
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com o enunciado das 40(quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:

DISCIPLINAS Nº QUESTÃO
Língua Portuguesa 10
Raciocínio Lógico 05
Sistema Único de Saúde-SUS 05
Conhecimentos Específicos 20

b) Uma Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser 
entregue ao fiscal no final.

2 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de incrição conferem com os que 
aparecem na confirmação de incrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 

3 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à 
caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.

4 - Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha 
somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior - BARRA DE 
RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

5 - Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo mesmo número que se situa acima do enunciado.
6 - Na Folha de Respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas que estão 

identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.
7 - Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); 

Só uma corresponde adequadamente ao quisito proposto. Você só deve assinar UMA RESPOSTA. A marcação de 
nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA. 

8 - Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certa deve ser feita cobrindo 
TODO O ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de 
tinta preta ou azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, 
preencha os campos de marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível 
dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.

9 - SERÁ ELIMINADO do concurso o candidato que: 
a) se utilizar durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como 

rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha 

de Respostas.
10 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações 

assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.
11 - Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A LISTA DE 

PRESENÇA.
12 - TRANSCREVA A FRASE ABAIXO, utilizando letra CURSIVA, no espaço reservado no canto superior do sua 

Folha de Respostas.

“ Aprender sem pensar é tempo perdido.”

Enfermeiro

Prefeitura Municipal de Japeri
Concurso Público - 2013

Prefeitura Municipal de Japeri
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LINGUA PORTUGUESA 

Texto para as questões 1, 2, 3 e 4.

Depois

Depois de sonhar tantos anos,
De fazer tantos planos
De um futuro pra nós.

Depois de tantos desenganos,
Nós nos abandonamos como tantos casais
Quero que você seja feliz
Hei de ser feliz também

Depois de varar madrugada
Esperando por nada
De arrastar-me no chão
Em vão
Tu viraste-me as costas
Não me deu as respostas
Que eu preciso escutar
Quero que você seja melhor
Hei de ser melhor também

Nós dois
Já tivemos momentos
Mas passou nosso tempo
Não podemos negar
Foi bom
Nós fizemos histórias
Pra ficar na memória
E nos acompanhar
Quero que você viva sem mim
Eu vou conseguir também

Depois de aceitarmos os fatos
Vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém
Meu bem
Vamos ter liberdade
Para amar à vontade
Sem trair mais ninguém
Quero que você seja feliz
Hei de ser feliz também
Depois

(Arnaldo Antunes/Carlinhos Brown/Marisa Monte)

(Disponível em: http://www.vagalume.com.br/marisa-monte/depois.html)

QUESTÃO 1
O texto acima mostra:

(A) o reencontro do casal;
(B) a separação do casal;
(C) a união do casal depois de altos e baixos;
(D) a união do casal depois de alguns desenganos;
(E) o início do relacionamento.

QUESTÃO 2
A ideia de traição no relacionamento está expressa nos 
seguintes versos:

(A) “Depois de varar madruga/Esperando por nada”
(B) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”
(C) “Vamos ter liberdade/Para amar a vontade/Sem trair 

mais ninguém”
(D) “Já tivemos momentos/Mas passou nosso tempo/ Não 

podemos negar”
(E) “Quero que você seja feliz/Hei de ser feliz também/Depois”

QUESTÃO 3
O relacionamento chegou ao fim. Essa conclusão fica 
clara nos versos:

(A) “Depois de varar madrugada/Esperando por nada”
(B) “Já tivemos momentos/Mas passou nosso tempo/Não 

podemos negar”
(C) “De fazer tantos planos/de um futuro pra nós”
(D) “De arrastar-me no chão/Em vão” 
(E) “Não me deu as resposta/Que eu preciso escutar”

QUESTÃO 4
A separação é algo cada vez mais comum nos casais da 
nossa sociedade. Esse tema é abordado na letra da música 
interpretada por Marisa Monte. O verso que justifica o 
que está em negrito é:

(A) “Depois de tantos desenganos/Nós nos abandonamos 
como tantos casais”

(B)  “Nós fizemos histórias/Pra ficar na memória”
(C) “Quero que você seja melhor/Hei de ser melhor também” 
(D) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”
(E) “Vamos ter liberdade/Para amar à vontade”

QUESTÃO 5
No verso “Vou trocar seus retratos pelos de um outro 
alguém”, as palavras destacadas podem ser classificadas, 
respectivamente, como:

(A) Pronome possessivo e pronome indefinido;
(B) Pronome possessivo e pronome demonstrativo;
(C) Pronome pessoal e pronome possessivo;
(D) Pronome demonstrativo e pronome indefinido;
(E) Pronome oblíquo e pronome indefinido.
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QUESTÃO 6
A frase em que ocorre oração subordinada substantiva 
subjetiva é:

(A) Na ata da reunião não constava que elas estivessem 
presentes.

(B) Nossa maior preocupação era que chovesse.
(C) Ele sempre teve receio que você o abandonasse.
(D) Seus amigos confiam em que você vencerá.
(E) Teus pais estavam certos de que tu voltarias.

QUESTÃO 7
Indique o conjunto de palavras escritas 
INCORRETAMENTE:

(A) Privilégio – frustração – extenso;
(B) Misto – defesa – análise;
(C) Extenso – miséria – defesa;
(D) Análise – misto – extenso;
(E) Estenso – mizéria – defeza.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 08 E 09.

É preciso saber viver
(Composição: Erasmo Carlos e Roberto Carlos)

Quem espera que a vida
Seja feita de ilusão
Pode até ficar maluco
Ou morrer na solidão
É preciso ter cuidado
Pra mais tarde não sofrer
É preciso saber viver

Toda pedra do caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar
Se o bem e o mal existem
Você pode escolher

É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
Saber viver, saber viver!

Fonte: http://www.kboing.com.br/script/radioonline/busca_artista.

php?artista=titas&cat=music – 2/11/2009 – adaptada.

QUESTÃO 8
Toda pedra do caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar

Indique a figura de linguagem presente nos versos acima:

(A) metáfora;
(B) metonímia;
(C) hipérbole;
(D) catacrese;
(E) eufemismo.

QUESTÃO 9
“Se o bem e o mal existem”

Indique a figura de linguagem presente no verso acima.

(A) metáfora;
(B) metonímia;
(C) hipérbole;
(D) catacrese;
(E) antítese.

QUESTÃO 10
Assinale o item em que a vírgula foi usada para isolar o 
aposto.

(A) Ele já morou em Natal, em Fortaleza, em São Paulo.
(B) Os dois rapazes, Rodrigo e Paulo, eram primos.
(C) Com muito cuidado, a advogada analisou o documento.
(D) A igreja era pequena e pobre. Os altares, humildes. 
(E) Você ainda não sabe, mocinha vaidosa, que a vida é 

difícil.

RACIOCINIO LOGICO  

QUESTÃO  11
O dia 25 de dezembro de 2004, festa do natal, foi 
celebrado num dia de sábado. Podemos afirmar que o dia 
do trabalho, 1° de maio de 2005, foi comemorado num 
dia de:

(A) domingo;
(B) segunda-feira;
(C) terça-feira;
(D) quarta-feira;
(E)  quinta-feira. 
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QUESTÃO 12
Dois garotos, Pedro e Gabriel, participam de uma gincana 
no colégio. Em uma das provas eles devem realizar 
movimentos determinados numa ficha que deve ser 
sorteada. Após os movimentos eles devem fazer uma 
estimativa sobre a distância que estão um do outro. Na 
ficha sorteada estão as seguintes instruções:

-  Participante 1: partindo da origem desloque-se 5 
metros na direção Leste, mais 10 metros na direção 
Norte, mais 10 metros na direção Leste e pare.

-  Participante 2: partindo da origem desloque-se 5 
metros na direção Leste, mais 10 metros na direção 
Sul, mais 25 metros na direção Leste, mais 40 metros 
na direção Norte e pare. 

Se todas as instruções foram seguidas corretamente então 
a distância exata entre eles no final da prova é:

(A) 22 metros;
(B) 25 metros;
(C) 27 metros;
(D) 29 metros;
(E)  31 metros.

QUESTÃO 13
A mãe de Mariana é filha única de minha mãe. Com 
certeza mariana é minha:

(A) sobrinha;
(B) tia;
(C) sobrinha;
(D) irmã;
(E)  filha.

QUESTÃO 14
Observe a sequência abaixo conhecida como sequência 
de Fibonacci. 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

Podemos afirmar que a soma do oitavo com o nono termo 
dessa sequência é:

(A) 47.
(B) 51.
(C) 53.
(D) 55.
(E)  59.

QUESTÃO 15
Três amigos André, Andrey e Adriano abastecem seus 
carros sempre no mesmo posto de combustíveis. André 
abastece a cada 8 dias, Andrey abastece a cada 9 dias e 
Adriano abastece a cada 12 dias. Se no dia 23 de abril 
de 2013 os três abastecerem seus carros, então voltarão a 
abastecer no mesmo dia de novo pela primeira vez no dia:

(A) 29 de maio;
(B) 12 de junho;
(C) 15 de maio;
(D) 30 de abril;
(E)  01 de junho.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

QUESTÃO 16
Marque a opção correta. A lei 8.080/90 dispõe sobre as 
condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, 
regulando as ações, a organização e o funcionamento dos 
serviços de saúde no país. São ações incluídas nesta lei: 

(A) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou 
coletivamente, voltada apenas para promoção da 
saúde;

(B) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou 
coletivamente, voltada apenas para prevenção e 
diagnóstico;

(C) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou 
coletivamente, voltada apenas para promoção da 
saúde;

(D) Serviços prestados a nível ambulatorial, hospitalar 
e nas unidades de apoio diagnóstico e terapêutico 
geridos pelos governos, bem como em outros espaços 
como domiciliar;

(E) A participação da comunidade na gestão do SUS e 
nas transferências intragovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde. 

QUESTÃO 17
Marque a opção correta. Os recursos financeiros do SUS 
são depositados em conta especial:

(A) O FGTS;
(B) Os Fundos de Saúde;
(C) PIS;
(D) Os Fundos de renda fixa;
(E) Os Fundos de pensão.     
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QUESTÃO 18
Marque a opção correta. Os princípios doutrinários do 
SUS são:

(A) A universalidade, a equidade e a integralização da 
atenção;

(B) A simplicidade, a universalidade e a individualidade;
(C) A integralização da atenção, a simplicidade e 

comparação;
(D) A regionalização, a equidade e o controle social;
(E) A descentralização, a regionalização e hierarquização 

do sistema.

QUESTÃO 19
Marque a opção correta. O compromisso firmado 
entre os gestores do SUS em relação às prioridades 
que apresentam impacto sobre a saúde da população 
brasileira denomina-se: 

(A) Estratégia da saúde;
(B) Pacto pela vida;
(C) Estratégia da família;
(D) Pacto dos desafios;
(E) Consórcio da saúde.

QUESTÃO 20
Marque a opção correta. O artigo 5º da lei 8.080 trata dos 
objetivos do SUS. Entre estes objetivos podemos destacar:

(A) A execução de ações de vigilância em saúde, incluindo 
a vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do 
trabalhador;

(B) Formulação da política de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de 
interesse para a saúde;

(C) A execução de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, integrando as ações assistenciais 
com as preventivas, garantindo as pessoas a assistência 
integral à sua saúde;

(D) Participação na formulação da política e na execução 
de ações de saneamento básico;

(E) Assistência integral às pessoas, desde a atenção 
básica à atenção especializada, nos vários níveis 
de complexidade do sistema, incluindo assistência 
farmacêutica

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
No monitoramento da atenção pré-natal e puerperal são 
gerados indicadores de processo, resultado e impacto, sua 
interpretação é um importante instrumento na organização 
da assistência. Aponte o item que contem um indicador de 
impacto:

(A) Proporção de recém-nascidos (RN) vivos prematuros 
em relação ao total de RN vivos;

(B) Percentual de gestantes inscritas que realizaram, no 
mínimo, 6 consultas de pré-natal;

(C) Razão da mortalidade materna no município, 
comparada com a do ano anterior;

(D) Percentual de gestantes que receberam imunização 
antitetânica- 2 doses;

(E) Coeficente de exames realizados no primeiro trimestre 
de gestação/ mês.

QUESTÃO 22
Numa criança que mantém o esquema vacinal em dias, 
o intervalo entre a primeira e a última dose da vacina 
meningocócica C (conjugada) é de:

(A) 12 meses;
(B) 9 meses;
(C) 15 meses;
(D) 6 meses;
(E) 3 meses.

QUESTÃO 23
Na assistência imediata pós-parto a laqueadura do cordão 
umbilical no RN de extremo baixo peso é feita com:

(A) Fixa o clamp e envolve o coto com gaze embebida de 
Álcool 70%;

(B) Fixa o clamp e envolve o coto com gaze embebida de 
Soro fisiológico;

(C) Fixa o clamp e envolve o coto com gaze embebida de Éter;
(D) Fixa o clamp e envolve o coto com gaze embebida de 

Água para Injeção;
(E) Fixa o clamp e envolve o coto com gaze embebida de 

Colagenase.

QUESTÃO 24
Método contraceptivo eficaz, o DIU, preferencialmente, 
deve ser inserido:

(A) No 14º dia do ciclo menstrual;
(B) Após 5 anos de uso pílulas anticoncepcionais;
(C) No período puerperal tardio;
(D) 4 dias após a ovulação;
(E) Durante a menstruação.
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QUESTÃO 25
De acordo com o Manual do Programa Saúde da Família 
é uma atribuição básica do enfermeiro:

(A) Executar as ações de  primeiros cuidados nas urgências 
e pequenas cirurgias ambulatoriais.

(B) Acompanhar as consultas de enfermagem dos 
indivíduos expostos às situações de risco.

(C) Mapear a área de sua atuação e proceder cadastramento 
das famílias sob sua responsabilidade.

(D) Desenvolver ações para capacitação dos agentes 
comunitários de saúde e auxiliares de enfermagem.

(E) Informar os demais membros da equipe de saúde 
acerca da dinâmica social da comunidade.

QUESTÃO 26
As medidas quantitativas de avaliação de um sistema de 
vigilância epidemiológica incluem
sensibilidade, especificidade, representatividade e 
oportunidade. A especificidade é:

(A) A capacidade de o sistema detectar casos.
(B) A capacidade de excluir os “não-casos”.
(C) Identificação dos subgrupos onde ocorrem os casos.
(D) A agilidade do fluxo do sistema de informação.
(E) A capacidade de adaptação do sistema a novas situações.

QUESTÃO 27
O SUS, regulamentado pela Lei 8080/90, tem como um 
de seus princípios organizativos a municipalização das 
ações de saúde, ou seja, a:

(A) Universalidade;
(B) Equidade;
(C) Hierarquização;
(D) Descentralização;
(E) Integralidade.

QUESTÃO 28
O poder que uma doença tem de ocasionar morte em 
quem a contrai é conhecido como:

(A) Letalidade;
(B) Morbidade;
(C) Prevalência;
(D) Incidência;
(E) Patogenia.

QUESTÃO 29
Os focos de atenção da consulta de puericultura são: 
Comunicação com mãe e familiares, higiene pessoal, 
mental e domiciliar, crescimento, desenvolvimento, 
encaminhamento e:

(A) Vacinação;
(B) Cognição;

(C) Doenças;
(D) Tratamento;
(E) Brincadeiras.

QUESTÃO 30
Verificar a evolução do perímetro cefálico (PC) é uma 
rotina do acompanhamento de crianças menos de 1 ano. 
Sobre este aspecto é CORRETO afirmar:

(A) O ritmo acelerado de crescimento do PC é normal.
(B) Antes dos 6 meses o PC é menor que o perímetro torácico.
(C) A fontanela posterior fecha entre 6 e 8 semanas.
(D) A fontanela anterior fecha entre 12 e 15 meses.
(E) Até o primeiro ano o crescimento do PC é imperceptível.

QUESTÃO 31
Na identificação da  mulher climatérica deve-se rastrear 
as condições de riscos para determinadas doenças. Uma 
mulher de 50 anos, tabagista, diabética e com elevação do 
colesterol total e LDL tem maior risco para:

(A) Osteoporose;
(B) Hipotireoidismo;
(C) Alterações mamárias;
(D) Câncer sanguíneo;
(E) Doença cardiovascular.

QUESTÃO 32
Paciente com 3 lesões de pele com diminuição da sensibilidade, 
apresenta resultado de exames de Mitsuda positivo e a 
Baciloscopia negativo, pode-se concluir que sua Hanseníase:

(A) È contagiosa;
(B) Não é contagiosa;
(C) Está em remissão;
(D) É inicial;
(E) É multibascilar.

QUESTÃO 33
Manifestações comuns da diabetes os 4ps se compõe de 
perda de peso, poliúria, polifagia e:

(A) Polimiosite;
(B) Polidipsia;
(C) Polução;
(D) Poliopia;
(E) Polinose.

QUESTÃO 34
Doença sexualmente transmissível causada pelo 
Haemophilus ducrey e que causa lesão dolorosa de borda 
iregular com exudato necrótico e odor fétido:

(A) Sífilis;
(B) HPV;
(C) Cancro mole;
(D) Cancro duro;
(E) Herpes.
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QUESTÃO 35
Na prevenção de câncer do colo uterino o enfermeiro 
observa lesões acetobrancas sanguiolentas, o achado pode 
indicar:

(A) Câncer em estado avançado;
(B) É o achado normal; 
(C) Trata-se de ectopia;
(D) Pode ser HPV;
(E) Infecção por gardinerela.

QUESTÃO 36
De acordo com as penalidades do Código de Ética de 
Enfermagem é considerada uma circunstância atenuante:

(A) Cometer infração por motivo fútil;
(B) Cometer dolo;
(C) Causar danos irreparáveis;
(D) Realizar ato de intimidação;
(E) Aproveitar-se da fragilidade da vítima.

QUESTÃO 37
De acordo com a Lei do Exercício Profissional de 
Enfermagem, cabe ao enfermeiro como integrante da 
equipe de saúde:

(A) Execução do parto sem distocia;
(B) Direção do órgão de enfermagem;
(C) Consulta de enfermagem;
(D) Prescrição da assistência de enfermagem;
(E) Cuidados a pacientes graves com risco. 

QUESTÃO 38
As úlceras de pressão são lesões de pele decorrente de 
pressão externa sobre uma proeminência óssea, tem como 
grupo de risco os idosos. Idoso acamado com lesão na 
região sacra com necrose da camada subcutânea não 
completa, formando uma cratera profunda, tem úlcera por 
pressão:

(A) Grau II;
(B) Grau I;
(C) Grau III;
(D) Grau V;
(E) Grau IV.

QUESTÃO 39
Grupo de vacinas recomendadas para o Idoso:

(A) Hepatite B, Meningocócica e Influenza;
(B) DTP, SCR e Influenza;
(C) Rotavírus, Dupla viral e Influenza;
(D) Tríplice bacteriana, BCG e Influenza;
(E) Pneumocócica, dT e Infuenza.

QUESTÃO 40
Nos casos de Tuberculose é correto afirmar com relação ao 
período de transmissibilidade após início do tratamento:

(A) Após 15 dias não existe possibilidade de transmissão 
da doença por contato direto

(B) Em pacientes reinfectados o período de transmissão 
da doença é de 90 dias

(C) Considerar não infectante o paciente que iniciou 
tratamento há 48 horas

(D) Deve-se manter precauções e isolamento respiratório 
até o fim do tratamento

(E) Recomenda-se considerar negativação da baciloscopia 
para retirar as precauções

 












