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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- Na rede pública essa vacina é indicada anualmente em pacientes a partir de 60 anos de idade, é administrada na via
intramuscular na região deltóide. As informações acima se referem a:
a)
b)
c)

d)
e)

Vacina contra pneumococo 23-valente
Vacina antigripal infulenza
Vacina BCG

Vacina tetra valente
Vacina DPT

2 – Analise as sentenças abaixo sobre os fundamentos da assistência à família:
I – A família como unidade de cuidado é a perspectiva que dá sentido ao processo de trabalho do PSF.
II – Dentre os fatores que influenciam o funcionamento e a saúde da família destacam-se: crenças e práticas de saúde, valores
familiares, papéis familiares e padrões de comunicação e enfrentamento familiar.
III – O enfermeiro no PSF não precisa trabalhar aspectos ou individualidade do cliente, seu trabalho é essencialmente coletivo
e de interesse da comunidade.
São corretas:
a)
b)

As sentenças I e II
As sentenças I e III

c)
d)

As sentenças III
As sentenças I

e)

Todas as sentenças

3 – No tratamento de feridas em domicílio, o produto de uso comum de fácil manipulação e muito seguro utilizado na limpeza é:
a)
b)
c)

Álcool a 70%
Permanganato de potássio a 0,01%
Solução fisiológica a 0,9%

d)
e)

Ácidos graxos essenciais
Clorexidina a 10%.

4 – No tratamento de Infecções Respiratória Aguda em crianças, a mobilização e remoção das secreções pulmonares
mediante drenagem postural consiste em:
a)
b)
c)
d)
e)

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

5 – Sobre o Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) é correto afirmar:
a) Segundo o Ministério da Saúde o sistema deve ser manual;
b) O agente comunitário da saúde não participa da coleta de dados que alimenta o sistema de informações
c) A ficha de cadastramento das famílias e a ficha de acompanhamento das crianças são instrumentos de coleta de dados
d) Somente os profissionais de nível superior fornecem dados para alimentar o sistema
e) Os dados coletados na comunidade são usados pelos gestores da saúde para fomentar mudanças de lotação das equipes
de saúde
6 – Ao fazer a remessa de imunobiológicos de um local para outro, o PNI (Programa Nacional de Imunização) recomenda,
entre outros cuidados:
a) Proporcionar contato direto entre o gelo e os imunobiológicos
b) Circundar os imunobiológicos com gelo reciclável ou com o gelo em sacos plásticos
c) Manter sempre a proporção de 2/3 de gelo para 13 de imunobiológicos na caixa térmica
d) Transportar as vacinas e os soros em caixas de papelão,acondicionadas em caixa térmica sem gelo
e) Utilizar os recipientes lavados de imunobiológicos
7 - As visitas domiciliares às gestantes deverão ser realizadas preferencialmente pelos agentes comunitários, na freqüência
possível para toda a localidade. No que tange especificamente ao acompanhamento do pré-natal, deve-se ter como objetivo:
a)
b)
c)
d)
e)

Garantir espaço e apoio para a presença de quantos acompanhantes a parturiente desejar;
Garantir o acesso das gestantes aos serviços de atenção a saúde da rede privada;
Orientar as gestantes para que optem pelo tipo de parto cesariano, por ser mais rápido e pratico;
Captar gestantes já escritas no pré-natal;
Reconduzir gestantes faltosas ao pré-natal, especialmente às de alto risco, uma vez que podem surgir complicações.

8 – Quais são os sintomas mais indicativos para o câncer cérvico uterino?
a)
b)
c)
d)
e)

Corrimento contínuo com odor e cor sanguinolenta; dor pélvica ao coito ou continua; sangramento genital, mormente pós-coito;
Corrimento esporádico sem odor;
Qualquer tipo de lesão de colo do útero;
Lesão invisível ou indedutível;
Todas as alternativas estão corretas.
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9 –. Sobre o Estatuto do Idoso assinale a alternativa incorreta.
a) A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na
comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
b) Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.
c) Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.
d) O Estatuto aponta que o Sistema Único de Saúde (SUS) se desobriga de dar integral atenção à saúde do idoso, assim
como a prevenção e a manutenção da saúde.
e) Ao Poder Público cabe fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado.
10 – Algumas substâncias são utilizadas em curativos de feridas abertas e infectadas, entre elas a papaína que é descrita
como sendo:
a)
b)
c)
d)
e)

Partícula hidroativa em polímero inerte impermeável;
Ácidos graxos essenciais, lipídios insaturados ricos em ácido linoleico.
Enzima extraída da Aloe Vera;
Substância proveniente do carvão ativado;
Enzima proteolítica extraída do látex da caripapava.

11- 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.
12 – A febre amarela é um dos maiores problemas de saúde publica, pela sua gravidade e pela sua influência na política e na
economia de um pais. Sendo assim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recomendou no dia 15/05/2008 a vacinação como
forma de se prevenir contra a febre amarela. Assinale a alternativa que aponta as recomendações corretas sobre a vacinação
contra febre amarela.
a) As vacinas contra febre amarela são oferecidas anualmente durante a Campanha de Vacinação do Idoso.
b) Quem tiver duas doses de vacina contra a febre amarela devidamente comprovada no cartão de vacinação, não precisa
mais ser vacinado.
c) Somente a partir dos vinte anos, gestante, não gestantes, homens e idosos que não tiverem comprovação de vacinação
anterior deverão receber dose de reforço.
d) Adulto/idoso que resida ou que ira viajar para área endêmica (estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO e
DF), área de transição (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC, e RS) e área de risco potencial (alguns
municípios dos estados: BA, ES e MG). Em viagens para essas áreas, vacinar dez dias antes da viagem.
e) Mulher grávida que esteja com a vacina em dia, mas recebeu sua ultima dose há mais de cinco anos, precisa receber uma
dose de reforço.
13- São doenças de notificação compulsória:
a)
b)
c)

Ancilostomíase, Paralisia Flácida Aguda e Tularemia.
Brucelose, Conjuntivite e Raiva humana;
Dermatofitose, Febre tifóide e Sarampo;

d)
e)

Cólera, Leptospirose e Roséola;
Rubéola congênita, Poliomielite e Varíola.

14 – 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.
15 – É exemplo clássico de agravo à saúde do trabalhador:
a)
b)
c)

Dengue em agentes comunitários de saúde.
Silicose em técnicos em informática.
Anemia aplástica em farmacêuticos.

d)
e)

Obesidade em cozinheiros.
L.E.R em cabeleireiras.

16 – A previsão de materiais para a Unidade Básica de Saúde leva em conta vários fatores, tais como:
a)
b)
c)
d)
e)

O prazo de validade do material.
O meio de transporte do material.
O consumo médio mensal do material.
A criticidade do material.
A qualidade do material.
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17 – O rodízio dos locais de aplicação de insulina por via subcutânea tem por objetivo prevenir:
a)
b)
c)

Rigidez muscular
Lipodistrofia
Obesidade

d)
e)

Blefarite
Fleimão

18- São informações obtidas por meio do SIAB, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

Cadastros de família
Considerações das leis do trabalho
Considerações de moradia e saneamento
Produção e composição das equipes de saúde
Situação de saúde.

19- Confirmado um caso de rubéola em uma creche com 100 crianças, 20 funcionários e 2 funcionárias grávidas, recomenda-se:
a) Fazer o bloqueio imunológico das gestantes e em até 50% dos comunicantes
b) Administrar soro anti-rubéola nas gestantes para evitar teratogênese
c) Administrar imunoglobina nos comunicantes TORSCH
d) Não vacinar as gestantes
e) Colher sorologia para rubéola e vacinar todos os funcionários e crianças não imunes
20- 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.
21. A Vigilância Epidemiológica tem como principal finalidade:
a)
b)
c)
d)
e)

Tratar os casos de doenças que acometem os trabalahdores locais
Promover reciclagem dos profissionais que atuam na imunização
Implementar medidas que incentivem a boa cobertura vacinal
Distribuir medicamentos dos programas de tuberculose e hanseníase
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)
b)
c)
d)
e)

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

Endêmica
Acidental
Congênita
Epidêmica
Hereditária

24. A profilaxia tem por finalidade:
a)
b)
c)
d)
e)

Prevenir a ocorrência de doenças transmissíveis
Procurar debelar doenças que atingem grande grupo de pessoas
Tomar apenas medidas paliativas
Tratar com antibióticos e quimioterápicos grande número de pacientes portadores de doenças transmissíveis
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)
b)
c)

Federal
Distrital
Regional

d)
e)
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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 literatura
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)
b)

Apenas I e II
Apenas I e III

c)
d)

Apenas I, II e III
Apenas II

e)

Apenas III

27. São ideias primárias do texto, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

A escrita domina nossa vida
A comunicação escrita senta-se em trono
A simples expressão gráfica vale mais que todas as evidências
Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência
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)
b)
c)
d)
e)

Está correta por se tratar de sujeitos diferentes, embora separados pelo conectivo “e”.
Está incorreta por se tratar de conjunção aditiva que inibe o uso de vírgulas.
Poderia ser colocada depois da palavra “gráfica” sem alteração gramatical.
Deveria ser colocada depois do “a”
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)
b)
c)
d)
e)

orações assindéticas e subordinadas
orações sindéticas e subordinadas
apenas orações subordinadas
apenas orações assindéticas
orações sindéticas apenas

30. A alternativa que não aponta implícita ou explicitamente a opinião do autor é:
a)
b)
c)
d)
e)

Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência no seio da civilização.
Na engrenagem da sociedade moderna, a comunicação escrita senta-se em trono.
Nossa cultura é basicamente uma cultura de livros.
Numa quase caricatura podemos dizer que o atestado de óbito é mais importante que o cadáver.
Nossas religiões derivam de livros.
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