MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO

EDITAL Nº 002/2016

DATA DA PROVA: 09/10/2016

EMPREGO:

ENFERMEIRO
(NÍVEL SUPERIOR)
Língua Portuguesa: Questões 01 a 06; Matemática: Questões 07 a 10;
Conhecimentos Gerais: Questões 11 a 14; Conhecimentos Específicos: Questões 15 a 30.
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
resposta
3 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, seja para ir
4
embora ou para utilizar os sanitários.
5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 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
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
14
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões 1 a
6:
É isto um homem?

03. O termo “vocês” nas duas primeiras frases do
texto é corretamente classificado como:
a) sujeito inexistente.
b) predicado verbo-nominal.
c) vocativo.
d) predicado nominal.
________________________________________

Vocês que vivem seguros em suas casas,
vocês que, voltando à noite, encontram comida
quente e rostos amigos,
pensem bem se isto é um homem, que trabalha no
meio do barro,
que não conhece paz, que luta por um pedaço de
pão,
que morre por um sim ou por um não.
Pensem bem se isto é uma mulher, sem cabelos e
sem nome,
sem mais força para lembrar, vazios os olhos, frio o
ventre, como um sapo no inverno.
Pensem que isto aconteceu: eu lhes mando estas
palavras.
Gravem-na em seus corações, estando em casa,
andando na rua,
ao deitar, ao levantar, repitam-na a seus filhos.
Ou, senão, desmorone-se a sua casa, a doença os
torne inválidos,
os seus filhos virem o rosto para não vê-los.

04. O verbo “pensem” presente no texto está
conjugado:
a) no modo indicativo, no tempo futuro.
b) no modo subjuntivo, no tempo pretérito.
c) no modo indicativo, no tempo pretérito.
d) no modo imperativo.
________________________________________

Poema de Primo Levi (1947), sobrevivente da
Segunda Guerra Mundial.
________________________________________

06. A respeito do emprego dos verbos “estar” e
“andar” nas orações: “estando em casa, andando
na rua” é correto afirmar que estão conjugados:
a) no futuro do pretérito, pois indicam ações que já
aconteceram.
b) na forma nominal do gerúndio, pois indicam
ações contínuas.
c) no presente do modo subjuntivo, pois indicam a
intencionalidade do autor.
d) na forma nominal do infinitivo, pois indicam
ordens que devem ser realizadas.

01. Assinale
a alternativa que interpreta
corretamente a função e o sentido global do texto.
a) Trata-se de um texto informal, jocoso, com o
intuito humorístico de ironizar os sobreviventes da
guerra.
b) Trata-se de um chamado à sensibilidade do leitor
para uma imagem dolorosa da condição de vida de
homens e mulheres na Segunda Guerra.
c) Trata-se de um poema futurístico, que relata algo
ainda por vir na América Latina, conforme anuncia
o texto.
d) Trata-se de uma reportagem jornalística da
condição da humanidade em tempos de bem-estar
e felicidade.
________________________________________
02. A respeito do termo “sem” na frase: “sem
cabelos e sem nome, sem mais força para lembrar”
é correto afirmar que trata-se de:
a) preposição que indica falta, privação, ausência.
b) conjunção que se classifica como subordinada
por justaposição.
c) interjeição, tendo em vista a situação extrema do
sujeito referido.
d) conjunção coordenativa, com função alternativa.

05. Sobre o termo “isto” empregado no título do
poema “É isto um homem?”, é correto afirmar que
se trata de:
a) um pronome pessoal do caso reto pois mantém
relação direta com o termo homem.
b) um pronome possessivo do caso oblíquo pois
indica uma função sintática de objeto.
c) um pronome indefinido que indica lugar,
circunstância e referência no texto.
d) um pronome demonstrativo que serve para
indicar ou apontar algo ou alguém.
________________________________________

QUESTÕES

07

A

10

-

MATEMÁTICA

07. A equação do segundo grau
possui, no conjunto dos números Reais:
a) Uma solução,

.

b) Duas soluções,
.
c) Nenhuma solução.
d) Infinitas soluções.
________________________________________
08. Um termo qualquer de uma progressão
aritmética pode ser expresso como uma função do
primeiro grau f:N*→N. Qual das funções a seguir
descreve corretamente uma progressão aritmética
de primeiro termo igual a 6 e razão 3?
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a)
b)
c)
d)
________________________________________
09. Qual a área de uma circunferência circunscrita
a um hexágono regular de raio 3 cm? Considere
.
a) 52cm².
b) 3,14cm².
c) 27cm².
d) 18cm².
________________________________________
10. Quantos números pares com 2 algarismos
distintos existem? Considere que o menor número
de 2 algarismos é o 10.
a) 49.
b) 50.
c) 47.
d) 41.
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS
11. Em agosto deste ano, o Senado Federal deu início
ao julgamento final do processo de impeachment de
Dilma Rousseff. Essa etapa específica do processo
foi conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF):
a) Eduardo Cunha.
b) Joaquim Barbosa.
c) Ricardo Lewandowski.
d) Teori Zavascki.
________________________________________
12. Ainda sobre o processo de impeachment de
Dilma Rousseff, foi amplamente divulgado pela mídia
que a maior parte dos senadores considerou que a
ex-presidente cometeu crime de responsabilidade.
Assinale a alternativa que indica um(a) senador(a)
que votou CONTRA o afastamento de Dilma
Rousseff:
a) Eduardo Cunha.
b) Gleisi Hoffmann.
c) Magno Malta.
d) Renan Calheiros.
________________________________________
13. O Mercosul é uma organização internacional,
criada no início dos anos 1990, que visa garantir
a livre circulação de bens, serviços e fatores
produtivos entre os seus países membros. Assinale
a alternativa que indica um país que NÃO é membro
do Mercosul.

a) Argentina.
b) Brasil.
c) México.
d) Paraguai.
________________________________________
14. Leia a notícia abaixo e assinale a alternativa
que preenche corretamente a lacuna:
“A decisão do governo japonês de desativar seus
reatores nucleares é consequência direta de uma
tragédia que marcou o país. Em março de 2011,
um terremoto seguido por tsunami atingiu as usinas
de ___________. Em três dos seis reatores, o
combustível se fundiu, causando o vazamento de
elementos radioativos e forçando a remoção de
milhares de pessoas. Foi o maior desastre nuclear
desde Chernobyl, na Rússia, em 1986, e o terceiro
maior da História. (Jornal O Globo, em 10/03/16,
com adaptações).
a) Fukushima.
b) Hiroshima.
c) Pequim.
d) Tókio.
QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. A Norma Regulamentadora NR – 32 tem como
finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a
implantação de medidas de proteção à segurança e
à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde.
A respeito desta norma, está correto afirmar que:
a) Entre outros quesitos, a NR-32 abrange a questão
da obrigatoriedade da vacinação do profissional
de enfermagem (tétano, difteria, hepatite B entre
outros preconizados pelo Ministério da Saúde).
b) Os trabalhadores poderão deixar o local de
trabalho com as vestimentas utilizadas em suas
atividades laborais, porém deverão retirar todos os
equipamentos de proteção individual.
c) Não cabe ao profissional de Enfermagem o
manuseio e/ou transporte de cilindros de gases
medicinais, nem mesmo dos portáteis, quando
utilizados no transporte de pacientes ou reposição.
d) Em ocorrências de acidentes envolvendo riscos
biológicos, só deverá ser emitida a Comunicação de
Acidente de Trabalho (CAT), quando for necessário
o afastamento do trabalhador.
________________________________________
16. Segundo o manual de recomendações para
controle da tuberculose, durante a visita domiciliar
nos casos de acompanhamento dos pacientes em
que se aplica o Tratamento Diretamente Observado
(TDO), é correto afirmar que:
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a) O tratamento diretamente observado é indicado
somente para os casos novos, sendo que os casos
de retratamento podem ser feitos pelo próprio
paciente sem supervisão.
b) O tratamento diretamente observado constitui
uma mudança tanto na forma de administrar os
medicamentos, como no esquema terapêutico,
sendo específico para cada paciente.
c) Convenciona-se que, ao final do tratamento,
o doente deverá ter tido no mínimo 15 tomadas
observadas na fase de ataque e 24 tomadas na
fase de manutenção.
d) A escolha da modalidade de TDO a ser adotada
deve ser decidida conjuntamente entre a equipe de
saúde e o paciente, considerando a realidade e a
estrutura de atenção à saúde existente.
________________________________________
17. A identificação precoce dos casos de dengue
é de vital importância para a tomada de decisões
e implantação de medidas de maneira oportuna,
visando principalmente evitar a ocorrência de
óbitos. Em relação à Dengue, avalie as afirmativas
abaixo e responda:
I - Na apresentação clássica, a primeira manifestação
é a febre, geralmente alta (39ºC a 40ºC), de início
abrupto, associada a cefaleia, adinamia, mialgias,
artralgias e dor retroorbitária.
II - Os sinais de alarme anunciam a perda plasmática
e a iminência de choque sendo que o paciente
pode evoluir para o choque sem evidências de
sangramento espontâneo ou prova do laço positiva.
III – O agravamento da Dengue na criança em geral
é súbito, diferentemente do que ocorre no adulto
que é gradual, em que os sinais de alarme são mais
facilmente detectados.
Está correto o que se afirma em:
a) I, II e III.
b) I e III somente.
c) II e III somente.
d) I somente.
________________________________________
18. A Lei 8.142/1990 dispõe sobre a participação
da comunidade na gestão do Sistema Único
de Saúde (SUS), bem como as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na
área da saúde. Em relação a esta lei, está correto
afirmar que:
a) A representação dos usuários nos Conselhos de
Saúde e Conferências será majoritária em relação
ao conjunto dos demais segmentos.
b) A Conferência de Saúde reunir-se-á anualmente
com a representação dos vários segmentos sociais,
para avaliar a situação de saúde e propor as
diretrizes para a formulação da política de saúde
nos níveis correspondentes.

c) Os Municípios poderão estabelecer consórcio
para execução de ações e serviços de saúde,
remanejando, entre si, parcelas de recursos
previstos para cobertura das ações e serviços de
saúde.
d) Para receberem os recursos do Fundo Nacional
de Saúde (FNS), os Municípios, os Estados e o
Distrito Federal deverão contar com: fundo de
saúde; conselho de saúde e educação; Meio
ambiente; plano de saúde particular e comissão de
elaboração do plano de carreira, cargos e salários
(PCCS).
________________________________________
19. Na caderneta de vacinação de uma criança
com dois anos de idade (24 meses), o enfermeiro
observou que esta ainda não recebeu nenhuma
dose da vacina meningocócica C (Conjugada),
portanto, de acordo com o Programa Nacional de
Imunização 2016, o enfermeiro deverá:
a) Administrar o quanto antes uma dose única da
vacina.
b) Administrar a 1ª dose da vacina e agendar o
reforço após 30 dias da primeira aplicação.
c) Administrar a 1ª dose da vacina e agendar a
segunda dose após 30 dias e reforço após 60 dias
da primeira aplicação.
d) Como a primeira dose deveria ser aplicada aos 3
meses e a criança encontra-se com 24 meses não
é recomendado a aplicação da vacina.
________________________________________
20. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
são instituições destinadas a acolher os pacientes
com transtornos mentais, estimular sua integração
social e familiar, bem como apoiá-los em suas
iniciativas de busca da autonomia. Em relação ao
CAPS pode-se afirmar que:
a) A duração da permanência dos usuários no
atendimento dos CAPS já é estabelecida pelo
Ministério da Saúde e dependerá somente do
comprometimento psíquico do usuário.
b) A equipe técnica mínima para atuação no CAPS
I, para o atendimento de 20 pacientes por turno, em
regime de atendimento intensivo, será composta
por: 1 médico, 2 enfermeiros, 3 profissionais de
nível superior entre: psicólogo, assistente social
ou terapeuta ocupacional e 3 profissionais de nível
médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem e 1
auxiliar administrativo.
c) Os CAPS III são destinados aos municípios com
população entre 70.000 a 200.000 habitantes.
d) As atuais diretrizes orientam que, onde houver
cobertura do Programa de Saúde da Família,
deverá haver uma equipe de apoio matricial em
saúde mental para no mínimo seis e no máximo
nove equipes de PSF.
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21. O tracoma compõe o grupo de doenças
relacionadas à pobreza que ocorrem com grande
carga nas populações mais vulneráveis, em
termos de desigualdades sociais e que persistem
até os dias atuais. São atribuições do enfermeiro
no controle desta patologia todas as alternativas
abaixo, EXCETO:
a) Realizar consulta de Enfermagem, solicitar
exames complementares e administrar medicações,
conforme protocolos ou outras normativas técnicas
estabelecidas pelo gestor municipal.
b) Capacitar e supervisionar membros da equipe
quanto às ações de vigilância epidemiológica e
controle do tracoma.
c) Participar das atividades de busca ativa dos
casos.
d) Diagnosticar, realizar a raspagem ocular e tratar
precocemente as pessoas acometidas por tracoma,
conforme as orientações contidas no manual do
Ministério da Saúde.
________________________________________
22. Sabendo-se que a Norma Operacional Básica
– NOB 1/96 do Sistema Único de Saúde (SUS)
redefine o modelo de gestão do SUS, constituindo,
por conseguinte, instrumento imprescindível
à viabilização da atenção integral à saúde da
população, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Quando o serviço requerido para o atendimento
da população estiver localizado em outro município,
as negociações para tanto devem ser efetivadas
exclusivamente entre os gestores municipais.
b) Quando um município, que demanda serviços a
outro, ampliar a sua própria capacidade resolutiva,
pode requerer ao gestor estadual que a parte
de recursos alocados no município vizinho seja
realocada para o seu município.
c) O financiamento do SUS é de responsabilidade do
governo federal, estadual, municipal e da iniciativa
privada, sendo que, cada uma deve assegurar o
aporte regular de recursos ao respectivo fundo de
saúde.
d) Um dos papéis do estado na gestão do SUS é ser
o promotor da harmonização, da integração e da
modernização dos sistemas municipais, compondo,
assim, o SUS Estadual.
________________________________________
23. Ao realizar um trabalho educativo sobre a
importância da amamentação, no alojamento
conjunto, o enfermeiro deve esclarecer que:
a) Quando a mulher produz muito leite, é
aconselhável retirar um pouco antes da mamada,
possibilitando uma melhor pega e oferecendo ao
bebê o leite mais gordo, rico em energia e gordura.
b) Para uma boa sucção, o bebê deve abocar todo
o mamilo e durante a mamada suas bochechas
devem apresentar-se encovadas.

c) A mãe é quem marca o tempo da mamada, ela
termina quando o seio estiver flácido ou dolorido. A
mamada não deve ser prolongada no mesmo seio
a fim de se evitar rachaduras no mamilo.
d) No final da mamada, o leite contém mais proteínas
e lactose e, por isso, fornece mais energia e permite
que o bebê fique satisfeito.
________________________________________
24. Segundo as diretrizes nacionais para a atenção
integral à saúde de adolescentes e jovens, três eixos
são fundamentais para viabilizar a atenção integral
desse grupo de indivíduos. Assinale a alternativa
que NÃO representa um eixo de viabilização da
saúde dos jovens.
a)
Acompanhamento
do
crescimento
e
desenvolvimento.
b) Atenção integral à saúde sexual e saúde
reprodutiva.
c) Atenção integral no uso abusivo de álcool e
outras drogas.
d) Atenção integral às doenças crônicas e
degenerativas precoces.
________________________________________
25. O exame de papanicolau, também conhecido
como exame de citologia oncótica, é um método
para a identificação de células neoplásicas malignas
ou pré-malignas, que antecedem o surgimento
do câncer de colo do útero. Assinale a alternativa
correta a respeito deste exame.
a) Não é recomendado que mulheres grávidas
realizem o exame no primeiro trimestre de gestação.
b) Fazem parte dos materiais necessários para
a coleta: a espátula de Ayre, espéculo, escova
cervical e fixador apropriado.
c) As lesões malignas ou pré-malignas do colo
do útero somente poderão ser detectadas se o
esfregaço incluir elementos representativos de pelo
menos uma área de risco.
d) De acordo com as Diretrizes Brasileiras para o
Rastreamento do Câncer do Colo do Útero, 2011,
devem-se submeter ao exame mulheres na faixa
etária acima de 20 anos e que já tiveram atividade
sexual.
________________________________________
26. São atribuições comuns a todos os profissionais
da atenção básica que atuam no atendimento à
saúde da pessoa idosa o que está presente em
todas as alternativas abaixo, EXCETO:
a) Cadastrar todas as pessoas idosas de sua
microárea e manter o cadastro atualizado.
b) Identificar e acompanhar pessoas idosas frágeis
ou em processo de fragilização.
c) Realizar atenção integral às pessoas idosas.
d) Realizar e participar das atividades de educação
permanente relativas à saúde da pessoa idosa.
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27. Assinale a alternativa que apresenta os termos
que preenchem as lacunas corretamente.
A infecção por ________________ é um importante
problema de saúde pública devido ao elevado
contato de pessoas com águas não tratadas,
como os lagos, e pela grande quantidade de
caramujos presentes nestes ambientes. Na fase
inicial, o paciente apresenta a _______________
caracterizada por diversos sintomas, entre eles:
hemoptise, astenia, esplenomegalia, dor abdominal
e urticária.
a) Cryptosporidiose, Síndrome do Cólon irritável.
b) Toxoplamose, Síndrome da toxoplasmose
congenita.
c) Esquistossomose, Síndrome de Katayama.
d) Hantavirose, Síndrome de Hunter.
________________________________________

c) O diagnóstico diferencial inclui: gravidez ectópica;
apendicite aguda; infecção do trato urinário;
litíase ureteral; torção de tumor cístico de ovário e
endometriose.
d) Entre os sintomas mais comuns da doença estão
as verrugas e lesões genitais, acompanhadas de
secreção e leve sangramento.
________________________________________
30. A Lei Federal 10.216/01 dispõe sobre a proteção
e os direitos das pessoas portadoras de transtornos
mentais e redireciona o modelo assistencial em
saúde mental. Baseado nesta lei, assinale a
alternativa correta.
a) A internação, em qualquer de suas modalidades,
poderá ser indicada a qualquer momento, mesmo
que os recursos extra-hospitalares se mostrem
suficientes.
b) A internação compulsória é aquela que se dá
sem o consentimento do usuário e a pedido de três
pessoas ou mais.
c) Na internação psiquiátrica involuntária, dispensase o comunicado ao Ministério Público por ocasião
da alta demanda de internação involuntária.
d) A pessoa que solicita voluntariamente sua
internação, ou que a consente, deve assinar, no
momento da admissão, uma declaração de que
optou por esse regime de tratamento.

28. São princípios Organizacionais do Sistema
Único de Saúde (SUS) todas as alternativas abaixo,
EXCETO:
a) Descentralização
b) Integralidade
c) Regionalização
d) Hierarquização
________________________________________
29. A Doença Inflamatória Pélvica (DIP) é também
uma doença sexualmente transmissível que traz
sérias consequências para as mulheres. Em relação
a esta patologia, está correto afirmar que:
a) Dor no abdômen inferior, dor à mobilização do
colo uterino e temperatura corporal acima de 37,5°C
não são critérios para o diagnóstico de uma DIP.
b) Um dos fatores correlacionados à DIP é o
uso de método anticoncepcional oral, que pode
representar um risco de três a cinco vezes maior
para o desenvolvimento da doença, se a paciente
for portadora de cervicite.
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 10/10/2016.
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