ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2013

CADERNO DE PROVA ESCRITA
CARGO: ENFERMEIRO – PSF

Nº de Inscrição Nome do Candidato
MAIO DE 2013.
INSTRUÇÕES
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME COMPLETO
* A duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs.
I - Para fazer a prova você usará:
a) Este caderno de prova;
b) Um cartão-resposta.
II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou imperfeições gráficas
que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 minutos iniciais da prova.
III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco alternativas (“a” a
“e”), sendo:
Questões de nº 01 a 05 – Língua Portuguesa
Questões de nº 06 a 10 - Conhecimentos Gerais
Questões de nº 11 a 25 - Conhecimentos Específicos
IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após, transferidas ao CARTÃO
RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a resposta da questão,
com caneta esferográfica azul ou preta.
V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar rasurado, sob pena
de desclassificação do Concurso. O candidato deverá preencher no CARTÃO RESPOSTA seu número
de inscrição no espaço destinado para esta finalidade.
VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova completo, juntamente
com o CARTÃO RESPOSTA.
VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue
empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o verso do caderno de prova
como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos. A
fraude, indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato.
Boa prova!
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA

01. Leia o trecho de “Memórias sentimentais de João Miramar,” de Oswald de Andrade:
“Mas na limpidez da manhã mendiga cornamusas vieram sob janelas de grandes sobrados.
Milão estendia os Alpes imóveis no orvalho.”
Destacam-se, no trecho acima, alguns procedimentos formais. Assinale com V para verdadeiro ou F
para falso as afirmações abaixo:
( ) O trecho constitui uma amostra da tentativa do autor de eliminar as diferenças entre prosa e
poesia.
( ) A passagem revela facetas do experimentalismo típico do modernismo brasileiro.
( ) A citação denota um forte teor nacionalista, avesso às influências das vanguardas européias.
( ) O texto apresenta neologismos que passaram a fazer parte da linguagem poética do modernismo.
( ) O fragmento concretiza uma linguagem telegráfica vista como expressão adequada da vida
moderna.
Assinale a alternativa com a sequência correta:
a)
b)
c)
d)
e)

V- F- V-V-F.
F-V-F-V-F.
V-F-F-F-V.
F-V-V-F-V.
V-V-F-F-V.

02. Leia a frase a seguir:
“Essa é a menina. A aprovação da menina na faculdade foi automática.”
Na frase, as palavras grifadas devem ser substituídas por um adjunto adnominal. O adjunto adnominal
correto é:
a)
b)
c)
d)
e)

“de cuja”
“em cujas”
“cuja”
“a qual”
“ em cujos”

03. Leia a frase a seguir:
...é preciso achar o momento em que você vai dar uma pequena desrespeitada no público, vai cutucálo para ele poder questionar...
As palavras em destaque são verbos. Assinale a alternativa correta em relação ao modo dos verbos da
oração:
a)
b)
c)
d)
e)

Gerúndio.
Infinitivo.
Subjuntivo.
Particípio.
Imperativo.
3

04. Complete as frases a seguir com advérbios ou adjetivos (meio, meia, meias, meios):
A decisão de escolher uma profissão deixou Júlio .............. atordoado.
Recebeu-me com palavras .............. ríspidas.
Naquele dia de tempestade, quando cheguei ao colégio, era meio-dia e .................
Não sou uma pessoa de ................... palavras.
Bebeu dois ............... copos de leite e foi dormir.
Assinale a alternativa com a sequência correta:
a)
b)
c)
d)
e)

meios – meias – meio – meia – meio
meios – meio – meio – meia – meias
meia – meias – meio – meio – meios
meio – meio – meios – meias – meia
meio – meio – meia – meias – meios

05. Leia o poema “Relicário” de Oswald de Andrade:
No baile da Corte
Foi o Conde D’Eu quem disse
Pra dona Benvinda
Que farinha de Suruí
Pinga de Parati
Fumo de Baependi
É comê bebê pitá e caí
(ANDRADE, Oswald de. Pau-Brasil.5.ed.São Paulo: Globo, 1991)
No poema, relicário significa:
a)
b)
c)
d)
e)

Comida brasileira.
Cultura do povo brasileiro.
Comida típica de todos os países.
Elementos autenticamente brasileiros.
As alternativas A, B e C são as verdadeiras.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS

06. “José Alencar Gomes da Silva, que morreu às 14h41 da terça, 29 de março de 2011, aos 79 anos.
Foi a soma de muitos heróis. O menino pobre do povoado de Itamurique construiu um império
industrial de porte global.” (Revista Isto É, São Paulo. Abril. p. 46. Nº 2160. 6 abril/2011)
José Alencar Gomes da Silva foi:
a)
b)
c)
d)
e)

Governador da Bahia.
Presidente da República.
Vice-Presidente do ex- Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.
Vice-Presidente do ex- Presidente da República Fernando Henrique Cardoso.
Nenhuma das alternativas anteriores.
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07. A cidade de Balneário Gaivota é uma das mais jovens do Estado, sendo que o primeiro mandato
iniciou-se no ano de 1997, quando o Governador de Santa Catarina era:
a)
b)
c)
d)
e)

Luiz Henrique da Silveira.
Esperidião Amin Helou Filho.
Casildo Maldaner.
Paulo Afonso Evangelista Vieira.
Vilson Pedro Kleinubing.

08. A Lei nº 14.651, de 12 de janeiro de 2009, institui um importante programa de atenção às crianças,
jovens, adultos, etc., que sofrem com qualquer tipo de constrangimento, humilhação, intimidação,
chantagem perante o outro.
Esta Lei diz respeito:
a)
b)
c)
d)
e)

ECA – Estatuto da Criança e Adolescente.
Lei dos Crimes da Internet.
Programa de Combate ao Bullying.
Plano Nacional da Educação.
Plano Nacional de promoção da cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais/LGBT.

09. Leia o texto:
“Estabilizada a primeira fase de atendimento pela força-tarefa que está no Acre aos imigrantes ilegais,
na maioria haitianos, o governo federal precisa agora desencadear a segunda fase para conter rotas
migratórias. O alerta foi feito hoje (25), na Comissão de Relações Exteriores (CRE), pelo senador
Jorge Viana (PT-AC) sob pena das ações emergenciais do Executivo passarem a ser um estímulo à
novas imigrações ilegais. O senador Viana alertou que, na segunda etapa das ações governamentais, é
importante que o Ministério das Relações Exteriores estabeleça um diálogo com os governos do Haiti,
Equador, Peru e Panamá. O objetivo é estabelecer ações conjuntas que permitam aos quatro países
interromperem as rotas migratórias. (Jornal- NOTÍCIAS- Agência Brasil, 25 de abril/2013)
As pessoas que ajudam os imigrantes atravessarem ilegalmente as fronteiras utilizando alguns
mecanismos que auxiliam na travessia, são conhecidas por:
a)
b)
c)
d)
e)

Laranjas.
Mulas.
Cybercoiotes.
Apaziguadores.
Atravessadores.

10. A música do Hino Nacional brasileiro foi feita por Francisco Manuel da Silva e a letra por:
a)
b)
c)
d)
e)

Joaquim Silvério dos Reis.
Joaquim da Silva Xavier.
Joaquim Manuel Bandeira.
Joaquim Osório Duque Estrada.
Nenhuma das alternativas anteriores.
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. O Sistema Único de Saúde (SUS) possui princípios doutrinários e de organização do sistema de
saúde. Um destes princípios possui o mesmo significado de igualdade, que é:
a)
b)
c)
d)
e)

Universalidade.
Integralidade.
Descentralizar.
Equidade.
Hierarquizar.

12. Marque V para verdadeiro e F para falso:
Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. Já está devidamente comprovada, por estudos
científicos, a superioridade do leite materno sobre os leites de outras espécies. São vários os
argumentos em favor do aleitamento materno. O aleitamento materno é importante pois:
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Evita mortes infantis.
Evita diarréia e infecções respiratórias.
Promove vínculo afetivo entre mãe e filho.
Aumento do risco de alergias.
Melhor desenvolvimento da cavidade bucal.

Assinale a alternativa com a sequência correta:
a)
b)
c)
d)
e)

V, V, V, V, F.
V, V, V, F, V.
V, F, V, V, V.
V, V, F, V, V.
F, V, V, V, V.

13. A saúde da mulher é primordial nas ações de uma equipe de Estratégia Saúde da Família. Para
impactar sobre os múltiplos fatores que interferem nas ações de controle dos cânceres do colo do útero
e de mama, é importante que a atenção às mulheres esteja pautada em uma equipe multiprofissional e
com prática interdisciplinar. São atribuições do Agente Comunitário de Saúde:
a)
b)
c)
d)
e)

Realizar atendimento, orientando as mulheres sobre o resultado do exame.
Realizar contato telefônico com o laboratório, para agilizar resultado de exame.
Realizar busca ativa para rastreamento de mulheres de sua micro área para detecção precoce dos
cânceres do colo do útero e de mama.
Orientar as mulheres acima de 35 anos de idade para solicitar ao seu médico o pedido de
mamografia.
Acompanhar a usuária a serviços de referência de média e alta complexidade.

14. A vigilância em saúde está presente no dia a dia dos trabalhadores de saúde. Portanto, os mesmos
devem conhecer quais são as doenças de notificação compulsória. Identifique as doenças de
notificação compulsória descritas na Lista Nacional:
a)
b)
c)
d)
e)

Hipertensão arterial, hanseníase.
Varicela, câncer de mama.
Dengue, tuberculose.
Sífilis, rubéola.
Hepatite, gonorréia.
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15. A rede pública municipal de saúde possui diferentes tipos de unidades de saúde. Assinale a
alternativa com a denominação correta para algumas unidades de saúde da rede pública municipal:
a)
b)
c)
d)
e)

Unidade Básica de Saúde, Unidade Mista, Hospital Privado, Consultório Médico.
Hospital Privado,Unidade Básica de Saúde, Unidade Mista, Posto de Saúde.
Centro de Saúde, Unidade Básica de Saúde, Unidade Mista, Posto de Saúde.
Consultório Médico, Centro de Saúde, Unidade Básica de Saúde, Unidade Mista
Unidade Básica de Saúde, Unidade Mista, Posto de Saúde, Consultório Odontológico.

16. Na equipe de Estratégia Saúde da Família, temos uma equipe multiprofissional sendo que uma
categoria que compõe é a enfermagem. Segundo a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e pela
Resolução COFEN 311-2007, a enfermagem é composta pelas seguintes categorias profissionais:
a)
b)
c)
d)
e)

Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, médico.
Enfermeiro, técnico de enfermagem, atendente de enfermagem, psicóloga.
Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, atendente de enfermagem.
Farmacêutico, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem.
Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, parteira.

17. A Portaria n. 154, de 24/01/2008, cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família -NASF, composto
por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que atuem em parceria com os profissionais das
Equipes Saúde da Família – ESF. Para efeito de repasse de recursos federais, esta Portaria define os
profissionais que podem compor o NASF. Identifique o profissional que não está previsto nesta
Portaria
a)
b)
c)
d)
e)

Farmacêutico.
Fisioterapeuta.
Nutricionista.
Médico oncologista.
Psicólogo.

18. A criação do SUS foi desencadeada pelo Movimento da Reforma Sanitária e por todo o arcabouço
legal por ele implantado. No entanto, a Reforma Sanitária apresenta limites em relação à
implementação e consolidação de um sistema tão bem pensado pelo próprio Movimento, em seus
princípios filosóficos. Para que, efetivamente, o SUS esteja baseado nestes princípios, a população e a
maioria dos gestores, que não participaram deste Movimento, precisam se apropriar dos pressupostos
da Reforma Sanitária e conhecer as leis que criam e regulamentam o Sistema Único de Saúde (Krüger,
1998). Assinale a alternativa que contém respectivamente a Lei que institui o SUS e a Lei que institui
a participação da Comunidade na gestão e controle do SUS, através de dois mecanismos de controle
social: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde:
a)
b)
c)
d)
e)

Lei
Lei
Lei
Lei
Lei

8.088 e Lei 8.142.
8.080 e Lei 8.088.
8.080 e Lei 8.142.
8.080 e Lei 8.147.
8.880 e Lei 8.142.
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19. O calendário vacinal é preconizado pelo Programa Nacional de Imunização. A vacinação é
importante ação para diminuir doenças e mortes por doenças infecciosas e virais. São vacinas dos
primeiros seis meses de vida:
a)
b)
c)
d)
e)

BCG, Hepatite B, VIP, Rotavírus, Penta, Pneumo 10, Meningo C.
BCG, Hepatite B, VIP, Meningo C, Penta, Triplice Viral, Rotavírus.
BCG, Hepatite B, VIP, Rotavírus, Penta, Febre Amarela, Pneumo 5.
BCG,Hepatite B, VOP, Rotavírus, Pneumo 5, Tetra, Meningo C.
BCG,Hepatite B, VOP, Rotavírus, Pneumo 23, Tetra, Meningo C.

20. A década de 90 foi marcada por tragédias ocorridas nos serviços de saúde, entre elas: em 1.996,
morte de cerca de 50 pacientes no Instituto de Doenças Renais, em Caruaru/PE; morte de idosos
internados na Clínica Santa Genoveva, Rio de Janeiro; mortes de bebês em berçários, Ceará e Rio de
Janeiro; falsificação e fraude de medicamentos. Tudo isso culminou na criação da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA, pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1.999. Em relação a essa
Lei, marque V para verdadeiro e F para falso:
(
(
(
(

) Definiu-se a coordenação do sistema nacional de vigilância sanitária pela Anvisa.
) Dispôs-se sobre a arrecadação das taxas de fiscalização.
) Aboliu-se a grande rotatividade dos postos de direção do órgão federal.
) Instituiu-se como coordenação da vigilância epidemiológica.

A alternativa com a sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

V, V, V, V.
V, F, V, V.
F, V, V, V.
V, V, V, F.
V, V, F, V.

21. A avaliação funcional, preconizada pela Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, é
fundamental e determinará não só o comprometimento funcional da pessoa idosa, mas sua necessidade
de auxílio. Identifique nas afirmativas abaixo as Atividades Instrumentais da Vida Diária:
IIIIIIIVV-

Manipular medicamentos.
Realizar compras.
Banhar-se.
Preparar refeições.
Vestir-se.

Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa com a sequência correta:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II, III.
I, II, IV.
II, III, IV, V.
II, III, V.
I, II, V.
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22. Em relação às ações da Atenção Básica/Saúde da Família em envelhecimento e saúde da pessoa
idosa previstas a serem desenvolvidas, assinale a alternativa que identifica as atribuições do
enfermeiro:
a)
b)
c)
d)
e)

Cadastrar todas as pessoas idosas de sua micro-área; buscar integração entre a equipe de saúde e a
população adscrita, principalmente a respeito dos idosos frágeis.
Encaminhar, quando necessário, a pessoa idosa à serviços de referencias média e alta
complexidade; prescrever tratamento medicamentoso, quando necessário.
Realizar atividades de educação permanente e interdisciplinar junto aos demais profissionais da
equipe.
Orientar a pessoa idosa, aos familiares e/ou cuidador sobre importância da higienização da boca e
prótese; solicitar exames complementares, quando necessário.
Apoiar as atividades dos ACS; realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal.

23. A Estratégia Saúde da Família, uma nova proposta para Atenção Básica, vem para intensificar as
ações do Pré-Natal. São solicitados exames no primeiro trimestre de gestação para identificar
precocemente doenças que possam ser tratadas. Entre elas a sífilis. Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Gestante com sífilis infecta o feto em qualquer fase da gestação.
Gestante com sífilis infecta o feto no primeiro trimestre da gestação.
Gestante com sífilis infecta o feto no terceiro trimestre da gestação.
Gestante com sífilis infecta o feto ao nascer.
Gestante com sífilis infecta o feto no segundo trimestre da gestação.

24. O Ministério da Saúde, com o intuito de estimular as equipes de Estratégia Saúde da Família,
instituiu um programa através da Portaria 1.654 de 19/07/2011. A sigla deste programa é PMAQ-AB.
Assinale a alternativa que dá o seu significado:
a)
b)
c)
d)
e)

Programa da Melhor Acessibilidade e Qualidade da Atenção Básica.
Programa Nacional de Monitoramento da Atenção e Qualidade da Atenção Básica.
Programa Nacional de Melhoramento das Ações e Qualificação da Atenção Básica.
Programa de Melhoria do Acesso e Qualificação da Atenção Básica.
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica.

25. O Pacto pela Vida definiu como prioridade: “consolidar e qualificar a Estratégia Saúde da Família
como modelo de Atenção Básica.” Posteriormente, foram criados programas para apoiar ou
implementar a Estratégia Saúde da Família na Atenção Básica. São eles:
a)
b)
c)
d)
e)

NASF, PSE, SIM, PACS.
SB, SINAN, NASF, PSE.
SIA, NASF, SB, AB.
SB, PSE, PAB, PSF.
PACS, SB, NASF, PSE.
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