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               Cargo: Enfermeiro (a)

CONCURSO PÚBLICO 01/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
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. Ao administrar antibióticos, alguns cuidados devem ser seguidos, são eles:

I. Na administração via oral deve ser oferecido leite para ser ingerido, exceto as tetraciclinas.
II. Se o paciente não estiver com restrição hídrica, deve-se estimular a hidratação oral, pois a grande maioria dos

antibióticos é excretada pelos rins.
III. As penicilinas não cristalizadas devem ser administradas por via endovenosa, com agulhas de calibre maior para

evitar que estas ocluam durante a aplicação.
IV. Na administração por via endovenosa, deve-se estar atento para diluição correta e o tempo de infusão.

Está (ao) correta(s):
a) I e II
b) II e III

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

e) I, II e IV

2. Numere a coluna da esquerda com a direita, acerca dos cuidados com cliente portador de pneumonia bacteriana.

1-Monitorar sinais vitais
2-Estimular ingesta hídrica
3-Encorajar paciente a mudar de posição com freqüência e

realizar exercícios respiratórios
4-Monitorar a administração de oxigênio

(12) promove o movimento de secreções nos pulmões e evita
o seu acúmulo.

(12) avalia a dispnéia e a inquietação
(12) detecta precocemente alterações que podem gerar

complicações
(12) liquefaz as secreções, servindo como expectorante

eficaz

A seqüência correta é:
a) 2,3,1,4
b) 3,1,4,2

c) 2,1,3,4
d) 3,4,1,2

e) 3,4,2,1

3. São medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde, na profilaxia da transmissão vertical do HIV:

I. Evitar a permanência de parturientes soropositivas com bolsa rota por mais de 4 horas ou em trabalho de parto prolongado.
II. Promover a captação em maternidade de gestantes não avaliadas no pré-natal para realização do teste rápido anti-HIV.

III. Substituir o aleitamento materno por leite artificial ou leite humano pasteurizado em situações de soropositividade.
IV. Detectar as soropositivas via realização universal do teste anti-HIV no pré-natal, de preferência após a 14º semana de

gravidez, com consentimento da gestante.

São verdadeiras apenas:
a) II, III e IV
b) I e III
c) I, II e III
d) II e IV
e) I, II, III e IV

4. Acerca da doença mental, considere as assertivas e marque a alternativa correta.

I. O transtorno mental é multicausal e pode ser provocado por fatores orgânicos, incluindo tóxicos, fatores psicológicos ou
combinação de ambos.

II. A demência pode ser definida como uma deterioração crônica, reversível, das capacidades intelectuais, devido a uma
doença orgânica do cérebro que tenha desenvolvido alterações estruturais e morte de neurônios.

III. Na fase de mania, o paciente mostra-se eufórico, otimista e extremamente rápido, mental e fisicamente.
IV. Na depressão, os sintomas agravam-se pela manhã e melhoram no decorrer do dia.

a) Somente a afirmativa I é verdadeira
b) Apenas I e II são verdadeiras
c) Apenas I, II e III são verdadeiras

d) Apenas I, III e IV são verdadeiras
e) Apenas II, III e IV são verdadeiras

5. José, 30 anos, vítima de acidente ocorrido com frasco de álcool, sofreu queimaduras de 1º e 2 º grau no tórax e abdômen
anterior, no membro superior direito e nos membros inferiores. De acordo com a regra dos nove, a superfície afetada foi de
aproximadamente:

a) 36%
b) 45 %
c) 54 %

d) 63 %
e) 72 %

6. Havendo deiscência de sutura com evisceração, o enfermeiro deve:

a) Tentar o retorno das vísceras para a cavidade aproximando as bordas da incisão com auxílio de esparadrapo.
b) Cobrir as vísceras com gaze ou compressas estéreis, umedecidas em soro fisiológico, enfaixando o abdômen

suavemente.
c) Imobilizar o paciente no leito, orientando-o para evitar pressão do abdômen.
d) Colocar o paciente em posição de Trendelenburg e cobrir as vísceras com lençol.
e) Recolocar as vísceras para dentro da cavidade e fazer curativo compressivo.
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7. São instrumentos hemostáticos:

a) Bisturi, tesoura e Balfour
b) Farabeuf, tesoura e Balfour
c) Pinça Kelly, Kocher e de Allis

d) Farabeuf, dente de gato e Balfour
e) Farabeuf, Balfour e afastador

8. Em uma situação de emergência, as principais manobras realizadas pelo enfermeiro para se estancar uma hemorragia em
membro inferior são:

a) Sutura e torniquete
b) Elevação do membro e torniquete
c) Elevação do membro e compressão direta da lesão

d) Compressão arterial antes da lesão e elevação do
membro

e) Compressão direta da lesão e torniquete

9. Quanto à lavagem das mãos como medida de controle de infecção hospitalar,  é correto afirmar:

a) Tem pouca ação como medida isolada
b) Torna-se dispensável quando se utiliza luvas como medida de precaução padrão.
c) É recomendada antes e após todo contato com o paciente e entre dois procedimentos realizados no mesmo paciente
d) É dispensável na prevenção e controle das infecções transmitidas por gotículas
e) Quando realizada com anti-sépticos pode substituir o uso de luvas nas situações em que o profissional apresente

alergia ao látex

10. Ao avaliar um paciente vítima de envenenamento, o enfermeiro deve observar:

a) vômitos, sialorréia e evidência de lesões pancreáticas
b) oligúria, disúria, hematúria, dor intensa, ardor na boca e na faringe
c) dor ao deglutir, dificuldade de deglutição e artrite
d) câimbras abdominais, sialorréia e infecção retal
e) debilidade muscular, dor articular em membros inferiores e urticária

11. Sobre o crescimento e desenvolvimento de uma criança normal, analise as alternativas e marque a incorreta.

a) No primeiro ano de vida, a criança saudável cresce em média 25 cm.
b) Os reflexos primitivos dependem da mielinização.
c) Dos 2 aos 8 anos de idade, o ganho corporal médio é de, aproximadamente 2kg a 2,5 kg por ano.
d) Ao nascer, a fontanela posterior usualmente se encontra fechada e a anterior se fecha por volta dos 10 meses
e) O recém-nascido a termo e saudável perde, aproximadamente, 10% do peso corporal nos primeiros dias de vida.

12. Em caso de violência sexual, a profilaxia do HIV com uso de anti-retrovirais, deve ser iniciada no limite máximo, após o
ato da violência, de até:

a) 12 hs
b) 24 hs

c) 48 hs
d) 72 hs

e) 96 hs

13. Quais os efeitos indesejáveis no procedimento de uma amniotomia precoce durante o trabalho de parto:

a) Sofrimento fetal confirmado
b) Placenta prévia
c) Bossa serossanguínea, desaceleração da FCF (freqüência cardíaca fetal)
d) Polidrâmnio
e) Hipertensão arterial grave

14. Ao Sr. Amaro foi prescrito 120 mg de Aminofilina diluída em 50 ml de soro glicosado a 5%. O hospital só dispõe de
ampolas com 10 ml de Aminofilina a 2,4%. A quantidade de mililitros de Aminofilina a 2,4 % que se deve administrar é:

a) 10
b) 12

c) 1,2
d) 2,4

e) 5

15. A indicação para oximetria de pulso durante a assistência de enfermagem está indicada para:

I. Monitorização de rotina em procedimentos cirúrgicos, anestésicos ou diagnósticos.
II. Monitorização ventilatório

III. Desmame do uso de suplementação de oxigênio ou ventilação mecânica
IV. Insuficiência respiratória crônica
V. Transporte de pacientes graves.

Assinale a alternativa correta:
a) Apenas I, II e III estão corretas
b) Apenas III e V estão corretas
c) Apenas IV e V estão corretas

d) Apenas a III está falsa
e) todas estão corretas
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16. Paciente MJS, 26 anos, está no 2º DI em UTI por trauma crânio encefálico (TCE) com fratura de base de crânio. Evolui
sedado e sem respostas a estímulos, com saída de líquor pelas narinas. Evolui com hematoma periorbital importante. Com
monitorização da pressão intracraniana (PIC) que mantém-se elevada.Com base no caso acima avalie as afirmações
abaixo:

I. A sedação ocorre para que diminua o metabolismo cerebral e consequentemente o edema ocasionado pelo trauma
II. Dois cuidados importantes para o paciente com elevação da PIC são: intercalar procedimento de enfermagem e

manter decúbito 30º / 45º
III. A avaliação das pupilas periodicamente é um cuidado importante e a anisocoria indica uma emergência.

Assinale a alternativa correta

a) Todas estão incorretas
b) Apenas I e II estão corretas
c) Apenas II e III estão corretas

d) Apenas a I está correta
e) Todas estão corretas

17. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), composta por membros consultores e executores, deve existir em
todo hospital. Assinale quais dos serviços abaixo são representados pelos membros consultores.

a) Serviço médico,serviço de enfermagem,serviço de farmácia,central de material esterilizado,administração e
superintendência hospitalar.

b) Serviço médico, serviço de enfermagem, serviço de lavanderia, laboratório de microbiologia, central de material
esterilizado.

c) Serviço médico, serviço de enfermagem, serviço de farmácia, laboratório de microbiologia e administração.
d) Serviço de enfermagem, patologistas, laboratório de microbiologia e central de material esterilizado.
e) Serviço médico, serviço de enfermagem, central de material esterilizado, laboratório de análises clínicas e

superintendência hospitalar.

18. O enfermeiro ao realizar os cuidados à puérpera, controlando pulso e pressão arterial, comprimindo o útero para expulsar
coágulos e avaliando o globo uterino, tem como finalidade a detecção precoce de:

a) involução uterina
b) toxemia pós-parto

c) infecção puerperal
d) perfuração uterina

e) hemorragia pós-parto

19. O fator que favorece a diminuição da resistência de uma ferida à infecção é:

a) Hemostasia com cautério
b) Uso de solução fisiológica
c) Utilização de sutura absorvível

d) Infiltração com anestésico local
e) Presença de tecido desvitalizado.

20. Foi prescrito ao paciente um enema com solução glicerinada a 5 %, com a finalidade de aliviar a constipação intestinal
que o mesmo vem apresentando. São cuidados que devem ser realizados no procedimento do enema:

I. Preparar a solução que deve estar prescrita pelo médico, aquecer a solução a uma temperatura de 40,6 centígrados
testando a mesma com o uso do termômetro ou derramando uma quantidade de solução sobre o punho ou dorso da
mão e, se for suportável, pode-se infundir lentamente no paciente.

II. Orientar o paciente sobre a finalidade do enema, a importância de reter a solução o maior tempo possível, ou pelo
tempo que estiver prescrito. Introduzir no reto 10 centímetros em adultos; para crianças de  4 a 10 anos introduzir 8
centímetros; para crianças de 2 a 4 anos introduzir 5 centímetros e em lactente por aproximadamente 2,5 centímetros.

III. Preparar a solução que deve estar prescrita pelo médico, não é necessário aquecer a solução, por isso deve-se
infundir rapidamente para que o efeito seja satisfatório. Com relação à introdução do tubo no reto, não há necessidade
de medidas, no caso de adultos e crianças de 4 a 10 anos, pois as diferenças são pequenas, porém, nos lactentes
deve-se introduzir aproximadamente 4 centímetros.

IV. Orientar ou posicionar o paciente na cama, preferencialmente sobre o lado esquerdo com o joelho flexionado, pois
esta posição ajuda a solução do enema fluir para o cólon.

Estão corretas:
a) I e II
b) II e III
c) III e IV

d) I, II e IV
e) II, III e IV

21. A Lei n. 8080, de 19 de setembro de 1990 dispõe que:

a) a gestante tem direito à licença com duração de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário.
b) todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da

Constituição.
c) o profissional de saúde deve respeitar a vida, a dignidade e os direitos da pessoa humana, em todo seu ciclo vital.
d) a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno

exercício.
e) toda prática ou atividades em saúde somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas em

seus respectivos Conselhos.
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22. Analise as assertivas acerca do SUS, associando os parênteses, em seguida marque a alternativa correta.

I. É universal
II. É integral

III. É descentralizado
IV. É regionalizado e hierarquizado
V. Deve ser eficaz e eficiente

(12) deve prestar serviços de qualidade e apresentar soluções quando as pessoas o procuram ou quando houver um problema
de saúde coletiva.
(12) porque deve atender a todos, sem distinção, de acordo com suas necessidades; e sem cobrar nada, sem levar em conta o
poder aquisitivo ou se a pessoa contribui ou não com a Previdência Social.
(12) os serviços de saúde devem estar dispostos de maneira regionalizada, pois nem todos os municípios conseguem atender
todas as demandas e todo tipo de problemas de saúde.
(12) todas as ações e serviços que atendem a população de um município devem ser municipais; as que servem e alcançam
vários municípios devem ser estaduais e aquelas que são dirigidas a todo o território nacional devem ser federais
(12) a saúde da pessoa não pode ser dividida e sim, deve ser tratada como um todo. Isso quer dizer que as ações de saúde
devem estar voltadas, ao mesmo tempo, para o indivíduo e para a comunidade, para prevenção e para o tratamento, sempre
respeitando a dignidade humana.

A sequência correta é:

a) V, I, IV, III, II b) III, V, I, IV, II c) I, V, IV, II, III d) IV, V, II, I, III e) V, I, III, II, IV

23. Em relação aos Pactos-Portaria MS n. 399/2006, assinale a alternativa incorreta:

a) O Pacto em Defesa do SUS é a reafirmação da fidelidade de todos os entes com o Sistema Público de Saúde que
garante a equidade e o acesso universal ao sistema.

b) O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos sanitários, que deverão expressar uma prioridade
inequívoca dos três entes federativos, com definição das responsabilidades de cada um.

c) O Pacto de Gestão estabelece as responsabilidades claras de cada ente federativo de forma a diminuir as competências
concorrentes.

d) A re-politização do SUS e seus princípios basilares são importantes macro-prioridades do Pacto em Defesa do SUS.
e) O Pacto pela Saúde é o estabelecimento dos indicadores básicos de Saúde a serem cumpridos pelos Gestores.

24. Acerca das Políticas Públicas de Saúde, leia e julgue as assertivas em C para certo ou E para errado.

(12) O SUS foi constitucionalmente criado em 1986 por decreto presidencial
(12) A criação do SUS resultou das intensas lutas sociais que se desenvolveram nos anos 70 e 80 e culminaram na VIII
Conferência Nacional de Saúde em 1986
(12) Para assegurar o caráter público do SUS, seu aporte jurídico é fundamentado na concepção de saúde como direito de
cidadania
(12) A fim de realizar o princípio da equidade,o aporte jurídico do SUS defende a universalização apenas da atenção básica
através do PACS e do PSF
(12) Enquanto  Política Pública o cumprimento constitucional do direito à saúde exige ações intersetoriais como está
preconizado na NOB-96

A seqüência que preenche corretamente os parênteses é:

a) E, C, C, C, E
b) C, C, C, E, E
c) E, C, C, E, C
d) E, E, E, C, C
e) C, E, C, E, C

25. A educação em saúde tem como principais objetivos:

I- Conscientizar as pessoas para valorização da saúde
II- Incentivar as pessoas a serem protagonistas do seu cuidado, ou seja, cuidar de sua saúde com seus esforços e ações,
exercendo sua cidadania.
III-Desestimular a utilização dos serviços de saúde disponíveis na sociedade, pois já se encontram com uma demanda
esgotada de clientes.
IV- Desenvolver a promoção à saúde, promovendo o aprender sobre os cuidados ou práticas mais saudáveis de saúde.
V- Orientar sobre hábitos saudáveis de vida em detrimento de sua cultura ou crenças.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas corretas:
a) Apenas II, IV e V
b) Apenas II, III e V
c) Apenas I, III e IV
d) Apenas I, II e V
e) Apenas I, II e IV
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TEXTO

Qual é o idioma mais falado do mundo?

Como língua materna, é o mandarim. Como segunda língua, o inglês

O mandarim é o idioma mais falado do mundo quando considerados apenas os falantes que têm essa língua como materna. "O
mandarim é o mais falado por causa da grande população que existe na China", diz Vivian Cristina Rio, linguista e consultora
do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Educação Continuada (CPDEC).
Já no que diz respeito à segunda língua, ou língua estrangeira, mais popular, não há idioma mais falado que o inglês. E se
engana quem pensa que ele está perdendo a força para o espanhol, por exemplo. “O inglês está cada vez mais forte e isso vai
se perpetuar ainda durante muitos anos”, explica. Para a linguista, isso acontece porque os Estados Unidos - apesar da
recente crise mundial - ainda dominam mundialmente a economia.
Mesmo com o Ano da França no Brasil, Vivian diz que são poucas as pessoas que querem aprender francês, idioma que
dominou antes do inglês. “Como a França não tem mais domínio econômico mundial, o francês foi deixado de lado, pois a
escolha de uma língua estrangeira está muito associada à cultura e ao poder”, afirma.
Por esse mesmo motivo é que o “esperanto”, idioma criado artificialmente, não ficou tão popular como seus adeptos
esperavam. “As línguas se desenvolvem com uma sociedade, uma cultura e um país. Não adianta injetar um idioma depois
que uma cultura já está determinada, pois as pessoas, inconscientemente, rejeitam essa artificialidade”, diz Vivian.
Não se pode esquecer também a importância do idioma espanhol, tanto como língua estrangeira ou materna. “Hoje ele já
ocupa o terceiro ou quarto posto na lista dos mais falados, seja como língua materna ou estrangeira”, conta Vivian.
http://revistaescola.abril.com.br/geografia/fundamentos/qual-idioma-mais-falado-mundo-mandarim-ingles-497578.shtml

26. Ao ler o texto I, podemos afirmar como verdadeiro:

I. Há relativa classificação quando se trata do idioma mais falado do mundo.
II. Considerando os falantes nativos, a China, que é o país mais populoso, possui o idioma mais falado.
III. O idioma mais falado pertence ao maior país do mundo, que tem o maior número de pessoas.

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

27. Analise as assertivas abaixo:

I. Em “Para a linguista, isso acontece porque os Estados Unidos” a palavra destacada refere-se ao fato do inglês está cada
vez mais forte.
II. Em “Por esse mesmo motivo é que o “esperanto”...” temos um conectivo inicial que nos remete ao parágrafo anterior.
III. Em “Hoje ele já ocupa o terceiro ou quarto posto na lista dos mais falados” o pronome pessoal faz referência a uma
palavra anterior: Inglês.

Está (ão) incorreta (s):

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

28. Analisando o uso dos conectivos no texto, podemos perceber:

I. Em “Já no que diz respeito à segunda língua”, o conectivo inicial aponta outro ponto de vista, pressupondo que um
aspecto diferente foi abordado anteriormente..
II. Em “Mesmo com o Ano da França no Brasil” temos um conectivo que expressa relação semântica de concessão.
III. Em “Não se pode esquecer também...”o conectivo destacado é aditivo por expressar uma relação de soma com o
argumento anterior.

Está (ão) correta (s):

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

29. O gênero textual  e as suas características, permitem-nos afirmar que a função predominante nesse texto I é:

a) Fática
b) Referencial

c) Conativa
d) Metalinguística

e) Expressiva

30. Analise as assertivas:

I. Em “ Já no que diz respeito à segunda...” temos uma crase facultativa que seria proibida se a palavra seguinte fosse
“fase”.
II. Em “apenas os falantes que têm essa língua” o verbo está acentuado por está no plural. O mesmo não acontece em “ os
alunos tem sonhos ocultos”.
III. Em “por causa da grande população que existe na China” o verbo existir é impessoal e não poderia ser colocado no plural.

Está (ão) incorreta (s):

a) Apenas I e II
b) I, II e III

c) Apenas II e III
d) Apenas III

e) Apenas I




http://revistaescola.abril.com.br/geografia/fundamentos/qual-idioma-mais-falado-mundo-mandarim-ingles-497578.shtml



