PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
REF. EDITAL Nº 074/2010 – CONCURSO PÚBLICO

INSTRUÇÕES


Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a
prova objetiva.



Composição da Prova:
QUANTIDADE DE QUESTÕES



MATÉRIA

01 a 10

Língua Portuguesa

11 a 20

Noções de Legislação

21 a 40

Conhecimentos Específicos

Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO
1.

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do

9.

fiscal.
2.

3.

4.

marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está
completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta.

controle seu tempo.
10.

60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno

você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o

de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal

fato ao fiscal imediatamente.

a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas).

Confira seu nome completo, o número de seu documento e o

As

número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre

(www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito

alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas

Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa

providências.

da prova e levar consigo.

Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que

11.

do candidato.

disponibilizadas

no

site

da

FAFIPA

Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e

Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta

Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta

ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros,

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.

códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios,

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de

agendas eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman,

Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto

gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização

A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada

desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
13.

ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às

Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,
ser desligados e mantidos dessa forma até o

respostas.
8.

estarão

termo de fechamento.
12.

da marcação da Folha de Respostas:
7.

provas

após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade

6.

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após

Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual

será o único documento válido para a correção das provas. O

5.

Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a

deverão

término da prova e

entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14.

Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata

questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa

denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas

assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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RESP.

QUESTÃO
RESP.

leitura aumenta na área visual do hemisfério
esquerdo.”

LÍNGUA PORTUGUESA
Mesmo na idade adulta, alfabetização promove
reorganização do cérebro.
Há 'competição' no córtex visual entre a atividade nova e
as mais antigas.
Estudo internacional com participação brasileira analisou
63 voluntários.

(A)
(B)
(C)
(D)

A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo
quando a pessoa aprende a ler já adulta. Cientistas
compararam a atividade cerebral de analfabetos
com a de alfabetizados e verificaram que aprender a
ler altera funções do córtex. Córtex é a camada
periférica dos hemisférios cerebrais, sede de
funções nervosas elaboradas, como os movimentos
voluntários.
Como a escrita é invenção relativamente recente na
história da humanidade, não é possível afirmar que
tenha influenciado a evolução genética do cérebro
humano. “O seu aprendizado pode originar-se na
reciclagem de regiões cerebrais preexistentes e
reservadas
a
outras
funções,
porém
suficientemente plásticas para passar a dedicar-se
à identificação dos sinais escritos e à sua ligação
com a linguagem falada”, diz Lucia Willadino Braga,
neurocientista com pós-doutorado no Hôpital de la
Pitié-Salpêtrière,
na
França,
e
uma
das
coordenadoras da pesquisa.
O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa
aprende a ler por meio de uma “competição” entre a
atividade nova de leitura e as atividades mais
antigas de reconhecimento de faces e de objetos.
Durante a alfabetização, a resposta às faces diminui
levemente à medida que a competência de leitura
aumenta na área visual do hemisfério esquerdo. Ou
seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente
para o hemisfério direito. Não se sabe, ainda, se
essa competição tem consequências funcionais
para o reconhecimento ou a memória de faces.
No caso dos analfabetos, essa área visual do
hemisfério esquerdo, que nos leitores descodifica
as palavras escritas, só controla o reconhecimento
visual de objetos e de faces.
O estudo analisou com ressonância magnética
funcional a atividade cerebral na totalidade do
córtex de 41 voluntários brasileiros e 22
portugueses. Do total de 63 participantes, 10 eram
analfabetos, 22 foram alfabetizados na idade adulta
e 31, na infância. Eles foram submetidos a uma
bateria de estímulos, como frases faladas e
escritas, palavras faladas, rostos e objetos.
Como a maioria dos efeitos do aprendizado da
leitura no córtex cerebral é visível tanto nas
pessoas escolarizadas na infância quanto nas que
foram alfabetizadas na idade adulta, o grupo
concluiu que os circuitos da leitura permanecem
plásticos durante a vida toda.
Lucia é presidente da Associação das Pioneiras
Sociais - que mantém a Rede SARAH de Hospitais
de Reabilitação, com sede em Brasília - e
pesquisadora
do
Centro
Internacional
de
Neurociências da rede, onde os voluntários
brasileiros foram analisados.

(E)

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao
emprego dos elementos no texto.
(A)
“Não se sabe, ainda, se essa competição tem
consequências funcionais...” (expressa acréscimo)
(B)
“...pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais
preexistentes e reservadas a outras funções, porém
suficientemente plásticas...” (estabelece contraste)
(C)
“A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo quando a
pessoa aprende a ler já adulta.” (expressa tempo)
(D)
“Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente
para o hemisfério direito.” (esclarece algo já
mencionado)
(E)
“...essa área visual do hemisfério esquerdo [...] só
controla o reconhecimento visual...” (expressa restrição)
QUESTÃO 03
Assinale a única alternativa cujo pronome
destacado só pode ser empregado procliticamente.
(A)
“Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente
para o hemisfério direito.”
(B)
“O seu aprendizado pode originar-se na reciclagem de
regiões cerebrais preexistentes...”
(C)
“Não se sabe, ainda, se essa competição tem
consequências funcionais...”
(D)
“...porém suficientemente plásticas para passar a
dedicar-se à identificação dos sinais escritos...”
(E)
“O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa
aprende a ler por meio de uma “competição”...”
QUESTÃO 04
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao
emprego dos sinais de pontuação e suas funções
no texto.
(A)
“...essa área visual do hemisfério esquerdo, que nos
leitores descodifica as palavras escritas, só controla o
reconhecimento visual...” (as vírgulas isolam uma
oração subordinada adjetiva explicativa)
(B)
“...como frases faladas e escritas, palavras faladas,
rostos e objetos. (as vírgulas isolam termos de mesma
função sintática na oração)
(C)
“Como a escrita é invenção relativamente recente na
história da humanidade, não é possível afirmar...” (a
vírgula marca a anteposição de uma oração
subordinada adverbial)
(D)
“...diz Lucia Willadino Braga, neurocientista com pósdoutorado no Hôpital de la Pitié-Salpêtrière...” (a vírgula
isola um aposto).
(E)
“Do total de 63 participantes, 10 eram analfabetos, 22
foram alfabetizados na idade adulta e 31, na infância.”
(a última vírgula é empregada para isolar um adjunto
adverbial)

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude

QUESTÃO 01
“Durante a alfabetização, a resposta às faces
diminui levemente à medida que a competência de

CARGO: ENFERMEIRO

A expressão destacada
estabelece uma relação de comparação entre a
competência de leitura e a alfabetização.
introduz uma das possíveis causas para a obtenção da
competência de leitura.
propõe uma relação de consequência entre o aumento
da área visual do hemisfério esquerdo e a leitura.
introduz uma relação de proporção entre a diminuição
da resposta às faces e o aumento da competência de
leitura.
estabelece uma relação de causa-efeito entre a
alfabetização e o aumento da área visual do hemisfério
esquerdo.
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QUESTÃO 05
Em “Não se sabe, ainda, se essa competição tem
consequências funcionais...”, o elemento destacado
introduz uma oração subordinada
(A)
substantiva completiva nominal.
(B)
substantiva objetiva indireta.
(C)
adverbial condicional.
(D)
substantiva objetiva direta.
(E)
adverbial concessiva.

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11
De acordo com a Constituição Federal, no que se
refere à Administração Pública, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s)
correta(s).

QUESTÃO 06
“Como a maioria dos efeitos do aprendizado da
leitura no córtex cerebral é visível tanto nas
pessoas escolarizadas na infância quanto nas que
foram alfabetizadas na idade adulta...”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As expressões acima introduzem, no fragmento,
uma relação de
causa.
comparação.
proporção.
consecução.
concessão.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa que NÃO apresenta dígrafo.
(A)
Centro
(B)
Pessoas
(C)
Pesquisa
(D)
Antigas
(E)
Escrita
QUESTÃO 08
“Cientistas compararam a atividade cerebral de
analfabetos com a de alfabetizados e verificaram
que aprender a ler altera funções do córtex.”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O tempo composto da forma verbal destacada é
têm comparado.
tinham comparado.
teriam comparado.
tiverem comparado.
tivessem comparado.

Os vencimentos dos cargos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário não poderão
ser superiores aos pagos pelo Poder
Executivo.

II.

É possível a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o
efeito de remuneração de pessoal do serviço
público.

III.

A administração fazendária e seus servidores
fiscais terão, dentro de suas áreas de
competência e jurisdição, precedência sobre
os demais setores administrativos, na forma
da lei.

IV.

A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos
deverá ter caráter educativo, informativo ou
de orientação social, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem
promoção
pessoal
de
autoridades ou servidores públicos.

Apenas I.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
Apenas I, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 12
De acordo com o que dispõe a Constituição Federal,
no caso de iminente perigo público,
(A)
a autoridade competente poderá usar de propriedade
particular, assegurada ao proprietário indenização
ulterior, se houver dano.
(B)
a autoridade competente poderá usar de propriedade
particular, assegurada ao proprietário indenização
prévia.
(C)
a autoridade competente poderá usar de propriedade
particular, independentemente de indenização, mesmo
se houver dano.
(D)
as autoridades não poderão usar de propriedade
particular, uma vez que esta é inviolável.
(E)
a autoridade competente só poderá usar de
propriedade particular caso esta seja improdutiva.

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao
significado apresentado no texto pelos elementos
destacados.
(A)
Periférico (em torno)
(B)
Hemisfério (meio)
(C)
Descodificar (reforço)
(D)
Preexistentes (anterioridade)
(E)
Reorganizar (repetição)
QUESTÃO 10
Todas as palavras abaixo apresentam 6 letras e 6
fonemas, EXCETO
(A)
altera.
(B)
humano.
(C)
visual.
(D)
objeto.
(E)
escola.

CARGO: ENFERMEIRO

I.

QUESTÃO 13
Preencha as lacunas e assinale a alternativa
correta.
De acordo com a Constituição Federal, somente
____poderá ser criada autarquia e autorizada a
instituição de empresa pública, de sociedade de
economia mista e de fundação, cabendo _____,
neste último caso, definir as áreas de sua atuação.
(A)
por lei específica / à lei complementar
(B)
por lei ordinária / ao decreto legislativo
(C)
por lei complementar / à lei ordinária
(D)
por emenda a constituição / à lei complementar
(E)
por lei complementar / à lei específica
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QUESTÃO 14
Preencha as lacunas e assinale a alternativa
correta.
De acordo com a Constituição Federal, os
servidores titulares de cargos efetivos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
serão aposentados voluntariamente, desde que
cumprido tempo mínimo de ____de efetivo exercício
no serviço público e ___no cargo efetivo em que se
dará a aposentadoria, observadas as seguintes
condições: ___de idade, se homem, e ___de idade,
se mulher, com proventos proporcionais ao tempo
de contribuição.
(A)
cinco anos / três anos / sessenta anos / cinquenta e
cinco anos
(B)
dez anos / cinco anos / sessenta e cinco anos /
sessenta anos
(C)
dez anos / cinco anos / setenta anos / sessenta e cinco
anos
(D)
dois anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / setenta
anos
(E)
oito anos / quatro anos / sessenta e cinco anos /
setenta anos

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 18
Preencha as lacunas e assinale a alternativa
correta.
De acordo com a Lei 8.142/90, a Conferência de
Saúde reunir-se-á ____com a representação dos
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação da
política de saúde nos níveis correspondentes,
convocada ____ou, extraordinariamente, por esta
ou pelo Conselho de Saúde.
(A)
a cada três anos / pelo Poder Executivo
(B)
a cada dois anos / pelo Poder Executivo
(C)
a cada quatro anos / pelo Poder Executivo
(D)
a cada dois anos / pelo Poder Legislativo
(E)
a cada quatro anos / pelo Poder Legislativo

QUESTÃO 15
O ato administrativo pelo qual a Administração
extingue um ato válido, por razões de oportunidade
e conveniência é denominado de
(A)
Anulação.
(B)
Revogação.
(C)
Cassação.
(D)
Delegação.
(E)
Convalidação.
QUESTÃO 16
De acordo com a Lei 8.080/90, analise as assertivas
e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).
I.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal
e da União.
Os planos de saúde serão a base das atividades e
programações de cada nível de direção do Sistema
Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será
previsto na respectiva proposta orçamentária.
É permitida a destinação de subvenções e auxílios a
instituições prestadoras de serviços de saúde com
finalidade lucrativa.
É vedada a transferência de recursos para o
financiamento de ações não previstas nos planos de
saúde, exceto em situações emergenciais ou de
calamidade pública, na área de saúde.
O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as
diretrizes a serem observadas na elaboração dos
planos de saúde, em função das características
epidemiológicas e da organização dos serviços em
cada jurisdição administrativa.

QUESTÃO 19
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal
nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta a(s) correta(s).

O conjunto de ações e serviços de saúde,
prestados por órgãos e instituições públicas
federais, estaduais e municipais, da
Administração direta e indireta e das
fundações mantidas pelo Poder Público,
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

I.

Posse é a aceitação formal pelo servidor, das
atribuições,
dos
deveres
e
das
responsabilidades
inerentes
ao
cargo
público, com o compromisso de bem servir,
concretizada com a assinatura do termo pela
autoridade competente do órgão e pelo
nomeado.

II.

Não estão incluídas no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de
ações de saúde do trabalhador.

III.

Estão incluídas no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de
ações de vigilância epidemiológica.

II.

A posse ocorrerá no prazo improrrogável de
até 30 (trinta) dias, contados da publicação
oficial do ato de nomeação.

IV.

A iniciativa privada poderá participar do
Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter
complementar.

III.

Exercício é o efetivo desempenho das
atribuições do cargo público, que completa o
processo de investidura.

IV.

O prazo para o servidor entrar em exercício é
de 03 (três) dias úteis, contados da data da
posse.

Apenas I.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
Apenas I, III e IV.
I, II, III e IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 17
A respeito da Lei 8.080/90, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
O processo de planejamento e orçamento do Sistema
Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local
até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos,
compatibilizando-se as necessidades da política de
saúde com a disponibilidade de recursos em planos de

CARGO: ENFERMEIRO
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Apenas I.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
Apenas I, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 20
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal
nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta a(s) correta(s).

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

A vacância de cargo público decorrerá de:
exoneração; aposentadoria; perda do cargo
por decisão judicial transitada em julgado;
demissão; e, falecimento.

II.

Dar-se-á a exoneração: a pedido; e, de ofício.

III.

O ato de exoneração só terá efeito a partir de
sua publicação.

IV.

No caso de exoneração a pedido, o servidor
deverá requerê-la com, no mínimo, 30 (trinta)
dias de antecedência, ao órgão de controle
de pessoal, devendo aguardar em exercício
até a publicação do ato exoneratório.

QUESTÃO 22
Em relação à Hiperplasia Benigna da Próstata,
assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
A hiperplasia benigna da próstata ou hipertrofia da
próstata, caracteriza-se pela próstata aumentada,
estendendo-se para cima e para dentro da bexiga,
obstruindo o efluxo de urina ao avançar sobre o orifício
vesical.
(B)
Tem como manifestação clínica uma próstata de
tamanho normal, endurecida e dolorida. A causa é
incerta, mas a evidencia sugere que os hormônios
iniciam a hiperplasia do tecido do estroma de
sustentação e dos elementos glandulares na próstata.
(C)
Tem como achados diagnósticos o complexo sintoma
obstrutivo irritativo (prostatismo) que inclui: aumento da
frequência de micção, noctúria, urgência, esforço
abdominal a micção, diminuição no volume e força do
jato urinário e infecções recorrentes do trato urinário.
(D)
Sintomas
generalizados
também
podem
ser
percebidos, tais como: fadiga, anorexia, náuseas,
vômitos e desconforto epigástrico, estenose uretral,
bexiga neurogênica e cálculos urinários vesicais.
(E)
O tratamento depende da etiologia da HBP, da
gravidade da obstrução e da condição do paciente. Por
exemplo: Quando o paciente é admitido na emergência
porque não consegue urinar, ele é imediatamente
cateterizado.

Apenas I.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
Apenas I, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 23
Em relação às infecções do sistema reprodutor
feminino, assinale a alternativa correta.
(A)
A vaginose bacteriana é toda manifestação inflamatória
e/ou infecciosa do trato genital feminino inferior, ou
seja, vulva, vagina e epitélio escamoso do colo uterino
(ectocérvice).
(B)
A vulvovaginite é caracterizada por um desequilíbrio da
flora vaginal normal. Não se trata de infecção de
transmissão sexual, apenas pode ser desencadeada
pela relação sexual em mulheres predispostas, ao
terem contato com sêmen, que possui pH elevado.
(C)
Na Candidíase vulvovaginal a relação sexual não é
considerada a principal forma de transmissão visto que
esses organismos podem fazer parte da flora endógena
em até 50% das mulheres assintomáticas.
(D)
A endocervicite pode permanecer assintomática no
homem e, na mulher, principalmente após a
menopausa. Na mulher, pode acometer a vulva, a
vagina e a cérvice uterina, causando cervicovaginite.
Excepcionalmente, causa corrimento uretral masculino.
(E)
Tricomoníase genital é a inflamação da mucosa
endocervical – epitélio colunar do colo uterino. Pode-se
estender ao endométrio e às trompas, causando
Doença Inflamatória Pélvica – DIP -, sendo a
esterilidade, a gravidez ectópica e a dor pélvica crônica,
as principais sequelas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Em
relação
aos
processos
reprodutivos
masculinos, assinale (V) para verdadeiro e (F) para
falso e, a seguir, assinale a alternativa correta.
( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O hipogonadismo acontece em até um quarto
dos homens idosos. Esse declínio é mais
evidente nos homens acima de 70 anos, mas
também é notado nos homens com 60 anos
de idade.
( )
Os cânceres do rim, bexiga, próstata e pênis
terão, sem exceção, incidência aumentada
nos homens acima de 50 anos de idade.
( )
Muitos fatores podem aumentar os níveis de
PSA, incluindo a HBP, câncer de próstata e
infecções da próstata e do trato urinário.
( )
A
disfunção
erétil
possui
causas
psicogênicas (doença vascular oclusiva,
doença endócrina, condições hematológicas,
álcool, medicamentos) e causas orgânicas
(ansiedade, fadiga, depressão).
V – V – V – F.
V – V – F – F.
V – F – V – V.
V – V – V – V.
F – F – F – V.

CARGO: ENFERMEIRO
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amputação
e/ou
sequela
funcional,
sangramento maçico, choque e insuficiência
renal aguda.

QUESTÃO 24
Uma maneira conveniente para compreender as
respostas fisiológicas e os sinais e sintomas
clínicos do choque, consistem em dividi-lo em três
estágios: compensatório, progressivo e irreversível.
Quanto mais precocemente for iniciado o
tratamento maior será a possibilidade de sobrevida
do paciente.
Em relação aos estágios do choque, relacione as
colunas e, a seguir, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ESTÁGIOS DO CHOQUE
1.
Estágio compensatório.
2.
Estágio progressivo.
3.
Estágio irreversível.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ACHADOS CLÍNICOS
( )
PA normal.
( )
FC > 150 bpm.
( )
Alcalose respiratória.
( )
Acidose profunda.
( )
Estado mental inconsciente.
( )
Pele mosqueada, petéquias.
2 – 3 – 1 – 2 – 3 – 3.
1 – 3 – 2 – 3 – 2 – 2.
1 – 2 – 1 – 3 – 3 – 3.
1 – 2 – 1 – 3 – 3 – 2.
2 – 2 – 1 – 3 – 3 – 2.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cristaloides.
Coloides.

Acidente elapídico possui como complicação
a insuficiência respiratória aguda.

I, II e III.
Apenas I e II.
Apenas a I.
Apenas a III.
Apenas I e III.

( )

QUESTÃO 26
São quatro os gêneros de serpentes que despertam
maior interesse na área da saúde, devido as suas
complicações: Bothrops (jararaca, jararacuçu,
urutu, caiçaca), Crotalus (cascavel), Lachesis
(surucucu,
pico-de-jaca)
e
Micrurus
(coral
verdadeira). Em relação às complicações devido
aos acidentes com estas serpentes, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s)
correta(s).

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Acidentes botrópico e laquético possui como
complicações: celulite, abcesso, síndrome
compartimental
(compressão
do
feixe
nervoso secundário ao edema), necrose com

CARGO: ENFERMEIRO

III.

QUESTÃO 28
A intoxicação por monóxido de carbono é um tipo
de intoxicação que pode ocorrer em consequência
de incidentes industriais ou domiciliares ou de
tentativas de suicídio. Em relação a esta intoxicação
assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso e, a
seguir, assinale a alternativa correta.

( )
Cloreto de sódio a 0,9%.
( )
Lactato de Ringer.
( )
Albumina.
( )
Dextrana.
( )
Soro fisiológico hipertônico.
1 – 1 – 2 – 1 – 2.
1 – 1 – 2 – 2 – 2.
2 – 2 – 1 – 1 – 1.
2 – 1 – 2 – 2 – 1.
1 – 1 – 2 – 2 – 1.

I.

Acidente crotálico possui como complicação
a insuficiência renal aguda e insuficiência
respiratória.

QUESTÃO 27
Uma reação anafilática é uma reação de
hipersensibilidade sistêmica aguda que acontece
dentro de segundos ou minutos depois da
exposição a determinadas substâncias estranhas.
Em relação as estratégias de prevenção contra a
anafilaxia é INCORRETO afirmar que
(A)
perguntar ao paciente sobre alergias a ovos.
(B)
se o paciente for ambulatorial, mantê-lo no consultório,
por um mínimo de 30 minutos depois da injeção de
qualquer agente.
(C)
administrar medicamentos parenterais sempre que
necessário, porque diminuem as chances de ocorrer
uma reação anafilática quando o agente é fornecido por
via parenteral.
(D)
encorajar os pacientes com alergias a usar etiquetas ou
braceletes de identificação médica.
(E)
advertir os pacientes que são altamente sensíveis (ex:
picadas de insetos) a carregar kits para tratar das
picadas de insetos (ex: Epinefrina).

QUESTÃO 25
As principais metas no tratamento do choque
hipovolêmico são: restaurar o volume intravascular
para inverter a sequência dos eventos que
conduzem a perfusão tissular inadequada,
redistribuir o volume de líquido e corrigir a causa
subjacente da perda de líquida o mais rapidamente
possível. Em relação aos líquidos comumente
utilizados no tratamento do choque, relacione as
colunas e, a seguir, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
1.
2.

II.
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O monóxido de carbono exerce seu efeito
tóxico ao se ligar as plaquetas circulantes,
reduzindo assim a capacidade de transporte
de oxigênio do sangue.
( )
Alguns dos sinais e sintomas desta
intoxicação compreendem: cefaleia, fraqueza
muscular, palpitação, tontura e confusão,
mas que raramente evoluem para o coma.
( )
As metas do tratamento consistem em
reverter a hipóxia cerebral e miocárdica e
acelerar a eliminação do monóxido de
carbono.
( )
O oxigênio a 100% é administrado na pressão
atmosférica ou hiperbárica para reverter a
hipóxia e acelerar a eliminação do monóxido
de carbono. Sendo administrado até que o
nível de carboxiemoglobina esteja abaixo de
5%.
F – V – F – V.
F – F – V – V.
V – F – F – F.
F – F – V – F.
V – F – V – V.

QUESTÃO 29
O abuso de substância consiste no uso errôneo de
substâncias específicas para alterar o humor ou
comportamento e suas manifestações clínicas
variam com a substância usada. Em relação às
drogas disponíveis, relacione as colunas e, a
seguir, assinale a alternativa correta.
1.
2.
3.
4.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 32
O Código de Ética dos profissionais de Enfermagem
relata que é dever do Profissional de Enfermagem:
“Prestar à clientela uma assistência de Enfermagem
livre dos riscos decorrentes de imperícia,
negligência e imprudência”(Art.24). No caso de
infração do artigo descrito qual a penalidade
aplicada e é competência de qual órgão?
(A)
Pena de Censura – Conselho Regional de
Enfermagem.
(B)
Pena de Advertência Verbal – Conselho Regional de
Enfermagem.
(C)
Pena de Suspensão do Exercício Profissional –
Conselho Federal de Enfermagem.
(D)
Pena de Cassação do Direito ao Exercício Profissional
– Conselho Federal de Enfermagem.
(E)
Pena de Multa – Conselho Regional de Enfermagem.

Drogas do tipo anfetamina.
Drogas do tipo Psicodélicas.
Drogas sedativas não barbitúricas.
Drogas Narcóticas.

( )
Diazepam (Valium).
( )
MDMA (Ecstasy).
( )
Heroína.
( )
Canabinoides (maconha).
1 – 3 – 4 – 2.
2 – 1 – 3 – 4.
3 – 1 – 2 – 4.
3 – 1 – 4 – 2.
4 – 1 – 3 – 2.

QUESTÃO 33
Em relação aos Direitos dos Profissionais de
Enfermagem, segundo seu Código de Ética, analise
as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa
que apresenta as corretas.

QUESTÃO 30
Assinale as assertivas e,sem eguida, assinale a
alternativa que aponta as corretas. A incontinência
urinária afeta pessoas de todas as idades, porém é
particularmente comum entre os idosos. Embora a
incontinência urinária não seja uma consequência
normal do envelhecimento, as alterações no trato
urinário ligadas a idade predispõem a pessoa idosa
a incontinência. Qual das alternativas abaixo
representa corretamente estratégias para o
tratamento da incontinência urinária?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Preferir alimentos que contenham cafeína e
aspartame.

II.

Ingerir os diuréticos depois das 16h.

III.

Urinar regularmente, 5 a 8 vezes por dia
(aproximadamente a cada 2 a 3 horas).

IV.

Parar de fumar (os fumantes geralmente
tossem com freqüência, o que aumenta a
incontinência).

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ser informado sobre o diagnóstico provisório
ou definitivo de todos os clientes que
estejam sob sua assistência.

II.

Recusar-se a executar atividades que não
sejam de sua competência legal.

III.

Garantir a continuidade da assistência de
Enfermagem.

IV.

Manter segredo sobre fato sigiloso de que
tenha conhecimento em razão de sua
atividade profissional, exceto nos casos
previstos em Lei.

Apenas I, II e III.
Apenas I e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas III e IV.
Apenas I e II.

QUESTÃO 34
Assinale a alternativa que descreve um Diagnóstico
de Enfermagem para o cliente no Pré-Operatório.
(A)
Risco para injúria por posicionamento perioperatório
relacionado à perda das respostas protetoras.
(B)
Ansiedade relacionada à experiência cirúrgica
(anestesia/dor) e ao resultado da cirurgia.
(C)
Discutir as preocupações com anestesista relacionadas
aos tipos de anestesia e indução.
(D)
Promover a educação do paciente e oferecer
informações no cuidado pós-operatório.
(E)
Risco para infecção decorrente do processo cirúrgico.

Apenas III e IV.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e IV.
Apenas II e III.

QUESTÃO 31
O Processo de Enfermagem (PE) é um método para
a organização e prestação do cuidado de
enfermagem. O primeiro passo do PE é o Histórico
de Enfermagem, um roteiro sistematizado para o
levantamento de dado e identificação de problemas.
Estes dados convenientemente analisados levam ao
segundo passo, chamado de
(A)
Diagnóstico de Enfermagem.
(B)
Prescrição de Enfermagem.
(C)
Evolução de Enfermagem.
(D)
Anotação de Enfermagem.
(E)
Prognóstico de Enfermagem.

CARGO: ENFERMEIRO
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QUESTÃO 35
Em relação ao processo de Esterilização de
materiais assinale (V) para as assertivas
verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida,
assinale a alternativa com a sequência correta.

QUESTÃO 37
De acordo com a Vigilância de Infecções
Hospitalares, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os métodos de esterilização podem ser
físicos e químicos. Dentre os físicos há o
calor, sob a forma úmida e seca, a radiação
e a filtração. Dentre os métodos químicos,
há os agentes químicos sob a forma líquida e
gasosa.
( )
Reesterilização é o processo a ser aplicado a
produtos médico-hospitalares, exceto os de
uso único, para permitir sua reutilização que
inclui
limpeza,
desinfecção,
preparo,
embalagem, rotulagem, esterilização, testes
biológicos e químicos, análise residual do
agente esterilizante conforme legislação
vigente, de integridade física de amostras e
controle de qualidade.
( )
Os compostos quaternários de amônia são
agentes químicos esterilizantes
mais
comumente usados para esterilização de
endoscópios, transdutores, equipamento de
anestesia e de terapia respiratória e de
hemodiálise.
( )
O vapor quente sob pressão é o método mais
usado para esterilização de materiais
médico-hospitalares do tipo crítico. O calor
úmido destrói os microorganismos por
coagulação e desnaturação irreversíveis de
suas enzimas e proteínas estruturais.
V – V – F – F.
F – F – V – V.
V – F – F – V.
F – V – V – V.
V – V – V – F.

I.

As infecções pós-cirúrgicas devem ser
analisadas conforme o potencial de
contaminação da ferida cirúrgica. Cirurgias
Potencialmente Contaminadas - são aquelas
realizadas em tecidos colonizados por flora
microbiana pouco numerosa ou em tecidos
de difícil descontaminação e são as que
apresentam maiores taxas de infecção.

II.

Dentre os indicadores importantes a serem
obtidos e analisados periodicamente no
hospital está a distribuição percentual das
Infecções Hospitalares por localização
topográfica no paciente, calculada tendo
como numerador o número de episódios de
infecção hospitalar em cada topografia, no
período considerado e como denominador o
número total de episódios de infecção
hospitalar ocorridos no período.

III.

Quando se desconhecer o período de
incubação do microorganismo e não houver
evidência clínica e/ou dado laboratorial de
infecção no momento da internação,
convenciona-se infecção hospitalar toda
manifestação clínica de infecção que se
apresentar a partir de 24 (vinte e quatro)
horas após a admissão.

IV.

Vigilância Epidemiológica das infecções
hospitalares pode ser entendida como a
observação ativa, sistemática e contínua de
sua ocorrência e de sua distribuição entre
pacientes, hospitalizados ou não, e dos
eventos e condições que afetam o risco de
sua ocorrência, com vistas à execução
oportuna das ações de prevenção e controle.

( )

QUESTÃO 36
Sobre a exposição ocupacional a Material Biológico,
podemos afirmar que
(A)
embora as medidas profiláticas pós-exposição sejam
totalmente eficazes, existe a necessidade de se
implementar ações educativas permanentes,
que
familiarizem os profissionais de saúde com as
precauções universais e os conscientizem da
necessidade de empregá-las adequadamente.
(B)
a probabilidade de infecção pelo vírus da hepatite B
após exposição percutânea é, significativamente,
menor do que a probabilidade de infecção pelo HIV que
pode atingir até 0,9% em exposições onde o pacientefonte apresente sorologia positiva para HIV.
(C)
os recipientes específicos para descarte de material
pérfuro-cortante devem ser preenchidos acima do limite
de 2/3 de sua capacidade total e colocados sempre
distantes do local onde é realizado o procedimento.
(D)
após exposição a material biológico, cuidados locais
com a área exposta devem ser imediatamente
iniciados. Recomenda-se lavagem exaustiva com água
e sabão em caso de exposição percutânea e no caso
de exposição de mucosas, recomenda-se a lavagem
exaustiva com água ou solução fisiológica.
(E)
procedimentos que aumentam a área exposta (cortes,
injeções locais) e a utilização de soluções irritantes
como éter, hipoclorito ou glutaraldeído são indicados no
caso do paciente fonte, apresentar sorologia positiva
para o vírus da Hepatite C.

CARGO: ENFERMEIRO

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas II e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas I e III.
I, II, III e IV.
Apenas II e IV.

QUESTÃO 38
São consideradas Infecções das Vias Aéreas
Superiores, EXCETO
(A)
traqueobronquite aguda.
(B)
rinite.
(C)
sinusite aguda.
(D)
faringite crônica.
(E)
laringite.
QUESTÃO 39
Assinale dentre os itens descritos abaixo, aquele
que apresenta uma complicação potencial da
Pericardite.
(A)
Fibrilação Ventricular.
(B)
Tamponamento cardíaco.
(C)
Hipertensão arterial.
(D)
Derrame pleural.
(E)
Infarto agudo do Miocárdio.
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QUESTÃO 40
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a(s) correta(s). São
diagnósticos de Enfermagem relacionados ao
paciente com Angina do peito:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Perfusão tecidual miocárdica alterada
secundária a doença coronariana, conforme
evidenciado pela dor torácica (ou sintomas
equivalentes).

II.

Diminuição
cardíaco.

III.

Risco de déficit de volume hídrico e
equilíbrio hidroeletrolítico associado à
alteração no volume sanguíneo circulante.

IV.

Risco de alteração na perfusão renal
associada ao débito cardíaco diminuído,
hemólise ou terapia com vasoconstrictores.

potencial/real

do

débito

Apenas I, II e III.
I, II, III e IV.
Apenas I.
Apenas IV.
Apenas II e III.
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