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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE

ENFERMEIRO

Português
Prova Matemática
Conhecimentos gerais
Conhecimentos específicos

INSTRUÇÕES
- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário,
solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.
- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.
VOCÊ DEVE
- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.
- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE
RESPOSTAS.
- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra
assinalada implicará anulação da questão.
- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras
feitas pelo candidato.
- Responda a todas as questões.
- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de
livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não
cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso.
- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só
será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do
início da mesma.
- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE
RESPOSTAS.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE
RESPOSTAS.
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Português

01. Para que o sujeito de uma oração seja determinado é preciso que:
I. Seu núcleo seja um substantivo, seja uma palavra substantivada, seja um pronome ou uma oração
substantiva.
II. Nem sempre o seu núcleo será um substantivo ou pronome
III. O seu núcleo seja sempre um pronome pessoal ou uma oração substantiva
IV. Haja sempre em seu núcleo um substantivo ou palavra substantivada.
Assinale a opção que corresponde ao sujeito determinado de uma oração:
A) Apenas a opção I é correta.
B) Todas as opções estão corretas.
C) As opções I e III estão corretas.
D) As opções II, III e IV estão corretas.

02. Analise a frase e identifique a função sintática de cada elemento que a compõe:
Acreditamos sempre em dias melhores.
A) Sujeito indeterminado, predicado verbal (acreditamos), adjunto adverbial de tempo (sempre),
objeto indireto (em dias melhores), predicativo do objeto (melhores).
B) Sujeito oculto (nós), predicado verbal (acreditamos), adjunto adverbial de tempo (sempre),
objeto indireto (em dias melhores), predicativo do objeto (melhores).
C) Sujeito oculto (nós), predicado verbal (em dias melhores), adjunto adverbial de tempo (sempre),
objeto indireto (melhores), predicativo do objeto (acreditamos).
D) Sujeito inexistente, predicado verbal (acreditar), adjunto adverbial de tempo (melhor), objeto
indireto (sempre), predicativo do objeto (melhores).

03. Observe as frases a seguir:
I. O bandido foi morto a bala pelos policiais.
II. Voltaremos a terra Natal de Pedro no verão.
II. O avião chegou a terra com segurança.
IV. O jogador fez um gol a Pelé.
Assinale a opção correta quanto a crase:
A) A crase é obrigatória em todas as orações.
B) A crase é opcional em todas as orações.
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C) Apenas nas orações I, II e III a crase é obrigatória.
D) Apenas nas orações II e IV a crase é obrigatória.

04. Na sequência, leia atentamente os períodos compostos por coordenação:
I. Eles deram o braço um ao outro e desceram a rua.
II. Era um local muito lindo, no entanto não fomos aceitos.
III. A moça loira é educado e inteligente.
IV. Ora se mostrava irritado, ora calmo demais.
V. Chame-o, pois se trata de um cliente.
VI. Não valorizava sua amiga, por isso hoje está só.
Enumere que tipo de período composto por coordenação ocorre em cada frase:
( ) Adversativa.
( ) Aditiva.
( ) Explicativa.
( ) Alternativa.
( ) Sindética.
( ) Conclusiva.
A sequência de baixo para cima é:
A) I, II, III, IV, V, VI.
B) II, III, V, IV, I, VI.
C) II, III, VI, IV, I, V.
D) II, I, V, IV, III, VI.

05. Identifique os pronomes pessoais oblíquos nas frases abaixo:
I. Eu sempre me vanglorio disso tudo.
II. Ela deu a si uma nova oportunidade.
III. Dessa forma tu te prejudicas e muito.
IV. Olhei para mim e nada me agradou naquele momento.
V. Joaquina já se preparou para a festa.
Em qual das sentenças há pronomes oblíquos átonos e tônicos:
A) Nas sentenças I, II e IV.
B) Nas sentenças II, IV, V.
C) Nas sentenças III, IV, V.
D) Nas sentenças I, II, III, IV, V.
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Matemática

06. Pela definição da Lógica Dedutiva: Lógica é um substantivo feminino com origem no termo
grego logiké, relacionado com o logos, razão, palavra ou discurso, que significa a ciência do
raciocínio. Em sentido figurado, a palavra lógica está relacionada com uma maneira específica de
raciocinar, de forma acertada. Por exemplo: Isso nunca vai funcionar! O teu plano não tem lógica
nenhuma! Os problemas ou jogos de lógica são atividades onde um indivíduo tem que usar
um raciocínio lógico para resolver o problema. Proceda de acordo com a definição exposta e
marque “a alternativa” que preencha com os requisitos expostos a cima.
A) Cantor, Escultor, Presidente do Brasil, Jogador de Futebol.
B) Pedreiro, Engenheiro, Encanador, Vidraceiro.
C) Caminhoneiro, Atleta de revezamento, Ministro da justiça, cantor.
D) Professor, Contador, Pintor, Humorista.

07. Para realizar montagem de uma estrutura lógica contendo palavras e números pode-se utilizar
um esquema de um jogo Lógico Matemático. Siga a lógica apresentada e marque a letra que se
refere à próxima ação a ser montada no jogo. Temos: Amar 23 – Borrar 29 – Comer 31
A) Dedo 33 – Elefante 39 – Faca 41.
B) Dia 37 – Escola 41 – Feira 43.
C) Degustar 33 – Escutar 39 – Filmar 21.
D) Derrubar 37 – Estudar 41 – Ferir 43.

08. A geometria plana ou euclidiana é a parte da matemática que estuda as figuras que não possuem
volume, tal qual as figuras que fazem parte da geometria espacial. A geometria plana também é
chamada de euclidiana, uma vez que seu nome representa uma homenagem ao geômetra Euclides
de Alexandria, considerado o “pai da geometria”. Curioso notar que o termo geometria é a união
das palavras “geo” (terra) e “metria” (medida); assim, a palavra geometria significa a "medida de
terra". Qual definição que refere-se a Geometria Euclidiana está incorreta?
A) Ponto: conceito adimensional, uma vez que não possuem dimensão. Os pontos determinam uma
localização e são indicados com letras maiúsculas.
B) Reta: a reta, representada por letra minúscula, é uma linha ilimitada unidimensional (possui o
comprimento como dimensão) e pode se apresentar em três posições: horizontal, vertical ou
inclinada. Dependendo da posição das retas, quando elas se cruzam, ou seja, possuem um ponto em
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comum, são chamadas de retas concorrentes; por outro lado, as que não possuem ponto em comum,
são classificadas como paralelas.
C) Segmento de Reta: o segmento de reta é ilimitado unidimensional, pois corresponde a parte entre
dois pontos distintos. Não obstante, a semirreta é limitada somente num sentido, visto que possui
início, e não possui fim.
D) Área: A área de uma figura geométrica expressa o tamanho de uma superfície de modo que
quanto maior a superfície da figura, maior será sua área.

09. Um losango é uma figura muito comum em um símbolo da Nossa Pátria Amada Brasileira.
Qual é a definição correta desse ente geométrico matemático?
A) Figura geométrica plana caracterizada pelo conjunto de todos os pontos de um plano. O raio (r)
corresponde a medida da distância entre o centro da figura até sua extremidade.
B) Chamado de quadrilátero notável, pois a soma dos seus ângulos internos corresponde a 360º, é
uma figura geométrica plana que possui dois lados e bases paralelas, donde uma é maior e outra
menor. São classificados em: retângulo (possui dois ângulos de 90º), isósceles ou simétrico (os
lados não paralelos possuem a mesma medida), escaleno (todos os lados de medidas diferentes).
C) Quadrilátero equilátero, ou seja, formado por quatro lados iguais, junto com o quadrado e o
retângulo, é considerado um paralelogramo, ou seja, um polígono de quatro lados, os quais possuem
lados e ângulos opostos congruentes e paralelos.
D) É um sólido geométrico, que faz parte da geometria espacial, caracterizado por ser
um poliedro convexo com duas bases (polígonos iguais) congruentes e paralelas, além das faces
planas laterais (paralelogramos). Note que, os elementos que o compõem são: base, altura, arestas,
vértices e faces laterais.

10. No dia a dia utilizamos algumas razões especiais que são trabalhadas nos conteúdos de
Matemática. Uma delas é a velocidade média que calcula a distância percorrida dividida pelo tempo
gasto para percorrer. Então uma Velocidade média de VM= 100,8 Km/h, e se quiser transformar
essa medida em m/s, qual seria a resposta correta?
A) Vm= 33,6 m/s.
B) Vm= 50,4 m/s.
C) Vm= 28,0 m/s.
D) Vm= 100,8 m/s.
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Conhecimentos gerais

11. A presidente Dilma Roussef, anunciou em outubro deste ano a reforma ministerial do governo,
com eliminação de 8 das 39 pastas por meio de fusão e eliminação de ministérios, medidas de
enxugamento da máquina administrativa e redução em 10% do próprio salário. Sobre a reforma
ministerial, assinale a alternativa incorreta:
A) A pasta de Assuntos Estratégicos foi extinta.
B) As pastas de Relações Institucionais, Secretaria Geral, Gabinete de Segurança Institucional,
Micro e Pequenas Empresas foram incorporadas ao novo ministério intitulado Secretaria de
Governo.
C) A pasta da Pesca foi incorporada ao Ministério da Agricultura.
D) A pasta de Previdência, Trabalho, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos se fundiram
em um único Ministério.

12. O Art. 29 da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece que os municípios serão
regidos por lei orgânica. Sobre a votação da lei orgânica municipal, conforme previsão
constitucional, assinale a alternativa correta:
A) Será votada em dois turnos, com interstício mínimo de 15 dias, e aprovada por um terço dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgará.
B) Será votada em um turno, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgará.
C) Será votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgará.
D) Será votada em dois turnos, com interstício mínimo de 15 dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal e promulgada pelo Poder Executivo Municipal.

13. Sobre a formação administrativa do município de Pinhalzinho, assinale a alternativa incorreta:
A) O distrito de Pinhalzinho foi criado pela Lei Municipal nº 30, de 12 de Maio de 1956,
desmembrado do distrito de Saudades, subordinado ao município de São Carlos.
B) Pinhalzinho foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual nº 1145 de 07/12/1961.
C) A instalação do município de Pinhalzinho se deu em 30/12/1961.
D) Pinhalzinho foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual nº 780 de 07/12/1961.
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14. Conforme previsão do art. 29, inciso IV da Constituição da República Federativa do Brasil, para
composição das Câmaras Municipais será observado o limite máximo de … . Assinale a alternativa
correta:
A) 17 (dezessete) Vereadores, nos Municípios de mais de 80.000 (oitenta mil) habitantes e de até
120.000 (cento e vinte mil) habitantes.
B) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 20.000 (vinte mil) habitantes.
C) 15 (quinze) Vereadores, nos Municípios de mais de 40.000 (quarenta mil) habitantes e de até
60.000 (sessenta mil) habitantes.
D) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de até 20.000
(vinte mil) habitantes.

15.

Conforme previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de

Pinhalzinho – Lei Complementar nº 140/2012, Art. 19, § 5º, o estágio probatório ficará suspenso
durante o exercício de cargo em comissão, em algumas situações, exceto:
A) Licença para atividade política.
B) Licença por motivo de doença em pessoa da família, quando inferior a 45 dias.
C) Durante o período em que o servidor estiver em gozo de benefício do INSS.
D) Licença à adotante.

16. Conforme art. 30 da Constituição da República Federativa do Brasil, compete aos municípios:
I. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber.
II. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à
saúde da população.
III. Legislar sobre assuntos de interesse regional.
IV. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação federal.
Assinale a alternativa correta:
A) As afirmativas II e III estão corretas.
B) As afirmativas III e IV estão incorretas.
C) As afirmativas I e IV estão corretas.
D) As afirmativas II e IV estão incorretas.

17. Em setembro de 2015 a NASA (Agência Espacial Norte-Americana) anunciou a descoberta de
água líquida e corrente na superfície de Marte. As imagens que comprovaram a existência de água
no planeta vermelho foram obtidas pela sonda MRO, que está em órbita no planeta vermelho. As
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baixas temperaturas, aliadas a pressão extremamente baixa em Marte, fazem com que a água que se
encontra no planeta passe do estado sólido diretamente para o estado gasoso, um processo
conhecido como sublimação. Qual a razão de a água observada estar em estado líquido?
A) A água tem uma grande quantidade de sais, sendo basicamente uma salmoura.
B) A água contem diversos cristais de rocha, sendo uma espécie de lodo, onde o os cristais de rocha
não permitem que a água congele devido as baixas temperaturas do planeta.
C) A água encontra-se em estado líquido apenas abaixo de uma camada de gelo, onde o próprio
gelo funciona com isolante térmico, semelhante a um abrigo de gelo utilizado pelos esquimós.
D) A água encontrada em Marte está em estado sólido e a movimentação aparente está relacionada
com a movimentação do gelo, semelhante ao processo que acontece na terra em geleiras.
18. O Svalbard Global Seed Bank, localizado na Noruega é também conhecido como “Banco de
Sementes do Fim do Mundo”, um depósito de sementes do mundo todo, responsável por
reintroduzir uma planta que possa ter sido extinta devido a algum fator de contaminação.
Recentemente aconteceu a primeira retirada de semente do depósito, qual o motivo desta retirada?
A) Uma espécie de palmeira existente no oriente médio foi atacada por um fungo, extinguindo todas
da espécie.
B) Foi uma retirada de sementes velhas, que foram trocadas por novas.
C) Devido a um terremoto, seguido de um tsunami, uma espécie de arroz foi praticamente dizimada
no Japão, sendo necessário utilizar o banco de sementes para conseguir acelerar o processo de
plantio das novas safras.
D) Devido à guerra civil da Síria, o banco de sementes Aleppo foi danificado e desativado.

19. Jânio da Silva Quadros, sucedeu ao presidente Juscelino Kubitschek, e foi eleito em outubro de
1960, com uma expressiva vitória. Sobre o governo de Jânio da Silva Quadro, assinale a alternativa
incorreta:
A) O slogan de sua campanha era “varre, varre, vassourinha, varre varre a bandalheira”, e
empolgou a população prometendo acabar com a corrupção, equilibrar as finanças públicas e
diminuir a inflação.
B) O vice-presidente de Jânio Quadros foi João Goulart, sendo que embora a votação fosse
separada, os dois candidatos representavam o mesmo partido e tinham ideias semelhantes.
C) Jânio Quadros foi o primeiro presidente a tomar posse na nova capital do Brasil, Brasília.
D) Em agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou ao cargo de Presidente da República.
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20. O plenário do Senado aprovou em 12/11/2015 o projeto de lei que permite a regularização de
dinheiro enviado ao exterior sem conhecimento da Receita. Assinale a alternativa que está
relacionada ao projeto:
A) Uma emenda proíbe que políticos, cônjuges e parentes se beneficiem da proposta.
B) Para regularizar o capital enviado para o exterior será necessário pagar imposto de renda e multa
no valor de 40% do valor declarado.
C) Mesmo declarando o dinheiro enviado o declarante poderá responder por crime de evasão de
divisas.
D) Mesmo recursos de origem criminosa poderão ser regularizados, visto que a lei não afirma
absolutamente nada sobre a origem do dinheiro.

Conhecimentos específicos

21. É de extrema importância que os atendimentos de urgência e emergência sejam sempre
prestados por pessoal capacitado, em local que ofereça a estrutura necessária para que haja
resolução no quadro do paciente que necessita de cuidado. Visto que há diferenças entre urgência e
emergência, preencha a coluna de acordo com o tipo de atendimento que deve ser dispensado.
(1) Urgência

( ) Queimaduras extensas.

(2) Emergência

( ) Fraturas sem sinal de choques.
( ) Ferimento por arma de fogo.
( ) Intoxicações em geral.
( ) Sangramentos e ferimentos leves e
moderados.

A) 2, 1, 2, 1, 2.
B) 1, 2, 2, 1, 2.
C) 1, 2, 2, 2, 1.
D) 2, 2, 2, 1, 1.

22. A Constituição Federal de 1988 afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”. Diante do exposto, diferencie os princípios apresentados a seguir:
I. Universalidade – atender a pessoa como um todo com a realização de ações de atenção à saúde na
sua totalidade, quer seja curativa, preventiva, individual ou coletiva, direito a todas as pessoas ao
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atendimento público de saúde, independentemente de sexo, raça, renda, ocupação ou outras
características sociais ou pessoais.
II. Equidade – significa atenção à saúde com recursos e serviços de forma justa, alocando mais a
quem tem menos, a fim de reduzir as desigualdades.
III. Integralidade – direito a todas as pessoas ao atendimento público de saúde, independentemente
de sexo, raça, renda, ocupação ou outras características sociais ou pessoais.
A) Todas são verdadeiras.
B) Somente a II é verdadeira.
C) As alternativas I e II são verdadeiras.
D) Somente a alternativa I é falsa.

23. Conforme a Portaria nº 1271, de 6 de Junho de 2014, que define a Lista Nacional de Notificação
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e
privados

em

todo

o

território

nacional. Identifique

a

alternativa

que

possui

uma

doença/agravo/evento que não faz parte da Lista Nacional de Notificação Compulsória:
A) Botulismo, cólera, coqueluche, varíola, esquistossomose, Febre de Chikungunya.
B) Óbito infantil e materno, peste, sífilis somente em gestante, tétano acidental, hantavirose.
C) Eventos adversos graves ou óbitos pós-vacinação, hepatites virais, Antraz pneumônico.
D) Febre amarela, ebola, arenavirus, hanseníase, sarampo, raiva humana

24. Apesar de todas as evidências científicas provando a superioridade da amamentação sobre
outras formas de alimentar a criança pequena, e apesar dos esforços de diversos organismos
nacionais e internacionais, as taxas de aleitamento materno no Brasil, em especial as de
amamentação exclusiva, estão bastante aquém do recomendado, e o profissional de saúde tem um
papel fundamental na reversão desse quadro (Ministério da Saúde, 2009). De acordo com o
disposto, responda:
I. Aleitamento materno exclusivo materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra
fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de
reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos.
II. Dentre os vários argumentos comprovados por estudos científicos sobre a superioridade do leite
materno estão: diminui o risco de alergias, evita diarréia, infecção respiratória e mortes infantis,
reduz a chance de obesidade, melhor desenvolvimento da cavidade bucal, promoção do vínculo
afetivo entre mãe e filho além de aumentar o risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes.
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III. Uma posição inadequada da mãe e/ou do bebê na amamentação dificulta o posicionamento
correto da boca do bebê em relação ao mamilo e à aréola, resultando no que se denomina “boa
pega”, que além de dificultar a retirada do leite; machuca os mamilos.
IV. Recomenda-se que a criança seja amamentada com restrições de horários e de tempo de
permanência na mama. É o que se chama de amamentação em livre demanda. Nos primeiros meses,
é normal que a criança mame com frequência e sem horários regulares.
A) Somente a I é verdadeira.
B) Todas são verdadeiras.
C) Somente I e a III são falsas.
D) Somente I, II e IV são falsas.

25. É comum entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, os quais exercerão em
seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições em conformidade com a Lei 8080. Todas as
alternativas abaixo estão corretas, exceto:
A) Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições
ambientais.
B) Elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a
sua relevância pública.
C) Organização e coordenação do sistema de informação de saúde.
D) Para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de
perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da
esfera administrativa correspondente jamais poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas
naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização.

26. Sobre o disposto na Lei 8142, de 28 de Dezembro de 1990 que dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, analise:
( 1 ) Conferência de Saúde

( ) Reunir-se-á a cada quatro anos.

( 2 ) Conselho de Saúde

( ) Caráter permanente e deliberativo.
( ) Representação dos vários segmentos
sociais.
( ) Órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de
serviço, profissionais de saúde e usuários.
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( ) Atua na formulação de estratégias e no
controle da execução da política de saúde
na instância correspondente.
A) 1, 1, 1, 2, 1.
B) 1, 2, 1, 2, 2.
C) 2, 1, 1, 2, 2.
D) 1, 2, 2, 1, 2.

27. A Política Nacional de Atenção Básica, estabelecida em 2006, caracteriza a atenção básica
como “um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a
proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a
manutenção da saúde”. No contexto da vacinação, a equipe da ESF realiza a verificação da
caderneta e a situação vacinal e encaminha a população à unidade de saúde para iniciar ou
completar o esquema vacinal, conforme os calendários de vacinação. De acordo com o Manual de
Normas e Procedimentos para Vacinação, 2014; existem fatores relacionados ao vacinado que
influenciam a resposta imune, qual a alternativa que não faz parte deste grupo?
A) Via de administração: O uso de vias de administração diferentes da preconizada poderá interferir
na resposta imune.
B) Pacientes imunodeprimidos: Por neoplasias ou tratamento com quimioterapia e/ou radioterapia,
HIV/AIDS – deverão ser avaliados individualmente.
C) Amamentação: De maneira geral, não há contraindicação de aplicação de vacinas virais
atenuadas para as mães que estejam amamentando.
D) Gestação: As gestantes não devem receber vacinas vivas, pois existe a possibilidade de
passagem dos antígenos vivos atenuados para o feto e causar alguma alteração.

28. A sala de vacinação é classificada como área semicrítica. Deve ser destinada exclusivamente à
administração dos imunobiológicos, devendo-se considerar os diversos calendários de vacinação
existentes. Na sala de vacinação, é importante que todos os procedimentos desenvolvidos
promovam a máxima segurança, reduzindo o risco de contaminação para os indivíduos vacinados e
também para a equipe de vacinação. Para tanto, é necessário cumprir as seguintes especificidades e
condições descritas no Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, do Ministério da
Saúde, 2014. Em relação ao ambiente e às instalações, responda (V) para verdadeiro e (F) para
falso:
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( ) Recomenda-se uma área média a partir de 9m2 para a adequada disposição dos equipamentos e
dos mobiliários e o fluxo de movimentação.
( ) Nível de iluminação, temperatura, umidade e ventilação em condições adequadas para o
desempenho das atividades.
( ) Equipamentos de refrigeração desprotegidos da incidência de luz solar direta.
( ) Sala de vacinação mantida sem condições de higiene e limpeza.
( ) Pia específica para uso dos profissionais na higienização das mãos.
A) V – V – V – V – V.
B) F – V – F – V – V.
C) V – F – V – V – F.
D) V – V – F – F – V.

29. Complete a frase a seguir de acordo com a Lei Orgânica do município de Pinhalzinho:
__________ao município a destinação de recursos____________ para auxílios e subvenções a
instituições ___________com fins lucrativos.
A) Liberado, públicos, jurídicas.
B) Liberado, privados, privadas.
C) Vedado, públicos, privadas.
D) Proibido, privados, públicas.

30. No que diz respeito ao sigilo profissional, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
determina como direito do profissional: “Abster-se de revelar informações confidenciais de que
tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional...”
A) Da pessoa envolvida ou de seu representante legal.
B) A qualquer cidadão.
C) A pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.
D) A equipe multiprofissional.

31. O Código de Ética da Profissão proíbe expressamente:
A) Colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa acerca de seu estado de saúde e
tratamento.
B) Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais e do desenvolvimento da
profissão.
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C) Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e
catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais.
D) Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou
emergência.

32. Indique a alternativa correta sobre as diretrizes específicas da Atenção Básica da Política
Nacional de Humanização (PNH), segundo o Ministério da Saúde:
A) Comprometer-se com o trabalho em equipe.
B) Elaborar somente projetos de saúde coletivos.
C) Diminuir o grau de co-responsabilidade com a rede de apoio profissional.
D) Estabelecer formas de exclusão do usuário.

33. A American Heart Association Diretrizes 2015 enfatiza/direciona as condutas que devem ser
seguidas durante as manobras de Ressuscitação cardio-pulmonar (RCP). Indique a alternativa em
que a conduta pelo profissional de saúde é proibida:
A) Realizar as compressões torácicas a uma freqüência de 100 a 120/min.
B) Apoiar-se sobre o tórax entre as compressões.
C) Ventilar adequadamente, na proporção de 2 respirações para cada 30 compressões.
D) Permitir o retorno total do tórax após cada compressão.

34. A vigilância epidemiológica tem como propósito fornecer orientação técnica permanente para
os profissionais de saúde, que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de
controle de doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse fim, informações atualizadas sobre a
ocorrência dessas doenças e agravos, bem como dos fatores que a condicionam, numa área
geográfica ou população definida (Ministério da Saúde). São funções da vigilância epidemiológica,
exceto:
A) Promoção das ações de prevenção e controle.
B) Recomendação de medidas de prevenção e controle.
C) Avaliação da eficácia das medidas adotadas.
D) Coleta de dados somente de morbidades.

35. As doenças crônicas não transmissíveis são doenças multifatoriais que se desenvolvem no
decorrer da vida e são de longa duração. Segundo a Organização Mundial de Saúde, elas são
consideradas um sério problema de saúde pública, e já são responsáveis por 63% das mortes no
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mundo. No Brasil, no ano de 2012, foram a causa de aproximadamente 74% das mortes. As quatro
DCNT de maior impacto mundial são: doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças
respiratórias crônicas. São vários os fatores de risco relacionados a aparição destas doenças.
I. Dentre os fatores de risco modificáveis está o sexo e a idade.
II. Um dos fatores de risco intermediários é a hipertensão.
III. Inatividade física é considerada um fator de risco não modificável.
IV. Para a prevenção e controle das DCNT é dispensável a promoção da saúde por parte da equipe
de saúde.
V. Idade, genética e alimentação não saudável são fatores de risco modificáveis.
VI. O uso nocivo de álcool é fator de risco modificável.
Assinale a alternativa correta:
A) As assertivas I, II, III e V são falsas.
B) Estão corretas as assertivas II e VI.
C) É verdadeiro o que se diz nas assertivas I, IV, V e VI.
D) São falsas as assertivas IV e VI.

36.

Exame físico é o levantamento das condições globais do paciente, tanto físicas como

psicológicas, no sentido de buscar informações significativas para a enfermagem, capazes de
subsidiar a assistência a ser prestada ao paciente. A execução do exame físico representa o primeiro
momento de contato físico com o paciente. Qual afirmativa abaixo apresenta um equívoco quanto à
realização do exame físico pelo profissional de saúde?
A) Para realizar o exame físico, é necessário que o examinador possua conhecimentos prévios de
anatomia, fisiologia e fisiopatologia, bem como das terminologias adequadas para as anotações de
enfermagem.
B) A execução do exame físico deve obedecer o sentido cefalocaudal, considerando, em todo o seu
desenvolvimento, a impressão geral que o examinado transmite; a simetria, a integridade e a
funcionalidade dos segmentos examinados.
C) O profissional deve procurar executar o exame físico de modo objetivo, rápido e exato, a fim de
evitar o cansaço, o desinteresse e a falta de cooperação por parte do paciente. Deverá também
sentir-se confortável para que possa utilizar suas habilidades de forma integral, respeitando e
levando em consideração sempre a privacidade do paciente.
D) O exame físico divide-se em dois momentos: exame físico geral e exame específico dos
sistemas. Para tanto, o profissional de enfermagem deve demonstrar autoconfiança, paciência,
consideração e delicadeza, explicando somente os procedimentos mais relevantes.
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37. Na Atenção Básica espera-se oferecer à pessoa idosa e à sua rede de suporte social, incluindo
familiares e cuidadores, uma atenção humanizada com orientação, acompanhamento e apoio
domiciliar, com respeito às culturas locais, às diversidades do envelhecer e à diminuição das
barreiras arquitetônicas. O acolhimento deve sempre partir do pressuposto de que o idoso é capaz de
compreender as perguntas que lhe são feitas ou as orientações que lhe são fornecidas. Sobre os
cuidados/orientações à pessoa idosa, indique a alternativa incorreta.
A) Evite ambientes ruidosos, além de não submeter as pessoas idosas à situações constrangedoras
quando essas não entenderem o que foi dito ou pedirem para que repita. Procure falar de forma clara
e pausada e aumente o tom de voz em todas as situações.
B) Usar frases curtas e objetivas, repetindo a informação quando essa for erroneamente
interpretada, utilizando palavras diferentes e, de preferência, uma linguagem mais apropriada à sua
compreensão.
C) Comunicar envolve, além das palavras que são expressas por meio da fala ou da escrita, todos os
sinais transmitidos pelas expressões faciais, pelo corpo, postura corporal ou mesmo o silêncio em
uma conversa. Procurar falar de frente, sem cobrir a boca.
D) A comunicação verbal e não-verbal é um importante recurso para a formação de vínculos, para
avaliação e para o planejamento assistencial, inclusive para a identificação de maus tratos.

38. A consulta de enfermagem é uma atividade independente, realizada privativamente pelo
enfermeiro e tem como objetivo propiciar condições para a promoção da saúde da gestante e a
melhoria na sua qualidade de vida. O profissional enfermeiro pode acompanhar inteiramente o prénatal de baixo risco na rede básica de saúde, de acordo com o Ministério de Saúde e conforme
garantido pela Lei do Exercício Profissional, porém é indispensável que a avaliação do risco seja
permanente. Das alternativas abaixo, identifique qual apresenta fatores de risco que podem indicar
encaminhamento ao pré-natal de alto risco, exceto:
I. Antecedente de trombose venosa profunda ou embolia pulmonar.
II. Dependência de drogas lícitas e ilícitas, doenças neurológicas.
III. Doenças autoimunes, ginecopatias, hanseníase.
IV. Abortamento habitual, morte intrauterina ou perinatal em gestação anterior, principalmente se
for de causa desconhecida.
A) As alternativas I, II e III estão incorretas.
B) As alternativas I, II, III e IV estão corretas.
C) Somente a IV está correta.
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D) Todas as alternativas estão incorretas.

39. A regulamentação do planejamento familiar no Brasil, por meio da Lei n.º 9.263/96, foi
conquista importante para mulheres e homens no que diz respeito à afirmação dos direitos
reprodutivos. A enfermagem na primeira consulta de pré-natal, deve realizar anamnese, abordando
aspectos epidemiológicos, além dos antecedentes familiares, pessoais, ginecológicos e obstétricos e
a situação da gravidez atual, incluindo exame físico completo. Nas consultas seguintes, a anamnese
deverá ser sucinta, abordando aspectos do bem-estar materno e fetal. As ações educativas são de
grande relevância e devem sempre ser dispensadas à mulher. Logo deve-se orientar quanto a:
A) Importância da realização da triagem neonatal (teste do pezinho) na primeira semana de vida do
recém-nascido.
B) Orientar e incentivar para o parto cesáreo, resgatando-se a gestação, o parto, o puerpério e o
aleitamento materno como processos fisiológicos.
C) Cuidados após o parto com a mulher e o recém-nascido, estimulando o abandono ao serviço de
saúde.
D) Sintomas comuns na gravidez e orientações para as queixas mais frequentes, inclusive a
importância somente das consultas de pré-natal.

40. A limpeza e a desinfecção de superfícies são elementos que contribuem para a sensação de bemestar, segurança e conforto dos pacientes, profissionais e familiares nos serviços de saúde, além de
servir para o controle das infecções relacionadas à assistência à saúde. Dessa forma, o aparecimento
de infecções nos ambientes de assistência à saúde pode estar relacionado ao uso de técnicas
incorretas de limpeza e desinfecção de superfícies. As medidas utilizadas para diminuir a
interferência do ambiente nas infecções relacionadas à assistência à saúde envolvem:
A) As superfícies (mobiliários em geral, pisos, paredes e equipamentos) devem estar sempre limpas
e molhadas.
B) Remover matéria orgânica das superfícies ao final do expediente.
C) Evitar atividades que favoreçam o levantamento das partículas em suspensão, como o uso de
aspiradores de pó.
D) Realizar a varredura seca nas áreas internas dos serviços de saúde.
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