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LÍNGUA PORTUGUESA 
Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 01 à questão 04 0,5 1,0 0,5 
Da questão 05 à questão 08 1,0 1,0 1,0 
Da questão 09 à questão 10 2,0 1,0 2,0 

 
Leia a tirinha para responder à questão de número 01. 
RECRUTA ZERO Mort Walker 

 
(http://www.google.com.br/images?q=recruta+zero) 
 
01. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  

A resposta de Dentinho, no segundo quadrinho, pode ser 
assim interpretada: 
a) O recruta sabe apenas ler palavras em língua inglesa. 
b) O recruta não sabe como funciona uma bússola. 
c) O recruta não reconhece o autoritarismo do sargento. 
d) O recruta não consegue dominar a língua inglesa. 
e) O recruta tem grande paixão por coisas estrangeiras. 
 
 

Leia o texto para responder às questões de números 02 a 03. 
 
Em cartaz com Olhe para Trás com Raiva, peça que carrega 
todo o desencanto do pós-guerra na década de 1950, Karen 
[Coelho] paira como uma estranha no ninho da cena teatral 
contemporânea. (...) Devota dos densos dramas do teatro 
realista do século 20, [a atriz Karen Coelho] discorre com 
desenvoltura sobre a psicologia das personagens, tece 
elucubrações sobre as intenções do texto e passa ao largo das 
discussões sobre o teatro pós-dramático ou os novos 
paradigmas da dramaturgia. (...) Neste ano, quando Karen 
estreou Olhe para Trás com Raiva, lá estava Nydia Licia de 
novo. Na única vez em que o texto foi montado no Brasil, 
coube justamente à atriz do TBC encarnar a submissa Alisson, 
protagonista do drama de John Osborne. “Desde então, tenho 
muito vontade de encontrá-la. Mas não sabia onde ela 
estava...”. 
(O Estado de S.Paulo, 6 de agosto de 2010, p. D6) 

 
02. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

Os termos cujo sentido mais se aproxima da significação 
das palavras “elucubrações” e “paradigmas”, que 
aparecem no fragmento, são, respectivamente: 
a) Delírios e espetáculos. 
b) Reflexões e espetáculos. 
c) Espetáculos e delírios. 
d) Pesadelos e modelos. 
e) Reflexões e modelos. 

 
 
 

03. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  
A palavra “coube” é uma forma irregular do verbo “caber”. 
Assinale a alternativa em que um dos verbos da série, 
extraída do fragmento, apresenta o mesmo tipo de 
irregularidade, quando flexionado no mesmo tempo e 
modo. 
a) Carregar – tecer – montar – encontrar. 
b) Passar – encarnar – tecer – discorrer. 
c) Montar – saber – discorrer – carregar. 
d) Encontrar – pairar – encarnar – tecer. 
e) Tecer – carregar – montar – discorrer. 

 
 
Leia o texto seguinte para responder às questões de números 
04 e 05. 
 
Direito, muito mais que sucesso em concursos. 
 
DA REDAÇÃO – Escolher a profissão dos sonhos faz parte do 
passado para muita gente, que acabou optando por cursar uma 
faculdade visando principalmente ao mercado de trabalho. É o 
caso do Direito, onde um número significativo fará o curso não 
para atuar em tribunais, mas conhecer legislação e poder 
utilizar aquele conhecimento em um concurso público. 
Mas existem aqueles – maioria – que fazem sua escolha pela 
vocação. No caso de quem segue a carreira de advogado, 
encontrará um mercado disputado e exigente em relação a 
qualidade do novo profissional. 
“O mercado é muito competitivo. Não há como ter sucesso sem 
estar preparado para novidades. É preciso se atualizar sempre. 
Mesmo que a lei em vigor seja antiga” – afirma Felizardo 
Barroso, 75 anos, professor de Direito Comercial da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro e que comanda o 
Felizardo Barroso & Associados, fundado por ele em 1970. 
Segundo salienta a advogada Tânia Pereira da Silva, é 
fundamental que o bacharel tenha um plano de carreira bem 
estruturado para crescer dentro de uma empresa ou escritório 
e descobrir seus principais objetivos não só no imediato, mas 
também nos próximos 10 anos. “Questionamentos como ‘quero 
fazer concurso público ou montar meu próprio negócio’ devem 
passar pela cabeça”, diz. 
“Após anos da crença de que o advogado era uma commoditie 
(só interessava o preço do serviço prestado) percebo que o 
mercado voltou a prestigiar a qualidade do trabalho, além da 
prova da OAB que limita a atuação de faculdades sem 
preocupação com o ensino” – avalia Luiz Guilherme Natalizi, 
advogado da área cível, ambiental e de empresas de fomento 
mercantil. 
Opções 
O trabalho do profissional de Direito é amplo. Entre as suas 
funções está a de representar seus clientes em qualquer 
instância, juízo ou tribunal. Advogar é uma das opções do 
bacharel de Direito, que pode também seguir a carreira jurídica. 
O advogado pode defender interesses de pessoas, instituições 
privadas ou públicas. 
(Jornal do Brasil, 1.º de agosto de 2010. Adaptado) 
 
 

http://www.google.com.br/images?q=recruta+zero
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04. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  
A propósito do fragmento “No caso de quem segue a 
carreira de advogado, encontrará um mercado disputado e 
exigente em relação a qualidade do novo profissional”, 
afirma-se: 
I -  Falta o sinal de crase na expressão “segue a carreira 

de advogado”; 
II -  O emprego do futuro do presente, em “encontrará”, 

está inadequado; 
III - Falta o sinal de crase na expressão “em relação a 

qualidade”; 
IV - A vírgula colocada depois de “advogado” não deveria 

existir. 
Está correto o contido em: 
a) I, II, III e IV. 
b) I, apenas. 
c) III, apenas. 
d) I e III, apenas. 
e) II e IV, apenas. 
 

05. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
No trecho “Segundo salienta a advogada Tânia Pereira da 
Silva, é fundamental que o bacharel tenha um plano de 
carreira bem estruturado...”, usa-se a vírgula depois da 
palavra “Silva”: 
a) Para separar oração subordinada anteposta. 
b) Para separar aposto explicativo intercalado. 
c) Para separar oração coordenada sindética. 
d) Para separar adjunto adnominal posposto. 
e) Para separar agente da passiva intercalado. 
 
 

Leia o texto para responder às questões de números 06 e 07. 
 
A mulher então experimentou o camelo. O camelo em trapos, 
corcunda, mastigando a si próprio, entregue ao processo de 
conhecer a comida. Ela se sentiu fraca e cansada, há dois dias 
mal comia. Os grandes cílios empoeirados do camelo sobre os 
olhos que se tinham dedicado à paciência de um artesanato 
interno. (...) Aproximou-se das barras do cercado, aspirou o pó 
daquele tapete velho onde sangue cinzento circulava, procurou 
a tepidez impura, o prazer percorreu suas costas até o mal-
estar, mas não ainda o mal-estar que ela viera buscar. 
(Clarice Lispector, Laços de família) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
Comparando-se as formas verbais “experimentou”, “tinham 
dedicado” e “viera”, pode-se afirmar: 
I -  As três servem para indicar tempo presente em relação 

a um fato ocorrido no passado; 
II -  A primeira se refere a um tempo passado mais recente 

que as duas últimas; 
III - A primeira indica tempo passado mais antigo, em 

relação às outras duas. 
Está correto apenas o que se afirma em: 
a) II e III. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) I. 
e) II. 
 

07. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
A expressão extraída do fragmento de Clarice Lispector 
que está sendo empregada em sentido figurado é: 
a) “cílios empoeirados”. 
b) “mal-estar”. 
c) “tapete velho”. 
d) “tepidez impura”. 
e) “barras do cercado”. 

 
08. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

O Diretor de uma escola precisa de alimentos para 
oferecer merenda aos alunos. Diante de tal situação, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) Deve ser encaminhado um ofício com todas as 

informações necessárias ao Superior Imediato, para as 
providências cabíveis. 

b) O documento deverá conter data, tipo e número de 
expediente, seguido da sigla do órgão que o expede. 

c) O fecho deverá conter a fórmula Atenciosamente. 
d) O endereçamento correto deverá ser: A Sua Senhoria 

Senhor Fulano de Tal, seguido do cargo e do 
endereço. 

e) Como os pronomes de tratamento obrigatórios nesse 
tipo de correspondência são os de 2ª pessoa, os 
verbos também deverão estar na 2ª pessoa do plural, 
como manifestação de respeito. 

 
 

Leia o trecho da seguinte canção para responder às questões 
de números 09 e 10. 
 
Hoje eu vou sambar na pista, você vai de galeria 
Quero que você assista na mais fina companhia 
Se você sentir saudade, por favor não dê na vista 
Bate palmas com vontade, faz de conta que é turista 
Hoje o samba saiu procurando você 
Quem te viu, quem te vê 
Quem não a conhece não pode mais ver pra crer 
Quem jamais a esquece não pode reconhecer 
 
(Chico Buarque de Hollanda, “Quem te viu, quem te vê”, 1966) 

 



 

Prefeitura Municipal de Sebastião Barros - Enfermeiro 
 

3 

09. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
Assinale a alternativa em que a pontuação está totalmente 
correta, apesar de contrariar a opção feita pelo autor da 
letra da canção. 
a) Se você sentir saudade, por favor, não dê na vista. 
b) Bate palmas com vontade faz de conta que é turista. 
c) Hoje eu vou sambar na pista, você, vai de galeria. 
d) Quero, que você assista na mais fina companhia. 
e) Quem não a conhece não, pode mais ver pra crer. 

 
10. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  

Na canção, o pronome de tratamento “você” vem 
articulado aos pronomes oblíquos “te” e “a”, com verbos 
flexionados mescladamente na segunda ou terceira 
pessoa. Essa mistura se afasta do uso rigoroso da norma 
padrão, mas é encontrada normalmente na modalidade 
coloquial da língua. Considerando tais informações, 
assinale a alternativa em que há duas formas verbais que, 
no contexto, correspondem diretamente ao pronome “tu”. 
a) Vai – saiu – viu – vê – assista – dê – conhece – 

esquece – pode. 
b) Faz – saiu – viu – dê – bate – vê – conhece – esquece 

– pode. 
c) Viu – vê – conhece – esquece – pode – vai – assista – 

dê – saiu. 
d) Dê –saiu – viu – vê – vai – assista – conhece – 

esquece – pode. 
e) Vai – assista – esquece – pode – dê – saiu – viu – vê – 

conhece.  
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE ENFERMEIRO 
Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão11 à questão 22 0,5 3,0 1,5 
Da questão 23 à questão 34 1,0 3,0 3,0 
Da questão 35 à questão 40 2,0 3,0 6,0 

 
11. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

A Escala de Coma de Glasgow permite avaliar o nível de 
consciência em pacientes com trauma craniano. Respostas 
de abertura ocular, fala e capacidade motora são os 
parâmetros utilizados que somados possuem o menor e 
maior valor respectivamente de: 
a) 0 e 6. 
b) 1 e 10. 
c) 3 e 15. 
d) 4  e 18. 
e) 4 e 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  
Durante a assistência ao paciente na Sala de Recuperação 
Pós-Anestésica, o enfermeiro avalia segundo o índice de 
Aldrete kroulik: 
a) Nível de consciência, respiração, saturação de O2, 

pressão arterial e atividade muscular.  
b) Nível de consciência, respiração, abertura ocular, 

hemorragia e saturação de O2. 
c) Nível de consciência, atividade muscular, abertura 

ocular, pressão arterial e hemorragia. 
d) Hemorragia e atividade muscular. 
e) Nível de consciência, atividade muscular, abertura 

ocular, pressão arterial e saturação de O2. 
 

13. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  
A limpeza concorrente da unidade de internação é 
realizada: 
a) Após alta do paciente. 
b) Após óbito do paciente. 
c) Após mudança de decúbito. 
d) Semanalmente.  
e) Diariamente. 
 

14. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  
Precauções Padrões são medidas de proteção que devem 
ser adotadas por todos os profissionais de saúde, quando 
prestam cuidados aos pacientes ou manuseiam artigos 
contaminados, independente da doença transmissível 
comprovada. São Precauções Padrões EXCETO: 
a) Higienizar as mãos antes e após ter contato com o 

paciente. 
b) Usar luvas de procedimento e retirar após prestar 

assistência. 
c) Usar máscara com filtro especial N95. 
d) Desprezar pérfuro-cortante em recipiente apropriado 

sem desconectar ou reencapar.  
e) Usar óculos quando houver contato com sangue. 

 
15. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

A enfermeira da UTI de um hospital geral refere que 5, dos 
6 monitores de oximetria, foram encaminhados à 
manutenção após serem conectados à rede elétrica de 
220V. pois a voltagem do equipamento estava regulada 
para 110V. Nesta situação, considerando a importância 
deste recurso material para a qualidade da assistência 
prestada ao paciente, a enfermeira deve: 
a) Solicitar ao funcionário serviço de manutenção que 

após o reparo mude a voltagem do equipamento para 
220V. 

b) Solicitar compra maior de equipamentos, pois 
ocorrências como esta são      esperadas. 

c) Aguardar, após reparo, os equipamentos na sua sala 
para serem usados somente quando necessários. 

d) Capacitar o pessoal de enfermagem para o manuseio 
correto do equipamento. 

e) Após o conserto, procurar o setor de recurso humano 
para renovar o quadro de funcionários. 
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16. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  
A classificação de Spaulding recebe esse nome em 
homenagem a Earl H. Spalding, que estabeleceu por volta 
de 1960, a separação dos artigos para esterilização. A 
classificação separa os materiais em críticos, semicríticos 
e não críticos. De acordo com a classificação de 
Spaulding, artigos críticos são:   
a) Artigos ou produtos destinados ao contato com a pele 

íntegra e também aqueles que não entram em contato 
direto com o paciente. 

b) Artigos ou produtos que entram em contato com a pele 
íntegra ou aqueles que entram em contato com 
mucosas não íntegras. O processo de esterilização 
utilizado é o de alto nível. 

c) Artigos descartáveis. 
d) Artigos ou produtos utilizados em procedimentos não 

invasivos em pele e mucosa adjacentes, mas atingem o 
sistema vascular, incluindo também alguns artigos que 
entram em contato com ossos ou que estejam 
conectados a esse sistema. 

e) Artigos ou produtos utilizados em procedimentos 
invasivos em pele e mucosa adjacentes, tecidos 
subepiteliais e sistema vascular, incluindo também 
todos os artigos ou produtos que estejam diretamente 
conectados com esses sistemas. 

 
17. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  

A Sistematização da Assistência de Enfermagem 
Perioperatória– SAEP é o modelo de assistência mais 
difundido no Brasil. Baseado no atendimento das 
necessidades humanas básicas e no processo de 
enfermagem estruturado por Wanda de Aguiar Horta que 
visa o cuidado com o paciente cirúrgico com assistência 
integral, continuada, participativa, individualizada, 
documentada e avaliada. Esse modelo de assistência 
proporciona, EXCETO: 
a) Ajudar o paciente e a família a compreenderem e a se 

prepararem para o tratamento anestésico-cirúrgico 
proposto. 

b) Diagnosticar a patologia vigente e prevenir possíveis 
patologias decorrentes do procedimento anestésico-
cirúrgico. 

c) Diminuir ao máximo os riscos decorrentes da utilização 
dos materiais e equipamentos. 

d) Prever, prover e controlar os recursos humanos. 
e) Diminuir ao máximo os riscos decerrentes da utilização 

de materiais e equipamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  
As diretrizes para a Ressucitação Cardio Pulmonar (RCP) 
em adulto enfatizam: 
a) Frequencia de compressão mínima de 100/minuto. 
b) Frequencia de compressão mínima de 50/minuto. 
c) Frequencia de compressão mínima de 10/minuto.  
d) Frequencia de compressão mínima de 20/minuto.  
e) Frequencia de compressão mínima de 2/minuto. 

 
19. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  

Compressões torácicas geram fornecimento de fluxo 
sanguíneo, oxigênio e energia, críticos ao coração e o 
cérebro. No atendimento a uma RCP adulta o esterno 
deverá ser comprimido à profundidade de: 
a) 2cm. 
b) 3cm. 
c) 4cm. 
d) 5cm. 
e) 10cm. 

 
20. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

As PCRs neonatais são predominantemente asfixicas. 
Tendo iniciado a ventilação por pressão positiva ou a 
administração de oxigênio suplementar, a avaliação deve 
consistir na avaliação simultânea de 03 características 
clínicas:  
a) Freqüência cardíaca, abertura ocular e avaliação do 

estado de oxigenação. 
b) Freqüência cardíaca, freqüência respiratória e 

avaliação do estado de oxigenação. 
c) Freqüência cardíaca, pressão arterial e atividade 

motora. 
d) Freqüência cardíaca, freqüência respiratória e 

temperatura. 
e) Freqüência cardíaca, pressão arterial e avaliação do 

estado de oxigenação. 
 

21. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  
A AIDS representa um dos maiores problemas de saúde 
da atualidade, em função do seu caráter pandêmico e de 
sua gravidade. Sobre AIDS é INCORRETO afirmar: 
a) O agente etiológico é o HIV-1 e HIV-2, retrovírus da 

família Lentiviridae. 
b) A suspeita de exposição ao HIV tanto em gestantes 

como em conceptos deverá ser notificada e 
investigada. 

c) Os leucócitos T CD4+ são uma das células alvo do 
vírus. 

d) O período de latência varia em média de 5 a 10 anos. 
e) Câncer cervical invasivo é doença indicativa de AIDS 

que requer diagnóstico definitivo. 
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22. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  
Um homem de 35 anos procurou o serviço de atendimento 
a doenças sexualmente transmissíveis, apresentando na 
região do frênulo lesões ulcerativas, dolorosas, bordas 
irregulares, cobertas com exsudato necrótico, amarelado e 
de odor fétido. Sinais e sintomas de: 
a) Candidiase. 
b) Cancro mole. 
c) Gonorréia. 
d) Sífilis. 
e) Donovanose. 

 
23. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

Um homem de 66 anos de idade, residente de asilo, sem 
doença anterior, foi levado por um agente de saúde a um 
serviço de atendimento básico com queixas de tosse 
persistente, fraqueza e anorexia por mais de um mês. O 
paciente submeteu-se a avaliação médica, a exames 
radiológicos do tórax e a exames laboratoriais. A área de 
endurecimento formada para leitura da prova tuberculínica 
foi de 9mm. Diante da situação é correto: 
a) Para confirmação do diagnostico, é correto a realização 

de pesquisa bacteriológica por meio de baciloscopia 
direta do escarro. 

b) O exame radiológico do tórax é pouco importante para 
o diagnóstico de tuberculose e é desnecessário quando 
a baciloscopia é positiva. 

c) O resultado da prova tuberculínica realizada é 
suficiente para o diagnóstico da tuberculose. 

d) O paciente deve ser orientado a utilizar medicamentos 
paliativos para os sintomas de tosse e inapetência, 
uma vez que não existe tratamento específico e nem 
cura para tuberculose. 

e) A confirmação do diagnóstico médico é feito através da 
tomografia computadorizada. 

 
24. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 

A classificação das cirurgias segundo o potencial de 
contaminação corresponde a EXCETO: 
a) Limpa.  
b) Contaminada. 
c) Potencialmente Infectada. 
d) Infectada. 
e) Potencialmente Contaminada. 

 
25. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

Saturação arterial de oxigênio (SO2) refere-se a 
porcentagem que expressa a relação entre a hemoglobina 
oxigenada e a quantidade total de hemoglobina no 
sangue, uma variável obtida através da; 
a) Pressão intracraniana. 
b) Pressão arterial média. 
c) Oximetria de pulso. 
d) Pressão venosa central. 
e) Pressão arterial. 

 
 

26. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  
Os manuais de enfermagem são instrumentos importantes 
que integram o sistema de informação das instituições. De 
acordo com as características, os objetivos e a 
composição dos manuais de enfermagem, assinale a 
opção INCORRETA: 
a) Esses manuais reúnem, de forma sistematizada, 

normas, rotinas, procedimentos e outras informações 
imprescindíveis para a execução das atividades de 
enfermagem. 

b) São elementos que orientam as diretrizes e normas das 
instituições, direcionando o organograma das ações de 
enfermagem. 

c) Esses manuais devem ser constantemente atualizados, 
considerando os avanços da enfermagem. 

d) São elementos facilitadores das ações de enfermagem. 
e) São instrumentos orientadores dos profissionais de 

enfermagem no desempenho de suas funções. 
 

27. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  
Considerando uma situação de primeiros socorros assinale 
a opção que contêm o procedimento correto a ser tomado 
no atendimento de um paciente adulto que apresenta crise 
convulsiva. 
a) Colocar o paciente sentado com o tronco apoiado em 

uma mesa. 
b) Forçar manualmente a abertura da boca para que o 

paciente possa manter a respiração. 
c) Colocar um objeto resistente à pressão – como um lápis 

ou um cinto entre os dentes do paciente para evitar que 
ele morda a língua. 

d) Colocar o paciente em decúbito ventral e aspirar as 
secreções. 

e) Proteger a cabeça sem tentar segurar os movimentos 
do paciente durante as convulsões. 
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28. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 
O desenvolvimento do Programa Nacional de Imunizações 
(PNI) é orientado por normas técnicas estabelecidas 
nacionalmente. Essas normas referem-se à conservação, 
ao transporte e à administração de imunobiológicos, assim 
como aos aspectos de programação e avaliação de 
vacinas. É correto afirmar:  
a) Todos os imunobiológicos são sensíveis a agentes 

físicos como a luz e o calor e, por esse motivo devem 
ser submetidos ao congelamento, sendo retirados do 
freezer somente no momento da utilização. 

b) Após a aplicação da vacina contra a hepatite B, a 
pessoa vacinada ou acompanhante, deve ser orientado 
a aplicar compressas quentes no local da aplicação da 
vacina caso haja dor ou vermelhidão. 

c) A vacina tríplece viral é uma combinação dos vírus 
vivos atenuados do sarampo, da difteria e da rubéola. 

d) Os eventos adversos pós-vacina podem ser locais ou 
sistêmicos e, de acordo com sua intensidade, podem 
ser leves, moderados ou severos (graves). 

e) A Tríplice viral (SCR) faz parte do Calendário de 
Vacinação do adulto e do idoso e deve ser administrada 
com intervalos de 10 anos. 
 

29. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0) 
Apesar dos índices de mortalidade materna estar 
diminuindo, a hemorragia pós-parto (HPP) persiste como a 
principal causa de óbito materno. Sobre a HPP, é incorreto 
afirmar: 
a) A atonia uterina constitui na principal causa de HPP. 
b) O útero excessivamente distendido pode apresentar 

uma contração inadequada após o parto favorecendo a 
HPP. 

c) A perda de 200ml do volume de sangue nas primeiras 
24h após o parto vaginal é caracterizado como HPP. 

d) Lacerarões da cérvice, vagina e períneo constituem 
causas de HPP. 

e) Pode ser fator de HPP a multiparidade e o polidrâmio 
por distensão uterina. 

 
30. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0) 

A criança F.S.G., 4 anos chega ao hospital apresentando 
dois sinais clínicos que a Organização Pan-Americana de 
Saúde / Organização Mundial de Saúde estabelece como 
suspeitos de pneumonia, são eles: 
a) Estertores e tosse. 
b) Murmúrio vesicular e tosse. 
c) Tosse e coriza. 
d) Dificuldade para respirar e estertores. 
e) Tosse e dificuldade para respirar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

31. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
A desidratação é considerada afecção grave em bebês e 
crianças. Para classificar uma criança com a desidratação 
que exige o plano B de tratamento, é necessário que 
apresente: 
a) Estado geral bem alerta e sedento, bebe rápido e 

avidamente. 
b) Estado geral bem alerta e bebe mal ou não é capaz de 

beber. 
c) Estado geral letargica e bebe mal ou não é capaz de 

beber. 
d) Estado geral irritado, intranqüilo e bebe mal ou não é 

capaz de beber. 
e) Estado geral irritado, intranqüilo e sedento, bebe rápido 

e avidamente. 
 

32. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
O espaço de controle social, definido em lei, com o papel 
de formular diretrizes da política nas 03 esferas federal, 
estadual e municipal, que contam com a participação de 
representantes de diversos segmentos da sociedade: 
a) Conferência de Saúde. 
b) Conselhos de Saúde. 
c) Conselho Deliberativo e Consultivo do SUS. 
d) Comissão Tripartite. 
e) Comissão Bipartite. 
 

33. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
A garantia de que todos os cidadãos, sem privilégios ou 
maneiras, devem ter acesso aos serviços de saúde 
públicos e privados conveniados, em todos os níveis do 
sistema, constitui um dos princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde (SUS), que foram estabelecidos 
pela Lei Orgânica da Saúde Nº8.080, de 1990. O princípio 
a que se refere esse texto é: 
a) Descentralização com direção única.  
b) Universalização com direito à saúde. 
c) Participação popular visando ao controle social. 
d) Integralidade da atenção à saúde. 
e) Centralização com participação popular. 

 
34. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

O Pacto pela Vida, definido como compromisso entre 
gestores do SUS, deve ser estabelecida por meio de 
metas nacionais, estaduais e municipais. São prioridades 
pactuadas pelos gestores: 
a) Mudança no modo de vida, Controle do Câncer de Colo 

de Útero e Controle de Câncer de Mama. 
b) Promoção da Saúde, Redução da Mortalidade Infantil e 

Materna e Mudança no modo de vida. 
c) Saúde do idoso, promoção da saúde e Fortalecimento 

da Atenção Básica. 
d) Fortalecimento da Atenção Básica, Fortalecimento da 

média e Fortalecimento da alta complexidade da 
assistência. 

e) Saúde da criança e do adolescente, Saúde da mulher e 
Saúde do idoso.  
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35. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
A manobra de “Chin lift”, utilizada em emergência, 
possibilita a melhor: 
a) Perfusão sanguínea. 
b) Contenção de hemorragia. 
c) Imobilização. 
d) Alinhamento cervical. 
e) Abertura das vias aéreas. 

 
36. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  

Na primeira consulta de pré-natal é solicitado como exame 
laboratorial de rotina: 
a) Grupo sanguíneo e fator Rh. 
b) Hemograma e parasitológico. 
c) Urocultura e TAP. 
d) Sorologia para sífilis e Doença de Chagas. 
e) Tap e fator Rh. 
 

37. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
Uma enfermeira recusou-se a participar de um 
procedimento de interrupção de gestação de uma mulher, 
embora se tratasse de caso em que há aprovação legal. 
Nessa situação a recusa da enfermeira: 
a) Tem respaldo ético, pois em casos previstos em lei, a 

enfermeira tem o direito de decidir, de acordo com sua 
consciência, sobre sua participação ou não no ato 
abortivo. 

b) Tem respaldo ético, pois todo e qualquer ato abortivo é 
condenável por lei. 

c) Não tem respaldo ético, pois ela cometeu negligencia 
com o serviço. 

d) Não tem respaldo ético, pois pelo código de ética, ela 
não tem escolha quanto a sua participação no ato 
abortivo. 

e) Não tem respaldo ético, pois pelo código de ética, ela 
não tem escolha quanto a sua participação no ato 
abortivo com aprovação legal, a recusa é considerada 
abandono de assistência. 
 

38. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
Um paciente J.P., 54 anos, chegou a unidade de Saúde 
com a prescrição de insulina NPH 20U. o Serviço só 
dispõe de frascos de 50U/cm3. A quantidade de insulina a 
ser administrada no paciente é de: 
a) 0,4U. 
b) 20U. 
c) 3,2U. 
d) 12,5U. 
e) 40U. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
Funcionário de uma fábrica ao manipular produto 
superaquecido queimou na região frontal, o rosto e o 
tórax, com base na regra dos 9% que classifica a extensão 
da área queimada, as duas áreas atingidas somam juntas: 
a) 9%. 
b) 10%. 
c) 15%. 
d) 18%. 
e) 20%. 

 
40. (Fundelta) (Valor da questão 2,0) 

Processo de destruição de todas as formas de vida 
microbianas (bactérias nas formas vegetativas e 
esporuladas, fungos e vírus) mediante a aplicação de 
agentes físicos e/ou químicos, denomina-se:  
a) Desinfecção de alto nível. 
b) Assepsia. 
c) Antissepsia. 
d) Degermação. 
e) Esterilização.    
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