
INDEC - CONCURSOS PÚBLICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ 

ENFERMEIRO SMS E 
INSTRUÇÕES 

 
 

 
 
01. Este caderno de provas contém 40 questões de múltipla escolha. 

 
02.  Para cada questão existe apenas uma resposta correta. 

 
03.  Leia atentamente a questão no caderno e escolha a alternativa que julgar correta. 

 
04.  Marque as respostas no gabarito conforme instruções constantes no mesmo com caneta (azul ou 

preta). 
 

05.  As respostas a lápis ou rasuras serão consideradas erradas. 
 

06.  Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também. 
 

07.  Não será permitida qualquer espécie de consulta. 
 

08.  Não será fornecido outro caderno de provas, exceto no caso do item 12. 
 

09.  O tempo de duração da prova é aquele anotado na lousa. 
 

10.  Coloque o seu nome, assinatura e o cargo para qual está fazendo o concurso. 
 

11.  Coloque a data da realização do mesmo e o número de sua inscrição. 
 

12. Verifique se a prova contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, falta de                       
questões etc. Encontrando falhas, levante a mão. O fiscal Atenderá você e trocará o seu caderno. 

 

 
NOME: ________________________________________________________________   
 
CARGO: ___________________________________________  INSCR. №:_________ 
 
ASSINATURA:__________________________________ DATA:_____ /_____/_____ 

 
R.G. №: ________________________________  DATA NASC.: ______/_____/_____ 
 
SALA: ______ LOCAL: __________________________________________________ 
 

NÃO ABRA O CADERNO DE PROVAS ANTES DE RECEBER ORDEM PARA FAZÊ-LO 






ENFERMEIRO SMS E 
 

1. Para a realização do exame físico do abdome, qual a ordem correta para a avaliação: 
a)  (    ) Inspeção, palpação, percussão e ausculta   c)  (    ) Inspeção, ausculta, percussão e palpação 
b)  (    ) Palpação, percussão, ausculta e inspeção d)  (    ) Ausculta, inspeção, percussão e palpação 

 
2. As etapas do processo de Enfermagem auxiliam o(a) enfermeiro na tomada de decisões. Sobre Sistematização da 
Assistência de Enfermagem podemos afirmar que: 
a)  (    ) Implementação: Essa fase envolve a execução do plano de cuidado de enfermagem proposta, a implementação 

inclui a execução direta e indireta das prescrições planejadas pela enfermagem satisfazendo assim as 
necessidades de saúde do paciente 

b)  (    ) Evolução: A primeira etapa do processo de enfermagem, permite que a enfermeira determine a resposta às 
prescrições de enfermagem . 

c)  (    ) Planejamento: Antes do diagnóstico de enfermagem ser elaborado começa o componente do planejamento do 
processo de enfermagem. 

d)  (    ) Histórico: Nesta etapa o(a) enfermeiro não precisa criar uma relação de confiança com o paciente pois suas 
informações colhidas na entrevista não são de importância. 

 
3. E correto afirmar que: 
a)  (    ) O profissional de enfermagem deve executar prescrições medicamentosas/terapêuticas ordenadas por qualquer 

profissional da Área da Saúde, por telefone, meios eletrônicos, onde não conste a assinatura dos mesmos. 
b)  (    ) O profissional de saúde é proibido de realizar uma técnica medicamentosa sem prescrição médica, seja qual for 

a situação. 
c)  (    ) Em caso de emergência, o(a) enfermeiro pode atender a prescrição verbal, conforme lei do exercício 

profissional, desde que seja prescrito pelo médico logo que for possível, devendo o fato ser descrito pela 
enfermeira na evolução da enfermagem. 

d)  (    ) O profissional de saúde não pode se recusar a realizar uma prescrição médica, mesmo que ele tenha certeza de 
que esta prescrição não esteja correta. 

 
4. Assinale a alternativa correta: 
a)  (    ) Hipoxia: febre, calafrios e intolerância a glicose 
b)  (    ) Sepse: Sudorese, tremores, taquicardia, palpitação, nervosismo e fome. 
c)  (    ) Hipoglicemia: Sonolência, apatia, desatenção e fadiga. 
d)  (    ) Hiperglicemia: Sede aumentada, turvação visual, fraqueza e cefaléia. 

 
5. Pequena circulação (pulmonar) tem início no __________ através do _____________ é feita a hematose nos pulmões 
e o sangue retorna para o _____________ através das _________________.  
Assinale a alternativa correta: 
a)  (    ) Ventrículo esquerdo – arco aórtico – ventrículo direito – veias cavas. 
b)  (    ) Ventrículo direito – tronco pulmonar – átrio esquerdo – veias cavas. 
c)  (    ) Átrio direito – tronco pulmonar – ventrículo esquerdo – veias pulmonares. 
d)  (    ) Ventrículo direito – arco aórtico – ventrículos esquerdos – veias cavas. 

 
6. A doença de Parkinson apresenta um inicio gradual e os sintomas progridem lentamente durante um curso crônico e 
prolongado. Os três sinais principais são o tremor, rigidez e movimentos anormalmente lentos. Quais são alguns dos 
principais diagnósticos de enfermagem para um paciente acometido com a doença de Parkinson:  
a)  (    ) Mobilidade física comprometida, Constipação, Déficits de autocuidado , Enfrentamento ineficaz, Comunicação 

verbal alterada, Nutrição alterada 
b)  (    ) Integridade da pele prejudicada, Dor aguda, Risco de infecção, Processos de pensamentos alterados, Risco de 

violência dirigido aos outros, Mucosas orais prejudicadas. 
c)  (    ) Limpeza ineficaz de via aérea, Déficit de volume de liquido, Eliminação urinária prejudicada, Incontinência 

intestinal, Risco de lesão, Medo. 
d)  (    ) Enfrentamento individual, Conhecimento deficiente, Déficit de conhecimento, Nutrição alterada, Risco de 

lesão, Dor aguda. 
 

7. A Lei nº 5.905 de 12 de Julho de 1973 dispõe sobre a criação de: 
a)  (    ) Associação Brasileira de Enfermagem 
b)  (    ) Sindicato dos Enfermeiros 
c)  (    ) Conselho Regional de Enfermagem e Conselho Federal de Enfermagem 
d)  (    ) Curso de Licenciatura em Enfermagem 






8. O tétano neonatal, também conhecido como “ mal de sete dias” ou “ tétano umbilical”, é uma doença aguda, grave, 
não transmissível e imunoprevenível, causada pelo Clostridium Tetani, que acomete recém – nascidos, geralmente na 
primeira semana de vida ou nos primeiros 15 dias. No caso de uma gestante vacinada conforme calendário de vacinação 
da Organização Mundial de Saúde na sua ultima gestação que foi há 3 anos, como deve ser o esquema vacinal na gestação 
atual: 
a)  (    ) Não é necessário vacinar. 
b)  (    ) Inicia – se o esquema vacinal o mais precoce possível com três doses, com intervalo de 60 dias ou no mínimo 

30 dias, independente da idade gestacional. 
c)  (    ) Faz o esquema vacinal de 2 doses com intervalo de 30 dias.   
d)  (    ) Uma dose de reforço. 

 
9. Em relação aos direitos do profissional de enfermagem, é incorreto afirmar que: 
a)  (    ) Recusar – se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que 

não ofereçam segurança ao profissional. 
b)  (    ) Participar da prática profissional multi e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade. 
c)  (    ) Formar e participar da comissão de ética da instituição pública ou privada onde trabalha, bem como de 

comissões interdisciplinares. 
d)  (    ) Participar de tratamento sem consentimento do cliente ou representante legal. 

 
10. O exame laboratorial VDRL é realizado para detectar que doença: 
a) (    ) Hepatite C b) (    ) Toxoplasmose c) (    ) Sífilis d) (    ) HIV 

 
11. Relacionado às categorias de aleitamento materno adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) correlacione 
as colunas e assinale a alternativa correta. 
1- Aleitamento materno 
exclusivo 

(  ) a criança recebe leite materno e outros alimentos sólidos, semi-sólidos ou líquidos, 
incluindo leite não humano 

2- Aleitamento materno 
predominante 

(   ) a fonte predominante de nutrição da criança é o leite humano. No entanto a criança pode 
receber água ou bebida a base de água, suco de frutas, solução de sais de fluidos rituais (em 
quantidade limitada). 

3- Aleitamento materno (   ) a criança recebe leite humano(direto da mama ou ordenhado), independente do padrão. 
4- Aleitamento materno 
complementado 

(   ) a criança recebe somente,  leite materno direto do seio ou ordenhado, ou leite humano 
de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo 
vitaminas, suplementos minerais ou medicamentos. 

 
a) (    ) 4, 2, 3 e 1 b) (    ) 1, 2, 3 e 4 c) (    ) 3, 2, 1 e 4 d) (    ) 2, 1, 3 e 4 

 
12. A sensação de “agarramento” ou obstrução da passagem de alimentos pela boca, faringe e estomago é chamada de: 
a) (    ) Cantite b) (    ) Disfagia c) (    ) Afagia d) (    ) Ganglionite 

 
13. A ausculta cardíaca é realizada em pontos do tórax nos quais é captado o ruído das valvas, esses pontos são 
chamados de focos de ausculta, que são: Foco Mitral, Foco Tricúspide, Foco Aórtico e Foco Pulmonar. Em relação ao 
Foco Tricúspide em que lugar ele se localiza: 
a)  (    ) No 2º espaço intercostal a direita 
b)  (    ) No cruzamento do 5º espaço intercostal esquerdo com alinha hemiclavicular 
c)  (    ) No 2º espaço intercostal a esquerda 
d)  (    ) Na base do apêndice xifóide 

 
14. Qual o tipo de liderança que atua desenvolvendo as habilidades e capacidades de sua equipe, valorizando qualidade 
do trabalho e não só os resultados quantitativos: 
a) (    ) Articuladora b) (    ) Democrática c) (    ) Ditador d) (    ) Autocrática 

 
15. Relacionado a  lei nº 8080 de 19 de Setembro de 1990  podemos afirmar que: 
a)  (    ) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 

dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
b)  (    ) 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 e dá outras providências. 
c)  (    ) Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências. 
d)  (    ) Altera a redação do parágrafo único do art. 23 da Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. 
 






16. Não é competência da Comitê de Controle de Infecção Hospitalar ( CCIH ) de cada hospital: 
a)  (    ) Implantar um sistema de Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares. 
b)  (    ) Adequar, implementar e supervisionaras normas e rotinas técnico - -operacionais, bisando à prevenção e 

controle das infecções hospitalares. 
c)  (    ) Realizar investigação epidemiológica de casos e surtos, sempre que indicado, e implantar medidas imediatas de 

controle.   
d)  (    ) Supervisionar e controlar as faltas dos profissionais de enfermagem, para que não haja problema na escala 

diária. 
 

17. Ao realizar um hemograma completo, é detectado leucócitos aumentados, o que pode significar: 
a) (    ) Hipoglicemia b) (    ) Diabetes c) (    ) Infecção d) (    ) Hipertensão 

 
18. Não é doença de notificação compulsória:  
a)  (    ) Esclerose Sistêmica c)  (    ) Dengue 
b)  (    ) Hanseníase d)  (    ) Eventos adversos pós – vacinação 

 
19. A atenção em planejamento familiar contribui para a redução da mortalidade materna infantil, pois: 
I. Diminui o numero de gestações não desejadas e de abortamentos provocados;  
II. Diminui o numero de cesáreas realizadas para fazer a ligadura tubária; 
III. Diminui o numero de ligaduras tubárias por falta de opção e de acesso a outros métodos anticoncepcionais; 
IV. Aumenta o intervalo entre as gestações, contribuindo para diminuir a freqüência de bebês de baixo peso e para que os 
bebês sejam adequadamente amamentados; 
V. Possibilita a prevenção e/ou postergação de gravidez em mulheres adolescentes ou com patologias crônicas, tais 
como diabetes, cardiopatias, hipertensão, portadoras de HIV, entre outras. 
Assinale a alternativa correta: 
a)  (    ) Apenas I, III e IV estão corretas. c)  (    ) Apenas III, IV e V estão corretas. 
b)  (    ) I, II, III, IV e V estão corretas. d)  (    ) Apenas I, II e IV estão corretas. 

 
20. São efeitos colaterais do Paracetamol: 
a)  (    ) Hepatite medicamentosa c)  (    ) Esterilidade 
b)  (    ) Queda de cabelo d)  (    ) Alteração do ciclo menstrual. 

 
21. Na primeira consulta de pré – natal, a avaliação nutricional da gestante com base em seupeso e sua estatura permite 
conhecer seu estado nutricional atual e subsidia a previsão de ganhode peso atpe o fim da gestação. Como é a formula 
para calculado o Índice de Massa Corpórea ( IMC ).  
a)  (    ) (x – a)2 + (y – b) c)  (    ) a² + 2.a.b + b² 
b)  (    ) Peso ( Kg) 

 Altura2 
d)  (    ) V + F = A + 2 

 
22. Qual o objetivo da prova do laço: 
a)  (    ) Reduzir a incidência de febre. c)  (    ) Detectar fragilidade capilar. 
b)  (    ) Monitorar a incidência de diarréia. d)  (    ) Impedir a transmissão para humanos. 

 
23. Paciente da entrada na Unidade com queixa de dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, hipotensão 
postural, hipertensão arterial, Hepatomegalia dolorosa, hemorragias importantes, extremidades frias, Agitação e/ou 
letargia, diminuição da diurese, hipotermia e desconforto respiratório: Esses são sintomas de que doença: 
a)  (    ) Dengue hemorrágica c)  (    ) Doença de chagas 
b)  (    ) Difteria d)  (    ) Febre amarela 

 
24. O diagnóstico da infecção pelo HIV no Brasil pode ser feito por meio da realização de ensaios denominados Elisa, no 
caso de gestantes este teste deve ser oferecido no primeiro trimestre da gestação ou início do pré - natal: Sendo assim é 
incorreto afirmar que: 
a)  (    ) O aparecimento de anticorpos detectáveis por testes sorológicos ocorre num período de 6 a 12 semanas após a 

infecção inicial, sendo este intervalo denominado janela imunológica. 
b)  (    ) No período da janela imunológica as provas sorológicas não podem ser consideradas falso – negativas, porém 

há elevada viremia com maior risco de transmissão do HIV ao feto. 
c)  (    ) Tendo o diagnóstico de infecção pelo HIV estabelecido, deve ser solicitado contagem de linfócito T CD4+ e 

carga viral da gestante. 
d)  (    ) Quando a gestante chega tardiamente ao pré – natal (3º trimestre), estará indicado o uso de teste rápido para a 

detecção de anticorpos anti – HIV. 






25. De acordo com o calendário de imunização, a vacina contra Sarampo é realizada a partir de qual idade, e qual sua via 
de aplicação:  
a)  (    ) Aos 12 meses, sua via de aplicação IM c)  (    ) Aos 15 meses, sua via de aplicação IM 
b)  (    ) Aos 9 meses, sua via de aplicação subcutânea d)  (    ) Aos 12 meses, sua via de aplicação é subcutânea 

 
26. O envelhecimento ativo e saudável consiste na busca pela qualidade de vida por meio da alimentação adequada e 
balanceada, prática regular de exercícios físicos, convivência social estimulante, busca de atividades prazerosas e/ou que 
atenuem o estresse, redução dos danos decorrentes do consumo de álcool e tabaco e diminuição significativa da auto-
medicação. Um idoso saudável tem sua autonomia preservada, tanto a independência física, como a psíquica, para que 
isso aconteça: 
I. Utilização dos protocolos próprios para situações comuns entre os idosos, tais como riscos de queda, alterações do 
humor e perdas cognitivas;  
II. Prevenção de perdas dentárias e de outras afecções da cavidade bucal;  
III. Prevenção de deficiências nutricionais;  
IV. Avaliação das capacidades e habilidades funcionais no ambiente domiciliar, fazendo com que o idoso veja que não 
pode ser independente e autônomo;  
V. Prevenção do isolamento social, com a criação ou uso de oportunidades sociais, como clubes, grupos de convivência, 
associação de aposentados.  
Assinale a alternativa correta: 
a)  (    ) Apenas I, II, III E V estão corretas. c)  (    ) Apenas II, IV e V estão corretas. 
b)  (    ) I, II, III, IV e V estão corretas. d)  (    ) Apenas IV esta correta. 

 
27. Doença sexualmente transmissível, é causada por uma alteração na flora vaginal normal, com diminuição na 
concentração de lactobacilos, os sintomas dessa doença são: corrimento vaginal, geralmente de cor amarela, branca ou 
cinza, que apresenta odor desagradável. Algumas mulheres o descrevem como “um odor forte com cheiro de peixe” que 
aparece, principalmente, após uma relação sexual e durante o período da menstruação. Pode gerar ardência ao urinar e/ou 
coceira no exterior da vagina porém, algumas mulheres podem não apresentar sintoma algum. Assinale a doença correta 
que esta associada com estes sintomas: 
a)  (    ) HIV c)  (    ) Vaginose Bacteriana 
b)  (    ) Donovanose d)  (    ) Gonorréia 

 
28. Qual a posição correta que o cliente deve estar para realização da técnica de Sondagem nasoenteral:  
a)  (    ) Posição de Litotomia c)  (    ) Posição de Trendelemburg 
b)  (    ) Posição de Simis d)  (    ) Posição de Fowler 

 
29. O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de 
governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:  
I. A Conferência de Saúde 
II. O Conselho de Saúde 
III. As Secretárias de Saúde  
Assinale a alternativa correta 
a)  (    ) Apenas I esta correta. c)  (    ) Apenas III esta correta. 
b)  (    ) Apenas II esta correta. d)  (    ) Apenas I e II estão corretas. 

 
30. Qual a lei 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 de saúde, e dá outras providências. 
a)  (    ) NOAS c)  (    ) Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990 
b)  (    ) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 d)  (    ) Pacto pela vida 

 
31. O prazo para o repasse , sem  juros de mora, à Associação de Servidores e ou Sindicatos dos Servidores Municipais 
de Sumaré é de 
a) (    ) 15  dias. b) (    ) 7 dias. c) (    ) 5 dias. d) (    ) 10 dias. 

 
32. Um servidor aposentado ou pensionista por outro regime previdenciário que não o municipal 
a)  (    ) será assegurada uma complementação  de aposentadoria proporcional ao tempo de serviço prestado para a 

municipalidade. 
b)  (    ) será assegurada aposentadoria com os vencimentos integrais, independente de complementação da 

municipalidade. 
c)  (    ) será assegurada uma complementação de aposentadoria integral ao tempo de serviço prestado para a 

municipalidade. 
d)  (    ) não terá direito à complementação de aposentadoria, independente do tempo prestado para a municipalidade. 






33. Ao servidor público será garantida a transferência para locais ou atividades compatíveis com a situação sem perda de 
nenhuma espécie quando 
a)  (    ) solicitar através de requerimento ao Departamento Pessoal,  houver vaga no departamento pretendido e 

apresentar aptidão para o cargo. 
b)  (    ) através de laudo médico atestando sua incapacidade de trabalho ao qual foi nomeado. 
c)  (    ) reduzir sua capacidade de trabalho em decorrência de acidente ou doença no trabalho. 
d)  (    ) reduzir sua capacidade de trabalho. 

 
34. Ao servidor público municipal é assegurado: 
I. o direito de greve, nos termos da Lei complementar Federal; 
II. a liberdade de filiação político - partidária. 
III. vale transporte; 
IV. a contagem recíproca de tempo de serviço público e privado concomitante para fins de aposentadoria; 
V. a participação na gerência de fundos e entidades para as quais contribui, após a regularização em lei. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
a) (    ) I, II, III,  IV e V b) (    ) I, II, III, V c) (    ) II, III  e IV d) (    ) I, III e V 

 
35. Flávia, servidora pública municipal, adotou uma criança de quinze meses de idade, e requereu licença especial de 
adoção. De acordo com o artigo 194, do Estatuto dos Funcionários Públicos de Sumaré, a servidora 
a)  (    ) terá direito à licença especial sem prejuízo do emprego mas com prejuízo do salário. 
b)  (    ) não terá direito à licença especial. 
c)  (    ) terá direito à licença especial, a partir do momento da adoção, sem prejuízo do emprego e do salário. 
d)  (    ) terá direito à licença especial, a partir do momento da adoção, com prejuízo do emprego e do salário. 

 
36. É dever do poder público assegurar a saúde de todos os munícipes, exceto: 
a)  (    ) políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do individuo e da 

coletividade e a redução do risco de doenças e outros agravos. 
b)  (    ) acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Município às ações e serviços de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, sem qualquer discriminação. 
c)  (    ) respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental. 
d)  (    ) cobrar ao usuário pela prestação de serviços de assistência saúde. 

 
37. As ações de serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao município: 
a)  (    ) lazer e diversão para a população. c)  (    ) saúde da criança, e do adolescente. 
b)  (    ) saúde do idoso. d)  (    ) saúde dos portadores de deficiência. 

 
38. Compete ao poder público municipal, as seguintes atribuições, relativas à acidentes de trabalhos, e doenças 
profissional: 
a)  (    ) dispensar o trabalhador que apresente problemas que dificultem o andamento do seu trabalho. 
b)  (    ) exigir que o trabalhador esteja cumprindo as obrigações, mesmo com atestado médico. 
c)  (    ) omitir informações rotineiras e de vigilância epidemiológica e de doenças profissionais. 
d)  (    ) organizar, planejar, e executar ações de assistência médica de trabalho no âmbito municipal. 

 
39. Assinale a opção que  corresponda a ação de relevância pública cabendo ao município dispor nos termos da Lei. 
Assinale a alternativa correta: 
1- Saneamento básico 
2- Aconselhamento genético 
3- Imunização 
4- Saúde do Idoso 
a)  (    ) Somente a 1 esta correta c)  (    ) As questões 1 e 4 estão corretas 
b)  (    ) As questões 1 e 2 estão corretas d)  (    ) Todas as alternativas estão corretas 

 
40. A criação de programas de prevenção de deficiências são do âmbito. Exceto: 
a) (    ) Social b) (    ) Municipal c) (    ) Estadual d) (    ) Familiar 

 







