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                                   Cargo: Enfermeiro (a) Plantonista   
 
CONCURSO PÚBLICO 01/2010 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA 
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.  A intoxicação por morfina pode levar á depressão respiratória, nesse caso está indicado o uso do antídoto: 
 

a) atropina b) etanol c) fisiostigmina d) naloxona e) N-aceltilcisteína 
 
2.  No tratamento do câncer através da quimioterapia, são cuidados de enfermagem: 
 

a) checar o nível de consciência a cada 4 horas. 
b) solicitar ao paciente que evite tomar líquidos 2 a 3 hs antes de se deitar e urinar antes de ir para a cama. 
c) explicar ao cliente que os efeitos da radiação continuam durante 10 a 14 dias após o tratamento. 
d) orientar ao paciente sobre a manutenção da dieta zero nas primeiras 24 hs. 
e) manusear e administrar as substancias com equipamentos de proteção individual. 
 
3. O enfermeiro na sua atuação profissional pode recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal. 
Considerando esta afirmativa, a resposta correta é: 
 

a)  o Enfermeiro garante a afirmativa fazendo uso do código de  defesa do consumidor. 
b)  o Enfermeiro garante a afirmativa acima com base no código de ética dos profissionais de enfermagem no capítulo I,que trata 
das proibições. 
c) o Enfermeiro garante a afirmativa acima com base no código de ética dos profissionais de enfermagem ,no capítulo II,que 
trata dos direitos dos profissionais de enfermagem. 
d) o Enfermeiro garante a afirmativa acima com base no código de ética dos profissionais de saúde. 
e) o Enfermeiro garante a afirmativa acima com base no código de ética de enfermagem no capítulo V-das proibições. 
 
4. Constituem cuidados que o enfermeiro deve observar ao administrar nitroprussiato de sódio em perfusão contínua em 
pacientes com hipertensão arterial, EXCETO: 
 

a)   administrar a droga em solução hipertônica. 
b)   não interromper subitamente a infusão a fim de evitar o aumento excessivo da PA. 
c)   realizar controle contínuo da pressão sanguínea durante a administração da droga. 
d)   preparar a droga em solução hipertônica. 
e)   proteger o frasco e o equipo da luz. 
 
5.  Um paciente que apresenta secreções traqueobrônquicas persistentes, aumento da produção de muco e broncoespasmos 
provavelmente está com: 
 

a)  atelectasia 
b)  fibrose cística 

c)  bronquiolite 
d)  asma brônquica 

e)  pneumotórax 

 
6.  A formação inadequada de tecido de granulação ou organização de uma cicatriz pode complicar a cicatrização de feridas, 
ocasionando: 
 

a) deiscência da ferida e ulceração. 
b) hiperplasias benignas. 
c) deformidade das feridas e dos tecidos circundantes. 

d) fibrose residual. 
e) quelóide ou cicatriz hipertrófica. 

 
7.  A insulina na concentração de 100 U, indica que se 0,2 ml dessa droga forem aspirados em uma seringa, esta conterá em 
unidades: 
 

a) 20              b) 10    c)  0,2        d) 0,1                e) 0,02 
 
8.  Ao avaliar um paciente com trauma cranioencefálico, verifica-se que ele apresenta Rigidez de descerebração, que significa: 
 

a) extensão com adução de membros superiores, flexão com rotação externa de membros inferiores e flexão plantar.  
b) extensão e adução dos membros superiores e flexão de membros inferiores.  
c) flexão com adução de membros superiores, flexão com rotação externa de membros inferiores e flexão plantar. 
d) extensão e rotação externa dos membros superiores e flexão plantar dos pés. 
e) flexão com adução de membros superiores, extensão com rotação interna de membros inferiores e flexão plantar. 
 
9. Neuroses e psicoses são duas classificações básicas de doenças mentais e dentre as neuroses está a depressão que tem 
por característica: 
 

a)  picos muito grandes de humor, em pouco espaço de tempo, distimia ou disforia e euforia ou eutimia. 
b)  conseqüência de um grande estímulo estressor, como conflitos no trabalho ou família. Causa apagamento e falta de vontade. 
c)  repetição de algum ato diversas vezes ao dia não controlável e causador de grande ansiedade. 
d)  intenso retraimento e medo do mundo exterior. Causa baixa-estima e pode levar ao suicídio. 
e)  tem como aspectos principais a fuga da realidade, as manias de perseguições, as alucinações, entre outros. 
 

10. A cirurgia pode ser classificada de acordo com o grau de urgência envolvido. Como as cirurgias de “emergência” são 
classificadas? 
 

a)  O paciente requer pronta atenção; 
b)  O paciente requer atenção imediata, o distúrbio pode ameaçar a vida; 
c)  O paciente deve ser operado; 
d)  O paciente deve ser operado, mas pode agendar a data da cirurgia; 
e)  A decisão da cirurgia é do paciente. 
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11. Para o recém-nascido de puérpera com diabetes mellitus gestacional, os principais riscos nas primeiras 24 horas de vida é 
apresentar: 
 
a) Hiperglicemia. 
b) Hipoglicemia. 

c) Taquipnéia transitória. 
d) Bradpnéia transitória. 

e) hipocalemia 

 
12. Deu entrada na emergência, uma vítima de acidente automobilístico e apresenta obstrução de vias aéreas e parada 
cardiorrespiratória. Por ordem de prioridade, qual a sequência de condutas a serem tomadas? 
 
a) Abertura de vias aéreas, checagem do pulso carotídeo e manobra de ressuscitação cardiorrespiratória. 
b) Checagem do carotídeo, abertura de vias aéreas e manobra de ressuscitação cardiorrespiratória. 
c) Abertura de vias aéreas, manobra de ressuscitação cardiorrespiratória e checagem do pulso carotídeo. 
d) Manobra de ressuscitação cardiorrespiratória, abertura de vias aéreas e checagem do pulso carotídeo. 
e) Checagem do pulso carotídeo, manobra de ressuscitação cardiorrespiratória e abertura de vias aéreas 
 
13. Com o objetivo de promover mobilização de secreções e manter a permeabilidade dos tubos endotraqueal, nasotraqueal 
e/ou da cânula traqueal, em pacientes com problemas respiratórios, as prescrições de enfermagem não incluem: 
 
a) Hidratação. 
b) Umidificação. 

c) Nebulização. 
d) Fisioterapia torácica. 

e) Aspiração continua 

 
14. Um paciente apresentou sinais e sintomas de anafilaxia após receber determinada medicação de emergência. Das 
manifestações cardiovasculares, as que não fazem parte do quadro são: 
 
a) Taquicardia e bradicardia. 
b) Taquicardia e pressão arterial decrescente. 
c) Taquicardia e pulso imperceptível. 

d) Pulso imperceptível e silbilância. 
e) Palidez e insuficiência circulatória 

 
15.  São alguns aspectos a serem observados durante um exame físico de uma paciente com suspeita de DST: 
 
a)  presença de exantemas, lesões,corrimentos e nodos inguinais. 
b)   lesões, coriza, confusão mental, aumento de temperatura corporal e hipertensão arterial. 
c)   coriza, presença de exantema, aumento de temperatura corporal e hipertensão arterial. 
d)  edemas, déficit motor, confusão mental e corrimento. 
e)  corrimentos, lesões, hipotensão arterial e taquicardia. 
 
16.   Sobre cuidados a pacientes vitimas de queimaduras, é incorreto afirmar que: 
 
a) Embora a laringe proteja a via aérea subglótica de lesão térmica direta, a via aérea supraglótica é extremamente 
susceptível à obstrução como resultado da exposição ao calor. 
b) São indicadores clínicos de lesão por inalação o chamuscamento do cílios e/ou das vibrissas, o escarro carbonáceo, 
confusão mental, dentre outros indicadores. 
c) A superfície corporal comprometida deve ser enxaguada com água abundante. 
d) A freqüência cardíaca não é um bom método de avaliação do sucesso ou insucesso da reposição volêmica. O melhor 
método é da medida da pressão venosa central, principalmente após as 24 horas do atendimento inicial. 
e) O pH do sangue arterial permanentemente acidótico pode significar falha na reposição de volume. 
 
17. A presença de cateter vesical de demora pode levar à infecção. São elementos da flora endógena ou intestinal causadoras 
destas infecções: 
 
a)  Escherichia coli e Enterobacter 
b)  Giárdia lambia e Cândida 
c)  Cryptococcus e Clostridum 

d)  Mycobacterium avium e Entamoeba 
e)  Shygella e Borreia 

 
18. O enfermeiro que assiste o recém-nascido precisa ter conhecimento das anormalidades e patologias peculiares ao período 
neonatal. Dentre as complicações que podem determinar uma dificuldade respiratória após o parto estão, EXCETO: 
 
a) imaturidade pulmonar 
b) obstrução de vias aéreas 

c) anomalias congênitas 
d) doença hemolítica 

e) eritoblastose fetal 

 
19.  Dentre os instrumentos cirúrgicos, qual exemplo a seguir tem por finalidade promover a hemostasia? 
 
a) o estilete biolivar 
b) o clamp de Doyen 

c) a pinça de Leriche 
d) o afastador Grosset 

e) a tesoura Metzenbaun 

 
20.  Acerca da Nutrição Parenteral Total (NPT), é correto afirmar que: 
 

a) lipídeos não podem ser administrados parentalmente 
b) a infusão prescrita deve ser administrada em uma velocidade constante durante o período de 24 horas 
c) se a velocidade de infusão for muito lenta ocorre diurese hiperosmolar 
d) pneumotórax é uma possibilidade com alto risco de ocorrência ao se introduzir o cateter de nutrição parenteral 
e) a veia preferida é a jugular interna 
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21. Com relação aos Conselhos Municipais de Saúde, podemos afirmar: 
 

1) Formular estratégias e controlar a execução da política de saúde 
2) Seus representantes são escolhidos pelo Secretário de Saúde 
3) Executa ações de saúde coletiva e gestão hospitalar 
4) Acompanha a gestão financeira, desde a elaboração do orçamento atá a fiscalização da execução 
 

a) 1, 2, e 4 estão corretas 
b) Apenas a 3 está correta 
c) 2 e 3 estão corretas 

d) Apenas a 1 e a 4 estão corretas 
e) 3 e 4 estão corretas 

 
22. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 
 

1) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta; 
2) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo, aprovados pelo Congresso Nacional e aceito 
pelo Conselho Nacional de Saúde; 
3) Investimentos previstos no Plano Quinquenal da Seguridade Social 
4) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estrados e Distrito Federal. 
 

Esta (ão) incorreta (s): 
 

a) Apenas a 1 
b) 2, 3 e 4; 

c) Apenas a 3 e 4; 
d) 1, 2 e 3; 

e) Apenas a 2 e 3. 

 
23. Com relação às afirmativas abaixo, marque a alternativa incorreta. 
 

1) A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, ressalvando-se as clausulas 
dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas. 
2) As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, supervisionadas pela 
direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), permanecerão como referencial de prestação de serviços, formação de 
recursos humanos e para transferência de tecnologia. 
3) Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social deverão integrar-se à direção 
correspondente do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme seu âmbito de atuação, bem como quaisquer órgãos e serviços de 
saúde. 
4) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao sistema Único de Saúde (SUS), mediante 
convênio, sem preservar a autonomia administrativa, em relação ao patrimônio, a os recursos humanos e financeiros, ensino, 
pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados. 
 

a) Somente 2 e 3 
b) Somente 1 

c) Somente 1 e 3 
d) Somente 4 

e) Somente 2 e 4. 

 
24. Para o funcionamento da prestação de serviços privados de assistência à saúde serão observados: 
 

a) Os estatutos e as regras das empresas de planos de saúde 
b) A forma de contrato ou convênio co a rede pública de saúde 
c) As normas de direito público e as regras apresentadas pelas entidades filantrópicas e sem fins lucrativos 
d) Os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS); 
e) As normas técnicas e administrativas da empresa privada e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
25. No nível municipal, o sistema Único de Saúde poderá organizar-se em: 
 

a) Comissões b) Conselhos c) Distritos d) Unidades e) Secretarias 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões: 
 

Muitos deixariam de ver a crase como bicho-papão se pensassem nela como uma ferramenta para evitar ambiguidade 
nas frases 

Luiz Costa Pereira Júnior 

 O emprego da crase costuma desconcertar muita gente. A ponto de ter gerado um balaio de frases inflamadas ou 
espirituosas de uma turma renomada. O poeta Ferreira Gullar, por exemplo, é autor da sentença "A crase não foi feita para 
humilhar ninguém", marco da tolerância gramatical ao acento gráfico. O escritor Moacyr Scliar discorda, em uma deliciosa 
crônica "Tropeçando nos acentos", e afirma que a crase foi feita, sim, para humilhar as pessoas; e o humorista Millôr Fernandes, 
de forma irônica e jocosa, é taxativo: "ela não existe no Brasil". 
 O assunto é tão candente que, em 2005, o deputado João Herrmann Neto, que morreu em abril deste ano aos 63 anos, 
propôs abolir esse acento do português do Brasil por meio do projeto de lei 5.154, pois o considerava "sinal obsoleto, que o povo 
já fez morrer". Bombardeado, na ocasião, por gramáticos e linguistas que o acusavam de querer abolir um fato sintático como 
quem revoga a lei da gravidade, Herrmann Neto logo desistiu do projeto. 
 

http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=11860. Acessado em 06/03/2010.  
 

26. O autor do texto I: 
 

I – Constrói os argumentos, no primeiro parágrafo, a partir de contrapontos. 
II – Utiliza a fala de outros escritores para reforçar a ideia de que a Crase não deveria existir. 
III – Reforça a ideia de polêmica em torno da Crase ao relatar o caso do Projeto de Lei. 
 

Está (ão) correta (s): 
 

a) I e III apenas b) I, II e III c) II apenas d) I e II apenas e) III apenas 
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27. Algumas classes gramaticais modalizam e apontam qual a opinião do autor frente ao assunto tratado no texto. Analise as 
assertivas considerando a imparcialidade do autor em relação ao que está escrito: 
 
I - O escritor Moacyr Scliar discorda, em uma deliciosa crônica 
II - O humorista Millôr Fernandes, de forma irônica e jocosa, é taxativo: "ela não existe no Brasil" 
III - A ponto de ter gerado um balaio de frases inflamadas ou espirituosas de uma turma renomada 
IV - O deputado João Herrmann Neto, que morreu em abril deste ano aos 63 anos, propôs abolir esse acento do português do 
Brasil por meio do projeto de lei 5.154 
 
Há imparcialidade em: 
 
a) I e III apenas b) I, III e IV c) IV apenas d) I e II apenas e) I, II e III 
 
28. “O assunto é tão candente que, (...) o deputado João Herrmann Neto (...) propôs abolir esse acento do português” Nesse 

trecho temos conectivo que liga duas orações e estabelece uma relação de: 
 
a) Causa 
b) Consequência 

c) Conformidade 
d) Concessão 

e) Finalidade 

 
29. Analise o emprego do pronome QUE nas assertivas abaixo: 
 
I – Em “que morreu em abril deste ano, aos 63 anos”, temos um pronome iniciando uma oração explicativa. 
II – Em “pois o considerava "sinal obsoleto, que o povo já fez morrer”, temos um pronome iniciando uma oração restritiva, que 
limita o tipo de sinal obsoleto. 
III – Em “por gramáticos e linguistas que o acusavam de querer abolir um fato sintático”, temos um pronome iniciando uma 
oração restritiva, que limita o grupo de acusação e pressupõe outro grupo de gramáticos e linguistas que não o acusavam. 
 
Está (ão) correta (s): 
 
a) Apenas I b) Apenas II c) Apenas III d) I e III apenas e) I e II apenas 
 
30. Assinale a alternativa que possui pontuação correta: 
 
a) Sinalizar a contração entre vogais idênticas (no caso, a preposição a e o artigo a) é um desafio que, mesmo quando parece 
complicado, pode ser intuído pelo usuário do idioma em regras relativamente simples de ser incorporadas. 
b) Sinalizar a contração, entre vogais idênticas, (no caso, a preposição a e o artigo a) é um desafio que, mesmo quando 
parece complicado, pode ser intuído, pelo usuário do idioma, em regras relativamente, simples de ser incorporadas. 
c) Sinalizar a contração entre vogais idênticas (no caso, a preposição a e o artigo a) é um desafio; que, mesmo quando parece 
complicado, pode ser intuído pelo usuário do idioma em regras relativamente, simples de ser incorporadas. 
d) Sinalizar a contração entre vogais idênticas (no caso, a preposição a e o artigo a) é um desafio que mesmo quando, parece 
complicado pode ser intuído, pelo usuário do idioma em regras, relativamente simples de ser incorporadas. 
e) Sinalizar a contração entre vogais idênticas  - no caso, a preposição a e o artigo a -  é um desafio que mesmo, quando 
parece complicado pode ser intuído pelo usuário do idioma, em regras, relativamente, simples de ser incorporadas. 
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