CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – ENFERMEIRO PARA PSF – ENFERMEIRO GERAL – ENFERMEIRO OBSTETRA
PORTUGUÊS
As questões de números 1 a 3 referem-se ao texto que segue.
Que haja jardins em nosso tempo!!!!
Clara passeava no jardim com as crianças.
[...] Não havia perigo.
Havia jardins, havia manhãs naquele tempo!!!
(Carlos Drummond de Andrade)

A violência tem sido tão explorada pelos meios de comunicação,
tão exibida sem nenhum questionamento e tão banalizada que as pessoas,
“anestesiadas”, passaram a conviver com ela como se fosse algo natural e,
portanto, inevitável.
Procuram, então, enfrentar a violência buscando soluções
meramente individuais e segundo suas próprias possibilidades. Mudam-se
para cidades menores, isolam-se em condomínios fechados e shopping
centers, contratam seguranças ou, mais frequentemente, agarram-se à
religião, como única garantia de salvação.
No entanto, não será dessa forma que iremos resolver situações
que têm origens histórico-culturais, e sim com estratégias racionais e
eficientes que promovam mudanças sociais. Mudanças que só se
processam através de lutas políticas consistentes e de projetos de
educação que reforcem a formação humanística voltada para a cidadania e
a solidariedade. [...]
O autoritarismo na área educacional tem gerado, ao longo de
nossa história, indivíduos revoltados, incapazes de dialogar e intolerantes
em relação às diferenças individuais. Sua preocupação, centrada apenas
no sucesso profissional e econômico – para as altas esferas sociais -, e
num ofício que garanta, no mínimo, o emprego e a sobrevivência – para as
classes mais baixas -, tem sido responsável pela formação de pessoas
mais competitivas e menos solidárias.
A difusão da ideia de que a felicidade está em ter, muito mais do
que em ser, tem criado bloqueios a experiências afetivas mais ricas e a
projetos de vida mais consistentes, que transcendam os limites dos
interesses meramente individuais para atingir os interesses coletivos. [...]
Disso tudo decorre a necessidade de o Estado, as comunidades
religiosas, as escolas, empresas, sindicatos, agremiações esportivas, etc.
investirem mais em centros de convivência, oficinas de arte, lazer
alternativo (mais barato e saudável), esportes cooperativos, terapias de
apoio e tudo o mais que possa propiciar o desenvolvimento da autoestima,
respeito pelo outro, reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, a
predisposição a contatos e relações prazerosas. Em outras palavras, devese investir na construção de uma cultura da paz.
Agindo assim, talvez possamos, amanhã, voltar a passear nos
jardins, como fazia Clara e suas crianças, no poema cheio de saudades de
Carlos Drummond de Andrade.
(Adaptado de:Júlia Falivene Alves. In: Violência em debate. São Paulo:Moderna,1997. p. 59-75.)

01. Considere as seguintes afirmações:
I. O texto critica o crescente individualismo e competitividade das
pessoas, estimuladas, de alguma forma, pela educação.
II. O texto inicia-se com uma epígrafe, cujo conteúdo não contrasta
com a introdução, já que ambos retratam a violência.
III. O texto centra a argumentação nas eventuais estratégias que
poderiam ser adotadas na busca de soluções.
Está de acordo com o texto o que se afirma APENAS em:
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e III.
02. Com base no texto acima, assinale a única com raciocínio incoerente.
(A) Aparece nesse texto um recurso sempre rico de possibilidades
argumentativas: o uso da epígrafe.
(B) Em todo o desenvolvimento dos parágrafos, a autora argumenta a
respeito do mundo caótico em que vivemos hoje.
(C) Estimula a ideia de que a felicidade possível, hoje, está ligada
diretamente ao alto poder aquisitivo.
(D) No parágrafo conclusivo, retoma os dizeres da epígrafe, reforçando
a ideia de que passear nos jardins é possível.
03. A palavra “talvez” (l. 35) pode ser adequadamente substituída, no texto,
por:
(A) decerto
(B) porventura
(C) assaz
(D) sequer

04. Em relação ao período “Concentro-me e ouço qualquer coisa que me
parece música, mas vem de tão longe!”, está correto o que se afirma
em:
(A) contém duas orações coordenadas sindéticas.
(B) contém uma oração subordinada adverbial conformativa.
(C) contém um período composto formado por três orações.
(D) contém uma oração subordinada substantiva subjetiva.
As questões de números 05 a 07 referem-se ao poema que segue.
Vou-me à feira de Trancoso
Logo, nome de Jesu,
E farei dinheiro grosso.
Do que este azeite render
Comprarei ovos de pata,
Que he a cousa mais barata
Qu’ eu de lá posso trazer.
E estes ovos chocarão;
Cada ovo dará um pato,
E cada pato um tostão,
Que passará de um milhão
E meio, a vender barato.
Casarei rica e honrada
Por estes ovos de pata,
E o dia que for casada
Sahirei ataviada
Com hum brial d’escarlata
E diante o desposado
Que me estará namorando:
Virei de dentro bailando
Assi dest’arte bailado
Esta cantiga cantando.
(Apud MAIA, Adhalmir Elias dos Santos. Pequena antologia da língua portuguesa. 2ª ed. São Paulo,
Editora do Brasil, s.d. p. 260.)

05. Leia as afirmativas e assinale a alternativa correta.
I. O texto apresenta uma espécie de devaneio da personagem
principal.
II. O texto apresenta os sonhos de uma moça humilde: ganhar
dinheiro e viver um grande amor.
III. A personagem principal prioriza os valores materiais da Idade
Média.
IV. A intenção do autor é comover o leitor com as ilusões da
personagem.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente I está correta.
Somente II está correta.
I e III estão corretas.
II e IV estão corretas.

06. Segundo o texto, qual é a melhor base para um casamento sólido?
(A) amor
(B) companheirismo
(C) cumplicidade
(D) dinheiro
07. Nos versos: “Casarei rica e honrada / Por estes ovos de pata” existe
uma figura de pensamento. Qual das figuras abaixo é a figura
ocorrente no poema?
(A) sinestesia
(B) antonomásia
(C) ironia
(D) eufemismo
Instruções para as questões de número 08 a 10.
Essas questões referem-se à compreensão de leitura. Leia
atentamente cada uma delas e assinale a alternativa que esteja de
acordo com o texto. Baseie-se exclusivamente nas informações nele
contidas.
08. “Não muito remota é a conquista pedagógica que consiste na
interpretação psicológica da criança como criança, e não como
adulto em miniatura. Até então, a criança tinha sido considerada do
ponto de vista do adulto, olhada como um adulto ante um binóculo
invertido; aquilo que fosse útil ao inútil para o adulto, igualmente o
seria, guardadas as devidas proporções para a criança.”
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Segundo o texto:
(A) O comportamento da criança é a uma antecipação do
comportamento do adulto.
(B) Atualmente, a pedagogia considera a criança um ser
qualitativamente diferenciado do adulto.
(C) A pedagogia moderna, para interpretar o comportamento do adulto,
tem que reportar-se à infância.
(D) Para a corrente pedagógica moderna, a não ser por uma questão
de grau, a motivação intrínseca da criança é a mesma que a do
adulto.
09. “Para vendermos produtos, mesmos mais baratos, os salários das
classes mais baixas precisariam ser maiores.”
Conclui-se do texto que:
(A) As classes pobres podem comprar apenas os produtos cujo preço
foi sensivelmente reduzido.
(B) O fato de os salários serem baixos induz as classes pobres à
indiferença diante de suas necessidades do consumo.
(C) As classes pobres, em face de seus baixos vencimentos, não se
importam com a qualidade dos produtos que consomem.
(D) A redução do preço dos produtos não é suficiente para colocá-los
ao alcance dos salários das classes mais baixas.
10. “A idéia de que diariamente, a cada hora, a cada minuto e em cada
lugar se realizam milhares de ações que me teriam profundamente
interessado, de que eu deveria certamente tomar conhecimento e que,
entretanto, jamais me serão comunicadas – basta par tirar o sabor a
todas as perspectivas de ação que encontro a minha frente. O pouco
que eu pudesse obter não compensaria jamais esse infinito perdido.”
De acordo com o texto, para o autor:
(A) A consciência da impossibilidade de participar de todos os
acontecimentos diminui a importância de seus atos.
(B) O interesse que o indivíduo manifesta em participar dos
acontecimentos é maior que sua capacidade par dirigi-los.
(C) O mundo não se resolve nos gestos individuais, mas resulta do
conjunto da ação harmoniosa dos indivíduos.
(D) A impotência de participar dos acontecimentos de seu tempo traz,
como consequência, o descaso pela ação humana.
CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE
11. No que diz respeito à assistência, o Plano Diretor de Regionalização
deverá ser elaborado na perspectiva de garantir:
(A) O acesso aos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência;
(B) Aos municípios já habilitados nas condições de gestão da NOB
01/96 o recebimento do PAB-Ampliado;
(C) O estabelecimento de referências para a média complexidade em
um fluxo contínuo, dos municípios de menor complexidade para os
de maior complexidade.
(D) A implantação da Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada –
GPABA
12. Julgue os Tipos de Gestão do SUS elencados e responda:
I. Gestão plena da atenção básica ampliada
II. Gestão plena do sistema municipal
III. Gestão plena da atenção básica:
IV. Incipiente:
V. Parcial:
VI. Semiplena
Responda corretamente:
(A) Os itens I, II e III, são tipos de gestão NOB 96.
(B) Os itens I e II, são tipos de gestão NOAS-SUS/2001.
(C) Todos os itens, são tipos de gestão NOBS-SUS/2001.
(D) Os itens II, V e IV são tipos de gestão NOAS-SUS/2001.
13. A quem cabe a responsabilidade da elaboração do Plano Diretor de
Regionalização em consonância com o Plano Estadual de Saúde, que
deve ser submetido à aprovação da Comissão Intergestores Bipartite CIB e do Conselho Estadual de Saúde – CES?
(A) Cabe à procuradoria geral do estado em cada nível de gestão;
(B) Cabe à área técnica do Ministério da Saúde;
(C) Cabe às Secretarias de Estado da Saúde e do Distrito Federal;
(D) Cabe à secretaria municipal de saúde com assessoria da secretaria
estadual de saúde.

14. Analise as afirmativas sobre o processo de habilitação dos
municípios, conforme a NOAS-SUS/2001, e responda corretamente.
 Todos os municípios que vierem a ser habilitados em Gestão
Plena do Sistema Municipal, de acordo com as normas do Item
48 – Capítulo II desta Norma, estarão também habilitados em
Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada.
 A partir da publicação desta Norma, e considerando o prazo
previsto no seu Item 59 – Capítulo IV, os municípios poderão
habilitar-se em três condições.
 Para que ocorra a habilitação o município deve elaborar o Plano
Municipal de Saúde e submetê-lo à aprovação do Conselho
Municipal de Saúde.
Quais afirmativas estão corretas?
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) Nenhuma.
15. Analise as afirmativas sobre as Leis Orgânicas da Saúde e responda
com (V) Verdadeiro e (F) Falso:
( ) A Lei 8142 dispõe sobre a participação da comunidade – art.
1
( ) A Lei 8080 de setembro de 1990 detalha a organização do
SUS – art 4, 5, 6.
( ) Os princípios e diretrizes do SUS estão contemplados no
artigo- 7, da Lei 8081/90,
( ) A lei 8142, também dispõe sobre a participação
complementar pela iniciativa privada.
( ) As transferências intergovernamentais de recursos estão
regulamentadas pela Lei 8142/90.
A sequência correta é:
(A) F F F V F
(B) V V V F F
(C) V V F F V
(D) F F V V V
16. O relatório final da 8ª CNS lançou os fundamentos da proposta do
SUS. Julgue as afirmativas sobre as bases do processo de criação
do SUS e responda corretamente:
I. O conceito ampliado de saúde.
II. A necessidade de criar políticas públicas para promover a
Saúde.
III. O imperativo da participação social na construção do sistema
e das políticas de saúde.
IV. A impossibilidade do setor sanitário de responder sozinho à
transformação dos determinantes e condicionantes para
garantir opções saudáveis para a população.
(A)
(B)
(C)
(D)

A afirmativa I é a única correta;
A afirmativa IV é a única incorreta;
As afirmativas III e IV, estão incorretas;
Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
17. A avaliação da atenção ao pré-natal e ao puerpério prevê a utilização
de indicadores de processo, de resultado e de impacto. Qual dos
indicadores relacionados é um indicador de processo?
(A) Percentual de gestantes que se inscreveram no programa e
realizaram a primeira consulta até o quarto mês, em relação à
população-alvo (número de gestantes existente ou estimado
pelo número de nascidos vivos do município);
(B) Percentual de recém-nascidos com tétano neonatal, em relação
ao total de recém-nascidos vivos do município.
(C) Percentual de recém-nascidos com diagnóstico de sífilis
congênita em relação ao total de recém-nascidos vivos do
município;
(D) Razão de mortalidade materna no município, comparada com a
do ano anterior.
18. Porque a atenção em planejamento familiar contribui para a redução
da morbimortalidade materna e infantil?
(A) Institui o parto cirúrgico (cesáreas) com a finalidade de fazer a
ligadura tubária;
(B) Estabelece o intervalo interpartal mínimo, evitando o nascimento
de bebês de baixo peso;
(C) Diminui o número de gravidez não desejada e de abortamento
provocado;
(D) Possibilita a prevenção e/ou postergação de gravidez em
mulheres com mais de 40 anos devido ao elevado risco
gestacional.

2

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – ENFERMEIRO PARA PSF – ENFERMEIRO GERAL – ENFERMEIRO OBSTETRA
19. Julgue as afirmativas sobre o tétano e responda corretamente:
I. O tétano é uma doença infecciosa aguda não contagiosa.
II. O diagnóstico do tétano é eminentemente clínico-epidemiológico,
não dependendo de confirmação laboratorial
III. A forma mais grave do tétano pode afetar a musculatura
respiratória a ponto de provocar insuficiência respiratória e ou até
a morte.
IV. A notificação de casos suspeitos de tétano acidental deverá ser
feita às autoridades ou instâncias superiores por profissionais de
saúde ou por qualquer pessoa da comunidade.
Responda corretamente:
(A) As afirmativas I e III, são as únicas corretas;
(B) Apenas a afirmativa II está incorreta;
(C) Todas as afirmativas estão corretas.
(D) Apenas a afirmativa I está correta.
20. O Sr. FHC, 57 anos é levado à Unidade de Saúde da Família por
familiares, o mesmo queixa-se de cefaléia intensa de inicio abrupto;
este quadro clínico é sugestivo de:
(A) AVC hemorrágico;
(B) AVC isquêmico;
(C) AVC hipervolêmico.
(D) AVC extradural.
21. A cetoacidose é considerada um distúrbio metabólico grave dos, exceto:
(A) Carboidratos;
(B) Acidos;
(C) Proteínas;
(D) Lipídeos.
22. A Srª MCAS de 42 anos, diabética, informa à ACS de sua micro área
que está com as “pernas inchadas” e sua menstruação está atrasada
há 4 meses. A ACS a encaminha para consulta na Unidade de Saúde,
porém ela não foi atendida por possuir plano privado de assistência à
saúde. A mulher procurou então o ambulatório da maternidade do
município vizinho, distante 30 km de sua residência, onde foi
prontamente atendida diagnosticando-se gestação de sete meses. Na
análise dessa situação, constata-se que NÃO foi contemplado o
Princípio do SUS da:
(A) Integralidade;
(B) Universalidade de acesso;
(C) Regionalização;
(D) Hierarquização.
23. Os mecanismos de ação das vacinas são diferentes, variando segundo
seus componentes antigênicos, e se apresentam sob a forma de,
exceto.
(A) Isolado de bactérias vivas atenuadas (vacina oral contra a
poliomielite e a febre amarela, por exemplo);
(B) Suspensão de bactérias mortas ou avirulentas (vacinas contra a
coqueluche e a febre tifóide, por exemplo);
(C) Componentes das bactérias (polissacarídeos da cápsula dos
meningococos dos grupos A e C, por exemplo);
(D) Toxinas obtidas em cultura de bactérias, submetidas a modificações
químicas ou pelo calor (toxóides diftérico e tetânico, por exemplo).
24. Para cada agente imunizante há uma via de administração
recomendada, que deve ser obedecida rigorosamente. Julgue as
afirmativas e responda corretamente:
I. A vacina contra hepatite B deve ser aplicada por via intramuscular,
no vasto lateral da coxa ou deltóide, não se devendo utilizar a
região glútea, pela possibilidade de aplicação em tecido gorduroso
e assim obter-se menor proteção contra a doença.
II. As vacinas que contêm adjuvantes, como a tríplice DTP, se forem
aplicadas por via subcutânea podem provocar abscessos.
III. A vacina BCG se for aplicada por via subcutânea, em vez de
intradérmica, também podem provocar abscesso.
IV. As vacinas contra febre amarela e tríplice viral contra sarampo
caxumba e rubéola devem ser administradas por via subcutânea.
Responda corretamente:
(A) As afirmativas I e IV, estão incorretas;
(B) Todas as afirmativas estão corretas;
(C) Apenas a afirmativa I está incorreta.
(D) A afirmativa III está incorreta, pois a via de administração está
invertida
25. Os cateteres variam de modelos e materiais, de acordo com o tipo de
sondagem, se de alívio ou de demora. Para as sondagens de alívio, as
mais utilizadas são a sondas de:
(A) Fowler;
(B) Levin;
(C) Dobhoff,
(D) Nelaton.

26. Considere o caso e responda a questão.
“Patrícia, 25 anos, reside com seu esposo e uma filha de 4 anos em
uma vila no município X, sua residência não possui água encanada ,
ela está no quinto dia pós-parto normal que ocorreu 12 horas após
amniotomia espontânea, foi submetida a vários toques vaginais
durante os períodos de dilatação e expulsão. A enfermeira em visita
domiciliar examina a puérpera que no momento apresenta Útero
doloroso, amolecido e hipoinvoluído (tríade de Bumm), dor
abdominal em baixo ventre, calafrios, lóquios purulentos e com odor
fétido, episiorrafia sem sinais flogísticos”.
Qual a suspeita da enfermeira e que conduta ele deve tomar?
(A) Endometrite Puerperal - Implementar medidas de higiene,
Monitorar sinais vitais, Administrar medicação se prescrita e se
necessário solicitar avaliação médica;
(B) Hipotonia Uterina - Ensinar a massagem abdominal para
estimular a contratilidade;
(C) Tromboflebite Puerperal - Indicar repouso absoluto no leito e
encaminhar para a maternidade;
(D) Tromboflebite Séptica Puerperal - Proceder à reposição de
líquidos por via oral e implementar medidas de prevenção de
infecção cruzada.
27. A tuberculose pulmonar se apresenta sob três conhecidas formas.
Julgue as afirmativas e assinale a INCORRETA.
(A) TB miliar – A denominação é vinculada ao aspecto radiológico
pulmonar. É uma forma grave de doença. O exame físico mostra
hepatomegalia (35% dos casos), alterações do sistema nervoso
central (30% dos casos) e alterações cutâneas do tipo eritematomáculo-papulo-vesiculosas;
(B) TB pleural - É a mais comum forma de TB pulmonar. A tríade
astenia, emagrecimento e anorexia ocorrem em 70% dos
pacientes, e febre com tosse seca em 60%. Eventualmente,
apresenta-se clinicamente simulando pneumonia bacteriana
aguda.
(C) TB pulmonar pós-primária - Pode ocorrer em qualquer idade,
mas é mais comum no adolescente e adulto jovem. Tem como
característica principal a tosse seca ou produtiva;
(D) TB pulmonar primária - É mais comum em crianças e
clinicamente apresenta-se, na maior parte das vezes, de forma
insidiosa.
28. A longevidade é, sem dúvida, um triunfo. O envelhecimento, antes
considerado um fenômeno, hoje faz parte da realidade da maioria
das sociedades. Analise as afirmativas e assinale a incorreta.
(A) Nos países desenvolvidos o envelhecimento ocorreu associado
às melhorias nas condições gerais de vida
(B) No ano de 2050, a expectativa no Brasil, bem como em todo o
mundo, é de que existirão mais idosos que crianças abaixo de
15 anos, fenômeno esse nunca antes observado.
(C) Muitas pessoas idosas são acometidas por doenças e agravos
crônicos não transmissíveis, as chamadas (DANT)
(D) É função das políticas de saúde contribuir para que as pessoas
que alcancem as idades avançadas tenham garantidas a
assistência integral, as DANT.
29. A prova tuberculínica (PT), é utilizada, nas pessoas (adultos e
crianças), para o diagnóstico de infecção latente pelo M. tuberculosis
(ILTB). Responda com (V) Verdadeiro e (F) Falso.
( ) A prova tuberculínica consiste na inoculação intradérmica de
um derivado protéico do M. tuberculosis para medir a
resposta imune celular a estes antígenos.
( ) No Brasil, a tuberculina usada é o PPD-RT 26, aplicada
por via intradérmica no terço médio da face anterior do
antebraço direito, na dose de 0,5ml.
( ) A solução da tuberculina deve ser conservada em
temperatura entre 2ºC e 8ºC e não deve ser exposta à luz
solar direta. A técnica de aplicação, de leitura e o
material utilizado são padronizados pela OMS
( ) A leitura da prova tuberculínica deve ser realizada 48 a 72
horas após a aplicação, podendo este prazo ser estendido
para 96 horas.
( ) A classificação isolada da PT em: não reator, reator fraco e
reator forte não está mais recomendada, pois a interpretação
do teste e seus valores de corte podem variar de
acordo com a população e o risco de adoecimento.
Qual a sequência correta?
(A) V F V V V;
(B) V V V V V;
(C) F V V F F;
(D) V V F F F.
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30. Sinal de Rosving é identificado pela palpação profunda e contínua do
quadrante inferior esquerdo que produz dor intensa no quadrante
inferior direito, mais especificamente, na fossa ilíaca direita, sinal esse
também sugestivo de:
(A) Colecistite aguda;
(B) Cólica nefrética;
(C) Apendicite aguda;
(D) Perfuração de víscera oca.
31. A passagem de sonda gastrointestinal é a inserção de uma sonda de
plástico ou de borracha, flexível, pela boca ou pelo nariz. Julgue os
objetivos deste procedimento e responda corretamente.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Descomprimir o estômago
Remover gás e líquidos
Diagnosticar a motilidade intestinal
Administrar medicamentos e alimentos
Tratar uma obstrução ou um local com sangramento
Obter conteúdo gástrico para análise

Responda corretamente:
(A) As afirmativas I e III, estão incorretas;
(B) Todas as afirmativas estão corretas;
(C) As afirmativas II, IV e VI são as únicas corretas.
(D) A afirmativa III é a única incorreta.
32. A Enfermagem, como uma ciência, é marcada pela busca constante da
construção de um conjunto de conhecimentos específicos, que devem
nortear e servir de suporte para a definição e descrição de sua prática
e, consequentemente, para a melhoria da qualidade do cuidado de
enfermagem prestado ao indivíduo, à família e à comunidade. Para se
definir e descrever a prática de enfermagem faz-se necessário:
(A) Padronizar uma linguagem específica da profissão - SAE;
(B) Implantar protocolos clínicos para direcionar as ações de
enfermagem - POP;
(C) Implantar instruções normativas assistenciais e gerenciais - IT;
(D) Implantar e cumprir a Resolução Cofen 293/89 – CIPE/CIPESC.
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