
 

 
 
 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA 

ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2012 

• PROVA OBJETIVA - 27/ JANEIRO / 2013 • 

__________________________________________ 
CARGO: 

ENFERMEIRO 
_______________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos 
Específicos. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera 

correta em cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto base para as questões 01 e 

02.  

O ex-jogador Cafu 

apresentou, em São Paulo, a bola 

oficial Copa das Confederações de 

2013, __________ nome é Cafusa. A 

junção dos termos "carnaval", 

"futebol" e "samba" faz dela "uma 

bola 100% brasileira", __________ o 

capitão do penta. O nome também 

lembra a expressão "cafuzo", 

__________ define indivíduos 

resultantes da miscigenação entre 

índios e negros. 

O sorteio das chaves, 

realizado logo após a apresentação 

da bola, colocou a seleção brasileira 

no grupo A do torneio, __________ 

também estão Itália, México e Japão. 

No grupo B, Espanha, Uruguai e Taiti 

__________ um pouco mais para 

conhecer o outro adversário: o 

representante da África, __________ 

será definido em fevereiro/2013. 

Questão 01) Os termos que 

completam adequadamente as 

lacunas acima são: 

A) cuja; no entender de; onde; onde; 

esperam; o qual. 

B) cujo o; segundo; que; em que; 

esperaram; onde. 

C) cujo o; segundo; que; em que; 

esperarão; onde. 

D) cujo; de acordo com; a qual; no 

qual; esperaram; que. 

E) cujo; de acordo com; a qual; no 

qual; esperarão; que. 

 

Questão 02) A frase “O ex-jogador 

Cafu, capitão do penta, apresentou, 

em São Paulo, a bola oficial Copa das 

Confederações de 2013” tem sujeito 

A) simples. 

B) composto. 

C) indeterminado. 

D) paciente. 

E) inexistente. 

Questão 03) Marque a assertiva que 

NÃO está em conformidade com a 

norma culta. 

A) Fuleco, termo formado pela união 

de “futebol” e “ecologia”, é o 

nome do tatu-bola, a mascote da 

Copa-2014, que será realizada no 

Brasil. 

B) A transformação do tatu em bola, 

como mecanismo de defesa, foi o 

gancho utilizado para mostrar à 

Fifa que seria interessante ter a 

espécie como mascote da Copa-

2014. 

C) Com as ações de divulgação 

promovida durante a Copa-2014, 

esperam-se encontrar 

interessados em contribuir com a 

preservação dos tatu-bolas, 

espécie que só existe no Brasil.  

D) Cafusa, palavra formada pela 

junção de “carnaval”, “futebol” e 

“samba”, é o nome da bola oficial 

da Copa das Confederações de 

2013. 

E) O nome e as cores vibrantes da 

bola Cafusa refletem a identidade 

nacional, com particular destaque 

para o Cruzeiro do Sul, 

constelação retratada na bandeira 

do Brasil. 
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MATEMÁTICA 

Questão 04) Uma lata de óleo tem 

a forma cilíndrica, com 8 cm de 

diâmetro e 24 cm de altura. A área 

total da superfície dessa lata é 

aproximadamente 

A) 50,24 cm2 

B) 602,88 cm2 

C) 703,38 cm2 

D) 100,5 cm2 

E) 192 cm2 

Questão 05) A produção de uma 

fábrica pode ser descrita por uma 

função exponencial. Quando há filiais 

se faz necessário conhecer a 

capacidade de produção de cada 

filial. O ponto de intercessão dos 

gráficos descreve o ponto de 

produção comum entre as filiais. 

Considerando que a filial A tem sua 

produção descrita pela função  

          e a filial B descrita pela 

função      
 

   
 , o ponto de 

intercessão é 

A)   
 

 
      

B)  
 

 
      

C)   
 

 
     

D)         

E)  
 

 
     

 

 

 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 

Questão 06) Em Roma, capital 

italiana, está sediada uma das 

agências que fazem parte da 

Organização das Nações Unidas. 

Trata-se da FAO (Food and 

Agriculture Organizatino). A FAO é 

dirigida pelo brasileiro José Graziano, 

desde o início do ano de 2012. O 

objetivo principal da FAO é aumentar 

a capacidade da comunidade 

internacional para de forma eficaz e 

coordenada promover o suporte 

adequado e sustentável à segurança 

alimentar e nutrição. O conceito de 

sustentabilidade vincula-se à ideia de 

equilíbrio, produzindo a interação 

entre diversos aspectos da sociedade 

os quais podem ser assim indicados 

de forma mais completa: 

A) ambientais, preservacionistas e 

ecológicos. 

B) econômicos, militares e políticos. 

C) políticos, religiosos e esportivos. 

D) políticos, ambientais e 

extrativistas. 

E) econômicos, sociais e ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 07) A crise econômica 

mundial que se estende desde o ano 

de 2008 tem pressionado diversos 

países. Na Europa, é preocupante a 

situação, em especial da Grécia. 

Apesar do profundo desgaste que tem 

provocado na economia europeia, 

sabemos que essa crise teve seu início 

nos Estados Unidos da América, e sua 

principal causa foi: 

A) o estouro de uma bolha imobiliária 

provocada por empréstimos 

bancários e a grande oferta de 

títulos advindos desses 

empréstimos. 

B) diminuição da produção de petróleo 

devido à longa guerra de ocupação 

do Iraque conduzida pela OTAN e 

ONU, fator este que afetou 

negativamente os níveis de 

produção industrial. 

C) Condução equivocada da política 

econômica dos Estados Unidos da 

América que sob o Governo do 

Presidente Al Gore não foi capaz de 

conjugar desenvolvimento 

energético com preservação 

ambiental. 

D) Incapacidade do governo norte-

americano em criar barreiras 

alfandegárias que protegessem o 

seu mercado interno da 

concorrência dos produtos advindos 

da China, Japão e México. 

E) Quebra da Bolsa de Valores de 

Nova York, conhecida como “Crack 

da Bolsa” provocada pela 

especulação com ações de 

empresas inexistentes e pela 

produção industrial acima da 

capacidade de consumo do 

mercado. 

 

INFORMÁTICA 

Questão 08) Qual fórmula criada no 

Excel 2007 apresenta corretamente a 

fixação de coluna e linha referentes 

ao valor da H1? 

A) =SOMA(A1;B1;$H$1) 

B) =SOMA(A1;B1;$H1) 

C) =SOMA(A1;B1;H$1) 

D) =SOMA(A1;B1;H1) 

E) =SOMA(A1;B1;$$H1) 

Questão 09) Sobre o Power Point 

2007, é INCORRETO afirmar que 

A) através da guia Inserir é possível 

adicionar um vídeo ao slide. 

B) na guia Animações é possível 

alterar a transição de slides. 

C) na guia Apresentações de Slides é 

possível definir temas para os 

slides. 

D) é possível inserir gráficos através 

da guia Inserir. 

E) para buscar uma palavra nos 

slides basta ir na guia Início botão 

Localizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Questão 10) Segundo a Norma 

Operacional Básica 96 (NOB) do 

Ministério da Saúde, gerência é 

definida como:  

A) a administração de uma unidade 

ou órgão de saúde ou a direção de 

um sistema de saúde 

municipalizado. 

B) a direção de órgãos 

coordenadores de atividades de 

saúde no nível municipal, como 

Vigilância Epidemiológica e a 

Vigilância Sanitária. 

C) a administração de uma unidade 

ou órgão de saúde de prestador 

de serviços ao SUS. 

D) a direção de um sistema de saúde 

municipal, estadual ou nacional. 

E) a realização das propostas 

assistências do governo. 

Questão 11) A Política Nacional de 

Promoção à Saúde foi aprovada pela 

A) Portaria nº 687, de 30 de março 

de 2006.  

B) Portaria nº 123, de 30 de abril de 

2008. 

C) Portaria nº 284, de 28 de março 

de 2006. 

D) Portaria n 8.080, de 28 de  março 

de 1990. 

E) Portaria nº 8.142, de 28 de 

Dezembro de 1990. 

 

 

 

Questão 12) Na sociedade 

brasileira, o idoso dispõe da Lei n.º 

8.842, cujo objetivo é assegurar seus 

direitos, criando condições de 

promoção de sua autonomia, de 

integração e de participação efetiva 

na sociedade. Na área de saúde, as 

ações prescritas por essa lei estão 

descritas nas alternativas abaixo, 

EXCETO:  

A) garantir ao idoso a assistência à 

saúde, através do SUS. 

B) prevenir, promover, proteger e 

recuperar a saúde do idoso. 

C) adotar, aplicar e fiscalizar normas 

de funcionamento para 

instituições que cuidem do idoso. 

D) elaborar normas de serviços 

geriátricos hospitalares. 

E) realizar estudos psiquiátricos de 

determinadas doenças. 

 

Questão 13) Impetigo é uma 

doença infecciosa da pele, 

generalizada, caracterizada por 

vesículas, pústulas e crostas, 

causadas por contaminação em 

berçário onde a regra básica de 

higiene não é cumprida. As 

alternativas abaixo expressam os 

cuidados de enfermagem para não 

ocorrer a contaminação por impetigo, 

EXCETO:  

A) isolamento do RN infectado; 

B) uso de parâmetros próprios de 

isolamento; 

C) não romper as pústulas com 

agulhas; 

D) lavagem com permanganato de 

potássio; 

E) lavagem das mãos. 
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Questão 14) Os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) são serviços de 

saúde municipais, abertos, 

comunitários que oferecem 

atendimento diário. As alternativas 

abaixo expressam as funções do 

CAPS, EXCETO:  

A) prestar  atendimento clínico em 

regime de atenção diária, e 

oferecer mais vagas para 

internações em hospitais 

psiquiátricos. 

B) acolher e atender as pessoas com 

transtornos mentais graves e 

persistentes, procurando 

preservar e fortalecer os laços 

sociais do usuário em seu 

território. 

C) promover a inserção social das 

pessoas com transtornos mentais 

por meio de ações intersetoriais. 

D) regular a porta de entrada da rede 

de assistência em saúde mental 

na sua área de atuação. 

E) dar suporte a atenção à saúde 

mental na rede básica. 

 

Questão 15) A Atenção Básica tem 

a Saúde da Família como estratégia 

prioritária para sua organização de 

acordo com os preceitos do Sistema 

Único de Saúde. A Atenção Básica 

tem como fundamentos:  

I. possibilitar o acesso universal e 

contínuo a serviços de saúde de 

qualidade e resolutivos, 

caracterizados como a porta de 

entrada preferencial do sistema 

de saúde, com território adscrito 

de forma a permitir o 

planejamento e a programação  
 

 

descentralizada, e em 

consonância com o princípio da 

equidade; 

II. desenvolver relações de vínculo e 

responsabilização entre as 

equipes e a população adscrita 

garantindo a continuidade das 

ações de saúde e a 

longitudinalidade do cuidado; 

III. valorizar os profissionais de saúde 

por meio do estímulo e do 

acompanhamento constante de 

sua formação e capacitação; 

IV. realizar avaliação e 

acompanhamento sistemático dos 

resultados alcançados, como 

parte do processo de 

planejamento e programação;  

V. estimular a participação popular e 

o controle social. 

Em relação às afirmativas acima 

relacionadas, assinale a alternativa 

correta. 

A) Somente as afirmativas I, II e III 

estão corretas. 

B) Somente as afirmativas III, IV e V 

estão corretas. 

C) Somente a afirmativa I está 

correta. 

D) Somente as afirmativas II e III 

estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão 

corretas. 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 16) Assinale a alternativa 

que expressa corretamente os 

critérios legais para a realização da 

esterilização cirúrgica nas mulheres 

pelo SUS. 

A) Ter capacidade civil plena; ter no 

mínimo 2 filhos vivos ou ter mais 

de 25 anos de idade, 

independente do número de 

filhos; manifestar, por escrito, a 

vontade de realizar a esterilização, 

no mínimo 60 dias antes da 

realização da cirurgia; ter tido 

acesso a serviço multidisciplinar 

de aconselhamentos, prevenção e  

sobre os métodos 

anticoncepcionais reversíveis; ter 

o consentimento do cônjuge, no 

caso da vigência de união 

conjugal. 

B) Ter capacidade civil plena; ter no 

mínimo 1 filho vivo ou ter mais de 

25 anos de idade, independente 

do número de filhos; manifestar, 

por escrito, a vontade de realizar 

a esterilização, no mínimo 60 dias 

antes da realização da cirurgia; 

ter tido acesso a serviço 

multidisciplinar de 

aconselhamentos e prevenção e  

sobre os métodos 

anticoncepcionais reversíveis e ter 

o consentimento do cônjuge, no 

caso da vigência de união 

conjugal. 

C) Ter capacidade civil plena; ter no 

mínimo 1 filho vivo ou ter mais de 

30 anos de idade, independente 

do número de filhos; manifestar, 

por escrito, a vontade de realizar 

a esterilização, no mínimo 60 dias 

antes da realização da cirurgia;  

 

ter tido acesso a serviço 

multidisciplinar de 

aconselhamentos e prevenção e  

sobre os métodos 

anticoncepcionais reversíveis e ter 

o consentimento do cônjuge, no 

caso da vigência de união 

conjugal. 

D) Ter capacidade civil plena; ter no 

mínimo 2 filhos vivos ou ter mais 

de 25 anos de idade, 

independente do número de 

filhos; manifestar, por escrito, a 

vontade de realizar a esterilização, 

no mínimo 30 dias antes da 

realização da cirurgia; ter tido 

acesso a serviço multidisciplinar 

de aconselhamentos, prevenção e  

sobre os métodos 

anticoncepcionais reversíveis, ter 

o consentimento do cônjuge, no 

caso da vigência de união 

conjugal. 

E) Ter capacidade civil plena; ter no 

mínimo 2 filhos vivos ou ter mais 

de 25 anos de idade, 

independente do número de 

filhos; manifestar, por escrito, a 

vontade de realizar a esterilização, 

no mínimo 60 dias antes da 

realização da cirurgia; ter tido 

acesso a serviço multidisciplinar 

de aconselhamentos, prevenção e  

sobre os métodos 

anticoncepcionais reversíveis; não 

é necessário o consentimento do 

cônjuge. 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 17) A etiologia do câncer 

cérvico-uterino ainda é desconhecida. 

Sabe-se que, como todo câncer, é 

uma doença que atinge as células do 

colo uterino, desordenando seu 

crescimento até formar um tumor. 

Porém, existem fatores de risco que 

estão relacionados nas alternativas 

abaixo, EXCETO: 

A) início da atividade sexual em 

idade precoce; 

B) vários parceiros; 

C) obesidade; 

D) história de doenças sexualmente 

transmissíveis, principalmente 

decorrentes de infecções por 

papilomavírus e herpes vírus; 

E) tabagismo. 

 

Questão 18) Pode-se definir 

vigilância como a observação 

contínua da distribuição, tendência e 

incidência de agravos, mediante a 

coleta sistemática, consolidação e 

avaliação de informes de morbidade 

e mortalidade. A vigilância em saúde 

apresenta como características 

básicas: 

I. intervenção sobre problemas de 

saúde (danos, riscos e/ou 

determinantes); 

II. ênfase em problemas que 

requerem atenção e 

acompanhamentos contínuos; 

III. operacionalização do contexto de 

risco; 

IV. articulação de ações promocionais 

e curativas; 

V. atuação universal. 

 

 

 

Em relação às afirmativas acima 

relacionadas, assinale a alternativa 

correta. 

A) Somente as afirmativas I, II, III e 

IV estão corretas. 

B) Somente as afirmativas I e II 

estão corretas. 

C) Somente as afirmativas II, III e V 

estão corretas. 

D) Somente as afirmativas III e IV 

estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão 

corretas. 

Questão 19) O leite materno é um 

alimento completo. Depois dos 6 

meses do nascimento de um bebê a 

amamentação deve ser 

complementada com outros 

alimentos. No entanto, é ideal que o 

bebê continue sendo amamentado 

até os 2 anos ou mais. As 

alternativas abaixo expressam alguns 

benefícios da amamentação para o 

bebê, EXCETO:  

A) o leite materno tem tudo de que o 

bebê precisa até os 6 meses, 

inclusive água, e é de mais fácil 

digestão do que qualquer outro 

leite, porque foi feito para ele;  

B) reduz o risco de diabetes; 

C) funciona como uma verdadeira 

vacina, protegendo a criança de 

muitas doenças; 

D) favorece um contato mais íntimo 

entre a mãe e o bebê; 

E) sugar o peito é um excelente 

exercício para o desenvolvimento 

da face da criança, ajuda a ter 

dentes bonitos, a desenvolver a 

fala e a ter uma boa respiração. 
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Questão 20) O pulso é produzido 

pelo choque do sangue, bombeado 

pelo coração em cada sístole, contra 

as paredes dos vasos. O pulsar é 

sentido quando se comprime uma 

artéria sobre uma superfície óssea. O 

ritmo do pulso é diferente de acordo 

com a idade. No lactente, as 

pulsações por minuto é no padrão de  

A) 120 a 140 pulsações por minuto. 

B) 100 a 120 pulsações por minuto. 

C) 60 a 80 pulsações por minuto. 

D) 125 a 130 pulsações por minuto. 

E) 110 a 125 pulsações por minuto. 

Questão 21) Malária é uma doença 

infecciosa febril aguda, cujos agentes 

etiológicos são protozoários 

transmitidos por vetores. Suas 

sinonímias estão relacionadas nas 

alternativas abaixo, EXCETO:  

A) paludismo. 

B) impaludismo. 

C) febre palustre. 

D) febre dundun. 

E) sezão. 

Questão 22) O Método de Credê ou 

a Credeização visa à profilaxia da/o 

A) monilíase. 

B) oftalmia purulenta. 

C) infecção puerperal. 

D) tétano umbilical. 

E) infecção intestinal. 

 Questão 23) A transmissão da 

hepatite B ocorre por meio de 

solução de continuidade da pele e/ou 

mucosas, em contato com o sangue 

e outros fluidos corpóreos (como 

sêmen, secreção vaginal e saliva) de  

 

doente ou portador. Seu período de 

incubação é de 

A) 30 a 180 dias, sendo em média de 

60 a 90 dias. O indivíduo 

transmite a doença duas a três 

semanas antes de apresentar os 

primeiros sintomas e a continua 

transmitindo durante a fase aguda 

da hepatite B e no estado de 

portador crônico.   

B) 10 a 80 dias, sendo em média de 

60 a 90 dias. O indivíduo 

transmite a doença duas a três 

semanas antes de apresentar os 

primeiros sintomas e a continua 

transmitindo durante a fase aguda 

da hepatite B e no estado de 

portador crônico. 

C) 30 a 180 dias, sendo em média de 

20 a 80 dias. O indivíduo 

transmite a doença duas a três 

semanas antes de apresentar os 

primeiros sintomas e a continua 

transmitindo durante a fase aguda 

da hepatite B e no estado de 

portador crônico. 

D) 30 a 180 dias, sendo em média de 

60 a 90 dias. O indivíduo 

transmite a doença dois a três 

meses antes de apresentar os 

primeiros sintomas e a continua 

transmitindo durante a fase aguda 

da hepatite B e no estado de 

portador crônico. 

E) Nenhuma das alternativas está 

correta. 

 
 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 24) São características 

essenciais à Atenção Básica, 

EXCETO:  

A) serviço com alta qualidade e 

capacidade de resolver os 

problemas das pessoas e 

comunidades; 

B) sinal de capacidade limitada para 

resolver os problemas das pessoas 

e comunidades; 

C) utilização adequada da tecnologia 

disponível e necessária; 

D) otimização dos recursos 

disponíveis em uma localidade; 

E) parte de um sistema 

hierarquizado. 

 

Questão 25) Segundo o ministério 

da Saúde, no documento “Saúde da 

Família: uma estratégia para a 

reorientação do modelo assistencial”, 

as alternativas abaixo expressam os 

objetivos da implantação do modelo 

saúde da família, EXCETO:  

A) prestar assistência integral, 

contínua e de boa qualidade às 

necessidades de saúde da 

população adscrita; 

B) intervir sobre os fatores de risco a 

que a população está exposta; 

C) humanizar as práticas de saúde 

por meio do estabelecimento de 

um vínculo entre os profissionais 

de saúde e a população; 

D) identificar a realidade 

epidemiológica e sociodemográfica 

das famílias adscritas; 

E) fazer com que a saúde seja 

reconhecida como um direito de 

cidadania e, portanto, expressão 

de qualidade de vida. 

 

 

Questão 26) A Vigilância 

Epidemiológica é organizada desde o 

nível central, mas suas ações são 

descentralizadas e grande parte 

delas desenvolve-se nas Unidades 

Básicas de Saúde. As alternativas 

abaixo destacam essas ações, 

EXCETO:  

A) notificar os agravos de notificação 

compulsória; 

B) busca ativa de casos; 

C) controle de obesidade e 

desnutrição; 

D) quimioprofilaxia; 

E) imunização. 

Questão 27) Doença transmissível: 

“É qualquer doença causada por um 

agente infeccioso específico, ou seus 

produtos tóxicos, que se manifesta 

pela transmissão deste agente ou de 

seus produtos, de uma pessoa ou 

animal infectado ou de um reservatório 

a um hospedeiro suscetível, direta ou 

indiretamente por meio de um 

hospedeiro intermediário, de natureza 

vegetal ou animal, de um vetor ou do 

meio ambiente inanimado” 

(Organização Pan-americana de 

Saúde). Com base nessa informação, 

assinale a alternativa em que todas as 

doenças citadas são transmissíveis. 

A) Hepatites virais, tuberculose e 

leishmaniose. 

B) Malária, diabetes mellitus e 

meningite. 

C) Coqueluche, febre tifoide e cirrose 

hepática. 

D) Asma, cólera e leptospirose. 

E)  Hanseníase, hipertensão arterial, 

e dengue. 
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Questão 28) De acordo com o Código 

de Ética do profissional da 

enfermagem, o que NÃO constitui 

princípio fundamental dessa profissão? 

A) O profissional da enfermagem atua 

na promoção, proteção, 

recuperação da saúde e reabilitação 

das pessoas, respeitando os 

preceitos éticos e legais.  

B) A Enfermagem é uma profissão 

comprometida com a saúde e 

qualidade de vida da pessoa, 

família e coletividade. 

C) O Profissional de Enfermagem 

respeita a vida, a dignidade e os 

direitos humanos, em todas as 

suas dimensões.  

D) O profissional de enfermagem 

exerce suas atividades com justiça, 

competência, responsabilidade e 

honestidade. 

E) A assistência à saúde prestada pelo 

profissional de enfermagem visa à 

promoção do ser humano 

individualmente. 

 

 

 

 

 

 

Questão 29) Sendo uma 

complicação pós-operatória, a 

hemorragia requer monitoramento dos 

sinais vitais. Podem evidenciar 

hemorragia as seguintes 

manifestações clínicas: 

A) pele fria e cefaleia. 

B) hipertermia e taquicardia.  

C) taquicardia e hipotermia. 

D) queda da saturação de O2 e sinais 

estáveis. 

E) aumento da PA e palidez. 

 

Questão 30) Considerando as ações 

desenvolvidas pelo SUS – Sistema 

Único de Saúde, assinale a 

alternativa INCORRETA.  

A) Promoção da saúde. 

B) Descentralização. 

C) Proteção da saúde. 

D) Recuperação da saúde. 

E) Reabilitação. 

 

 

 

 

 







