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INSTRUÇÕES GERAIS

PREZADO CANDIDATO,

1. É de sua responsabilidade a conferência do nome do cargo para o qual realizou a inscrição com 
o que consta neste caderno de questões;

2. Este caderno de questões contém 30 questões objetivas a serem respondidas;

3. Após tê-lo recebido da fiscalização, confira o número e a sequência das questões e páginas, 
qualquer incoerência levante o braço e solicite ao fiscal um novo caderno;

4. O caderno de questões pode ser usado livremente para fazer rascunhos;

5. O tempo de duração da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de leitura 
óptica (folha de respostas);

6. Você só poderá retirar-se do local de realização da prova após decorrida 1 (uma) hora do início 
da mesma;

7. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de resposta representadas pelas letras A, B, C e D 
e E, sendo somente uma correspondente à resposta correta;

8. Após o início da prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das questões é parte 
integrante da mesma;

9. Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou socorrer-se de consultas a livros, 
anotações, agendas eletrônicas, gravadores, máquina calculadora, telefone celular ou qualquer 
outro instrumento receptor/transmissor de mensagens e/ou similares;

10. Ao terminar a prova objetiva, entregue ao fiscal de sala, OBRIGATORIAMENTE, a folha de 
respostas devidamente assinada no campo indicativo, sem amassá-la ou dobrá-la, uma vez 
que é insubstituível, e o Caderno de Questões, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo 
junto ao Município;

11. O gabarito preliminar das provas será publicado no dia 29 de julho de 2013, no Painel de 
Publicações Oficiais da Prefeitura Municipal de Ajuricaba, e em caráter meramente informativo 
nos sites  www.pontuaconcursos.com.br e www.ajuricaba.rs.gov.br;

12. O prazo para interposição de recursos é nos dias 30, 31 de julho e 01 de agosto de 2013;

13. No cartão de leitura óptica personalizado - cartão de respostas – preencha, inteiramente, apenas 
uma das alternativas de cada questão, com caneta esferográfica de ponta grossa, azul ou preta, 
suficientemente pressionada.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE AJURICABA - Edital Nº 69/2013

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013

CARGO: ENFERMEIRO

Nome:                                                        Inscrição:                     

(dobre e destaque esta parte para copiar suas respostas)
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Língua Portuguesa e Interpretação de 
Texto

1. Analise as frases a seguir e assinale a que 
está CORRETA:

a) Quero dizer à senhora que seu cadastro 
está completo.

b) O médico mandou avisar que já está à 
caminho.

c) Precisamos conversar a cerca daquele 
contrato.

d) Manifestar sua opinião é preferível à ca-
lar.

e) Roberto assistiu à TV ao invés de filme.

2. Com relação aos dígrafos e aos fonemas, a 
palavra “atravessar” possui:

a) Dois dígrafos e dez fonemas.
b) Um dígrafo e nove fonemas.
c) Nenhum dígrafo e nove fonemas.
d) Um dígrafo e dez fonemas.
e) Nenhum dígrafo e dez fonemas.

3. Assinale a alternativa na qual as duas pa-
lavras estão acentuadas segundo a mesma 
regra de acentuação de “ácaro”:

a) Informática – espetáculo.
b) Húmus – amável.
c) Horrível – acórdão.
d) Bênção – esdrúxulo.
e) Bávaro – maracanã.

4. Com relação ao uso do “x”, assinale a alter-
nativa que contém um vocábulo grafado de 
maneira INCORRETA:

a) Xepa.
b) Xapanã.
c) Xamanismo.
d) Xalana.
e) Xavante.

5. Assinale a alternativa CORRETA com rela-
ção ao uso de crase:

a) O freguês pediu à atendente um minuto 
de sua atenção.

b) Os bandidos têm causado pânico à po-
pulares nesse bairro.

c) Fiz alusão àquela questão do concurso 
público.

d) Fui a farmácia ontem a noite.
e) As pequenas coisas do dia à dia são as 

mais importantes.

6. Assinale a alternativa CORRETA quanto à 
concordância nominal:

a) É proibido a entrada nas salas após o iní-
cio das provas.

b) Os candidatos foram os mais rápidos 
possível.

c) O juiz julgou inocente o pai e o filho.
d) Foram oportunas a dica e a decisão.
e) Rosângela não irá fazer a avaliação por-

que está meia cansada.

7. Analise a frase abaixo:

“Os jogadores sérios e profissionais que vo-
cês vêem em campo se transformam nas 
baladas.”

Em relação ao trecho destacado, é CORRE-
TO afirmar que é uma oração:

a) Subordinada adjetiva explicativa.
b) Subordinada substantiva explicativa.
c) Coordenada adjetiva explicativa.
d) Coordenada adjetiva restritiva.
e) Subordinada adjetiva restritiva.

8. Assinale a alternativa na qual o termo subli-
nhado NÃO é um advérbio:

a) O sol passou através da janela.
b) Descortinava-se amplamente.
c) Defronte ao lago existia uma cabana.
d) Uma velha e sombria mansão.
e) Roberto jogou muito bem.
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9. Observe a frase abaixo:

“Senhores clientes: O Restaurante Univer-
sitário não estará aberto na segunda-feira 
porque estará fechado. A Direção.”

O enunciado acima não está adequado de-
vido a:

a) Redundância.
b) Concordância nominal.
c) Coesão.
d) Coerência.
e) Nenhuma das alternativas anteriores 

está correta.

10. Observe a frase abaixo:

“Um restaurante simples, mas uma comida 
maravilhosa!”

O termo destacado na frase estabelece uma 
relação de:

a) Conclusão.
b) Explicação.
c) Contradição.
d) Contraste.
e) Nenhuma das alternativas está correta.

Legislação Municipal
11. Assinale a alternativa INCORRETA de acor-

do com as disposições preliminares da Lei 
Orgânica do Município de Ajuricaba:

a) São Símbolos do Município: a bandeira, 
o escudo e o hino municipal.

b) É mantido o atual território do Município, 
cujos limites só podem ser alterados nos 
termos da Legislação Estadual.

c) É vedada a delegação de atribuições en-
tre os poderes Legislativo e Executivo.

d) O cidadão investido em uma função do 
poder Executivo está autorizado a exer-
cer funções no Poder Legislativo.

e) A autonomia do município se expressa 
pela eleição direta dos vereadores, pela 
eleição direta do Prefeito e Vice-Prefeito 
e pela administração própria, no que diz 
respeito a seu peculiar interesse.

12. Assinale a alternativa CORRETA a respeito 
dos bens do município:

a) São considerados como bens do muni-
cípio apenas os imóveis e os direitos e 
ações que, a qualquer título, lhe perten-
cem.

b) Cabe ao Prefeito Municipal administrar 
os bens municipais, respeitada a compe-
tência da Câmara quanto àqueles utiliza-
dos em seus serviços.

c) A alienação dos bens imóveis municipais 
dependerá de avaliação prévia legislativa 
e concorrência pública, sendo expressa-
mente proibida a doação ou a permuta.

d) É vedado ao município outorgar o direi-
to real de concessão de uso de qualquer 
um dos seus bens imóveis.

e) A venda aos proprietários de imóveis, lin-
deiros de área urbana remanescente e 
inaproveitável para edificação, resultan-
te de obras públicas, dependerá de pré-
via avaliação e autorização legislativa e, 
obrigatoriamente, de licitação.

13. De acordo com a Lei Orgânica, compete ao 
município, no exercício de sua autonomia:

a) Conceder e permitir os serviços públicos 
locais e os que lhe sejam concernentes.

b) Conceder e permitir os serviços de trans-
portes coletivos, táxis e outros, fixando 
suas tarifas, itinerários, pontos de esta-
belecimento e paradas.

c) Estabelecer normas de prevenção e con-
trole de ruído, da poluição do meio am-
biente, do espaço aéreo e das águas.

d) Fixar o horário de funcionamento dos es-
tabelecimentos comerciais, industriais, 
de serviços e das instituições financeiras 
do município.

e) Todas as alternativas anteriores estão 
corretas.

14. Compete privativamente ao Prefeito Munici-
pal:

a) Dispor sobre a estruturação, atribuições 
e funcionamento dos órgãos da Adminis-
tração Municipal.

b) Autorizar convênios e contratos de inte-
resse municipal.

c) Autorizar a concessão e permissão de 
serviços públicos do Município.

d) Criar conselhos de cooperação e asses-
soramento governamental.

e) Todas as alternativas anteriores estão 
corretas.
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15. Enquanto não adquirir a estabilidade, pode-
rá o servidor ser exonerado no interesse do 
serviço público no(s) seguinte(s) caso(s):

a) Inassiduidade.
b) Ineficiência.
c) Falta de dedicação ao serviço.
d) Má conduta.
e) Todas as alternativas anteriores estão 

corretas.

16. Assinale a alternativa INCORRETA com re-
lação ao exercício de função de confiança:

a) O valor da função gratificada não será 
percebido cumulativamente com o ven-
cimento do cargo de provimento efetivo.

b) Será tornada sem efeito a designação do 
servidor que não entrar no exercício da 
função gratificada no prazo de dois dias 
a contar do ato de investidura.

c) A designação para o exercício da função 
gratificada, que nunca será cumulativa 
com o cargo em comissão ou gratifica-
ção especial, será feita por ato expresso 
da autoridade competente.

d) A função gratificada poderá ser criada 
em paralelo com o cargo em comissão 
ou gratificação especial, como forma al-
ternativa de provimento da posição de 
confiança.

e) A função gratificada é instituída por Lei 
para atender encargos de direção, chefia 
ou assessoramento, que não justifiquem 
a criação de cargo em comissão.

17. De acordo com a Lei Orgânica do Município, 
é assegurado aos servidores da administra-
ção direta e indireta:

a) O pagamento da remuneração mensal 
até o último dia útil do mês de trabalho 
prestado.

b) Participação em plano habitacional a ser 
instituído pelo município, sendo esta par-
ticipação regulada e definida em lei.

c) Direito de creche para os filhos dos fun-
cionários.

d) Direito a livre organização em associa-
ções ou sindicatos.

e) Todas as alternativas anteriores estão 
corretas.

18. De acordo com o Regime Jurídico dos Ser-
vidores de Ajuricaba, analise os itens abai-
xo:

I. A prestação de serviços extraordinários 
só poderá ocorrer por expressa deter-
minação da autoridade competente, 
mediante solicitação fundamentada do 
chefe da repartição, ou de ofício.

II. O serviço extraordinário será remune-
rado por hora de trabalho que exceda 
o período normal, com acréscimo de 
cinquenta por cento em relação à hora 
normal.

III. O exercício de cargo em comissão, grati-
ficação especial ou de função gratificada 
não exclui a remuneração por serviço 
extraordinário.

Está(ão) CORRETO(S):

a) Apenas o item III.
b) Apenas os itens II e III.
c) Apenas o item I.
d) Apenas o item II.
e) Todos os itens.

19. De acordo com o Regime Jurídico dos Ser-
vidores de Ajuricaba, assinale a alternativa 
que preencha CORRETAMENTE a lacuna 
da frase abaixo:

_____________ é a aceitação expressa 
das atribuições, deveres e responsabilida-
des inerentes ao cargo público, com o com-
promisso de bem servir, formalizada com a 
assinatura de termo pela autoridade compe-
tente e pelo compromissando.

a) exercício
b) nomeação
c) posse
d) reintegração
e) promoção

20. Conforme o Regime Jurídico dos Servido-
res de Ajuricaba, o servidor que tiver sofrido 
limitação em sua capacidade física ou men-
tal, comprovada por meio de inspeção mé-
dica, será investido em cargo de atribuições 
e responsabilidades compatíveis com sua 
limitação, através de:

a) Recondução.
b) Reversão.
c) Readaptação.
d) Reintegração.
e) Promoção.
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Conhecimentos Específicos
21. Com relação à organização do Sistema Úni-

co de Saúde, assinale a alternativa INCOR-
RETA:

a) No nível municipal, o Sistema Único de 
Saúde poderá organizar-se em distritos 
de forma a integrar e articular recursos, 
técnicas e práticas voltadas para a co-
bertura total das ações de saúde.

b) A direção do Sistema Único de Saúde no 
âmbito dos Municípios é exercida pela 
Secretaria de Saúde do Município ou por 
órgão equivalente.

c) Os municípios deverão desenvolver de 
forma autônoma as ações e os serviços 
de saúde que lhes correspondam, sendo 
vedada a constituição de consórcios en-
tre os municípios para esse fim.

d) Deverão ser criadas Comissões Perma-
nentes de integração entre os serviços 
de saúde e as instituições de ensino pro-
fissional e superior.

e) Um dos objetivos das Comissões In-
tergestores Bipartite e Tripartite está é 
decidir sobre os aspectos operacionais, 
financeiros e administrativos da gestão 
compartilhada do SUS, em conformida-
de com a definição da política consubs-
tanciada em planos de saúde, aprovados 
pelos conselhos de saúde.

22. Segundo a Lei nº 8.080/90, compete à dire-
ção municipal do Sistema Único de Saúde:

a) Gerir laboratórios públicos de saúde e 
hemocentros.

b) Formular, avaliar e apoiar políticas de ali-
mentação e nutrição.

c) Elaborar normas para regular as rela-
ções entre o Sistema Único de Saúde 
(SUS) e os serviços privados contrata-
dos de assistência à saúde

d) Estabelecer critérios, parâmetros e mé-
todos para o controle da qualidade sani-
tária de produtos, substâncias e serviços 
de consumo e uso humano.

e) Todas as alternativas anteriores estão 
corretas.

23. De acordo com o Estatuto do Idoso, com re-
lação ao direito à saúde, é possível afirmar 
que:

a) Incumbe ao Poder Público fornecer aos 
idosos, gratuitamente, medicamentos, 
especialmente os de uso continuado, 
assim como próteses, órteses e outros 
recursos relativos ao tratamento, habili-
tação ou reabilitação.

b) Os idosos portadores de deficiência ou 
com limitação incapacitante terão atendi-
mento especializado, nos termos da lei.

c) Ao idoso internado ou em observação é 
assegurado o direito a acompanhante, 
devendo o órgão de saúde proporcionar 
as condições adequadas para a sua per-
manência em tempo integral, segundo o 
critério médico.

d) Ao idoso que esteja no domínio de suas 
faculdades mentais é assegurado o direi-
to de optar pelo tratamento de saúde que 
lhe for reputado mais favorável.

e) Todas as alternativas estão corretas.

24. Assinale a alternativa INCORRETA, de 
acordo com a Constituição do Estado do Rio 
Grande do Sul:

a) O Sistema Único de Saúde no âmbito do 
Estado será financiado, dentre outros, 
com recursos da seguridade social e fis-
cal da União, dos Estados e dos Municí-
pios.

b) O Estado deverá aplicar no mínimo dez 
por cento de sua Receita Tributária Líqui-
da em ações e serviços de saúde.

c) Além de suas atribuições inerentes, é in-
cumbência do Sistema Único de Saúde 
no âmbito do Estado, coordenar e inte-
grar as ações e serviços estaduais e mu-
nicipais de saúde individual e coletiva.

d) O Estado somente poderá destinar re-
cursos públicos a entidades privadas 
com fins lucrativos, sob forma de auxílio 
ou subvenção.

e) O Estado concederá estímulos espe-
ciais, em favor da saúde, na forma da lei, 
às pessoas físicas com capacidade civil 
plena que doarem órgãos passíveis de 
transplante quando de sua morte.
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25. De acordo com a Lei 8.080/90, é um dos 
objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:

a) O controle e a fiscalização de serviços, 
produtos e substâncias de interesse para 
a saúde.

b) A fiscalização e a inspeção de alimentos, 
água e bebidas para consumo humano.

c) A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saú-
de.

d) A participação no controle e na fiscaliza-
ção da produção, transporte, guarda e 
utilização de substâncias e produtos psi-
coativos, tóxicos e radioativos.

e) A formulação e execução da política de 
sangue e seus derivados.

26. Com relação ao papel do enfermeiro no en-
sino da saúde, analise os itens abaixo:

I. Educação para saúde é uma função 
dependente da prática de enfermagem, 
pois é a principal responsabilidade da 
profissão de enfermagem.

II. Os fatores significativos que o enfer-
meiro deve considerar quando planeja 
a educação do paciente incluem a dis-
ponibilidade da atenção à saúde fora do 
local hospitalar convencional, o emprego 
dos diversos provedores de cuidado e o 
aumento do uso de estratégias alterna-
tivas, em vez da abordagem tradicional 
para o cuidado.

III. Todo contato que o enfermeiro tem com 
o usuário do serviço de saúde, estando 
à pessoa doente ou não, deveria ser 
considerado uma oportunidade de ensino 
de saúde.

Está(ão) CORRETO(S):

a) Somente o item I.
b) Somente os itens II e III.
c) Somente o item II.
d) Todos os itens.
e) Nenhum dos itens.

27. Dentre as funções técnico administrativas 
exercidas pelo enfermeiro em uma unidade 
básica de saúde pode ser citada a:

a) Provisão e previsão de materiais e equi-
pamentos a serem utilizados.

b) Verificação periódica de dados e infor-
mações.

c) Atualização de normas, rotinas e proce-
dimentos de enfermagem.

d) Delegação de funções à equipe.
e) Todas as alternativas anteriores estão 

corretas.

28. ______________ pode ser definido como 
o resultado da combinação de tecnologias 
empregadas para a assistência à saúde em 
uma população.

Assinale a alternativa que preenche COR-
RETAMENTE a lacuna acima:
 
a) Modelo de atenção.
b) Sistema Único de Saúde.
c) Sistema de gestão.
d) Modelo de assistência.
e) Sistema de informação da Atenção Bá-

sica.

29. A vacina tríplice DTP contém toxóide difté-
rico, toxóide tetânico e Bordetella pertussis 
inativada em suspensão, tendo como ad-
juvante hidróxido ou fosfato de alumínio, 
sendo apresentada sob a forma liquida em 
ampola ou frasco-ampola com dose única, 
ou frasco-ampola com múltiplas doses. Esta 
vacina imuniza contra:

a) Hepatite B.
b) Difteria, tétano e coqueluche.
c) Poliomelite.
d) Sarampo, rubéola e caxumba.
e) Sarampo, coquelhuche e rubéola.

30. A insuficiência respiratória aguda é uma das 
principais causas de atendimento dos pa-
cientes graves e divide-se em:

a) Tipo I ou hipoxêmica e tipo II hipercáp-
nica.

b) Tipo I ou hipoxêmica, tipo II hipercápnica 
e tipo III hipocápnica.

c) Tipo I ou hipocalórica e tipo II hipercaló-
rica

d) Tipo I ou hipotérmica e tipo II hipertérmi-
ca.

e) Nenhuma das alternativas anteriores 
está correta.
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