
Prefeitura Municipal de Bandeirantes

CONCURSO  PÚBLICO  •  EDITAL 001/2011

•  05 / FEVEREIRO / 2012  •

CARGO:  ENFERMEIRO

INSTRUÇÕES
01) O caderno de prova deverá conter: 40 (quarenta) questões objetivas, assim dis-

tribuídas: 10 de Língua Portuguesa, 5 de Matemática, 3 de Informática, 2 de Atualida-
des e 20 de Conhecimentos Específicos.

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de
respostas.

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto,
permitidas perguntas aos fiscais.

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante
sua realização.

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema
de comunicação.

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de
decorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova.

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de transcor-
ridas 2 (duas) horas do início da mesma.

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;

b) assine no local indicado;

c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta
azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera cor-
reta em cada questão;

d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:
• Utilize caneta, ponta média, de tinta azul-escura ou preta, para preencher
os campos solicitados.

• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.

• Preencha assim:  
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LÍNGUA   PORTUGUESA

TEXTO 1 – REFERÊNCIA PARA AS QUESTÕES 01,
02 E 03.

5 razões que fizeram a TAM tropeçar no terceiro
trimestre

São Paulo – A TAM acumulou prejuízo líquido de
619,7 milhões de reais no terceiro trimestre de 2011,
revertendo o lucro de 733 milhões de reais somado
um ano antes. Várias razões levaram a companhia a
registrar resultado negativo no período. Segundo a
TAM, o efeito câmbio, que totalizou despesas de 1,3
bilhão de reais no terceiro trimestre, no entanto, foi
uma das principais. Veja, a seguir, 5 motivos que jus-
tificam o prejuízo da TAM no terceiro trimestre:

1) A apreciação do dólar foi determinante nos
resultados financeiros da TAM. No terceiro
trimestre do ano, as perdas cambiais gera-
ram despesas extras à companhia de 1,3
bilhão de reais, pois impactaram diretamen-
te a dívida que a TAM possui em moeda ame-
ricana. No mesmo período de 2010, a em-
presa havia somado receita de 345,2 milhões
de reais devido à valorização do real.

2) No terceiro trimestre também, a Infraero re-
cebeu da TAM o equivalente a 37 milhões
de reais. O montante refere-se à cobrança
das diferenças do peso máximo de decola-
gem de anos anteriores. Segundo a compa-
nhia, o pagamento é não-recorrente, ou seja,
não deve se repetir nos próximos trimes-
tres.

3) Além do gasto não-recorrente, as despesas
operacionais da TAM também cresceram no
terceiro trimestre. No período, os gastos
atingiram a cifra de 2,7 bilhões de reais, alta
de 22,5% na comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2010. A alta está relacionada ao au-
mento das despesas com pessoal, manuten-
ção, serviço de terceiros, tarifas de pouso e
depreciação.

4) Além do prejuízo líquido, o lucro antes de
juros, impostos, depreciação e amortização
da TAM foi menor no terceiro trimestre, ten-
do impacto direto na margem. No período,
o ebitda  totalizou 739,1 milhões de reais,
queda de 13,1% na comparação com o mes-
mo trimestre do ano anterior. A margem
ebitda caiu 6,9 pontos percentuais, para
22,3%.

5) Os gastos com combustíveis cresceram 34%
no terceiro trimestre, somando mais de 1,1
bilhão de reais. Além do aumento de 21%
do preço médio por litro, a companhia tam-
bém aumentou em quase 10% o volume de
combustível consumido no período, devido
a mais horas voadas.

Adaptado de:    5 razões que fizeram a
TAM  tropeçar  no  terceiro trimestre.  Disponível em:

E- EXAME.COM. - 10/11/2011- Daniela Barbosa.
<http://exame.abril.com.br/negocios/

empresas/noticias/5-razoes-que-fizeram-a-tam-
tropecar-no-terceiro-trimestre>.

Acesso em: 10 nov. 2011.

Questão 01) No texto sobre a TAM, afirma-se que
seus prejuízos no terceiro trimestre de 2011 tive-
ram inúmeros motivos.  Assinale a alternativa em
que todas as opções estão corretas.

1) Questões cambiais (perdas).

2) Aumento do preço do combustível.

3) Pagamento efetuado à Embraer (dívida).

4) Expansão das despesas operacionais.

5) Tarifas mais baixas das concorrentes.

A) 1 e 5

B) 2 e 3

C) 3 e 4

D) 1 e 2

E) 2 e 5

Questão 02) Marque a alternativa que correspon-
de às lacunas.

Não gosto de andar ____ pé,  portanto irei ____
Curitiba de TAM. Como sempre há turbulência, estarei
cara ____ cara com o perigo.  Depois regressarei ____
terra natal.

A) à, a, a, a.

B) a, à, à, a.

C) a, a, à, à.

D) a, a, a, à.

E) à, à, à, à.
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Questão 03) A partir da leitura do Texto 1, publi-
cado pela Revista Exame, é correto inferir que:

A) a TAM saiu prejudicada devido a paralisações dos
seus funcionários devido aos baixos salários.

B) os funcionários da TAM reclamaram, na justiça
trabalhista, pelo excesso de trabalho e horas mal
dormidas.

C) a Infraero indenizou a TAM, que efetuou o repas-
se da indenização a quem de direito.

D) a TAM é a companhia aérea que mais teve preju-
ízo no Brasil em 2011.

E) a TAM sofreu prejuízo enorme, de aproximada-
mente 620 milhões.

TEXTO 2 – REFERÊNCIA PARA AS QUESTÕES 04,
05 E 06.

Poema tirado de uma notícia de jornal
(Manuel Bandeira)

João Gostoso era carregador de feira-livre e mo-
rava no morro da Babilônia num barracão sem núme-
ro

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novem-
bro

Bebeu
Cantou
Dançou
Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e

morreu afogado.

Questão 04) Leia as afirmativas, opte por FALSO e
VERDADEIRO e indique a alternativa correta.

1) O poema acima trata da saga de um herói
anônimo.

2) A palavra dançou pode ter um sentido lite-
ral e também um figurado.

3) João Gostoso era um ser dionisíaco.

4) O poema remete à prosa jornalística.

5) O texto de Bandeira é marcado pela
ambiguidade.

A) V - V - V - V - F.

B) F - V - F - V - F.

C) F - F - V - F - V.

D) F - F - F - F - F.

E) V - V - V - V - V.

Questão 05) Pelo contexto, verifica-se que:

1) O morador era da classe média emergente.

2) O cenário é de contrastes.

3) Pode-se fazer uma associação do local em
que mora João com os jardins suspensos da
Babilônia.

4)  O Bar tem tal nome homenageando as data
em que ele morreu.

5) João estava comemorando.

São afirmativas FALSAS:

A) 1 e 2.

B) 2 e 3.

C) 4 e 5.

D) 2 e 4.

E) 3 e 5.

Questão 06) No texto de Bandeira, qual a classe
gramatical que mais se destaca?

A) Substantivo.

B) Preposição.

C) Pronome.

D) Adjetivo.

E) Verbo.

Questão 07) A limitação de idade para a inscrição
em concurso público evidencia flagrante inconstitu-
cionalidade, pois veicula discriminação abusiva em
virtude da vedação constitucional de diferença de cri-
tério de admissão por motivo de idade, salvo se tal
limitação justificar-se pela natureza das atribuições
do cargo a ser preenchido.

Marque a assertiva correta.

A) Afirma-se que a admissão, por concurso público,
deveria ser revogada, pois fere os estatutos cons-
titucionais.

B) O texto trata da inconstitucionalidade da limita-
ção de idade, para inscrição em qualquer con-
curso público, em qualquer caso.

C) O cargo a ser preenchido não foi levado em con-
sideração quando a lei foi revogada, daí sua in-
constitucionalidade.

D) A lei que trata de concursos públicos e inscrição
para eles deveria ser revogada, visto que fere to-
dos os estatutos constitucionais.

E) No texto, afirma-se que há exceção, em se tra-
tando da limitação de idade, para inscrição em
concurso público.
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Questão 08) Assinale a alternativa em que há
palavra(s) grafada(s) INCORRETAMENTE.

A) Inconçútil, constituição, constituitidor, constitu-
cional.

B) Flagrante, fragrante, fragrância, fragoroso.

C) Discriminação, discreto, discricionário, discrepân-
cia.

D) Ebitda, emitida, emissão, imersão.

E) Admissão, admissional, admitido, demissionário.

Questão 09) Observe as palavras em destaque, na
sequência em que aparecem, e assinale a afirmati-
va correta em relação a elas.

A limitação de idade para a inscrição é inconstitu-
cional, pois a lei é a mesma para todos.

Ele disse que aprovaria, salvo se tal limitação fosse
obrigatória.

A) Sentido explicativo; sentido condicional.

B) Sentido participativo; sentido explicativo.

C) Sentido temporal; sentido afirmativo.

D) Sentido condicionante; sentido participativo.

E) Sentido proporcional; sentido aditivo.

Questão 10) Marque a alternativa correta.

1) Doa-se livros para o concurso.

2) Faz dez anos que ele elabora provas para
concursos.

3) Os Estados Unidos é um país constituciona-
lista.

4) 1% dos candidatos não aprovaram as regras
do concurso.

5) Eu, tu e ele participaremos do movimento
contra a discriminação.

A) Apenas 1 e 2 estão corretas.

B) Apenas 3 e 4 estão corretas.

C) Apenas 2 e 5 estão corretas.

D) Apenas 3 e 5 estão corretas.

E) Apenas 1 e 4 estão corretas.

MATEMÁTICA

Questão 11) Uma quantia de R$ 3000,00 foi divi-
dida em duas partes de modo que a primeira apli-
cada a juros simples, a uma taxa de 4% ao mês,
durante seis meses, rendeu o mesmo juro que a
segunda aplicação a 2% ao mês, durante 8 meses.
O valor de cada aplicação é:

A) R$ 1500,00 e R$ 1500,00

B) R$ 1200,00 e R$ 1800,00

C) R$ 1250,00 e R$ 1750,00

D) R$ 1300,00 e R$ 1700,00

E) R$ 1400,00 e R$ 1600,00

Questão 12) Quantos são os anagramas da pala-
vra BRASIL, começando por B e terminando por L?

A) 20

B) 21

C) 22

D) 24

E) 720

Questão 13) Duas esferas tangentes exteriormen-
te e tangentes a um plano  α  nos pontos A e B
têm raios iguais a 9cm e 4 cm. A distância entre os
pontos A e B é :

A) 9 cm

B) 10 cm

C) 12 cm

D) 13 cm

E) 15 cm
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Questão 14) A embalagem de um vidro de perfu-
me é igual a uma pirâmide de base hexagonal de
aresta igual a 4cm e de altura 10cm. Para colocar
este perfume, construiu-se uma caixa de papelão
na forma de um prisma hexagonal regular de ares-
ta da base igual a 6cm e de altura 15cm. Aproxi-
madamente, o volume de espaço vazio que fica
nesta caixa quando o perfume está dentro dela,
em cm3, é:

A) 1785

B) 1377

C) 969

D) 518

E) 408

Questão 15) Os lados consecutivos de um
paralelogramo ABCD medem 8 m e 12 m e formam
um ângulo de 60º. A menor diagonal, em metros,
é:

A)

B)

C)

D)

E)

INFORMÁTICA

Questão 16) Um computador (ou sistema compu-
tacional) é dito seguro se este atende a três requi-
sitos básicos relacionados aos recursos que o com-
põem:

A) confidencialidade, integridade e disponibilidade.

B) acesso autorizado, integração e disponibilidade.

C) confidência, integração e disponibilidade.

D) acesso autorizado, integridade e uniformidade.

E) confidência, integridade e uniformidade.

Questão 17) Quando um mesmo email é enviado
para vários destinatários, sendo que para um de-
les com cópia oculta, o que acontece?

A) O email fica invisível na caixa postal do destina-
tário da cópia oculta e só ele pode lê-lo.

B) O destinatário do email com cópia oculta não
pode vê-lo.

C) Uma cópia do email fica oculta na caixa postal
do emitente.

D) Os demais destinatários do email não devem
fornecê-lo ao destinatário da cópia oculta.

E) Os demais destinatários do email não sabem que
uma cópia oculta foi enviada.

Questão 18) Para acessar a internet através de
uma rede sem fio, um computador deve possuir:

A) várias portas USB ativas e configuradas.

B) interface wireless ativa e configurada.

C) interfaces wireless e bluetooth e uma porta
fireware, todas ativas e configuradas.

D) uma porta fireware ativa e configurada.

E) interface wireless e uma conexão RJ45, ambas
ativas e configuradas.
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CONHECIMENT OS
ESPECÍFICOS

Questão 21) Os sintomas que antecedem o esta-
do de choque são, simultaneamente:

A) pele fria, úmida, pulso rápido, cianose, náuseas
e queda do nível de consciência.

B) pulso rápido e fino, pele fria e úmida, hipotermia
e queda do nível de consciência.

C) pulso rápido e fino, pele fria e úmida, sudorese,
cianose de extremidades, náuseas acompanha-
das de vômitos, hipotensão, hipotermia e queda
do nível de consciência.

D) pele fria, cianose, hipertermia, náuseas e lipoti-
mia.

E) Nenhuma das alternativas está correta.

Questão 22) A cetoacidose diabética é:

A) deficiência de insulina – tipo I.

B) insulinodependente – tipo II.

C) glicose com índice abaixo de 40mg/dl.

D) coma hipoglicêmico.

E) complicação aguda do diabetes.

Questão 23) As penalidades do Código de Ética
dos Profissionais de Enfermagem impostas pelos
conselhos são: advertência verbal, multa, censu-
ra, suspensão do exercício profissional e cassação
do direito ao exercício profissional. A censura con-
siste em:

A) admoestação ao infrator de forma reservada, que
será registrada no prontuário do mesmo, na pre-
sença de duas testemunhas.

B) obrigatoriedade de pagamento, de 01 a 10 vezes
o valor da anuidade da categoria profissional a
qual pertence o infrator, em vigor no ato do pa-
gamento.

C) repreensão que será divulgada nas publicações
oficiais dos Conselhos Federal e Regional de En-
fermagem e em jornais de grande circulação.

D) proibição do exercício profissional da enferma-
gem por um período não superior a 29 dias; di-
vulgação nas publicações oficiais dos Conselhos
Federal e Regional de Enfermagem, jornais de
grande circulação e comunicação aos órgãos em-
pregadores.

E) perda do direito ao exercício da enfermagem e
divulgação nas publicações dos Conselhos Fede-
ral e Regional de Enfermagem e em jornais de
grande circulação.

ATUALIDADES

Questão 19) Em outubro de 2011, foi aprovado no
senado o substitutivo do senador Vital do Rêgo
que institui novos critérios para a divisão dos re-
cursos provenientes da exploração de petróleo. O
projeto divide os royalties do petróleo por todas
as unidades da Federação, e não somente para os
estados e municípios produtores de petróleo. Com
relação à exploração de petróleo do pré-sal, assi-
nale a alternativa que faz referência apenas aos
estados produtores.

A) São Paulo e Rio de Janeiro.

B) Bahia e São Paulo.

C) Rio de Janeiro e Espírito Santo.

D) São Paulo e Espírito Santo.

E) Paraná e Bahia.

Questão 20) Sobre a ocupação feita por alunos em
prédios da USP, em novembro de 2011, coloque (V)
para verdadeiro e (F) para falso e em seguida assi-
nale a alternativa que corresponde à sequência
correta.

(    ) A apreensão, pela PM, de três estudantes
que portavam maconha dentro da Cidade
Universitária da USP, em outubro do ano
passado, foi o estopim para denunciar o que,
segundo os manifestantes, representa a
truculência da Polícia Militar no câmpus.

(    ) Os manifestantes querem a renovação do
convênio firmado entre a USP e a Polícia
Militar para fazer a segurança na Cidade
Universitária.

(    ) O uso de drogas dentro da Cidade Universi-
tária da USP, na Zona Oeste de São Paulo,
faz parte dos pedidos dos manifestantes.

(    ) Faz parte dos pedidos dos manifestantes a
retirada de processos administrativos e cri-
minais movidos contra alunos e funcioná-
rios pela USP.

A) V, F, V, V.

B) V, V, V, F.

C) F, F, F, V.

D) V, F, F, V.

E) F, V, V, V.
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Questão 24) Das responsabilidades e deveres do
enfermeiro com relação à pessoa, família e coleti-
vidade, estão corretas todas as alternativas, EXCE-
TO:

A) Prestar assistência de enfermagem sem discrimi-
nação de qualquer natureza.

B) Garantir a continuidade da assistência de enfer-
magem em condições que ofereçam segurança,
mesmo em caso de suspensão das atividades pro-
fissionais decorrentes de movimentos reivindi-
catórios da categoria.

C) Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade
do ser humano em todo seu ciclo vital, inclusive
nas situações de morte e pós-morte.

D) Assegurar à pessoa, família e coletividade assis-
tência de enfermagem livre de danos decorren-
tes de imperícia, negligência ou imprudência.

E) Não será necessário registrar no prontuário do
paciente as informações inerentes e indispensá-
veis ao processo de cuidar.

Questão 25) A esquistossomose, doença de noti-
ficação compulsória nas áreas consideradas não
endêmicas no Brasil, acomete indivíduos que resi-
dem em áreas sem infraestrutura adequada, sem
saneamento e com coleções hídricas infestadas.
Esta doença é causada pelo:

A) Schistosoma mansoni.

B) Áscaris lumbricoides.

C) Ancylostoma duodenale.

D) Plasmodium falciarum.

E) Klebsiella granulomatis.

Questão 26) Os profissionais de enfermagem po-
dem contribuir para evitar que as nutrizes apre-
sentem problemas tardios nas mamas, orientan-
do as mesmas a tratamentos adequados para ga-
rantir meses de aleitamento. Por isso a importân-
cia de ensinar a mãe a cuidar de ductos bloquea-
dos, sendo indicados os seguintes procedimentos,
EXCETO:

A) Verificar se a pega está correta.

B) Segurar o bebê em várias posições, para que o
leite saia de várias regiões.

C) Nunca oferecer primeiro a mama mais sensível,
pois a sucção inicial é mais forte.

D) Fazer compressa quente por 15 minutos antes
da mamada.

E) Amamentar o bebê com mais frequência, come-
çando sempre pela mama que tem o ducto tam-
pado.

Questão 27) O teste de Apgar, ainda hoje, é refe-
rência para algumas condutas realizadas com o
recém-nascido. O teste deve ser realizado no 1º e
no 5º minutos de vida (Escala de Apgar). Os parâ-
metros avaliados são:

A) choro, tono muscular, olhos, pés e mãos.

B) frequência respiratória, boca, choro, cor da pele
e tono muscular.

C) esforço respiratório, pressão arterial, tono mus-
cular e choro.

D) frequência cardíaca, esforço respiratório, tono
muscular, irritabilidade reflexa e cor da pele do
recém-nascido.

E) nenhuma das alternativas anteriores está corre-
ta.

Questão 28) A Política Nacional de Humanização
existe desde 2003 para efetivar os princípios do
SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão,
qualificando a saúde pública no Brasil e incenti-
vando trocas solidárias entre gestores, trabalha-
dores e usuários. Todas as alternativas abaixo re-
fletem os objetivos do HumanizaSUS, EXCETO:

A) contagiar trabalhadores, gestores e usuários do
SUS com os princípios e as diretrizes da
humanização.

B) fortalecer iniciativas de humanização existentes.

C) desenvolver tecnologias relacionais e de compar-
tilhamento das práticas de gestão e de atenção.

D) aprimorar, ofertar e divulgar estratégias de ensi-
no.

E) implementar processos de acompanhamento e
avaliação, ressaltando saberes gerados no SUS e
experiências coletivas bem-sucedidas.
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Questão 29) Caberá aos gestores do SUS, de for-
ma articulada e na conformidade de suas atribui-
ções comuns e específicas, prover os meios e atu-
ar de modo a viabilizar o alcance do propósito
desta Política Nacional de Saúde do Idoso, que é a
promoção do envelhecimento saudável, a manu-
tenção e a melhoria, ao máximo, da capacidade
funcional dos idosos, a prevenção de doenças, a
recuperação da saúde dos que adoecem e a reabi-
litação daqueles que venham a ter a sua capacida-
de funcional restringida. É responsabilidade do
gestor municipal, EXCETO:

A) implementar, acompanhar e avaliar a operacio-
nalização desta Política Nacional de Saúde do Ido-
so, bem como os planos, programas, projetos e
atividades dela decorrentes.

B) promover as medidas necessárias para integrar
a programação municipal à adotada pelo estado,
a submetendo à Comissão Intergestores Bipartite.

C) manter o provimento do Sistema Nacional de In-
formação em Saúde com dados e análises relaci-
onadas à situação de saúde e às ações dirigidas
aos idosos.

D) estimular e viabilizar a participação social de ido-
sos nas diversas instâncias.

E) promover o acesso a medicamentos, órteses e
próteses necessárias à recuperação e a reabilita-
ção do idoso.

Questão 30) O paciente chega ao hospital com
pele fria e úmida, petéquias e cefaleia. Portanto,
ele apresenta sinais clássicos de:

A) dengue.

B) hepatite.

C) choque.

D) rubéola.

E) hanseníase.

Questão 31) Durante um exame físico de uma pa-
ciente que chega na unidade com suspeita de Do-
ença Sexualmente Transmissível, alguns dos as-
pectos a serem observados são:

A) edemas, déficit motor, confusão mental e corri-
mento.

B) presença de exantemas, lesões, corrimento e
nodos inguinais.

C) coriza, presença de exantemas, aumento de tem-
peratura corporal e hipertensão arterial.

D) lesões, coriza, confusão mental e hipotensão ar-
terial.

E) nenhuma das alternativas anteriores está corre-
ta.

Questão 32) O estudo do processo de envelheci-
mento advém das ciências biológica, psicológica e
sociológica. A enfermagem cuida de pessoas ido-
sas em todos os níveis de atenção à saúde. São
metas do enfermeiro, ao cuidar do idoso, EXCETO:

A) Manutenção da dignidade e autonomia máxima,
apesar das perdas física, social e psicológica.

B) Promoção e manutenção do estado funcional.

C) Auxílio para que os idosos identifiquem e utili-
zem seus potenciais para atingir a independên-
cia.

D) Promoção de uma assistência de enfermagem, va-
lorizando algum aspecto do rejuvenescimento.

E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 33) A tuberculose é um problema mun-
dial de saúde pública. Infecta aproximadamente
um terço da população do mundo e permanece
como uma das principais causas de morte por do-
ença infecciosa. Todas as afirmativas estão corre-
tas, EXCETO que:

A) o Mycobacterium tuberculosis é um bastonete
aeróbico que cresce rapidamente, é insensível ao
calor e à luz ultravioleta.

B) a tuberculose é a principal causa de morte entre
as pessoas HIV positivas.

C) a tuberculose está intimamente ligada à pobre-
za, desnutrição, multidão, alojamento em condi-
ções deficientes e cuidados de saúde inadequa-
dos.

D) a tuberculose é uma doença infecciosa que afeta
principalmente o parênquima pulmonar.

E) a tuberculose pode ser transmitida para outras
partes do corpo, como meninges, ossos, rins e
linfonodos.

Questão 34) Os serviços públicos de saúde que
integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são ori-
entados pelos seguintes princípios, EXCETO:

A) Integralidade da assistência.

B) Centralização político-administrativa com dire-
ção única em cada esfera do governo.

C) Participação da comunidade.

D) Capacidade de resolução em todos os níveis da
assistência.

E) Nenhuma das alternativas está correta.
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Questão 35) São atribuições do enfermeiro do Pro-
grama Agente Comunitário de Saúde, EXCETO:

A) planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações
desenvolvidas pelos ACS.

B) organizar e coordenar grupos específicos de in-
divíduos e famílias em situação de risco da área
de atuação dos ACS.

C) participar do gerenciamento dos insumos neces-
sários para o adequado funcionamento da UBS.

D) supervisionar, coordenar e realizar atividades de
qualificação e educação permanente dos ACS, com
vistas ao desempenho de suas funções.

E) contribuir e participar das atividades de educa-
ção permanente do auxiliar de enfermagem, ACD
e THD.

Questão 36) São ações desenvolvidas dentro da
Saúde Pública, no programa da Saúde da Criança,
EXCETO:

A) atendimento pré-natal, com exames complemen-
tares como HIV, VDRL, imunização da mãe visan-
do à proteção contra o tétano neonatal etc.

B) imunização (vacina contra a hepatite B até 12 ho-
ras de nascido e seguindo o calendário vacinal).

C) acompanhamento do crescimento e desenvolvi-
mento.

D) exame do pezinho, sendo que a coleta tem que
ser realizada após 24 horas de nascido.

E) incentivo ao aleitamento materno.

Questão 37) Um ferimento pérfuro-contundente
ocorre quando:

A) apresenta sangramento moderado, agride pele e
tecidos, podendo chegar aos ossos.

B) provocado por objetos cortantes, por ação de con-
tusão.

C) apresenta sangramento abundante, agride a pele
por penetração e perfuração.

D) provocado por objetos pontiagudos, com pouco
sangramento, porém pode lesar órgãos.

E) o comprimento da lesão é maior que a profundi-
dade.

Questão 38) Com a Reforma Psiquiátrica, ocorre-
ram várias legislações e portarias. Sobre a Lei nº
10.708, de 31 de julho de 2003, é correto afirmar
que:

A) permite o desenvolvimento de programas de su-
porte psicossocial para clientes psiquiátricos em
acompanhamento nos serviços comunitários.

B) criou o programa “De Volta Para Casa”.

C) redireciona o modelo da assistência psiquiátrica,
regulamenta cuidado especial com a clientela
internada por longos anos e prevê a possibilida-
de de punição para a internação involuntária ar-
bitrária ou desnecessária.

D) regulamenta o funcionamento de todos os servi-
ços de saúde mental, tanto os ambulatoriais como
os hospitalares.

E) institui regras para o Programa Nacional de Aten-
ção Comunitária Integrada, a usuários de álcool
e outras drogas.

Questão 39) O exame ginecológico em uma ado-
lescente só está indicado quando houver uma quei-
xa específica. Assinale a alternativa CORRETA
quanto ao aspecto que não está ligado à indicação
ao exame ginecológico.

A) Quando houver dor abdominal ou pélvica.

B) For sexualmente ativa.

C) Na presença de uma leucorreia.

D) Quando a menina tornou-se adolescente.

E) Quando houver abuso sexual.

Questão 40) Em relação à Constituição Federal de
1988, Seção II (Da Saúde), seguem algumas afir-
mativas.

I) A saúde é direito de todos e dever do Esta-
do.

II) O Sistema Único de Saúde será financiado,
nos termos do art. 195 da Constituição Fe-
deral de 1988, com recursos do orçamento
da seguridade social, da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, além
de outras fontes.

III) Os gestores locais do Sistema Único de Saú-
de poderão admitir agentes comunitários
de saúde e agentes de combate a endemias
por meio de processo seletivo público, de
acordo com a natureza e a complexidade de
suas atribuições e requisitos específicos para
sua atuação.

IV) A assistência à saúde não é livre à iniciativa
privada.

A partir das afirmativas acima relacionadas,
assinale a alternativa CORRETA.

A) Somente as afirmativas I e II estão corretas.

B) Somente as afirmativas I e III estão corretas.

C) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.

D) Nenhuma das afirmativas está correta.

E) Todas as afirmativas estão corretas.




