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PORTUGUÊS

01 – Observe a tira cômica e marque a alternativa correta:

A) os clientes estão aborrecidos por causa da demora;
B) eles querem o mesmo desconto, mas não vão tê-lo;
C) o barbeiro dá desconto somente a cabeludos;
D) o garoto na cadeira do barbeiro é seu filho, por isso tem

desconto;
E) o garoto na cadeira do barbeiro é muito jovem, por isso tem

desconto.

02 – O pronome “ele” na tira cômica se refere a:

A) o barbeiro;
B) Cebolinha;
C) o rapaz com bigode;
D) o rapaz com corrente no pescoço;
E) o rapaz com cabelo moicano.

Observe a charge abaixo:
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03 – Observando o princípio da intertextualidade, os
fantasminhas da charge acima levarão o ancião para conhecer
seu:

A) presente, passado e futuro;
B) somente o presente e o futuro;
C) apenas o futuro;
D) apenas o passado;
E) o passado e o presente.

04 – Pelo que podemos perceber nessa charge:

A) o ancião viveu a realidade ATARI dos anos 80;
B) o ancião gostava de brincar com os vídeos jogos da ATARI;
C) o ancião não conheceu a realidade virtual dos vídeo jogos

ATARI dos anos 80;
D) os fantasminhas não se conformam por não mais existirem;
E) os fantasminhas querem somente amendrontar o ancião.

05 – Essa versão atualizada em forma de charge do conto de
Dickens brinca com vídeo jogo chamado Pac-Man. A intenção
dos fantasminhas do Pac-Man nessa versão é justamente:

A) retomar o conto de Dickens, espalhando as boas novas do
natal cristão;

B) revalidar os anos 80 como sendo um dos anos mais
rememoráveis para os adultos de hoje;

C) lembrar de como eram atrasados os vídeos jogos do passado;
D) relembrar aos mais velhos como a juventude muda no mundo;
E) fazer o natal daquele ancião parecer mais agradável hoje que

nos anos 80.

06 – Na frase dos fantasminhas “... e viemos levá-lo para
conhecer os anos 80”. O termo destacado tem um tom mais
aproximado da:

A) adição;
B) conclusão;
C) finalidade;
D) causa;
E) adversidade.

07 – Na frase do ancião “vocês vão me levar para conhecer
meu passado, presente e futuro”, o termo em destaque tem
valor de:

A) finalidade;
B) causa;
C) adversidade;
D) conclusão;
E) adição.

08 – No texto, a expressão verbal “Errou!” retoma
anaforicamente o termo:

A) tu;
B) vós;
C) o ancião;
D) o senhor;
E) ele.
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09 – Na charge que segue podemos perceber a ironia do homem
como sendo:
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A) uma crítica à má economia pela qual passa o país na
atualidade;

B) uma ação ufanista em relação à verdadeira árvore de natal
brasileira;

C) uma ação fanática em relação a sua devoção pelo seu time de
futebol;

D) à falta de dinheiro para se comprar um pinheiro;
E) uma implicância com sua mulher que fazia questão pelo

pinheiro.

10 – Na fala da mulher, o termo “isso” refere-se anaforicamente,
porém de forma extra textual a:

A) pinheiro;
B) árvore;
C) o palmeiras;
D) palmeira;
E) o natal.

CONHECIMENTOS GERAIS

11 – Sabemos que os poderes legislativo, executivo e judiciário
em um estado representam a harmonia do exercício da cidadania.
Neste contexto, torna-se de fundamental importância às pessoas
terem conhecimento de seus membros, como forma de
acompanhamento de tudo que acontece no estado. Entre os
nomes citados abaixo, assinale a alternativa que apresenta o
presidente da Assembléia Legislativa do estado de Alagoas:

A) Sergio Toledo
B) Marcelo Victor
C) Ricardo Nezinho
D) Fernando Toledo
E) Jota Cavalcanti

12 – Sabe-se que a capital Maceió, conta hoje com
aproximadamente 936.000 habitantes, sem contabilizar os
municípios próximos que fazem . Levando-se em consideração
os parte da região metropolitana. Dentre os municípios

metropolitanos de Maceió abaixo relacionados, assinale o
ÚNICO que não faz parte desta conurbação.

A) Paripueira
B) Coqueiro Seco
C) Maribondo
D) Rio Largo
E) Santa Luzia do Norte

13 – É sabido que 2010 é ano de eleição. Neste aspecto, todas
as alternativas abaixo apresentam cargos eletivos que estarão
em disputa, EXCETO :

A) Governador
B) Prefeito
C) Deputado Estadual
D) Senador
E) Presidente

14 – Dentre os artistas musicais famosos abaixo citados,
assinale o que representa o estado alagoano por nascimento.

A) Ivete Sangalo
B) Fagner
C) Elba Ramalho
D) Dominguinhos
E) Djavan

15 – No Brasil, a predominância religiosa existente no Século
XXI corresponde a(o):

A) sincretismo
B) islamismo
C) judaismo
D) catolicismo
E) protestantismo

16 – No brasão do município de Estrela de Alagoas tem-se uns
ramalhetes verdes que simbolizam a agricultura típica da região
representado por:

I. algodão
II. cana-de-açúcar
III. coco
IV. palma

Estão corretos os itens:

A) I, apenas;
B) II, apenas;
C) III, apenas;
D) I e III, apenas;
E) I e IV, apenas.

17 – Assinale a única alternativa em que NÃO aparece um
animal que é típico da fauna estrelense.

A) gambá
B) macaco prego
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C) anum
D) socós
E) pinta silgos

18 – Como em todo município brasileiro, sabemos que as pessoas
que se dedicam a política administrativa, através de cargo eletivo
ou de nomeação se configuram no hall da historicidade de um
povo. Desta forma, o primeiro prefeito da cidade de Estrela de
Alagoas foi:

A) José Almerino da Silva;
B) Adalberto Alves Soares;
C) Denício Calixto de Oliveira;
D) Ângela Maria Lira de Jesus Garrote;
E) José Teixeira de Oliveira.
19 – O gentílico de Estrela de Alagoas é:

A) estelense
B) estelado
C) brilhante
D) estrelo
E) cadente

20 – O padroeiro da cidade de Estrela de Alagoas é São João
Batista e sua festa é comemorada, anualmente, no mês de:

A) abril
B) maio
C) junho
D) julho
E) agosto

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 – Uma das medidas tomadas em casos de edema agudo de
pulmão é o garroteamento rotatório dos membros, que deve
durar no máximo em cada etapa  do rodízio (em minutos):

A) 15.
B) 10.
C) 20.
D) 25.
E) 05.

22 – Segundo o Código de Ética dos profissionais de
Enfermagem, estando de plantão em uma Unidade prestadora
de serviços de saúde, deve o profissional de enfermagem ter
consciência dos diagnósticos dos pacientes sob seus cuidados,
sejam estes provisórios ou definitivos. Tal fato constitui-se,
para o profissional de enfermagem, em um(a):

A) direito.
B) dever.
C) responsabilidade.
D) proibição.
E) isenção.

23 – Todas as ações de uma equipe do PSF devem ser norteadas
visando atender a:

A) vigilância em saúde.
B) vigilância sanitária.
C) vigilância ambiental.
D) vigilância epidemiológica.
E) vigilância populacional.

24 – É correto dizer que um paciente que apresenta pressão
arterial de repouso de 135x95 mmHg é:

A) hipertenso leve.
B) hipertenso moderado.
C) hipertenso grave.
D) normotenso.
E) normotenso limítrofe.

25 – Nos serviços de saúde adequados ao calendário de
vacinação do Ministério da saúde, faz-se de rotina a
administração de que vacina(s) nas crianças recém-nascidas?

A) Sabin e BCG.
B) Sabin e hepatite B (1ª dose).
C) BCG e hepatite B (1ª dose).
D) apenas BCG.
E) apenas Sabin.

26 – Qual dentre as alternativas abaixo corresponde à medicação
preconizada para os comunicantes de pacientes com doença
ativa de Tuberculose?

A) Pirazinamida.
B) Rifampicina.
C) Isoniazida.
D) Estreptomicina.
E) Ampicilina.

27 – Em que prazo preferencialmente deve ser feita a leitura da
reação de Mantoux?

A) após 10 dias.
B) após 15 dias.
C) entre 05 e 10 dias.
D) entre 03 e 04 dias.
E) após 30 dias.

28 – Qual dentre as alternativas abaixo corresponde à verdade
quando da ocorrência de aumento inesperado de casos de uma
doença numa determinada comunidade ou região?

A) surto.
B) epidemia.
C) endemia.
D) incidência.
E) resistência.
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29 – Nos programas de saúde, visando ao bom funcionamento
da vigilância epidemiológica, o procedimento regulamentado
por lei que é fundamental é a:

A) vigilância.
B) investigação.
C) análise de casos.
D) notificação.
E) informatização.

30 – Numa prescrição de 3.000 ml de uma solução intravenosa,
para correr em 24 horas, o cálculo CORRETO  em gotas/minuto
deverá ser de:

A) 55.
B) 50.
C) 30.
D) 35.
E) 42.

31 – Ao avaliar um paciente recebido em emergência por
traumatismo cranioencefálico, um paciente (1) com nenhuma
abertura ocular, (2) nenhuma resposta verbal e (3) com movimento
de retirada do membro à estimulação dolorosa, terá uma avaliação
pontual segundo a Escala de Glasgow de:

A) 10.
B) 06.
C) 12.
D) 14.
E) 16.

32 – Pode-se dizer com certeza que uma ferida incisa limpa de
uma cirurgia cicatriza por:

A) drenagem.
B) 1ª intenção.
C)  2ª intenção.
D) 3ª intenção.
E) eficiência dos curativos.

33 – A principal finalidade da supervisão dos serviços de
enfermagem é (a):

A) centralização do serviço de enfermagem.
B) centralizar a administração da equipe.
C) detectar e punir os faltosos.
D) obtenção da otimização do serviço.
E) garantia do cumprimento das normas e regulamentos do

serviço.

34 – Pode-se dizer que, de acordo com a Constituição vigente
(1988), é atribuição do SUS, EXCETO:

A) ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde.
B) fiscalização e inspeção dos alimentos à disposição da

população.
C) colaboração na proteção ambiental.

D) apoio a um programa nacional de habitação.
E) ações de vigilância sanitária.

35 – Considere as seguintes instituições que atuam nas diversas
facetas dos serviços de saúde:

I. Posto de saúde do município.
II. Hospital universitário.
III. Hemocentro.
IV. Laboratório central da Universidade federal.
V. Instituto Butantã.

Pode-se dizer que fazem parte do SUS quantas das instituições
acima?

A) 01.
B) 02.
C) 05.
D) 04.
E) 03.

36 – Qual dos cuidados abaixo deve ser prestado na véspera
no pré-operatório de uma cirurgia abdominal eletiva?

A) lavagem intestinal.
B) lavagem gástrica.
C) cateterismo vesical de demora.
D) cateterismo de veia periférica.
E) retirada de prótese.

37 – Considere os itens a seguir:

I. corpos estranhos.
II. idade.
III. hemorragia.
IV. edema.
V. técnica inadequada de curativo.
VI. desnutrição.
VII. tosse.

Podemos dizer que são fatores que podem afetar a cicatrização
de uma ferida:

A) I, IV e VI.
B) I, VII e VIII.
C) todas.
D) I, II, IV e VI.
E) apenas VI

38 – A vacinação é um dos métodos mais eficazes para
prevenção de doenças e agravos da saúde. Dentre as vacinas,
a vacina tríplice bacteriana imuniza contra as seguintes doenças:

A) tifo, rubéola e sarampo.
B) coqueluche, tifo e poliomielite.
C) sarampo, varicela e rubéola.
D) tifo, coqueluche e sarampo.
E) tétano, coqueluche e difteria.
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39 – Segundo as estatísticas, o diabetes é doença prevalente
em todas as populações, com índices de 90% do diabetes tipo II
em relação ao diabetes tipo I. O diabetes tipo II também pode ser
chamado:

A) diabetes juvenil.
B) diabetes insulino dependente.
C) Síndrome homeostática de compensação à insulina.
D) Síndrome plurimetabólica ou de resistência à insulina.
E) Síndrome hiperglicêmica.

40 – As Normas operacionais básicas (NOBs) foram criadas
com o objetivo precípuo de garantir o direito à saúde, conforme
exposto na Constituição federal de 1988. Dentre as afirmações
abaixo, é INCORRETO  afirmar quanto às NOBs:

A) estabeleceram o processo de centralização das atividades do
SUS, como garantia de manutenção do poder do governo
federal nas ações de saúde.

B) definem as responsabilidades entre as esferas de governo e
os critérios utilizados para alocação de recursos.

C) todas foram editadas na década de 90 do século passado.
D) são um conjunto de normas e procedimentos reguladores do

processo de descentralização da gestão e das ações de saúde.
E) tiveram destaque na promoção da integração dos sistemas

municipais de saúde.







