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Cargo: Enfermeira PSF 
 
Língua Portuguesa 
 

O grande painel solar 
 
   Qual é a melhor maneira de coletar a energia do Sol? John 
Mankins, um especialista em tecnologia espacial, sugere que se 
coloque em órbita uma enorme taça, com diâmetro de 5 mil 
metros, composta de 240 mil peças móveis, automontáveis e 
substituíveis. A vantagem de usar peças pequenas é a 
longevidade: se uma delas deixar de funcionar, a operação de 
todo o sistema não é prejudicada. Basta mandar ao espaço 
novas peças, e o coletor de energia de encarrega da 
substituição. “Cada peça individual é inteligente”, explica 
Mankins, “e tem a capacidade de informar o que lhe ocorre de 
errado.” Intrigada com o projeto de Mankins, a Nasa o incluiu em 
seu programa Concepções avançadas e inovadoras. 
   A colocação em órbita de um sistema assim evitaria as 
restrições a que estão submetidos os coletores solares 
terrestres. A energia não mais dependeria das condições 
climáticas, não haveria problemas de armazenamento e, por fim, 
no espaço há suprimento constante de radiação solar. Embora 
ainda não tenha construído nenhum protótipo do sistema, 
Mankins está otimista e acha que três ou quatro dessas peças 
poderiam fornecer energia para 90% da população da terra. – 
Por Johnna Rizzo 
 

(National Geographic, Nov. 2012, p21) 
 
01. Quem pronuncia o discurso direto é:  
a) John Mankins. 
b) Johnna Rizzo. 
c) A Nasa. 
d) O Programa Concepções Avançadas e Inovadoras. 
 
02. Assinale a alternativa que completa a frase: “ Um desses 
sistemas em órbita... 
a) Ocasionaria um suprimento constante de radiação solar. 
b) Não causaria problemas de armazenamento de energia. 
c) Evitaria as restrições a que estão submetidos os coletores 

solares terrestres. 
d) Deixa Mankins otimista quanto a isso.  
 
03. Completando-se as lacunas corretamente, obteremos: 
    “A __________ era grande ________ o pacote ia ser 
desembrulhado.” 
a) Expectativa/porque. 
b) Expectativa/por que. 
c) Espectativa/porquê. 
d) Espectativa/por que. 
 
04. O verbo está corretamente conjugado em: 
a) As informações vão vim com a gerente. 
b) O senhor quer que ela digita o relatório? 
c) Haverão de existir documentos que comprovam a fraude. 
d) Quem propor a melhor solução para este caso, levará o 

bônus. 
 
05. Observe: 
   “A maioria, porém, dos meliantes desaparece sem deixar 
vestígios.” 
A conjunção que não pode substituir porém na frase acima é: 
a) Todavia. 
b) Por conseguinte. 
c) Contudo. 
d) No entanto. 
 
06. Assinale a alternativa cuja preposição entre parênteses 
completa a frase. 
a) Não se acostumara ____ lidar com aquelas dificuldades. (em) 
b) Lembrei-me ____ um antigo poema sobre Roma. (sob) 
c) Ansiava _____ dias melhores. (a) 
d) Informei-lhe _____ um certo pacote. (sobre) 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
07. Segundo parecer do Coren/SP 2009 sobre realização de 
desbridamentos pelo enfermeiro afirmou-se que, “O 
Desbridamento ou Debridamento é essencial para o tratamento 
de feridas, pois para que exista reparação tecidual, o tecido 
necrótico deverá ser removido previamente.” Ficou estabelecido 
então que o enfermeiro pode realizar os seguintes 
desbridamentos: 
a) Instrumental conservador, com uso de bisturis, tesouras e 

pinças. 
b) Instrumental cirúrgico, com uso de bisturis elétricos e 

anestesias locais. 
c) Uso de gazes úmidas com soro fisiológico aplicando fricção 
d) Aplicação medicamentosa, bisturis, tesouras e pinças. 

 
08. Ainda sobre o parecer do Coren/SP 2009 citado acima, qual 
a classificação do Desbridamento  em que consiste na utilização 
de curativos ou substancias com propriedades químicas e 
autolíticas que mantém o meio úmido e adequado ao 
desbridamento da lesão? 
a) Desbridamento Mecânico. 
b) Desbridamento Cirúrgico. 
c) Desbridamento Químico. 
d) Desbridamento Medicamentoso. 

 
09. A placa de Hidrocolóide é muito utilizada em lesões abertas 
não contaminadas com presença de tecido de granulação, 
devido suas propriedades de acelerar a granulação e o aumento 
da vascularização do tecido.  Quais são os componentes que 
constituem a parte interna da placa? 
a) Adesiva com partículas hidroativas, gelatina, pectina e 

carboximetilcelulose sódica. 
b) Adesiva com pólen, minerais, vitaminas e enzimas. 
c) Cera, óleo vegetais, vitamina A e vitamina D. 
d) Adesiva com camada de espuma; gelatina e Vitamina A.  

 
10. Entre as funções do enfermeiro administrador estão: 
a) Planejar, liderar, promover e coordenar. 
b) Relacionar-se, administrar, chefiar e controlar. 
c) Motivar, qualificar, planejar e atribuir. 
d) Planejar, organizar, coordenar e controlar. 

 
11. Dentre os muitos objetivos do Centro de Material e 
Esterilização destacam: 
a) Concentrar o material infectado para posterior higienização 

pela equipe de enfermagem. 
b) Favorecer a ploriferação de microoganismos. 
c) Padronizar técnicas de limpeza, preparo, empacotamento e 

esterilização, assegurando economia de pessoal, material e 
tempo. 

d) Evitar a reserva e acumulo de material desnecessário. 
 

12. Qual das RDC/2002 preconiza as áreas de expurgos e 
recepção? 
a) 70. 
b) 50. 
c) 20. 
d) 100. 
 
13. Segundo Diagnóstico de Enfermagem NANDA, a 
característica definidora para o item Ventilação espontânea 
prejudicada é: 
a) Dispneia, aumento da frequência cardíaca, PCO2 

aumentado, diminuição da saturação, uso da musculatura 
assessória. 

b) Agitação, insônia, olhar turvo, excessivamente agitado, 
respiração aumentada. 

c) Incapacidade de completar uma refeição, incapacidade de 
mastigar os alimentos, incapacidade de respirar. 

d) Amígdalas aumentadas, desconforto oral e nasal, presença 
de patógenos e hiperplasia nasal. 
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14. A qual família pertence às Biguanidas e sulfoniluréias: 
a) Hormônios tireoidianos. 
b) Corticosteroides. 
c) Antidiabéticos e Hipoglicemiantes. 
d) Antiparasitários e Antiprotozoários. 

 
15. A medicação Bromazepan (Lexotan) é um psicotrópico 
capaz de atuar seletivamente sobre as células nervosas que 
regulam os processos psíquicos do homem e interferem com os 
processos mentais. Em qual classificação essa medicação se 
encaixa: 
a) Antidepressivos. 
b) Neurolépticos. 
c) Antiepiléticos. 
d) Ansiolíticos. 

 
16. Quais os profissionais devem estar empenhados na pratica 
do Acolhimento pelo PSF: 
a) Enfermeiro, Técnico de enfermagem e o Agente de Saúde. 
b) Enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, técnicos de 

enfermagem, agentes de saúde e médicos. 
c) Somente pelo enfermeiro durante a consulta. 
d) Pelo agente comunitário de saúde que tem uma relação mais 

estreita com os frequentadores da unidade. 
 

17. O Acolhimento significa a recepção que se faz a alguém, 
atenção, consideração, refúgio e proteção. É a construção de 
um novo modo de ver a doença, como responsabilidade social, 
a construção de solidariedade, compromisso e construção da 
cidadania. O acolhimento quando bem aplicado, visa melhorias 
no atendimento, como: 
a) Aumentar e cosolidar a confiança dos usuários na equipe de 

multidisciplinar, diminuindo os retornos a consultas médicas 
especifica. 

b) Aumentar a frequência dos usuários com assuntos superfulos 
e carência de companhia. 

c) Diminuir as consultas médicas para que não seja preciso 
contratar mais profissionais. 

d) Fazer com que a comunidade procure as unidades básicas 
de saúde por vários motivos, não só de saúde. 

 
18. Uma das funções técnico-administrativas do enfermeiro é o 
gerenciamento de serviços e (ou) da Unidade Básica de Saúde. 
Dentre suas responsabilidades estão: 
a) Desenvolve  ações de programação e avaliação das 

atividades de enfermagem; delega e distribui tarefas para os 
funcionários. 

b) Supervisiona a equipe de enfermagem e as atividades 
realizadas. 

c) É responsável pela previsão e provisão de material e 
equipamentos necessários às ações de enfermagem; auxilia 
na conservação de aparelhos e equipamentos e, quando 
necessário, solicita concertos. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
 

19. A Atenção Básica de saúde, por meio das ações informativo 
/educativas desenvolvidas na comunidade e nas UBS, 
promoverá maior conscientização da população com relação às 
DST. Consequentemente: 
a) Aumentará a automedicação por parte dos infectados. 
b) Será permitindo realizar durante a primeira consulta o 

aconselhamento, diagnóstico e tratamento adequados para 
cada tipo de usuário. 

c) Haverá um pânico entre a população por não entenderem os 
meios de transmissão. 

d) A Unidade Básica de Saúde ficará sobrecarregada de 
atendimentos. 

 
20. Algumas doenças exigem que seja preenchido o cadastro 
de Doenças de Notificação compulsória, a serem preenchidas 
por um Sistema Nacional de Agravos de Notificação. Qual a 
Sigla a que se reconhece esse sistema: 
a) ANS. 
b) ANVISA. 
c) SINAN. 
d) OMS. 
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