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                                                              Cargo: Enfermeira 
 

 
CONCURSO PÚBLICO 01/2009 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO SUL 
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.  
 

 
BOA SORTE 
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1. Quantas microgotas por minuto deverá ser infundida para que uma solução de 240 mL permaneça por 12 horas? 
 

a) 10 mgts/min 
b) 15 mgts/min 
c) 20 mgts/min 
d) 25 mgts/min 
e) 30 mgts/min 
 
2. Considere o caso apresentado a seguir: 
 
Mulher de 25 anos de idade procurou a Unidade de Saúde para iniciar o pré-natal, sendo encaminhada para consulta com 
a enfermeira. No histórico de Enfermagem havia o registro de que a cliente, ao ser questionada sobre a data da última 
menstruação, relatara que todas as suas menstruações têm a duração de 3 (três) dias, tendo a ultima terminado em 29 de 
abril de 2009. 
 
A data provável em que o parto ocorrerá é: 
 
a) 04 de fevereiro de 2010 
b) 04 de janeiro de 2010 
c) 06 de janeiro de 2010 
d) 06 de fevereiro de 2010 
e) 08 de fevereiro de 2010 
 
3. Clientes hipertensos fazendo uso de hidroclorotiazida, é importante atentar para a prevenção de: 
 
a) Hipoglicemia 
b) Hipofosfatemia 
c) Anemia 
d) Impotência 
e) Hipocalemia 

 
4. Nos casos de ingestão acidental de gasolina, deve-se proceder de imediato à seguinte medida: 
 
a) Lavagem gástrica e intubação 
b) Ingesta de líquidos 
c) Administração de antídoto 

d) Instilação de vômito 
e) Lavagem intestinal 

 
5. Assinale a alternativa correta quanto a caracterização da desidratação aguda na criança: 

 
a) Abdômen distendido 
b) Fontanela deprimida 
c) Pálpebras edemaciadas 

d) Selos ingurgitados 
e) Pele pigmentada 

 
6. Os batimentos cardíacos fetais podem ser ouvidos claramente com um estetoscópio de Pinard, por volta da seguinte 

semana de gestação: 
 
a) 12ª 
b) 14ª 
c) 16ª 

d) 17ª 
e) 20ª 

 
7. Considerando os métodos de esterilização que podem ser feitos por dois processos: físico e químico. Relacione a 

coluna da esquerda com a da direita e marque, a seguir, a sequência correta: 
 
1) Calor úmido 
2) Calor seco 
3) Energia radiante 
4) Processo químico 
 
(   ) Água em ebulição 
(   ) Raios gama 
(   ) Incineração 
(   ) Vapor d´água sob pressão 
(   ) Germekil 
(   ) Flambagem 
(   ) Ar quente 
(   ) Raios ultravioleta 
 
a) 1,3,2,1,4,3,3,2 
b) 1,3,2,1,4,3,3,1 
c) 4,1,2,2,3,1,3,1 
d) 1,3,2,1,4,2,3,2 
e) 1,3,2,1,4,2,2,3 
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8. As fezes do recém-nascido, do quarto para o quinto dia, tomam o aspecto de coágulos de cor amarelo brilhante. O 
número de dejeções em 24 horas é variável entre: 

 
a) 0 a 1 
b) 2 e 3 
c) 4 e 5 
d) 6 e 7 
e) 8 e 9 
 
9. Dentre os aspectos a serem observados no neonato, qual sinal pode indicar uma alteração cardíaca? 
 
a) Eliminação de mecônio 
b) Cianose 
c) Milium sebáceo 
d) Vérnix caseoso 
e) Prepúcio aderente 
 
10. Em uma gestante Rh-, cujo marido é Rh+, qual o teste que se faz para pesquisa de sensibilização? 
 
a) Coombs direto 
b) Sorologia para Lues 
c) Curva glicêmica 
d) Inibidor da hemaglutinação 
e) Coombs indireto 
 
11. O tétano neonatal ainda tem sido causa de mortalidade infantil. Para se evitar esta doença em recém-natos, 

recomenda-se aplicar vacina antitetância em: 
 
a) Meninos com idade entre 7 e 18 anos de idade 
b) Mulheres a partir do 5º mês de gravidez 
c) Crianças a partir do 3º dia de vida 
d) Lactentes a partir do 2º mês de vida 
e) Adultos recém-acidentados 
 
12.  Na quimioterapia antituberculostática realizada nos pacientes HIV positivos, deve-se utilizar a: 
 
a) Isoniazida 
b) Pirazinamida 
c) Dapsona 

d) Etambutol 
e) Sulfametoxazol 

 
13. Para o diagnóstico da sífilis é usado o seguinte teste: 

 
a) Mantoux 
b) Mitsuda 
c) VDRL 

d) Swab 
e) ASLO 

 
14. O hospedeiro intermediário da Taenia solium é o: 
 
a) Boi 
b) Porco 
c) Homem 

d) Carneiro 
e) Cavalo 

 
15. É correto afirmar que: 
 
a) Soro é um processo de gerar a formação de anticorpos pela introdução do agente antígeno atenuado, detrminando o 

apareciemento da imunidade 
b) Soro é um conjunto de anticorpos específicos contra um determinado antígeno 
c) Vacina é um processo de gerar a formação de antígeno pela introdução de anticorpos 
d) Vacina é um processo de gerar a formação de anticorpos, pela introdução do agente antigênico atenuado, 

detrminando o aparecimento da imunidade 
e) Apenas as alternativas B e D estão corretas 

 

16. Sobre as doenças sexualmente transmissíveis, assinale a alternativa incorreta: 
 

a) A quantidade de pessoas contraindo doenças sexualmente transmissíveis está diminuindo rapidamente. 
b) Doenças sexualmente transmissíveis são tratadas com mais sucesso quando diagnosticadas cedo. 
c) A mãe pode passar uma doença sexualmente transmissível para seu bebê antes, durante e logo após o parto. 
d) Você pode estar com uma doença sexualmente transmissível, não apresentar sintomas, e assim mesmo passar para 

outra pessoa. 
e) Doenças sexualmente transmissíveis podem causar problemas sérios para a saúde por toda a vida, os quais tendem a 

ser mais severos em mulheres do que em homens. 
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17. Joana  trata de Tuberculose e de Hanseníase na Unidade Básica de Saúde e acertadamente recebeu, da enfermeira 
a: 

 

a) Dose de rifampicina requerida para tratar hanseníase e não para tratar tuberculose. 
b) Medicação párea tratar Strongiloides stercoralis para evitar disseminação do parasita como uso de prednisona. 
c) Orientações sobre medidas de anticoncepção a serem adotadas durante o tratamento porque a talidomida tem efeito 

abortivo. 
d) Vacina BCG ID, que diminui a disseminação de ambos os vírus para os comunicantes  
e) Recomendação de não se expor ao sol por causa da possibilidade de instalação de ictiose com a dapsoma. 

 

18. O rodízio dos locais de aplicação de insulina por via subcutânea tem por objetivo prevenir: 
 

a) Rigidez muscular 
b) Lipodistrofia 
c) Obesidade 

d) Blefarite 
e) Fleimão 

 

19. Em uma situação de emergência, onde o trabalho de parto pode evoluir rapidamente, não havendo tempo hábil para 
se conduzir a parturiente até uma unidade hospitalar, o enfermeiro deve assistir a parturiente com calma e segurança. 
Em relação ao parto de emergência, é correto afirmar: 

   

a) O enfermeiro deve informar-se se a parturiente é primípara, pois nesse caso o parto rápido é mais comum. 
b) O enfermeiro deve segurar a cabeça da criança, evitando seu nascimento em local inapropriado. 
c) O enfermeiro deve dar prioridade a higiene do períneo. 
d) O enfermeiro deve fazer pressão no fundo uterino para acelerar o parto. 
e) O enfermeiro deve exercer uma suave compressão no períneo para liberar a cabeça do RN entre as contrações, para 

evitar lacerações do períneo e dano cerebral da criança. 
 

20. No tratamento de Infecções Respiratória Aguda em crianças, a mobilização e remoção das secreções pulmonares 
mediante drenagem postural consiste em: 

 

a) Administrar nebulização de horário conforme prescrição médica 
b) Aspirar as narinas cuidadosamente 
c) Aumentar a oferta de líquidos por via oral 
d) Realizar mudança de ambiente físico sempre que houver aparecimento de infecções respiratórias 
e) Alterar a posição da criança de forma a facilitar a drenagem de secreção dos lobos pulmonares pela ação da 

gravidade. 
 

21. A Vigilância Epidemiológica tem como principal finalidade: 
 

a) Tratar os casos de doenças que acometem os trabalahdores locais 
b) Promover reciclagem dos profissionais que atuam na imunização 
c) Implementar medidas que incentivem a boa cobertura vacinal 
d) Distribuir medicamentos dos programas de tuberculose e hanseníase 
e) Desenvolver ações para evitar o surgimento e a disseminação de doenças infecto-parasitárias 

 

22. A definição de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é: 
 

a) “Saúde é um completo estado de saúde mental”. 
b) “Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social”. 
c) “Saúde é a ausência de doenças ou enfermidades”. 
d) “Saúde é a prestação global de assistência ao doente acamado”. 
e) “Saúde é um direito de todas as raças, independente de sexo, religião ou cor”. 

 

23. Em certas áreas das regiões nordeste e centro-oeste, é grande o número de pessoas portadoras de esquistossomose 
ou xistose. Como há vários anos o número de doentes é praticamente constante, podemos considerar que nessas 
áreas a esquistossomose é doença caracterizada como: 

 

a) Endêmica 
b) Acidental 
c) Congênita 

d) Epidêmica 
e) Hereditária 

 
24. A profilaxia tem por finalidade: 

 
a) Prevenir a ocorrência de doenças transmissíveis 
b) Procurar debelar doenças que atingem grande grupo de pessoas 
c) Tomar apenas medidas paliativas 
d) Tratar com antibióticos e quimioterápicos grande número de pacientes portadores de doenças transmissíveis 
e) Isolar apenas os portadores de doenças transmissíveis, deixando de isolar os que com eles tiveram contato. 

 
25. Segundo a Lei Orgânica da Saúde, desenvolver ações de execução, controle e avaliação do Sistema Único de Saúde 

é competência do nível: 
 

a) Federal 
b) Distrital 
c) Regional 

d) Estadual 
e) Municipal 
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Texto I 
O FUTURO DA COMUNICAÇÃO 

R. A. Amaral Vieira 

A nossa civilização é marcada pela linguagem gráfica. A escrita domina nossa vida; é uma instituição social tão forte 
quanto a nação e o Estado. Nossa cultura é basicamente uma cultura de livros. Pela escrita acumulamos conhecimentos, 
transmitimos idéias, fixamos nossa cultura.  

Nossas religiões derivam de livros: o islamismo vem do Corão, escrito por Maomé; os Dez Mandamentos de Moisés 
foi um livro escrito em pedra. Nosso cristianismo está contido em um livro, a Bíblia. É a cartilha, é o livro escolar, é a li teratura 
expressa graficamente, é o jornal. Mesmo a televisão _ e mais do que ela o cinema _ lança mão dos recursos da linguagem 
escrita (legenda) para facilitar a comunicação. 

Na engrenagem da sociedade moderna, a comunicação escrita senta-se em trono.    São as certidões, os atestados, 
são os relatórios, são os diplomas. O documento é basicamente um documento gráfico, e a simples expressão gráfica vale 
mais que todas as evidências.  

Numa quase caricatura podemos dizer que o atestado de óbito é mais importante que o cadáver, o diploma mais que 
a habilitação. Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência no seio da civilização. 
 
26. Podemos inferir do texto I: 
 
I – É um texto dissertativo/argumentativo, dadas as suas características estruturais. 
II – É um texto descritivo, já que descreve a importância da escrita. 
III – É argumentativo, marcado pelas hipóteses e tentativas de fundamentá-las. 
 
Está (ao) correta (s): 
 
a) Apenas I e II 
b) Apenas I e III 

c) Apenas I, II e III 
d) Apenas II 

e) Apenas III 

 
27. São ideias primárias do texto, exceto: 
 
a) A escrita domina nossa vida 
b) A comunicação escrita senta-se em trono 
c) A simples expressão gráfica vale mais que todas as evidências 
d) Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência 
e) Nossas religiões derivam de livros 
 
28. “O documento é basicamente um documento gráfico, e a simples expressão gráfica vale mais que todas as evidências.” 
Nesse trecho, a vírgula: 
 
a) Está correta por se tratar de sujeitos diferentes, embora separados pelo conectivo “e”. 
b) Está incorreta por se tratar de conjunção aditiva que inibe o uso de vírgulas. 
c) Poderia ser colocada depois da palavra “gráfica” sem alteração gramatical. 
d) Deveria ser colocada depois do “a” 
e) Não pode ser julgada correta, pois não há nenhuma regra específica paraesse caso. 
 
29. No primeiro parágrafo, os dois últimos períodos são construídos utilizando como recurso: 
 
a) orações assindéticas e subordinadas 
b) orações sindéticas e subordinadas 
c) apenas orações subordinadas 
d) apenas orações assindéticas 
e) orações sindéticas apenas 
 
30. A alternativa que não aponta implícita ou explicitamente a opinião do autor é: 
 
a) Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência no seio da civilização. 
b) Na engrenagem da sociedade moderna, a comunicação escrita senta-se em trono.   
c) Nossa cultura é basicamente uma cultura de livros. 
d) Numa quase caricatura podemos dizer que o atestado de óbito é mais importante que o cadáver. 
e) Nossas religiões derivam de livros. 
 
 
 




