Prefeitura Municipal de Sirinhaém – PE
Concurso Público 2010 – http://www.asperhs.com.br
Leia o texto a seguir para responder às questões 05 e 06.
1ª Parte – Português
Leia este conto de Marina Colasanti para responder às
questões 01 a 03.
A honra passada a limpo
Sou compulsiva, eu sei. Limpeza e arrumação.
Todos os dias boto a mesa, tiro a mesa. Café,
almoço, jantar. E pilhas de louça na pia, e espumas
redentoras.
Todos os dias entro nos quartos, desfaço camas,
desarrumo berços, lençóis ao alto como velas. Para tudo
arrumar depois, alisando colchas de croché.
Sou caprichosa, eu sei. Desce o pó sobre os
móveis. Que eu colho na flanela. Escurecem-se os pratos.
Que eu esfrego com a camurça. A aranha tece. Que eu
enxoto. A traça rói. Que eu esmago. O cupim voa. Que eu
afogo na água da tigela sob a luz.
É de vassoura em punho gasto tapetes persas.
Sou perseverante, eu sei. À mesa que ponho
ninguém senta. Nas camas que arrumo ninguém dorme.
Não há ninguém nesta casa, vazia há tanto tempo.
Mas, sem tarefas domésticas, como preencher de
feminina honradez a minha vida?
(Contos de amor rasgados – Marina Colasanti)

05. No texto predomina a seguinte função da linguagem:
a)
b)
c)
d)
e)

01. Identifique o tipo de narrador do conto lido.
a)
b)
c)
d)
e)

Narrador-observador.
Narrador-personagem.
Narrador onisciente.
Narrador intruso.
Narrador-testemunha.

06. A predominância dessa função é justificada pela:
a)

02. A construção do período se faz no terceiro parágrafo
do texto, no início, com o emprego sucessivo de orações
que se vinculam sem a presença de elementos conectores.
Como se classificam tais orações?

b)
c)

a)
b)
c)
d)
e)

Oração coordenada sindética aditiva.
Oração coordenada sindética adversativa.
Oração coordenada sindética alternativa.
Oração coordenada sindética explicativa.
Oração subordinada adverbial conclusiva.

d)
e)

03. No período “Não há ninguém nesta casa, vazia há
tanto tempo” o verbo haver foi empregado corretamente.
Assinale alternativa que está correta quanto à
concordância verbo-nominal.
a)
b)
c)
d)
e)

Devem haver casos de sarampo.
Voltaram ao hotel o turista e a polícia.
Os jogadores e a torcida abraçou-se no campo.
Oferece-se bons cursos nesta faculdade.
Novecentos gramas de queijo eram bastante.

c)
d)
e)

Centralização no emissor, revelando sua opinião,
sua emoção.
Centralização no receptor; o emissor procura
influenciar o comportamento do receptor.
Centralização no canal, tendo como objetivo
prolongar ou não o contato com o receptor, ou
testar a eficiência do canal.
Centralização na mensagem, revelando recursos
imaginativos criados pelo emissor.
Centralização no código, usando a linguagem para
falar dela mesma.

07. Qual dos itens a seguir explica corretamente a
semântica em destaque nos enunciados?
Não consigo passar o fio de lã na agulha de tricô.
Enrosquei minha pipa no fio daquele poste.

04. A frase em que ocorre oração substantiva subjetiva é:
a)
b)

Fátiva.
Poética.
Conativa.
Metalingüística.
Expressiva.

Não gosto de que você saia à noite.
Estamos a nos lembrar de que o incêndio foi
acidental.
É necessário que todos colaborem.
Tenho conclusões de que haverá paz no futuro.
Minha sugestão seria que convocasse a todos.
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a)
b)
c)
d)
e)

Hiperonímia.
Polissemia.
Ambigüidade.
Antonímia.
N.d.a.
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Leia o texto a seguir para responder às questões 08 a 10.
Os livros como paixão

09. A regência do verbo preferir em “... preferia falar em
algo como "redistribuição da riqueza intelectual" está
correta. Julgue os itens a seguir quanto à regência verbal.
I.
II.
III.
IV.

Ladrão de livros de 85 anos é proibido de entrar em
bibliotecas da Califórnia.
Folha Online, 14. Nov.2002
Ninguém compreende minha paixão por livros, suspirava
ele. E era uma grande paixão: o pequeno apartamento em
que vivia estava literalmente atulhado de romances, livros
de contos, obras de auto-ajuda, textos médicos, até. Não
que ele os lesse. Ler era secundário. O importante era
possuir os livros, saber que toda aquela riqueza cultural do
passado estava ali, ao alcance de sua mão. A mão que
acariciava as lombadas, que folheava amorosamente as
páginas.
O problema é que livros custam dinheiro. E dinheiro lhe
faltava. Aos 85 anos, vivendo de uma modesta
aposentadoria, o ancião não podia dispender muito em
livrarias. Por isso roubava. "Roubo", aliás, era uma
expressão que lhe desagrava; preferia falar em algo como
"redistribuição da riqueza intelectual". Mas o eufemismo
não o ajudava muito. Nem as mãos trêmulas, nem a
lentidão.
Cada vez que ia roubar um livro, deixava cair uma pilha
inteira no chão. Mais do que isso, não sabia disfarçar: os
bibliotecários sabiam quando ele estava roubando.
Pediam-lhe as obras furtadas de volta e, justiça seja feita,
ele nunca se negou a fazê-lo. Era parte de um jogo, um
jogo que ele adorava, e cujas regras sempre respeitou.
Infelizmente, porém, os bibliotecários cansaram deste jogo.
E um acordo entre eles resultou em uma decisão: o
homem agora está proibido de entrar nas bibliotecas. Não
adianta ele dizer que quer apenas consultar jornais. Não
adianta, também, dispor-se a ser revistado. A paciência
dos responsáveis simplesmente terminou.
Resta-lhe refugiar-se em seu sonho. E que sonho é este?
Ele sonha que um dia vai ganhar muito dinheiro num
cassino, ou numa loteria. E aí comprará uma grande e
antiga biblioteca que será só dele. Ninguém mais poderá
freqüentá-la. Só ele. Ali irá todos os dias.
Para roubar livros, claro. E os bibliotecários, seus
empregados, não poderão dizer nada. Mais: terão de fingir
que não percebem o furto. E ele roubará o que quiser.
Belo sonho, consolador sonho. O único inimigo deste
sonho é o tempo. Com 85 anos, quanto mais ele poderá
esperar pelo cassino ou pela loteria? O tempo é um grande
e implacável ladrão. E não tem nenhuma paixão por livros.

É correto se afirma sobre os itens na seguinte alternativa:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correto.
Não há item correto.
I e II estão corretos.
II e III estão incorretos.
III está correto.

10. “Mas o eufemismo não o ajudava muito.” O autor
apresenta um eufemismo no texto. Em qual das
alternativas também notamos um eufemismo.
a)
b)
c)
d)
e)

Era uma estrela divina que ao firmamento voou.
Moça linda bem tratada/ três séculos de família /
burra como uma porta: um amor.
O trem da juventude é veloz.
Nunca tive um teto próprio.
Marcela amou-me durante quinze meses e onze
contos de réis, nada mais.

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS

11. Observe os casos abaixo:
I.

II.
III.

IV.

V.

Paciente foi mordido por um morcego silvestre e
apresentou sinais suspeitos de raiva humana,
porém nada foi diagnosticado ainda.
Paciente procurou o hospital com suspeita de
difteria.
Paciente de 30 anos após exames laboratoriais e
radiológicos confirmou-se que o mesmo encontrase com pneumonia.
Paciente de 15 anos com caso suspeito de
sarampo, após anamnese, verificou-se que este
não fez viagens próximas (mais de 30 dias), e que
não teve contato com ninguém que viajou.
Recém-nascido apresentou tétano neonatal
confirmado.

Dos casos acima, qual (ais) é (são) de notificação
imediata?
a)
b)
c)
d)
e)

Moacyr Scliar

08. No fragmento “Pediam-lhe as obras furtadas de volta
e, justiça seja feita, ele nunca se negou a fazê-lo” os
pronomes
oblíquos
destacados
referem-se
respectivamente a:

Ele se referia àquela passagem do romance.
O advogado aspirava o cargo de juiz.
Ele esqueceu do dinheiro.
Chamou-lhe covarde.

I e V.
I, II, III, IV, V.
I, III, V.
II e IV.
II, III, IV.

12. Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, de forma que haja:
a)

Bibliotecário / livro.
Loteria / roubo.
Bibliotecário / jogo.
O ancião / devolver os livros.
O ancião / roubar livros.

b)
c)
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Descentralização, com direção múltiplas em cada
esfera de governo.
Descentralização, com direção única de governo.
Atendimento parcial, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais.
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d)

e)

Atendimento integral, com prioridade para as
atividades de recuperação, sem prejuízo dos
serviços assistenciais e de prevenção.
Participação da comunidade.

17. São casos confirmados de tétano neonatal todo caso
suspeito que apresente um ou mais dos seguintes sinais e
sintomas, EXCETO:
a)
b)

13. Deve acontecer a Conferência Nacional de Saúde,
após a realização das Conferências estaduais e
municipais, onde são apontados os rumos para
aperfeiçoamento do SUS a cada:
a)
b)
c)
d)
e)

1 ano.
2 anos.
3 anos.
4 anos.
5 anos.

c)
d)
e)

18. A vacina contra febre amarela está indicada a partir
dos 9 meses de idade para as crianças que residam ou
que irão viajar para áreas endêmicas que são, EXCETO:

14. A declaração de óbito (DO) é padronizada
nacionalmente e distribuída pelo Ministério da Saúde, em
três vias. A DO deve ser preenchida pelo médico, porém,
nos locais sem médico, o preenchimento deve ser feito de
que forma?
a)
b)
c)
d)
e)

Feito pelo enfermeiro chefe do local.
Feito por um enfermeiro no local e assistido por
duas testemunhas.
Feito em cartório, diante de duas testemunhas.
Feito pelo responsável pelo local acompanhado
de uma equipe de saúde.
Feito pelo enfermeiro auxiliado por uma equipe de
assistência social ou do cartório.

15. De acordo com a Constituição Federal de 1988, em
seu art. 195, o SUS é financiado com recursos do
orçamento da (o), EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

b)

c)

d)

e)

5 dias.
2 semanas.
1 mês.
2 meses.
3 meses.

20. São ações estratégicas para a saúde do idoso no pacto
pela vida:
a)
b)

Organização Mundial de Saúde.
União.
Estados.
Distrito Federal.
Municípios.

c)
d)
e)

Nessa faixa etária, a alimentação com leite
materno é sobremaneira importante para a saúde
da criança; sua falta é geralmente suprida por
alimentação artificial, insuficiente e por vezes
inadequada nas classes de baixa renda.
Os anticorpos passados de mãe a filho por via
transplacentária tendem a diminuir após o
nascimento e se não houver intervenção artificial,
a criança se torna mais vulnerável a diversas
patologias.
Na faixa etária que vai do nascimento aos 27 dias,
merecem atenção, como principais causas de
óbito, os denominados óbitos neonatais, as
anomalias congênitas ligadas a intercorrências na
gestação e no parto e outros problemas
congênitos e hereditários.
A partir dos 5 anos, predominam as doenças
infecciosas. Observam-se, nesta categoria, a
predominância das diarréias e as infecções
respiratórias agudas.
Dentre os distúrbios nutricionais, são observados
o marasmo, o kwashiorkor e outros estágios de
desnutrição energético-protéica.

Amapá
Goiás
Mato Grosso
Piauí
Tocantins

19. O período de incubação da hantavirose é de cerca de:

16. O grupo infantil (menores de 1 ano) diferencia-se dos
demais grupos etários em função das seguintes
características:
a)

Trismo.
Contração permanente dos músculos da mímica
facial e lábios contraídos (como se fosse
pronunciar a letra U).
Olhos cerrados.
Pele da região frontal pregueada.
Hiperflexão dos membros inferiores.

Manual de Atenção Básica e Saúde para a
Pessoa Idosa.
Programa de Educação Integral e intermitente à
Distância.
Assistência Farmacêutica.
Atenção Diferenciada na Internação.
Atenção domiciliar.

3ª Parte – Conhecimentos Específicos

21. Referente à adenomiose é INCORRETO afirmar:
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a)

b)

c)

d)

e)

Corresponde a uma atividade anormal de
crescimento endometrial que avança para o
miométrio, formando ilhas de tecido em sua
intimidade.
Pode levar a aumento difuso do órgão, embora
eventualmente o volume uterino possa estar
normal.
Geralmente deforma o órgão e sempre causa
desvio do eco endometrial na dependência da
parede mais acometida.
Clinicamente,
observam-se
dismenorréia
e
hemorragia associada a aumento volumétrico
difuso do útero.
Sob o ponto de vista ecográfico, o mais
característico é a heterogeneidade do parênquima
uterino.
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22. Referente à gravidez ectópica (GE) é INCORRETA
afirmar:

28. Sobre febre é INCORRETO afirmar:
a)

a)
b)

c)

d)

e)

A GE é aquela gestação que se caracteriza pela
implantação do ovo fora da cavidade uterina.
Ela pode acontecer em uma das trompas, na
cavidade abdominal, dentro de um dos ovários, no
corno rudimentar de um útero anômalo ou em um
dos ligamentos uterinos.
Também é possível a GE concomitante à tópica
(heterotópica) ou mesmo a GE dupla: uma em
cada trompa.
As maiores causas de GE são a destruição da
anatomia da tuba uterina e a subseqüente
alteração do transporte tubário.
A evolução da GE relaciona-se com o local de
implantação do ovo. A maioria ocorre na ampola e
final das fimbrias.

b)

c)
d)

e)

29. A amamentação é controlada por muitos reflexos,
alguns da mãe e outros da criança. Estão entre estes
reflexos, EXCETO:

23. Na formação da bile, a secreção ductular é estimulada
pela secretina, colecistocinina e gastrina, e o volume total
de bile, em condições normais, varia de:
a)
b)
c)
d)
e)

100 a 400 ml/dia.
50 a 500 ml/dia.
200 a 600 ml/dia.
400 a 1000 ml/dia.
500 a 800 ml/dia.

a)
b)
c)
d)
e)

Reflexo de ejeção.
Reflexo de ereção de mamilo.
Reflexo dos pontos cardeais.
Reflexo de deglutição.
Reflexo de orientação.

30. A internação está indicada nos seguintes tipos de
queimaduras, EXCETO:
a)

24. Indique a alternativa que corresponde à “petéquias nas
dobras articulares ou em outras áreas das extremidades,
formando linhas transversais, com pigmentação residual
quando o eritrema petequial desaparece”:
a)
b)
c)
d)
e)

A hipertermia pode ser conceituada como a
elevação da temperatura axilar acima de 37,8ºC.
Normalmente a temperatura oral e retal são,
respectivamente, 0,5ºC e 1,0ºC, acima da
temperatura axilar.
O local que parece refletir com maior segurança a
temperatura interna corpórea é a boca.
A leitura da temperatura em dobra axilar deve ser
sempre feita após, no mínimo, 3 minutos da
aplicação do termômetro.
A regulação da temperatura corpórea em crianças
é menos precisa do que em adultos.

b)
c)

Sinal de Filatow.
Sinal de Pastia.
Sinal de Hoagland.
Sinal de Faget.
Sinal de Parrot.

d)
e)

Lesão de terceiro grau atingindo mais de 10% de
superfície queimada no adulto e 5% na criança ou
Lesão de segundo grau atingindo área superior a
15% no adulto e 8% na criança.
Queimaduras importantes e profundas de face,
mãos e pés.
Queimaduras graves de região perineal ou
genitália.
Queimadura circunferencial de extremidades.
Queimaduras elétricas.

31. Sobre sarampo hemorrágico é INCORRETO afirmar:
25. Ausência congênita ou adquirida da sensibilidade
olfativa é um (a):
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)

Meteorismo
Anosmia
Sialorréia
Tenesmo
Peristalse

c)

26. A coleção localizada de líquido na epiderme, produzida
por queimadura ou pequena pústula, em forma de
vesícula, que contém linfa é um(a):
a)
b)
c)
d)
e)

e)

Flictenas
Abscesso
Hematoma
Pústula
Pápúla

27. São etiologias tardias para a hipocalcemia no recémnascido, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

d)

Embora raro, é a forma clinica mais grave com que
o sarampo se manifesta.
Geralmente ocorre em pessoas que receberam
gamaglobulina entre o quinto e o oitavo dias de
incubação ou em lactentes que ainda apresentam
inunidade adquirida passivamente.
Caracteriza-se por intensa toxemia, de inicio súbito
com febre alta, convulsão, delírio, podendo chegar
ao como e resultar em graves distúrbios
respiratórios.
Além
do
exantema
hemorrágico
surge
sangramento na boca, nariz e tubo digestivo.
A coagulação intravascular disseminada parece
estar envolvida no processo de exantema
hemorrágico, que se caracteriza por ser
frequentemente fatal.

32. Em um paciente de tipo de sangue O, são possíveis
doadores de plasma sanguíneo para este paciente?

Dieta com proporções inadequadas de Ca++/P+.
Hipotireoidismo real/funcional.
Déficit de absorção intestinal de Ca++.
Déficit de vitamina E real ou funcional.
Doença renal.
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a)
b)
c)
d)
e)

A ou AB.
A, B ou AB.
A, B, AB, O.
Somente AB.
AB e O.
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33. Sobre miomas uterinos é INCORRETO afirmar:
a)
b)

c)
d)

e)

Os miomas são as patologias mais comuns que
afetam o útero.
O diagnóstico de miomatose uterina pode ser
firmado a partir da história clínica e do exame
físico.
O ultra-som é um excelente exame complementar.
A histerossalpingografia pode identificar miomas
quando estão invadindo a cavidade endometrial
(miomas subserosos), do mesmo modo que ocorre
a histeroscopia. A ressonância magnética também
pode auxiliar no diagnóstico, assim como a
laparoscopia, nos casos de miomas submucosos.
Os tratamentos clínicos baseiam-se na inibição da
atividade hormonal, com o objetivo de interromper
o estimulo sobre o mioma e assim obter sua
remissão.

38. São decorrentes da fraqueza da membrana
obturadora, que permite a passagem de conteúdo
abdominal, podendo ocorrer compressão do conteúdo do
canal obturador, inclusive do nervo obturador levando a
dor no seu trajeto, a face interna da coxa.
O texto indica:
a)
b)
c)
d)
e)

39. Segundo o sistema de classificação de pacientes
proposto por fugulin; Pacientes estáveis sob o ponto de
vista clínico de enfermagem que requeiram avaliações
médicas e de enfermagem, com parcial dependência de
enfermagem para o atendimento das necessidades
humanas básicas necessita de:

34. Representam os primeiros anticorpos sintetizados em
resposta à estimulação antigênica:
a)
b)
c)
d)
e)

IgG.
IgM.
IgA.
IgD.
IgE.

35. Referente à osteoporose é INCORRETO afirmar:
a)

b)
c)

d)

e)

Osteopenia, de forma genérica, é a diminuição do
tecido ósseo em nível considerado fisiológico.
Pode haver osteopenia por outras causas, mas
não existe osteoporose sem osteopenia.
Osteomalacia é um defeito na qualidade do osso
por deficiência de mineralização.
O termo osteoporose significa literalmente
porosidade óssea e descreve o aspecto anatômico
do osso afetado.
A osteoporose tem frequentemente curtos
períodos de latência antes do aparecimento dos
sintomas clínicos ou de complicações.
As vértebras são os ossos mais sensíveis à
osteoporose.

Hérnia de Spiegel.
Hérnias Lombares.
Hérnia Obturadora.
Hérnia de Howship.
Hérnia de Romberg.

a)
b)
c)
d)
e)

Cuidados intensivos.
Cuidados semi-intensivos.
Cuidados alta dependência.
Cuidados intermediários.
Cuidados mínimos.

40. Segundo a Resolução COFEN-139/1992 Art. 1º - As
entidades que possuem profissionais de Enfermagem ou
se utilizem dos trabalhos desta profissão, são obrigadas a
comunicar, por escrito, ao respectivo Conselho Regional
de Enfermagem, todos os dados de identificação de seu
pessoal de Enfermagem e posteriormente a cada ano, as
ocorrências abaixo mencionadas, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Admissão daquele pessoal.
Admissão concomitante a outro emprego.
Mudança de nome.
Afastamento da profissão e sua causa.
Realização de cursos de aperfeiçoamento ou
especialização.

FIM DO CADERNO
36. No acesso venoso central são complicações imediatas,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Hematomas.
Mau posicionamento do cateter.
Punção arterial complicada com
trombose e embolia.
Tromboflebite.
Embolia gasosa.

hematoma,

37. A presença de pneumotórax hipertensivo no paciente
traumático deve ser considerada quando há dispnéia
importante acompanhada de um dos seguintes achados,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Desvio contra-lateral da traquéia.
Aumento do murmúrio vesicular no hemitórax
acometido.
Turgência jugular.
Hipotensão.
Enfisema subcutâneo.
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