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CONCURSO PÚBLICO 01/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
Instruções



Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta.



Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se
há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade.



O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu
cartão resposta.



A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade
do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova.



Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma
delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.



Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta.


Veja como marcar esta resposta.



Deve-se estar atento para:



Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão



Não escrever no verso do cartão resposta



Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta



Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova:



Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que:



Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da
prova;



For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou
por qualquer outra forma;



For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por
falsa identificação pessoal;



Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença;



Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio.



Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta
atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.
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1. Diante de uma parada respiratória a técnica mais indicada para iniciar o suporte ventilatório é:
a) Máscara e ventilador respiratório
a volume

b) Cânula endotraqueal e boca
c) Máscara e ambú

d) Boca-máscara
e) Boca-boca

2. Quanto ao número de pacientes e a gravidade das lesões, serão atendidos primeiro pacientes com:
a) Traumatismo craniano e fraturas múltiplas nos braços e pernas
b) Risco de vida eminente e politraumatizados
c) Epistaxe e metrorragia

d) Rinorréia e epistaxe
e) Rinorréia e fraturas múltiplas nas pernas

3. As precauções de proteção ao trabalhador da saúde expostos ao sangue de pacientes infectados com HIV são:
a)
b)
c)
d)
e)

Usar luvas apenas para lidar com sangue
Reencapar agulhas para evitar acidentes
Adotar precauções com sangue e líquidos corpóreos dos pacientes com diagnóstico de AIDS
Usar gorro e máscara em procedimentos invasivos, só em pacientes aidéticos
Considerar sangue e líquidos corpóreos de todos os pacientes como potencialmente contaminados

4. Diante de paciente com choque hemorrágico, o enfermeiro deve inicialmente:
a) Puncionar veia periférica e iniciar antibiótico profilático
b) Puncionar veia periférica e administrar lidocaína
c) Aplicar calor e manter a cabeceira elevada

d) Puncionar veia periférica e iniciar reposição de volume
e) Aplicar calor por foco e compressas quentes

5. O sulfato de magnésio é utilizado nas gestantes com quadro clínico de pré-eclâmpsia. Para manutenção do medicamento,
a enfermeira deve observar na gestante:
a) Respiração ≥ 16 mr/m e anasarca
b) Reflexo tendinoso ausente e anúria
c) Ausência de proteinúria e cefaléia

d) Reflexo tendinoso presente e diurese ≥30 ml/hora
e) Hipotensão e poliúria

6. Para o procedimento de aspiração de vias aéreas e entubação traqueal recomenda-se:
a) Lavagem das mãos, luvas, avental, máscara e óculos de
proteção
b) Luvas, avental, máscaras e óculos de proteção

c) Luvas, avental e óculos de proteção
d) Lavagem das mãos e luvas
e) Lavagem das mãos, luvas, avental e óculos de proteção

7. Sobre a epidemiologia e os fatores de risco para infecção de sítio cirúrgico (ISC), é correto afirmar:
a) Pouco controle das infecções hospitalares não interferem no risco da ISC
b) As taxas de infecção de sítio cirúrgico não dependem do grau de contaminação da cirurgia
c) Quanto aos fatores de risco para ISC relacionados ao paciente, há evidencia de que a taxa de infecção possa ser alterada
pelo tipo de raça
d) A antibioticoprofilaxia cirúrgica, quando indicada, deve ser administrada pelo menos até a sexta hora de pós-operatório
imediato
e) Infecções prévias do paciente devem estar tratadas antes de qualquer cirurgia eletiva
8. As convulsões no recém-nascido apresentam manifestações clínicas que, muitas vezes, podem passar despercebidas.
Considera-se como a principal causa de convulsões no recém-nascido:
a) Hipertensão intracraniana
b) Asfixia perinatal

c) Hiperglicemia
d) Hiponatremia

e) Icterícia neonatal

9. A insulina na concentração de 100 U, indica que se 0,2 ml dessa droga forem aspirados em uma seringa, esta conterá em
unidades:
a) 20

b) 10

c) 0,2

d) 0,1

e) 0,02

10. O método não invasivo para a monitorização contínua da saturação de oxigênio pela hemoglobina, eficaz para
mensuração de alterações discretas é:
a) Fluoroscopia

b) Broncoscopia

c) Oximetria capilar

d) Espirometris de Wright e) Fibrobroncoscopia

11. Em relação ás doenças infecto-parasitárias, é incorreto afirmar:
a) Caso suspeito de rubéola é todo paciente que apresente febre e exantema maculopapular, acompanhados de
linfoadenopatia retroauricular, occipital e cervical, independente da idade e situação
b) A leptospirose é uma zoonose de grande importância em saúde pública. Sua ocorrência relaciona-se às precárias
condições de infra-estrutura sanitária e à alta infestação de roedores infectados
c) Como importantes estratégias de controle da leptospirose, temos o controle da população de roedores, redução de
exposição individual a lugares inundados, destino adequado de dejetos e lixos, entre outras coisas
d) Considera-se caso suspeito de sarampo todo paciente entre 0 e 5 anos independente da situação vacinal que apresente
febre e exantema maculopapular, acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: tosse e /ou coriza e/ou
conjuntivite
e) No caso das formas infecciosas transmissíveis das meningites, a transmissão da doença se dá de pessoa a pessoa,
através das vias aéreas respiratórias, havendo necessidade de contato íntimo ou direto com as secreções dos pacientes
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12. Acerca do tratamento das feridas é correto afirmar:
a) Todas as feridas são colonizadas por bactérias. Isso não retarda a cicatrização nem significa que toda ferida se tornará
infectada. Se a resistência do hospedeiro for adequada para enfrentar as bactérias colonizadoras, não ocorrerá infecção.
b) As feridas crônicas devem ser medidas com regularidade a cada dois dias, pois se observa grande mudança e evoluem
com uma rapidez bem maior que as feridas agudas
c) Os curativos de carvão ativado são eficazes na absorção das substâncias químicas liberadas pelas feridas fétidas. São
indicados, principalmente, nas feridas que possuem tecido de granulação ou de epitelização com ausência de exsudato
d) São sinais e sintomas de úlcera neuropática: pele do pé fria, cor do pé, esbranquiçado ou cianótico,quando elevado,dor
aguda quando pernas pendentes, e a úlcera é, geralmente, nos dedos e nas laterais do pé
e) Cicatrização por primeira intenção, ferida aberta que cicatriza por granulação, contração e epitelização; em relação à
aparência, essas feridas são classificadas como necrosadas e infectadas
13. “Abandonar o cliente em meio a tratamento sem garantia de continuidade de assistência”, constante no Código de Ética
dos Profissionais de Enfermagem, está incluída no capítulo:
a)
b)
c)
d)
e)

I-Dos princípios fundamentais
II-Dos direitos
III-Dos deveres
IV-Das responsabilidades
V-Das proibições

14. Dentre os materiais de uso hospitalar os considerados artigos críticos são:
a) Tensiômetro e termômetro
b) Cateter venosos e drenos

c) Cateter nasogástrico e vesical
d) Incubadoras e comadres

e) Respiradores e endoscópios

15. Avaliando-se um paciente vítima de envenenamento, deve-se observar:
a)
b)
c)
d)
e)

Debilidade muscular, dor articular em membros inferiores e urticária
Oligúria, disúria, hematúria, dor intensa, ardor na boca e na faringe
Vômitos, sialorréia e evidencia de lesões pancreáticas
Dor ao deglutir, dificuldade de deglutição e artrite
Câimbras abdominais, sialorréia e infecção retal

16. Como exemplo de complicações do diabetes mellitus decorrentes de alterações na microcirculação, tem-se:
a) Nefropatia
b) Cardiopatia isquêmica

c) Doença cerebrovascular
d) Doença vascular periférica

e) Doença coronária de pequenos
vasos

17. A manobra de Heimlich é usada para:
a) Aumentar a perfusão cerebral
b) Causar bradicardia
c) Aumentar a capacidade vital

d) Desobstruir vias aéreas por corpo estranho
e) Deslocar o coágulo

18. Nos idosos, a reação anafilática com a vacina pneumococo pode ocorrer nos primeiros 30 minutos e até 2 horas. Como
sinal desta reação, ocorre:
a) Hipotensão

b) Febre

c) Mialgia

d) Dor

e) Astenia

19. São atribuições legais do enfermeiro no Serviço de Urgência, exceto:
a) Tomar decisões imediatas
b) Prestar cuidados de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida
c) Executar prescrições médicas por telemedicina e participar do programa de treinamento e aprimoramento de pessoal de
saúde em urgências
d) Realizar partos com e sem distorcias
e) Conhecer equipamentos e realizar extração manual de vítimas
20. Um paciente apresentou sinais e sintomas de anafilaxia após administração de determinado medicamento. Das
manifestações cardiovasculares, quais as que não fazem parte do quadro:
d) Taquicardia e pulso imperceptível
e) Pulso imperceptível e sibilância

a) Taquicardia e pressão arterial decrescente
b) Palidez e insuficiência circulatória
c) Taquicardia e bradicardia

21. A iniciativa privada poderá participar do SUS mediante contrato ou convênio, observadas a respeito, as normas de direito
público, tendo preferência entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, em caráter:
a)
b)

Emergencial
Obrigatório

c)
d)

Provisório
Complementar
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22. Com relação à Lei nº 8.080/1990, que trata dos Recursos Humanos do Sistema Único de Saúde, podemos afirmar que:
a) As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas pelo Conselho Nacional de
Saúde, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes.
b) As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas pelo Conselho Nacional de
Saúde, podendo permitir a participação das entidades profissionais correspondentes.
c) As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por Comissão Nacional,
garantida a participação das entidades profissionais correspondentes.
d) As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por Comissão Nacional,
podendo permitir a participação das entidades profissionais correspondentes.
e) As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas pelo Ministério da Saúde,
garantida a participação das entidades profissionais correspondentes.
23. São consideradas como outras fontes para o SUS os recursos provenientes dos itens abaixo cotados:
1)
2)
3)
4)

Ajuda, contribuições, doações e donativos
Alienações patrimoniais e rendimentos de capital
Contribuições federativas (cooperativas, sindicatos e conselhos de saúde)
Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde

Podemos afirmar que o (s) item (itens) está (ao) correto (s), com exceção:
a)
b)

Apenas dos itens 1, 2 e 3
Apenas dos itens 2 e 4

c)
d)

Apenas dos itens 3 e 4
Apenas do item 3

e)

Apenas dos itens 2 e 3

24. O Sistema Único de Saúde estabelecerá mecanismos de incentivos à participação do setor privado:
a)
b)
c)
d)
e)

Na assistência à saúde para garantir a cobertura à população
Nos serviços de saúde dos estados, Distrito Federal e municípios
Na definição de normas e mecanismos de controle da assistência a saúde
No investimento em ciência e tecnologia
Para melhorar os serviços particulares de assistência a saúde

25. O órgão público que fiscaliza a movimentação dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde – SUS, depositados em
conta especial em cada esfera de atuação, é:
a)
b)

Fundo Nacional de Saúde
Secretaria de Saúde

c)
d)

Conselho de Gestores
Conselho de Saúde

e)

Ministério da Saúde

Texto
Descobertas científicas mais importantes do ano de 2007
A revista Science elegeu as dez descobertas científicas consideradas mais importantes pelos editores daquela publicação
no ano 2007. O Site Inovação Tecnológica publicou todas as descobertas escolhidas que estão em sua área de cobertura,
assim que elas aconteceram.
Entre os principais feitos, a revista destacou descobertas relacionadas à variação genética humana, à reprogramação de
células adultas e à origem dos raios cósmicos. Esta última descoberta teve participação importante de pesquisadores
brasileiros.
Segundo a revista, a comunidade científica se surpreendeu com uma série de avanços nas pesquisas sobre o genoma
humano que demonstram existir uma diferença muito maior do que se imaginava entre o DNA de diferentes pessoas.
"Por muitos anos temos ouvido sobre como as pessoas são idênticas entre elas e até em relação a outros primatas. Mas,
neste ano, avanços em várias frentes levaram pela primeira vez a concluir que há uma grande diferença entre os genomas de
cada indivíduo", disse o editor de ciências físicas da publicação, Robert Coontz, que coordenou o processo de seleção dos
principais avanços do ano.
"É um imenso salto conceitual que afetará a vida humana desde como os médicos tratam as doenças até como nos vemos
enquanto indivíduos", destacou.
Agência FAPESP - 21/12/2007

26. Segundo o texto:
I – O Site Inovação Tecnológica já havia publicado todas as descobertas que foram eleitas as melhores de 2007.
II – O Site Inovação Tecnológica escolheu as descobertas mais importantes e publicou na Revista Science.
III – Todas as descobertas que fazem parte da área de cobertura da Revista Science foram publicadas no site Inovação
Tecnológica.
Está (ão) incorreta (s):
a)

apenas I

b)

apenas II
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27. Sobre a análise linguística do segundo parágrafo, temos:
I – O termo “esta última” é um elemento anafórico de coesão referencial que retoma “origem dos raios cósmicos”.
II – A crase é obrigatória nos três casos do parágrafo e passaria a ser proibida se substituíssemos as palavras “variação,
reprogramação e origem” por “problema, alcance e efeito”.
III – Apenas houve participação de pesquisadores brasileiros na última descoberta citada pelo parágrafo.
Está (ão) correta (s):
a)

apenas I

b)

apenas II

c)

apenas III

d)

Apenas II e III

e)

I, II e III

e)

Conforme

28. O conectivo que inicia o terceiro parágrafo poderia ser substituído, sem alteração de sentido, por:
a)

Para que

b)

Contudo

c)

Logo

d)

Portanto

29. “...a comunidade científica se surpreendeu com uma série de avanços nas pesquisas sobre o genoma humano que
demonstram existir uma diferença muito maior do que se imaginava entre o DNA de diferentes pessoas.” Segundo esse trecho
é correto afirmar:
I - a comunidade científica só se surpreendeu com uma série de avanços que demonstram existir uma diferença muito maior do
que se imaginava.
II - a comunidade científica se surpreendeu com todos os avanços nas pesquisas sobre o genoma humano, pois todas
demonstram existir uma diferença muito maior do que se imaginava.
III – Há um outro grupo de avanços nas pesquisas sobre o genoma humano que não demonstram existir diferenças.
Está (ão) correta (s):
a)

apenas I

b)

apenas II

c)

apenas III

d)

Apenas I e III

e)

I, II e III

30. “Mas, neste ano, avanços em várias frentes levaram pela primeira vez a concluir que há uma grande diferença entre os
genomas de cada indivíduo.” O conectivo destacado matém relaçoa semântica de ____________com a outra oração.
A alternativa que completa a afirmação acima é:
a)

conformidade

b)

adversidade
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