
   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

PROCESSO SELETIVO 

01/2013 

 

ENFERMEIRO 
(ANALISTA DE GESTÃO) 

 

 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 

 

 

INSTRUÇÕES 

  

 Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova de seu Cargo. 

 

 O candidato deve assinalar na Folha de Respostas somente uma alternativa para 

cada questão. 

 

 A prova terá duração de 2 horas. 

 

 Tempo mínimo de permanência na sala: 1 hora. 

 

 Deixar sobre a carteira apenas RG, Protocolo de Inscrição, Caneta, Lápis e Borracha. 

 

 É vedada qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova. 

 

 Desligar o telefone Celular e outros aparelhos. 

 

 O candidato poderá levar consigo este Caderno de Questões restando 30 minutos 

do término da prova. 

 

 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. 

 

 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

 

 Aguarde autorização para iniciar a prova. 

 

REALIZAÇÃO 

 

 

BOA PROVA ! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

ATUALIDADES 

1. A bióloga e ativista brasileira Ana Paula Maciel foi 

detida por participar de um protesto, organizado pelo 

Greenpeace, em mares russos. Além dela, outros 29 

ativistas foram presos, acusados pelo governo de 

praticarem os crimes de vandalismo e pirataria. Qual o 

motivo do protesto realizado pelos ativistas do Greenpeace 

na Rússia? 

FONTE: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/139951-ativista-

brasileira-deixa-prisao-na-russia.shtml 

(A) O desmatamento desenfreado das florestas coníferas 

do vale do Oussouri. 

(B) A poluição do Mar Cáspio pela indústria agrícola. 

(C) A extração abundante de ferro, carvão e gás natural do 

solo siberiano. 

(D) A exploração de petróleo no Ártico. 

 

2. Quem recebeu homenagens pelo seu bicentenário 

de morte, como um dos maiores artistas brasileiros? Mestre 

da arte barroca, ele espalhou sua arte pelas cidades 

mineiras, fazendo das esculturas “os passos da Paixão de 

Cristo” e “os doze profetas”, suas obras-primas. Qual é 

este artista mineiro? 

FONTE: http://vejabh.abril.com.br/musica-e-noite/shows/coral-cidade-

profetas-comemora-bicentenario-morte-*-758991.shtml 

(A) Oscar Niemeyer. 

(B) Hélio Oiticica. 

(C) Aleijadinho. 

(D) Vinicius de Moraes. 

 

3. Uma polêmica sobre a publicação de biografias 

veio a público nos últimos meses, após a Associação 

Nacional dos Editores de Livros, a ANEL, entrar no STF com 

uma ação direta de inconstitucionalidade. A ANEL 

reivindica o direito à publicação sem autorização do 

biografado. Entretanto, contrários a essa posição, alguns 

artistas se organizaram na associação Procure Saber, a fim 

de garantir a necessidade da autorização prévia. Quais 

direitos estão confrontados nessa polêmica? 

FONTE: http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/10/entenda-polemica-

sobre-proibicao-de-biografias-nao-autorizadas.html 

(A) Cidadania e livre iniciativa. 

(B) Liberdade de expressão e inviolabilidade da vida 

privada. 

(C) Crença religiosa e convicção filosófica ou política. 

(D) Bens fungíveis e bens reciprocamente considerados. 

 

4. O julgamento da Ação Penal 470 esboçou ares de 

encerramento do imbróglio que envolveu o caso do 

“mensalão”. Passados oito anos da denúncia do esquema 

criminoso, feita pelo ex-deputado Roberto Jefferson, o STF 

julgou e condenou 25 réus, alguns dos quais já cumprem 

pena. Qual denúncia desencadeou o processo de 

investigação do “mensalão”? 

FONTE: http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,cronologia-do-

mensalao,9271,0.htm 

(A) Autorização indevida de empréstimos financeiros e 

abertura de linhas de crédito no BNDES.  

(B) Corrupção política, segundo a qual o Partido dos 

Trabalhadores comprava votos parlamentares a fim de 

conseguir aprovação de projetos no Congresso. 

(C) Fraude eleitoral no pleito presidencial, envolvendo a 

participação de ministros e parlamentares. 

(D) Corrupção financeira, mediante descaminho e 

sonegação tributária obtida por lobby político na 

Receita Federal. 

 

5. A Síria encontra-se destruída pela guerra civil que 

devasta seu território há mais de dois anos. Embora 

mergulhado em um cenário triste e com perdas irreparáveis, 

o país, contudo, vislumbra uma tênue esperança de dias 

melhores, pois, impulsionados por esforços internacionais, 

governo e oposição confirmaram presença na reunião de 

negociação “Conferência Genebra 2”. Quais os promotores 

da conferência? 

FONTE: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-11-25/*-marca-

conferencia-sobre-crise-siria-para-22-de-janeiro 

(A) ONU, Liga Árabe, EUA e Rússia. 

(B) ONU e Coalizão Nacional Síria. 

(C) UNESCO, Frente de Libertação da Síria e Mujahidin. 

(D) ONU, França, Irã e Hezbollah. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia com atenção o trecho abaixo da música “Xanéu 5”, da 

banda Teatro Mágico e, depois, faça o que se pede nas 

questões de 6 a 9: 

 

A minha tv não se conteve 

Atrevida, passou a ter vida 

Olhando pra mim. 

Assistindo a todos os meus segredos, minhas parcerias, 

dúvidas, medos, 

Minha tv não obedece. 

Não quer mais passar novela, sonha um dia em ser janela e 

não quer mais ficar no ar. 

Não quer papo com a antena, nem saber se vale a pena ver 

de novo tudo que já vi. 

(...) 

Num passado remoto, perdi meu controle... 
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6. A música acima faz alusões constantes ao 

universo da televisão. Tais alusões são facilmente visíveis 

no uso de palavras recorrentemente usadas quando se fala 

em televisão, por exemplo: 

(A) O verbo assistir e o adjetivo antena. 

(B) O verbo assistir e o substantivo controle. 

(C) O substantivo assistir e o adjetivo antena. 

(D) O adjetivo remoto e o substantivo assistir. 

 

7. O verbo assistir, quando nos referimos ao ato de 

ver televisão, é transitivo indireto. Essa afirmação se 

comprova: 

(A) Pelo uso do verbo no gerúndio “assistindo”. 

(B) Pelo uso do plural em “assistindo a todos”. 

(C) Pelo uso da preposição em “assistindo a todos”. 

(D) A afirmação não pode ser comprovada na música. 

 

8. Como visto, o verbo assistir é transitivo indireto 

quando significa “ver”. No entanto, há uma outra 

significação do verbo em que ele se torna transitivo direto. 

Assinale a alternativa que apresenta o verbo corretamente 

usado como transitivo direto. 

(A) Eu assisti o filme na sessão das 22h. 

(B) Eu prefiro assistir uma pessoa necessitada do que 

gastar meu dinheiro com futilidades. 

(C) João assistiu ao banho de Maria, que estava com o pé 

quebrado. 

(D) Cansei de assistir os mesmo programas de tv. 

 

9. Sobre a colocação pronominal na música, é correto 

o que se afirma em: 

(A) O “mim” utilizado em “Olhando pra mim” está 

inadequado, uma vez que a preposição exige um 

pronome do caso oblíquo átono. 

(B) O “se”, utilizado na primeira estrofe, está incorreto, 

pois advérbios (como a palavra não) são atrativos para 

o pronome. 

(C) O “mim” utilizado em “Olhando pra mim” está 

adequado, uma vez que a preposição exige um 

pronome do caso oblíquo tônico. 

(D) O “se”, utilizado na primeira estrofe, está correto, pois 

deveria ter sido usado um pronome de segunda 

pessoa do singular, como “te”. 

 

Para as questões de 10 a 12, leia com atenção o trecho 

abaixo, retirado de um poema de Manoel de Barros: 

 

A voz de meu avô arfa. Estava com um livro debaixo dos 

olhos. Vô! o livro está de cabeça pra baixo. Estou deslendo. 

Extraído de: http://www.releituras.com/manoeldebarros_diario.asp 

 

10. Um dos aspectos mais interessantes do poema é a 

palavra criada pelo poeta, isto é, a palavra “deslendo”. Esse 

recurso de criação é conhecido como: 

(A) Neologismo. 

(B) Estrangeirismo. 

(C) Preciocismo. 

(D) Citação. 

 

11. Para formar uma palavra, diversos tipos de 

composição e derivação são possíveis. Em “deslendo”, 

vemos ser utilizada: 

(A) Derivação Prexifal. 

(B) Derivação Sufixal. 

(C) Composição por Justaposição. 

(D) Derivação Parassintética. 

 

12. O prefixo “des”, normalmente marca negação. 

Desler, portanto, seria “não ler”, ou “ler ao contrário”. Há 

um prefixo de negação em todas as palavras abaixo, exceto 

em: 

(A) Descontruir. 

(B) Destituição. 

(C) Desrespeito. 

(D) Destino. 

 

Para as questões de 13 e 14, leia com atenção a tirinha 

abaixo, de André Dahmer: 

 

Extraído de: http://www.malvados.com.br/ 

 

13. Sobre a tirinha, veja as afirmações abaixo. 

 

http://www.releituras.com/manoeldebarros_diario.asp
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I - O humor reside na quebra da expectativa do 

leitor, que ao ler “meio caminho andado rumo 

à felicidade” crê que a personagem já tem 

amigos para combater a depressão, o que é 

negado no terceiro quadrinho. 

II - É possível pressupor que a felicidade, dentro 

desse contexto, prefigura como o contrário de 

depressão. 

III - A depressão não é negativada no quadrinho, 

o que é fica explícito no terceiro quadrinho, 

onde a personagem se vangloria de ter 

depressão. 

 

É correto o que se afirma, apenas em: 

(A) I. 

(B) I e II. 

(C) I, II e III. 

(D) I e III. 

 

14. Para que a crase e o sentido se mantenham em 

“rumo à felicidade”, poderíamos substituir por: 

(A) Com destino à alegria. 

(B) Rumo à contentamento. 

(C) Rumo à ser feliz. 

(D) Com destino à frustração. 

 

15. Na oração “Todas as questões da prova foram 

anuladas”, recorrente em exames e provas de concurso, 

evita-se culpar alguém. Pensando nisso e em como a 

gramática influencia fortemente no sentido de uma oração, 

assinale a alternativa correta. 

(A) A oração está na voz ativa, com sujeito oculto, para 

que não se identifique quem anulou as questões. 

(B) A oração está na voz passiva sintética, para que seja 

impossível identificar quem anulou as questões. 

(C) A oração está a voz ativa e tem sujeito indeterminado, 

o que permite que fique impossível identificar quem 

anulou as questões.  

(D) A oração está na voz passiva analítica, com o agente 

da passiva ocultado, para que não seja possível 

identificar quem anulou as questões. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16. Para administrar 2.000ml de soro glicosado a 5% 

em 24 horas, o cálculo do gotejamento deverá ser de:  

(A) 28 gts/min. 

(B) 14 gts/min. 

(C) 56 gts/min. 

(D) 16 gts/min. 

 

17. Ainda sobre a prescrição da questão anterior, em 

2.000ml de soro glicosado a 5%, tem-se: 

(A) 1000g de glicose. 

(B) 100g de glicose. 

(C) 0,1g de glicose. 

(D) 10g de glicose. 

 

18. M.A.F., sexo feminino, 72 anos, compareceu a 

Unidade de Saúde para consulta de rotina com o 

ginecologista. A enfermeira Carina, ao realizar o 

acolhimento, verificou que a paciente está com sobrepeso, 

e a convidou para participar do “grupo de reeducação 

alimentar” da unidade. A enfermeira agiu de acordo com o 

seguinte princípio do Sistema Único de Saúde: 

(A) Universalidade. 

(B) Equidade. 

(C) Integralidade. 

(D) Acolhimento. 

 

19. De acordo com a Portaria nº 2.472, de 31 de agosto 

de 2010, que define a relação de doenças, agravos e 

eventos em saúde pública de notificação compulsória, faz 

parte da Lista de Notificação Compulsória Imediata - LNCI 

um caso suspeito ou confirmado de: 

(A) Hantavirose. 

(B) Febre tifoide. 

(C) Hanseníase. 

(D) Sífilis Adquirida. 

 

20. De acordo com a Política Nacional de Atenção 

Básica, para a implementação das equipes de Saúde da 

Família, é necessária a existência de uma equipe 

multiprofissional responsável por, no máximo X habitantes. 

Considerando que a população de Andradas é de 

aproximadamente 40.000 habitantes, o número mínimo de 

equipes que devem existir no município para atingir 100% 

de cobertura é igual a Y. Os valores de X e Y são, 

respectivamente:  

(A) 2.000 e 20. 

(B) 1.000 e 40. 

(C) 5.000 e 8. 

(D) 4.000 e 10. 

 

21. Em casos confirmados de dengue, o enfermeiro 

deve orientar os pacientes a não fazer uso de ácido 

acetilsalicílico, pois o seu uso ocasiona: 

(A) Trombose. 

(B) Hipoglicemia. 

(C) Hemorragia. 

(D) Hipertermia. 
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22. Relacione as colunas de acordo com os estágios e 

características da Úlcera Por Pressão: 

 

ESTÁGIOS CARACTERÍSTICAS 

I 
1 - Perda de tecido em sua espessura 

total. 

II 2 - Perda parcial da espessura dérmica. 

III 
3 - Perda total de tecido com exposição 

óssea, de músculo ou tendão. 

IV 4 - Pele intacta, com hiperemia. 

 

Assinale a alternativa que contempla a associação correta: 

(A) I-4, II-1, III-2, IV-3 

(B) I-4, II-2, III-3, IV-1 

(C) I-2, II-4, III-3, IV-1 

(D) I-4, II-2, III-1, IV-3 

 

23. O enfermeiro que realiza um procedimento sem 

conhecimento técnico-científico necessário, poderá gerar 

prejuízo decorrente de: 

(A) dolo. 

(B) imperícia. 

(C) negligência. 

(D) imprudência. 

 

24. A asma é uma doença inflamatória crônica e 

intermitente das vias áreas, caracterizada por tosse, 

dispnéia e sibilância. O paciente R.C.L., de 59 anos, 

asmático, deu entrada no Pronto Socorro apresentando 

broncoespasmo. A terapêutica imediata indicada para o 

manejo do quadro clínico é: 

(A) uso de antitérmico. 

(B) uso de antibiótico de rotina. 

(C) inalações com medicações adequadas. 

(D) catéter de O2 nasal a 2L/min. 

 

25. Sabendo que os Resíduos de Serviços de Saúde 

são classificados em cinco grupos: A, B, C, D, E, analise as 

afirmações abaixo: 

 

I - O grupo A é classificado como: Resíduo 

Biológico - Infectante. São resíduos que 

apresentam risco potencial à saúde pública e 

ao meio ambiente devido a presença de 

agentes biológicos que, por suas 

características de maior virulência ou 

concentração, possam apresentar risco de 

infecção.  

II - O grupo B contém substâncias químicas que 

podem apresentar risco à saúde pública ou 

meio ambiente. 

III - O grupo C não apresenta risco biológico, 

químico ou radiológico a saúde ou meio 

ambiente, podendo ser equiparados aos 

resíduos domiciliares (resíduos comuns). 

IV - O grupo D são rejeitos radioativos. 

V - O grupo E são materiais perfurocortantes ou 

escarificantes. 

 

São corretas: 

(A) Apenas as afirmativas I, II, V. 

(B) Apenas as afirmativas I, II, IV, V. 

(C) Apenas as afirmativas I, II, III, IV. 

(D) As afirmativas I, II, III, IV, V. 

 

26. São complicações que podem ocorrer após a 

cirurgia cardíaca: 

 

I - Hipovolemia. 

II - Hipotensão. 

III - Hemorragia persistente. 

IV - Insuficiência cardíaca. 

 

Estão corretas: 

(A) apenas I e II. 

(B) apenas III e IV. 

(C) apenas I, II e III. 

(D) I, II, III e IV. 

 

27. De acordo com a ANVISA, a medida mais eficaz 

para prevenção de infecção hospitalar é: 

(A) Administração de antibiótico profilático. 

(B) Uso de luvas estéreis . 

(C) Higienização das mãos. 

(D) Nenhuma alternativa está correta. 

 

28. As vacinas se deterioram depois de determinado 

tempo se expostas a temperatura inadequada. A 

temperatura ideal para conservação de vacinas, em 

equipamentos de refrigeração, deve estar entre: 

(A) 2 e 6 graus C 

(B) 4 e 10 graus C 

(C) 0 e 6 graus C 

(D) 2 e 8 graus C 

 

29. O hormônio responsável pela produção do leite 

materno é: 

(A) Prolactina. 

(B) Ocitocina. 

(C) Progesterona. 
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(D) Estrogênio. 

 

30. Em relação ao Processo de Enfermagem, é correto 

afirmar: 

(A) A identificação dos diagnósticos de enfermagem de um 

paciente é feita a partir do histórico de enfermagem e 

do exame físico. 

(B) Na etapa da implementação são coletados dados 

objetivos do paciente. 

(C) O histórico é a coleta sistemática dos dados; por isso, 

deve ser a última etapa do processo. 

(D) As quatro etapas para seu desenvolvimento são, 

respectivamente: exame físico, anamnese, avaliação e 

diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




