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01. Deixe sobre a carteira escolar apenas o material estritamente necessário para a realização
da prova (caneta, lápis, borracha e apontador) e a Cédula de Identidade.

02. No decorrer da prova, você assinará a lista de presença.
03. Você receberá do Fiscal os seguintes materiais:

a) este caderno de prova; e
b) a folha de respostas.

CADERNO DE PROVA

04. Este caderno de prova deve conter 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Confi-
ra-o antes de iniciar a prova. Caso encontre algum defeito, levante o braço e aguarde a
chegada do Fiscal. Após a prova ser iniciada, não será aceita qualquer reclamação sobre
falhas na impressão e/ou montagem.

05. Em cada questão, somente UMA alternativa será aceita como resposta.
06. A interpretação das questões é parte integrante da prova. Evite perguntas.
07. A prova é individual. É vedada a comunicação entre os candidatos durante a prova.

FOLHA DE RESPOSTAS

08. Confira se o seu nome, número de inscrição e número de sua identidade estão corretos
na folha de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal.

09. Não amasse, nem dobre a folha de respostas. Preencha-a com caneta esferográfica azul
ou preta, escrita grossa. Não faça uso de borracha ou corretivo.

10. A marcação na folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
11. Procure responder a todas as questões. As questões não respondidas, com mais de uma

resposta ou preenchidas em desacordo com as instruções da folha de respostas serão
consideradas nulas.

12. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal a folha de respostas. Após a entrega, retire-se do
local de prova.

LEMBRETES IMPORTANTES

13. Guarde o seu relógio antes do início da prova. O tempo de realização da prova será contro-
lado pelo Fiscal de sala.

14. Desligue o seu telefone celular antes do início da prova e guarde-o.
15. Você somente poderá retirar-se da sala de provas após decorrida 1 (uma) hora de seu

início.
16. Você poderá levar o seu caderno de prova somente após duas horas do início da prova.
17. Duração da prova: 03h (três horas), já incluído o tempo destinado à identificação do candi-

dato e ao preenchimento da folha de respostas.
18. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a folha de respostas ao

mesmo tempo, assinar o Termo de Encerramento de Prova e retirar-se, todos juntos, da
sala.

19. A desobediência a qualquer uma das determinações destas instruções ou das constantes
da folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

INSTRUÇÕES
[Estas instruções passam a fazer parte do Edital n.º 003/2011 do Município de Quatro Barras.]

CERTO

Errado

Somente UMA
resposta certa
em cada ques-
tão. Leia atenta-
mente e mar-
que a que achar
correta.

Não use

Não use

Identidade com foto
sobre a carteira escolar

ENFERMEIROENFERMEIROENFERMEIROENFERMEIROENFERMEIRO

MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 003/2011
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LÍNGUA PORTUGUESA

01.01.01.01.01. Leia com atenção a charge a seguir:

Folha de S. Paulo, 02/09/2011, página 02.

Em relação à tirinha em questão e a seus conheci-
mentos, NÃO podemos afirmar que:
a) os vocábulos “saúde” e “tim-tim” possuem sentidos

diferentes nos dois quadrinhos.
b) a palavra “saúde” classifica-se como substantivo nos

dois casos em que é utilizada.
c) temos uma crítica ao modo como são geridos os re-

cursos públicos, muitas vezes sendo desviados para
fins ilícitos.

d) para transmitir suas ideias, o autor se vale da lingua-
gem verbal e não verbal.

e) a dissimulação demonstrada pelos personagens re-
vela um total descaso para com o dinheiro público e
ilustra, infelizmente, muitas situações comuns em
nosso Brasil contemporâneo.

02.02.02.02.02. Assinale a alternativa que apresenta palavras
(analise as palavras em destaque) cuja grafia foi al-
terada pelo Novo Acordo Ortográfico (Decreto n.º
6.583/2008):
a) Eles vêm hoje da praia. – Ele não pára de se coçar

em público.
b) A terra é achatada nos pólos. – Vocês não têm

educação.
c) Ele não pôde ontem estar aqui. – Foi uma bela

experiência.
d) Os cientistas crêem no impossível. – Pode ficar

tranqüilo!
e) Eles lêem notícias sensacionalistas. – Ela morreu

na miséria.

MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 003/2011

03.03.03.03.03. Assinale a alternativa em que há ERRO(S) no
emprego do acento grave, indicativo de crase:
a) O Consultório de Endocrinologia passará, à partir de

hoje, a atender em novos horários: de segunda à
sexta, das 09 às 18 horas.

b) A jornalista se referiu às declarações dadas pelo mi-
nistro quando vieram à tona as notícias sobre os des-
vios de verbas.

c) O povo foi às urnas com a certeza de que nada mu-
daria.

d) Por um ingresso a preço popular, cada turista pode
comprar um ingresso que dá direito à maioria das
atrações do local.

e) Ele se dirigiu à praça central da cidade e proferiu um
discurso bastante enérgico em favor daqueles desam-
parados.

04.04.04.04.04. Assinale a alternativa em que o verbo HAVER
NÃO está aplicado de acordo com a norma culta:
a) Parabéns, candidatos! Vocês se houveram muito

bem.
b) Vocês haverão de se entender comigo um dia, seus

debochados!
c) Os políticos haviam chegado à conclusão de que

era necessária uma nova Carta Magna.
d) Haverão dias em que vocês vão lembrar-se dos meus

conselhos.
e) Os serventes houveram por bem homenagear o

prefeito.

05.05.05.05.05. Assinale a alternativa em que a palavra “até”
possui basicamente o mesmo significado que na frase
a seguir:

Eles caminharam juntos até a entrada do parque e,
então, cada um seguiu por caminhos diversos.
a) Até que ele se esforça, mas lhe falta um conhecimento

técnico mais profundo.
b) Todos terão de ser avaliados, até mesmo os diretores

da repartição.
c) Aquela loja comercializava até discos antigos.
d) Todos se empenharam na homenagem prestada, até

aqueles que não conviviam diretamente com ela.
e) Ele nadou até a ilha, onde encontrou seus familiares.
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07.07.07.07.07. Com relação à tipologia de linguagem, é vá-
lido dizer que o texto em questão:
a) apresenta uma linguagem errada, pois há uma série

de erros ortográficos que evidenciam o insuficiente
domínio linguístico do autor.

b) apresenta predomínio  do uso da linguagem culta, de
acordo com as normas de ortografia oficial vigentes.

c) apresenta uma série de marcas da oralidade, mas
apenas nas falas do caboclo.

d) evidencia o quanto os usuários da língua portuguesa,
no Brasil, não dominam as regras gramaticais, pois
até mesmo os escritores não respeitam a norma pa-
drão.

e) foi escrito numa variante linguística mais popular, que
procura transcrever algumas expressões utilizadas,
na oralidade, por pessoas oriundas do interior, confe-
rindo ao texto um tom de maior informalidade e maior
identificação com a história narrada.

08.08.08.08.08. Com relação às ideias presentes no texto, as-
sinale a alternativa correta:
a) Trata-se de uma narrativa verídica, de uma história

que verdadeiramente aconteceu.
b) O texto, puramente ficcional, possui um enredo

impossível de ocorrer na vida real, pois é muito difícil
imaginar que pessoas tenham atitudes semelhantes
à do caboclo da história.

c) O título não se costura muito bem com o texto, pois
não representa muito bem o desfecho da história.

d) Por se tratar de um “causo”, temos uma narrativa bem
humorada, na qual a veracidade dos fatos, isto é, se
a história aconteceu ou não, possui um valor secun-
dário.

e) O texto possui um tom bastante crítico à realidade
brasileira, o que o aproxima da temática presente na
tira da questão 01.

09.09.09.09.09. Leia com atenção a frase a seguir:
Se ele conseguisse dizer a verdade, não precisaria

passar por tantas situações desagradáveis.
Ao passarmos a forma verbal “conseguisse” para o
futuro do presente do subjuntivo, como ficaria correta-
mente escrita a frase?
a) Se ele conseguir dizer a verdade, não precisará

passar por tantas situações desagradáveis.
b) Se ele conseguir dizer a verdade, não precisava

passar por tantas situações desagradáveis.
c) Se ele conseguia dizer a verdade, não precisava

passar por tantas situações desagradáveis.
d) Se ele conseguir dizer a verdade, não precisaria

passar por tantas situações desagradáveis.
e) Se ele conseguirá dizer a verdade, não precisaria

passar por tantas situações desagradáveis.

Texto para as questões de 06 a 08:

QUESTÃO DE INTIMIDADE
O causo que eu vou contar aqui é de um caboclo

conhecido que ficou um tempão fazendo tratamento de
saúde. O problema nunca se resolvia, mas ele insistia em
ir sempre ao mesmo médico. Era o melhor doutor da ci-
dade, capaz de curar qualquer doença. Mas o sujeito ia ao
médico, tomava os remédios prescritos, e nada. Voltava
ao médico, tentava outro remédio, e nada. O doutor já estava
com uma pulga atrás da orelha com o caso. Os colegas
davam palpite, tentavam entender, mas nada adiantava.
Até que, na vigésima consulta do caboclo, o dito cujo decidiu
contar uma novidade.
Caboclo – Dotô, tem uma coisa que preciso falá pro
sinhô...
Doutor – Pois diga, homem.
Caboclo – É que, além desse meu pobrema, tem outra
cousa tamém.
Doutor – Diga logo o que é, homem.
Caboclo – É que eu bebo cachaça todos os dias.
Doutor – Você bebe cachaça... Todos os dias... Quanta
cachaça, meu filho?
Caboclo – Ah, dotô... Eu tomo umas 10 doses de manhã,
umas 10 depois do armoço e umas 10 já de noite, que é
pra descançá.

O médico quase solta fogo pelas ventas de tão bravo,
descobrindo a razão de remédio algum fazer efeito.
Doutor – E por que é que só agora o senhor confessa que
bebe tudo isso, filho de Deus?!
Caboclo – Ah, dotô, é pruquê antes nóis num tinha essa
intimidade...

Rolando Boldrin, em Almanaque Brasil de Cultura Popular, n.º 141,
janeiro de 2011, página 34.

06.06.06.06.06. Com relação à tipologia textual, é válido dizer
que o texto em questão é predominantemente
a) dissertativo, pois há a exposição de uma tese central

– o caipira matreiro que enganava o médico –, sus-
tentada por argumentos que se organizam numa pro-
gressão lógica.

b) descritivo, na medida em que procura descrever o
quadro de doença de um caboclo, bem como o trata-
mento recebido.

c) narrativo, pois acabamos conhecendo a história cô-
mica envolvendo o médico e o caboclo.

d) informativo, pois procura fornecer ao leitor informações
precisas sobre a data, o local e as circunstâncias
em que se deu a história narrada.

e) literário, uma vez que apresenta uma linguagem
altamente elaborada, com intenção claramente
artística.
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10.10.10.10.10. Observe com atenção a imagem a seguir:

Qual é o problema central que o outdoor apresenta,
em termos de linguagem?
a) A sujeira da placa e a árvore à sua frente, o que pre-

judica a leitura plena do anúncio.
b) A ausência do hífen ligando as palavras “terça” e “feira”.
c) A grafia incorreta de algumas palavras.
d) A presença de artigo entre as palavras “todos” e “dias”.
e) A incoerência entre o que se diz nas letras maiores e

o que aparece na faixa, pois, se está aberto todos os
dias, não poderia haver um descanso semanal.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

11.11.11.11.11. Uma pessoa, desejando fazer uma pintura em
um muro vertical, apoia uma escada reta nesse muro
em um ponto localizado a 2 metros do solo. Sendo o
terreno horizontal e o ângulo formado entre a escada
e o plano do solo 30o, pode-se afirmar que o compri-
mento da escada é:
a) 4 metros;
b) 2 metros;
c) 1 metro;
d) 8 metros;
e) 32 metros.

12.12.12.12.12. Com as letras da palavra “ANO”, podemos
montar algumas outras permutações, tais como
“NOA”, “NAO” ou ainda “AON”, por exemplo. Essas
permutações, chamamos de anagramas. O número
de anagramas da palavra “ANO”, começando com a
letra “N” é:
a) 1
b) 3
c) 2
d) 4
e) 13

13.13.13.13.13. Um boleto de cobrança foi pago em atraso
no valor de R$ 56,00. Sabe-se que a multa por atraso
era de 12%. Então, pode-se afirmar que o valor original
do boleto era de:
a) R$ 46,00
b) R$ 52,31
c) R$ 50,00
d) R$ 55,00
e) R$ 20,00
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INFORMÁTICA

14.14.14.14.14. Assinale a alternativa cujas teclas ou combi-
nações de teclas do Windows completam respectiva
e corretamente o texto a seguir:

Após selecionar um arquivo, para alterar seu nome
usa-se _____, para excluí-lo diretamente sem enviá-lo para
a lixeira usa-se _____, para copiá-lo de uma pasta para
outra é usada a sequência _____ e _____, e para movê-lo
de uma pasta para outra é usada a sequência _____ e
_____.
a) F3 | Delete | Ctrl + X | Ctrl + V | Ctrl + C | Ctrl + V.
b) F2 | Shift + Delete | Ctrl + C | Ctrl + V | Ctrl + X | Ctrl

+ V.
c) F2 | Delete | Ctrl + V | Ctrl + C | Ctrl + X | Ctrl + V.
d) F3 | Shift + Delete | Ctrl + C | Ctrl + V | Ctrl + X | Ctrl

+ V.
e) F2 | Delete | Ctrl + C | Ctrl + V | Ctrl + X | Ctrl + V.

15.15.15.15.15. Em relação à Internet, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) O endereço IP (Internet Protocol) é utilizado para identi-

ficar computadores na Internet, sendo que o padrão
IPv4 usa o sistema decimal para essa identificação.

b) Com o intuito de facilitar a navegação é utilizado en-
dereços compostos de letras e números e a estes
endereços é denominado domínio.

c) Um site é composto por uma ou mais páginas, e cada
endereço de uma página é denominado URL (Uniform
Resource Locator).

d) Para a visualização de uma página na Internet é uti-
lizado um programa denominado navegador web, e o
navegador padrão do Windows é o Internet Explorer.

e) O protocolo usado durante a navegação pela Internet
para visualizar as páginas através do navegador web
é o FTP (File Transfer Protocol).
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16.16.16.16.16. A respeito da Vigilância Sanitária, analise as
afirmativas abaixo:
I. As práticas da Vigilância Sanitária, além do conhe-

cimento técnico-científico, devem pautar-se pelo con-
junto de leis fixadas no ordenamento jurídico.

II. A vigilância sanitária é um conjunto de ações capazes
de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, da produção e circulação de bens e da
prestação de serviços de interesse da saúde.

III. A atividade de vigilância sanitária faz parte das com-
petências do SUS e tem caráter prioritário, por sua
natureza essencialmente preventiva.

IV. A vigilância sanitária pode ser concebida como um
espaço de exercício da cidadania e do controle social,
por sua capacidade transformadora da qualidade dos
produtos, dos processos e das relações sociais.

V. Uma plena estruturação da vigilância sanitária é
requisito fundamental para a implantação do SUS
devido ao seu poder normativo e fiscalizatório dos
serviços contratados e da qualidade dos insumos
terapêuticos consumidos pelos serviços.

São verdadeiras as afirmativas:
a) Apenas I, III e V
b) Apenas II, IV e V
c) Apenas I, II e III
d) Apenas I, II, III e IV
e) I, II, III, IV e V

17.17.17.17.17. Segundo a Lei n.º 8080/1990, é INCORRETO
afirmar:
a) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema

Único de Saúde a execução de ações de vigilância
sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do
trabalhador e de assistência terapêutica integral, in-
clusive farmacêutica.

b) A universalidade de acesso aos serviços de saúde é
entendida como um conjunto articulado e contínuo
das ações e serviços preventivos e curativos, indivi-
duais e coletivos, exigidos para cada caso em todos
os níveis de complexidade do sistema.

c) As ações e serviços de saúde, executados pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou me-
diante participação complementar da iniciativa privada,
serão organizados de forma regionalizada e hierar-
quizada em níveis de complexidade crescente.

d) Os municípios poderão constituir consórcios para de-
senvolver em conjunto as ações e os serviços de
saúde que lhes correspondam.

e) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes
para garantir a cobertura assistencial à população de
uma determinada área, o Sistema Único de Saúde
poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa
privada.

18.18.18.18.18. A respeito dos Conselhos de Saúde, analise
as afirmativas:

Os Conselhos de Saúde foram criados para que a
população possa exercer o controle social sobre a
gestão da saúde.
As mais diversas lideranças comunitárias são repre-
sentadas nos conselhos de saúde.
A lei n.º 8.142/1990 instituiu a formação dos Conse-
lhos de Saúde.
Os Conselhos de Saúde são formados exclusivamen-
te por representantes dos usuários do Sistema Único
de Saúde a fim de avaliar a assistência à saúde forne-
cida à população.
O controle social é a participação da sociedade no
acompanhamento e verificação das ações da gestão
pública na execução das políticas públicas, avaliando
os objetivos, processos e resultados.

Quantas afirmativas estão corretas?
a) Uma;
b) Duas;
c) Três;
d) Quatro;
e) Cinco.

19.19.19.19.19. São características do processo de trabalho
das equipes de Atenção Básica, EXCETO:
a) Definição do território de atuação das Unidades

Básicas de Saúde;
b) Encaminhamento imediato às referências para o

atendimento às urgências médicas e odontológicas;
c) Programação e implementação das atividades, com

a priorização de solução dos problemas de saúde
mais frequentes, considerando a responsabilidade da
assistência resolutiva à demanda espontânea;

d) Desenvolvimento de ações focalizadas sobre os
grupos de risco e fatores de risco comportamentais,
alimentares ou ambientais, com a finalidade de pre-
venir o aparecimento ou a manutenção de doenças e
danos evitáveis;

e) Assistência básica integral e contínua, organizada à
população adscrita, com garantia de acesso ao apoio
diagnóstico e laboratorial.
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22.22.22.22.22. Sobre a gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS), assinale a afirmativa INCORRETA:
a) As Normas Operacionais definem critérios para que

Estados e Municípios voluntariamente se habilitem a
receber repasses de recursos do Fundo Nacional de
Saúde para seus respectivos fundos de saúde.

b) Todas as decisões sobre medidas para a implantação
do SUS são sistematicamente negociadas na Comis-
são Intergestores Tripartite e na Comissão Interges-
tores Bipartite após amplo processo de discussão.

c) A implantação do SUS é facultativa e as respectivas
responsabilidades de seus gestores – federal, esta-
duais e municipais – podem ser delegadas.

d) O financiamento do SUS é uma responsabilidade
comum dos três níveis de governo.

e) O valor do Piso de Atenção Básica variável depende
da adesão do município a programas prioritários defi-
nidos pelo Ministério da Saúde, tais como os Progra-
mas de Agentes Comunitários de Saúde, de Saúde
da Família e de ações estratégicas, tais como as
Ações Básicas de Vigilância Sanitária.

23.23.23.23.23. A respeito dos indicadores de saúde, assinale
a afirmativa INCORRETA:
a) A incidência de uma doença, em um determinado local

e período, é o número de casos novos da doença que
iniciaram no mesmo local e período.

b) O coeficiente de prevalência é mais utilizado para
doenças crônicas de longa duração.

c) Os indicadores são medidas-síntese que contêm
informação relevante sobre determinados atributos e
dimensões do estado de saúde, mas não indicam o
desempenho do sistema de saúde.

d) A seleção do conjunto básico de indicadores pode
variar em função da disponibilidade de sistemas de
informação, fontes de dados, recursos, prioridades e
necessidades específicas em cada região ou país.

e) Se forem gerados de forma regular e manejados em
um sistema dinâmico, os indicadores de saúde cons-
tituem ferramenta essencial para a gestão e avaliação
da situação de saúde de uma população.

20.20.20.20.20. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS),
entre todos os dispositivos de atenção à saúde mental,
têm valor estratégico para a Reforma Psiquiátrica
Brasileira. É função dos CAPS:
I. Prestar atendimento clínico em regime de atenção

diária, evitando assim as internações em hospitais
psiquiátricos.

II. Promover a inserção social das pessoas com trans-
tornos mentais através de internações programadas.

III. Regular a porta de entrada da rede de assistência
em saúde mental na sua área de atuação.

IV. Dar suporte à atenção à saúde mental na rede básica.
V. Organizar a rede de atenção às pessoas com trans-

tornos mentais nos municípios.
São verdadeiras as opções:
a) Apenas I, II, III e IV
b) Apenas II, III e IV
c) Apenas I, II e V
d) Apenas I, III, IV e V
e) I, II, III, IV e V

21.21.21.21.21. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador
visa à redução dos acidentes e doenças relacionadas
ao trabalho, por meio de ações de promoção, reabili-
tação e vigilância na área de saúde. Sobre a Saúde
do trabalhador, analise as afirmativas, considerando
(V) para verdadeira e (F) para falsa.
( ) A escassez e inconsistência das informações sobre

a real situação de saúde dos trabalhadores dificultam
a definição de prioridades para as políticas públicas,
o planejamento e implementação das ações de saúde
do trabalhador, além de privar a sociedade de instru-
mentos importantes para a melhoria das condições
de vida e trabalho.

( ) Entre as doenças relacionadas ao trabalho mais fre-
quentes estão os Distúrbios Osteomusculares Rela-
cionados ao Trabalho (DORT).

( ) Entre os problemas de saúde relacionados ao trabalho,
deve ser ressaltado o aumento das agressões e epi-
sódios de violência contra o trabalhador no seu local
de trabalho e a violência decorrente de relações de
trabalho deterioradas, como no trabalho escravo e no
trabalho infantil.

( ) As ações de segurança e saúde do trabalhador exi-
gem uma atuação multiprofissional, interdisciplinar e
intersetorial capaz de contemplar a complexidade das
relações produção-consumo-ambiente e saúde.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) V – V – V – V
b) V – F – F – V
c) F – V – F – F
d) V – F – V – V
e) F – F – V – V
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24.24.24.24.24. A respeito do registro de nascimento, analise
as afirmativas:
I. O registro de nascimento, nos estudos de população,

é utilizado para determinar o crescimento vegetativo,
traduzido pelo excesso de nascimentos sobre os
óbitos.

II. O número de nascidos vivos em um determinado
período é fundamental para o planejamento da
assistência à saúde materno-infantil, pois serve para
o cálculo de vários coeficientes, entre os quais o de
mortalidade infantil, um dos mais sensíveis índices
das condições de saúde de um povo.

III. Todo nascimento deve, por exigência legal, ser
registrado, seja ou não um nascimento vivo.

IV. O registro de nascimento é o documento principal
para a identidade do indivíduo, para a prova de grau
de parentesco, da idade e de nacionalidade.

São verdadeiras as afirmativas:
a) Apenas I, II e IV
b) Apenas II e III
c) Apenas I, II e IV
d) Apenas I, III e IV
e) I, II, III e V

25.25.25.25.25. A Organização Mundial de Saúde declarou
ser a tuberculose uma emergência mundial, por estar
fora de controle em muitas partes do mundo. A deses-
truturação familiar, as carências pessoais, as droga-
dições (particularmente o alcoolismo), a falta de assis-
tência social e a miséria concorrem para a baixa ade-
são ao tratamento. Os profissionais de saúde têm um
papel diferenciado na assistência ao paciente, aju-
dando-o a concluir o tratamento com êxito. A estra-
tégia DOTs (Tratamento Diretamente Observado) para
o controle eficaz da tuberculose fundamenta-se nos
seguintes componentes:
1. Compromisso político com fortalecimento de recursos

humanos e garantia de recursos financeiros, elabo-
ração de planos de ação (com definição de atividades,
metas, prazos e responsabilidades) e mobilização
social.

2. Diagnóstico de casos por meio de exames bacterio-
lógicos de qualidade.

3. Tratamento padronizado com a supervisão à distância
da ingestão das doses dos medicamentos.

4. Fornecimento e gestão eficaz de medicamentos.
5. Sistema de monitoramento e avaliação ágil que

possibilite o monitoramento dos casos desde a noti-
ficação até o encerramento do caso.

Em relação ao DOTs, estão corretos os itens:
a) Apenas 1, 2, 4 e 5
b) Apenas 2, 4 e 5
c) Apenas 1, 2, 3 e 4
d) Apenas 1, 3, 4 e 5
e) 1, 2, 3, 4 e 5
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26.26.26.26.26. Há um elevado risco de asfixia, durante o tra-
balho de parto, o parto e os primeiros minutos de
vida para o recém-nascido. Assinale o item em que
todos os fatores sejam condições que predispõem o
recém-nascido a asfixia:
a) Desproporção céfalo-pelvica e nascimento a termo;
b) Prolapso de cordão umbilical e cesárea anterior;
c) Malformação fetal e multiparidade;
d) Primiparidade e hemorragia;
e) Placenta prévia e rotura prolongada de membranas.

27.27.27.27.27. A respeito da Consulta de Enfermagem, assi-
nale a afirmativa INCORRETA:
a) A consulta de enfermagem é uma atividade privativa

do enfermeiro que propicia condições para melhoria
da qualidade de vida do usuário do serviço de saúde.

b) Há um enfoque primordialmente biológico na consulta
de enfermagem.

c) A realização da consulta de enfermagem possibilita
uma melhora na assistência prestada ao cliente,
aumentando a capacidade de percepção do profis-
sional para detecção de problemas e, favorecendo a
criação de um plano de ações que contribuirá para a
promoção e recuperação da saúde do indivíduo como
um todo.

d) A consulta de enfermagem sistematizada respeita a
individualidade de cada paciente na identificação de
diagnósticos e na escolha das intervenções e avalia-
ção dos resultados das mesmas.

e) A consulta de enfermagem melhora a adesão ao tra-
tamento, reduz o custo da assistência e permite cui-
dados resolutivos.

28.28.28.28.28. Sobre o Processo de Enfermagem, assinale
a afirmativa INCORRETA:
a) O Processo de Enfermagem é um método utilizado

para se implantar, na prática profissional, uma teoria
de enfermagem.

b) O histórico de enfermagem compreende a fase do
processo de enfermagem na qual os enfermeiros ana-
lisam os dados subjetivos e estabelecem a sistema-
tização da assistência de enfermagem.

c) O Processo de Enfermagem ajuda a assegurar que
intervenções sejam elaboradas para o indivíduo e não
para a doença.

d) Para identificação dos diagnósticos de enfermagem, é
necessário utilizar habilidades cognitivas, experiência
e conhecimento científico, no qual o enfermeiro faz
julgamentos e interpretações sobre os dados colhidos.

e) O Processo de Enfermagem é aplicável em uma ampla
variedade de ambientes  e em uma grande variedade
de situações clínicas em que as observações sobre
as necessidades humanas da clientela acompanham
o processo de tomada de decisão acerca do cuidado
e a avaliação posterior dos resultados que se obtêm
com a intervenção profissional.

29.29.29.29.29. Sobre a hepatite B, é correto afirmar:
a) A infecção em neonatos apresenta uma taxa de cro-

nificação muito inferior àquela que encontramos na
infecção do adulto, com cerca de 90% dos neonatos
evoluindo para a cura.

b) O período de incubação, intervalo entre a exposição
efetiva do hospedeiro suscetível ao vírus e o início
dos sinais e sintomas da doença, varia de 1 a 5 anos.

c) Os sintomas estão sempre presentes, predominando
fadiga, mal-estar geral, sintomas digestivos e icterícia
grau III.

d) A prevenção da doença inclui o não compartilhamento
de alicates de unha, lâminas de barbear, escovas de
dente e seringas.

e) A janela imunológica para hepatite B é de 7 a 21 dias,
quando o HBsAg se torna detectável.

30.30.30.30.30. A partir do Programa Nacional das Imuniza-
ções, assinale a afirmativa INCORRETA:
a) Não deve ser adiada a aplicação de qualquer tipo de

vacina em pessoas com doenças agudas febris.
b) Para cada agente imunizante há uma via de adminis-

tração recomendada que, se não obedecida, pode
resultar em menor proteção imunológica ou maior fre-
quência de eventos adversos.

c) As vacinas vivas (vacina contra sarampo, contra ru-
béola, contra caxumba, contra febre amarela, BCG)
são contraindicadas em gestantes.

d) A desnutrição não constitui contraindicação à vaci-
nação.

e) A Campanha de Vacinação é uma estratégia cujo ob-
jetivo é o controle de uma doença de forma intensiva
ou a ampliação da cobertura vacinal para complemen-
tar trabalho de rotina.

31.31.31.31.31. A partir do Código de Ética, são deveres e
responsabilidades do profissional de enfermagem,
EXCETO:
a) Disponibilizar seus serviços profissionais à comuni-

dade em casos de emergência, epidemia e catástrofe,
sem pleitear vantagens pessoais.

b) Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos
decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência
por parte de qualquer membro da Equipe de Saúde.

c) Garantir a continuidade da assistência de enfermagem
em condições que ofereçam segurança, mesmo em
caso de suspensão das atividades profissionais de-
correntes de movimentos reivindicatórios da categoria.

d) Executar ou participar da assistência à saúde sem o
consentimento da pessoa ou de seu representante
legal, exceto em iminente risco de morte.

e) Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser
humano, em todo seu ciclo vital, inclusive nas situa-
ções de morte e pós-morte.
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34.34.34.34.34. Entre as mulheres com atividade sexual, o
exame citopatológico preventivo (Papanicolau) para
detecção de alterações citológicas cervicais e para
detecção de infecções pelo Papilomavírus Humano
(HPV) pode reduzir em 70% o índice de mortalidade
pelo câncer de colo do útero. A infecção por Papilo-
mavírus Humano (HPV) no colo do útero poderá cau-
sar o câncer se não for tratado e diagnosticado ade-
quadamente. Sobre o exame citológico preventivo e
o vírus HPV, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Mulheres grávidas podem se submeter ao exame do

Papanicolau sem prejuízo para sua saúde ou a do
bebê. 

b) Fumar, beber em excesso ou usar drogas afeta o
sistema imunológico e facilita a contaminação pelo
vírus HPV.

c) O parceiro da mulher portadora do vírus HPV não
precisa ser tratado.

d) O HPV pode levar até 12 anos para causar o câncer.
e) Usar preservativo em todas as relações sexuais é

uma maneira de diminuir o risco de contágio pelo vírus
HPV.

35.35.35.35.35. Sobre o aleitamento materno, assinale a al-
ternativa correta:
a) A chupeta é indicada para estimular a sucção, assim

que o bebê nasce.
b) A recomendação da Organização Mundial da saúde

é o aleitamento materno exclusivo até os 4 meses de
idade, associando, a partir daí, novos alimentos.

c) Nenhuma outra estratégia isolada alcança o impacto
que a amamentação tem na redução das mortes de
crianças menores de 5 anos.

d) O leite materno é nutricionalmente adequado para o
bebê, mas é adequado oferecer água nos intervalos
das mamadas, em dias muito quentes.

e) Os leites artificiais são muito adequados para o bebê,
podendo substituir o leite materno sem nenhum
prejuízo.

36.36.36.36.36. As vantagens do aleitamento materno para
lactentes e para as nutrizes são comprovadas. São
benefícios para a nutriz, EXCETO:
a) Diminuição da hemorragia pós-parto;
b) Diminuição do risco de depressão pós-parto;
c) Diminuição do risco de anemia por causa da ameno-

rréia lactacional;
d) Aumento da remineralização óssea pós-parto;
e) Diminuição do risco de câncer de ovário e de mama.

32.32.32.32.32. A Estratégia de Saúde da Família é um pro-
jeto dinamizador do SUS, condicionado pela evolu-
ção histórica e organização do sistema de saúde no
Brasil. Sobre a Estratégia de Saúde da Família, é IN-
CORRETO afirmar:
a) A concepção de Estratégia de Saúde da Família su-

pera o antigo paradigma de caráter exclusivamente
centrado na doença.

b) A Estratégia de Saúde da Família desenvolve-se sob
a forma de trabalho em equipes, dirigidas às po-
pulações de territórios delimitados, pelos quais as
equipes assumem responsabilidade de cobertura
assistencial.

c) As equipes Saúde da Família estabelecem vínculo
com a população, possibilitando o compromisso e a
corresponsabilidade destes profissionais com os
usuários e a comunidade.

d) A Estratégia de Saúde da Família é centrada exclu-
sivamente na promoção da saúde e prevenção das
doenças por meio de ações educativas de integração
com a comunidade.

e) Na Estratégia de Saúde da Família, ações combi-
nadas a partir da noção ampliada de saúde humani-
zam as práticas de saúde, buscando a satisfação do
usuário pelo estreito relacionamento dos profissionais
com a comunidade.

33.33.33.33.33. A lavagem das mãos é a ação isolada mais
importante para evitar infecções relacionadas à as-
sistência à saúde. A respeito da lavagem das mãos,
assinale a afirmativa correta:
a) Os serviços de saúde devem possuir lavatórios para

higienização das mãos em número suficiente e
fornecer os insumos para realização da técnica, como
sabonete em barra e toalhas de papel.

b) Quando luvas de procedimento são utilizadas na
realização da assistência de enfermagem, elas devem
ser retiradas de modo a não haver contaminação das
mãos e não há necessidade da lavagem das mãos
após os procedimentos realizados com as luvas.

c) A fricção das mãos com álcool 70% pode ser utilizada
em qualquer situação para substituir a lavagem de
mãos.

d) Devem ser utilizados sabões com antissépticos em
todos os lavatórios para higienização das mãos nos
estabelecimentos de assistência à saúde para evitar
surtos de infecção.

e) As mãos constituem a principal via de transmissão
de microrganismos durante a assistência prestada
aos pacientes, pois a pele pode ser reservatório de
diversos microrganismos.
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37.37.37.37.37. Sobre a tuberculose, sua prevenção e trata-
mento, considere (V) para verdadeiro e (F) para falso:
( ) A vacina BCG provoca reações gerais, tais como febre

ou mal-estar.
( ) Normalmente, nos menores de um ano, a reação local

da vacina BCG é de evolução rápida, em torno de
uma semana.

( ) No tratamento da tuberculose, a associação medica-
mentosa adequada e seu uso regular, por tempo su-
ficiente, são os meios necessários para evitar a re-
sistência e a persistência bacterianas.

( ) O tratamento correto dos casos bacilíferos é a ativi-
dade prioritária de controle da tuberculose, uma vez
que permite anular rapidamente as maiores fontes de
infecção.

( ) As drogas usadas no tratamento da tuberculose po-
dem causar irritação gástrica, podendo ocorrer náu-
seas, pirose e epigastralgia.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
a)  F – F – V – V – V
b)  V – F – V – F – F
c)  V – F – V – V – F
d)  F – F – F – V – V
e)  V – V – V – F – F

38.38.38.38.38. A anemia por deficiência de ferro é atualmen-
te um dos mais graves problemas nutricionais mun-
diais em termos de prevalência, sendo determinada,
quase sempre, pela ingestão deficiente de alimentos
ricos em ferro e/ou pela inadequada utilização orgâ-
nica. Sobre a anemia por deficiência de ferro, assinale
a afirmativa INCORRETA:
a) Os principais sinais e sintomas são: fadiga genera-

lizada, anorexia, palidez de pele e mucosas, menor
disposição para o trabalho e apatia.

b) Em crianças a anemia está associada ao retardo do
crescimento, fadiga, redução da atividade física e da
afetividade, baixa resistência a infecções, bem como
comprometimento do desenvolvimento cognitivo, da
coordenação motora e da linguagem.

c) A presença de ácido ascórbico e alimentos ricos em
proteínas na refeição melhora a absorção de ferro
proveniente de produtos vegetais.

d) Crianças que tiveram pouco tempo de aleitamento
materno exclusivo, alimentação prolongada com leite
de vaca e a introdução da alimentação complementar
precoce estão mais susceptíveis ao desenvolvimento
de anemia.

e) A anemia por deficiência de ferro é um problema nu-
tricional relevante no Brasil e atinge somente as
classes sociais de baixa renda.

39.39.39.39.39. A insulina é um hormônio produzido pelas
células beta do pâncreas e tem ação essencial no
funcionamento do organismo. Sobre a insulina, é IN-
CORRETO afirmar:
a) Todos os indivíduos portadores de diabetes tipo 2

necessitam de doses diárias de insulina.
b) A insulina permite que o corpo armazene glicose sob

a forma de gorduras e proteínas, principalmente
proteínas musculares.

c) Na deficiência severa de ação de insulina, ocorre a
quebra de gordura e proteínas armazenadas, levando
à sensação de fraqueza e polifagia, além de perda de
peso.

d) Quando a quantidade de insulina é insuficiente, a
maior parte das células não consegue utilizar a
glicose, que permanece no sangue, atingindo níveis
excessivamente altos.

e) Indivíduos obesos, que produzem quantidades normais
de insulina, podem desenvolver resistência periférica
à ação da insulina.

40.40.40.40.40. Na realização do pré-natal pelo enfermeiro,
os diagnósticos de enfermagem resumem a avaliação
realizada e também sugerem direções para o plano
da assistência. Relacione o diagnóstico de enferma-
gem na 1.ª coluna com o planejamento da assistência
na 2.ª coluna:
1. Nutrição Alterada: ingestão menor que as necessida-

des corporais relacionada ao aumento das neces-
sidades nutricionais.

2. Intolerância à Atividade relacionada à fadiga associada
à gravidez.

3. Padrão de Sexualidade Alterado relacionado a mu-
danças da libido durante a gravidez.

4. Deficit de Conhecimento com relação aos efeitos da
gravidez no organismo e ao crescimento do feto.

( ) Utilizar recursos visuais para apresentar o crescimento
fetal em cada consulta pré-natal e discutir mudanças
normais na anatomia e fisiologia durante a gravidez.

( ) Pesar a gestante em cada consulta e ensinar métodos
que minimizem as náuseas e vômitos.

( ) Estimular a paciente a repousar quando necessário
e ajudá-la a encontrar os períodos de descanso e
repouso dentro das suas atividades diárias.

( ) Encorajar a paciente a expressar seus sentimentos
para seu parceiro e enfatizar que as alterações de
humor durante a gravidez são normais.

A ordem correta, de cima para baixo, é:
a) 4 – 2 – 1 – 3
b) 3 – 1 – 2 – 4
c) 4 – 1 – 2 – 3
d) 2 – 1 – 4 – 3
e) 1 – 4 – 2 – 3
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