras: paroxítona, oxítona, paroxítona e proparoxítona, 

seguindo a mesma ordem 

a) Passatempo, Botuverá, Mágua, Tarântula  
b) Passatempo, Botuverá, Mamadeira, Tarântula 
c) Chuva, Arroz, Mandioca, Caqui 
d) Arraial, Café, Biscoito, Único 
 

Questão 03 

Assinale a alternativa que contenha o verbo CANTAR conjugado na primeira pessoa do singular do futuro do 

presente do indicativo. 

a) Eu cantaria pra você em tom alto 
b) Eu canto pra você em tom alto 
c) Eu cantarei pra você em tom alto 
d) Eu cantei pra você em tom alto 
 
Questão 04 



Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente: 
 
a) lágrima, consequência, côr, buscapé 
b) amável, lápis, espécie, lambari 
c) saúde, conseqüência, automóvel, amoroso 
d) rápido, gratis, café, açucar 
 
Questão 05 
 Em todas as alternativas há dois advérbios, exceto em:   

a) hoje, não iremos jantar. 
b) joão está em Laurentino 
c) joaõ permaneceu muito calado. 
d) nenhuma resposta certa 
 
Questão 06 
O Senhor Arnaldo consumiu 2 litros de bebidas em 12 horas de comemoração. No mesmo evento haviam 
mais 14 pessoas que consumiram, individualmente a metade do que Arnaldo consumiu. Outras 10 pessoas 
não consumiram nada e o restante dos presentes, 30 pessoas, consumiram individualmente 1/8 do total que 
os anteriores consumiram. Qual o consumo total de bebidas do evento?  
 
a) 60 litros 
b) 16 litros 
c) 76 litros. 
d) 46 litros  
 
Questão 07 
Uma fábrica de rapaduras fabrica 250kg do produto com 2.000kg de cana. Quantas toneladas de rapaduras 

serão produzidos com 8.000kg de cana? 

a) 10 toneladas 
b) 1 toneladas 
c) ½ toneladas  
d) Nenhuma resposta certa 
  
Questão 08 
De quantas maneiras diferentes uma enfermeira pode se vestir tendo 8 jalecos e 12 calças: 
 
a) 20 maneiras 
b) 8 maneiras  
c) 12 maneiras 
d) 96 maneiras  
 

Questão 09 
Dado o numeral cardinal: 2.222 – Indique a grafia e leitura corretas: 
 
a) dois mil, duzentos e vinte e dois 
b) dois mil e duzentos e vinte e dois  
c) dois mil, e duzentos e vinte e dois 
d) Todas as respostas podem estar corretas  
 
Questão 10 
Assinale V para Verdadeiro e F para Falso a respeito da representação econômica do município de Laurentino 
no ano de 2018 – últimos dados divulgados. (fonte: AMAVI) 
 
(    ) Fabricação de Produtos Alimentícios = 21,8% 



(   ) Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados = 15.4% 
(    ) Comercio por Atacado, Exceto Veículos Automotores e Motocicletas = 14,15 
(    ) Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios = 11,6% 
(   ) Comercio Varejista = 10,6% 
(   ) Eletricidade, Gás E Outras Utilidades = 6,3% 
(   ) Fabricação de Produtos do Fumo = 0,9% 
 
a) V, V, F, V, V, V, F 
b) V, V, F, V, V, V, V 
c) V, V, F, V, V, F, F  
d) V, V, V, V, V, V, V 
 
QUESTÃO 11 

Programa implantado no país com o objetivo incentivar os gestores e as equipes a melhorarem a qualidade 
dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos, com a proposta de implantar um conjunto de estratégias de 
qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho das equipes de saúde, com incentivos financeiros a 
partira das melhorias alcançadas. 
 
A) (    ) SAÚDE NA HORA 
B) (    ) SAÚDE DA FAMÍLIA  
C) (    ) PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA 
D) (    ) PROGRAMA MELHOR EM CASA 
 
QUESTÃO 12 

Política nacional implantada pelo MS para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de 
atenção e gestão, qualificar a saúde pública no Brasil e incentivar trocas solidárias entre gestores, 
trabalhadores e usuários. Esta política deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e 
programas do SUS. Estamos falando do (a)? 
 
A) (    ) MELHORIA DO ACESSO 
B) (    ) PARTICIPAÇÃO POPULAR 
C) (    ) ACOLHIMENTO 
D) (    ) HUMANIZAÇÃO  
 

QUESTÃO 13 
Sobre direitos do Enfermeiro é correto afirmar, de acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem: 
 
A) (    ) Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios 
legais, éticos e dos direitos humanos 
B) (    ) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua prática 
profissional 
C) (    ) Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses da 
categoria e da sociedade  
D) (    ) Todas as alternativas estão corretas 
 

QUESTÃO 14 

Qual o nº de frequência recomendado em uma manobra de ressuscitação cardiopulmonar, que um 
profissional de saúde deve efetuar? 
 
A) (    ) 70 compressões/min 
B) (    ) 90 compressões/min  
C) (    ) 110 compressões/min 
D) (    ) Nenhura resposta certa 
 
 



QUESTÃO 15 

São fatores de risco para o Diabetes Mellitus, EXCETO 
 
A) (    ) baixo peso 
B) (    ) obesidade  
C) (    ) hipertensão  
D) (    ) histórico familiar 
 

QUESTÃO 16 

Doença altamente contagiosa que tem um período de incubação de duas ou três semanas, causada pelo 
vírus Paramyxovírus, transmitido por contato direto principalmente por gotículas de saliva, trata-se de? 
 
A) (    ) caxumba ou parotidite  
B) (    ) hepatite C 
C) (    ) malária 
D) (    ) febre tifoide 
  
QUESTÃO 17 

Assinale a alternativa que corresponde a uma IMPRUDÊNCIA do enfermeiro. 
 
A) (    ) Administrar soro dentro da Unidade Básica de Saúde  
B) (    ) Não socorrer um paciente em choque  
C) (    ) administrar uma medicação sem ter lido o rótulo 
D) (    ) Todas as respostas estão corretas 
 
QUESTÃO 18 

Para pacientes adultos, qual os valores de referência para normosfigmia ou normocardia? 
 
A) (    ) 70 a 110 batimentos por minuto 
B) (    ) 60 a 100 batimentos por minuto 
C) (    ) 70 a 140 batimentos por minuto 
D) (    ) 60 a 90 batimentos por minuto 
 
QUESTÃO 19 

Posição usada para exames vaginais e retais e também como exercício após o parto para fazer o útero 
retornar à posição normal. 
 
A) (    ) posição genitopeitoral 
B) (    ) posição decúbito dorsal 
C) (    ) posição Semi Decúbito de Fowler 
D) (    ) posiçãoTrendelemburg 
 
 
QUESTÃO 20 

Os sintomas de menopausa costumam ser mais severos em: 
 
A) (    ) mulheres obesas  
B) (    ) mulheres fumantes 
C) (    ) mulheres em depressão 
D) (    ) todas as alternativas estão corretas  
 
 
Fim da prova. 
Boa sorte! 
 


