
  
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO n° 01/2015 

EDITAL nº 09/2015 

CADERNO DE QUESTÕES   
 

 

001 – Enfermeiro de Urgência e Emergência – SAMU – Manhã  
 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES. 
 

1 Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES referente ao cargo escolhido, que contém 70 questões objetivas, 
você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA destinado à marcação das respostas da prova. 

2 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Em 
caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 

3 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando, de preferência, 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

4 Não dobre, não amasse e nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele somente poderá ser substituído caso esteja 
danificado na barra de reconhecimento para leitura óptica. 

5 No CARTÃO-RESPOSTA marque, para cada questão, a letra correspondente à opção escolhida para a resposta, 
preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os 
campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco. 

6 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. 
Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão. A 
marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

7 O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.  

8 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações 
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

9 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. Você 
somente poderá deixar o local após 1 hora do início da aplicação da prova. 

10 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios de calcular, bem 
como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie. 

11 O penúltimo e o antepenúltimo candidato que terminar a prova deverão ficar na sala até o último candidato entregar a 
prova. O candidato que estiver fazendo a prova por último não é testemunha, e sim a pessoa que está sendo 
observada. 

 

 
 

 

 NOME DO CANDIDATO :  ______________________________________________   
 

Nº de Inscrição: ________ | RG nº: ___________________ | Sala: ___ | Carteira:______  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto para responder às questões de 01 a 08. 
 

Perfumes eternos 
por Redação Super 
 

O ato de perfumar-se é um dos mais duradouros costumes do 
ser humano. Seja para disfarçar os odores naturais do corpo, 
seja como complemento de elegância e sensualidade, ou 
ainda para ter e transmitir a sensação de higiene, as pessoas 
consomem cheirosas essências, loções, desodorantes, 
talcos, colônias. Em tempos remotos, o uso de perfumes 
esteve inicialmente associado a ritos religiosos. Há mais ou 
menos 500 mil anos, quando o homem descobriu o fogo, 
tratou logo de prestar homenagem aos deuses oferecendo-
lhes a fumaça que emanava das resinas e madeiras que 
queimavam. 
Os vapores aromáticos que subiam dos altares dariam prazer 
aos deuses através da fumaça - ou como diriam muito tempo 
depois os romanos, per fumum. Os primeiros perfumistas a 
entrar para a História foram os sacerdotes do Egito antigo. 
Em breve, os egípcios descobriram que o que era bom para 
os deuses devia ser bom também para eles, pobres mortais 
nem sempre bem cheirosos. Assim, o perfume conquistou a 
vida profana – para nunca mais deixá-la. 
Nos banquetes nos palácios dos faraós, por exemplo, era 
costume derreter uma espécie de gordura perfumada sobre a 
cabeça dos convidados em sinal de estima. Os hebreus 
untavam os cabelos de seus reis com óleos aromáticos, como 
narra a Bíblia. As mulheres gregas e romanas mandavam 
buscar nos jardins do Oriente ervas e flores raras. Com elas 
fabricavam-se unguentos*, pomadas e essências para fins 
cosméticos. Por essa época, perfumar-se já fazia parte dos 
ritos de beleza. Com o advento do cristianismo, os aromas 
caíram em desgraça, por estarem ligados aos costumes 
pagãos. A arte da perfumaria só não desapareceu graças aos 
árabes, cuja religião não os impedia de cultivar os prazeres 
sensuais. 
No século X, os alquimistas descobriram o alambique-
engrenagem através da qual os líquidos se transformam em 
gasosos e novamente em líquidos, num processo chamado 
destilação. Graças a isso e contando com a propriedade 
solvente do álcool, os árabes puderam pela primeira vez 
destilar água de rosas. Mas foram os mercadores que 
voltavam das Índias carregados de especiarias que acabaram 
propiciando o ressurgimento da perfumaria no Ocidente. Já 
no final do século XIII, a cidade de Paris transformara-se na 
capital mundial do perfume. 
A água-de-colônia, porém, nasceu na Alemanha em 1792 na 
cidade de Köln (Colônia), às margens do Reno. O fabricante 
era um certo Wilhelm Mülhens. Ao casar, ele recebeu de 
presente a fórmula secreta de uma aqua mirabilis. Mülhens 
resolveu fabricar essa água milagrosa e montou um 
laboratório em casa. Nascia assim a água-de-colônia. Dois 
anos mais tarde, as tropas francesas comandadas por 
Napoleão Bonaparte invadiram a cidade. Como os soldados 
não conseguissem pronunciar os nomes das ruas, Napoleão 
ordenou que os nomes fossem abolidos e as casas, 
numeradas. A de Mülhens recebeu o número 4711- e é por 
isso que a autêntica água-de-colônia veio a ser chamada de 
4711, como é conhecida hoje no mundo inteiro. (...) 
Arte sutil de combinar odores, a perfumaria trabalha com 
cerca de dez mil essências básicas, das quais apenas mil são 
encontradas na natureza. Geralmente os aromas vêm das 
flores, mas outras fragrâncias estranhas às vezes ajudam a 
compô-los. Entre elas, produtos animais, indispensáveis na 
fabricação, embora não exatamente atraentes no estado 
original. É o caso do almíscar (...). Igualmente desagradável é 
o âmbar cinzento produzido pelos cachalotes (cetáceos como 

as baleias), que flutua no mar como uma grande massa 
compacta. Almíscar e âmbar possuem propriedades fixadoras 
importantes na alquimia dos perfumes. 
Extrair substâncias aromáticas dos vegetais não é 
complicado. O problema é que elas estão se tornando tão 
raras como as essências de animais. Por isso, desde o 
princípio do século, produz-se cada vez mais em laboratórios 
compostos sintéticos, seja para reconstituir aromas naturais 
ou para criar novos. Obter essência natural de jasmim é 
trabalhoso e caro. Para cada quilo são necessários 600 quilos 
de flores, colhidas ao amanhecer. A partir de solventes 
voláteis, extrai-se das flores o concreto, um produto cremoso 
de textura semelhante à cera. Depois, mistura-se com o 
álcool e filtra-se. Quando o álcool evapora, fica o absoluto, a 
essência pura. Os perfumes são classificados em grandes 
famílias de essências. As mais importantes são as florais (que 
podem agregar fragrâncias de uma só flor, de várias flores e 
componentes químicos), o verde (fragrâncias de plantas e 
arbustos), o chipre (combinação do musgo do tronco de 
carvalho com a bergamota e o âmbar) e a amadeirada 
(fragrâncias compostas de raízes ou misturas de troncos de 
árvores como o cedro e o sândalo). (...) 
Apesar dos modernos procedimentos químicos, não é fácil 
imitar um perfume. Com o conhecimento que se tem e mais 
uma boa dose de intuição, só é possível detectar de 30 a 60 
por cento dos diversos componentes de um deles. Como os 
elementos naturais são difíceis de identificar, se o perfumista, 
com seu aparado olfato, descobrir que um perfume contém 
bergamota, terá depois de determinar sua procedência, já que 
pode ter vindo da África, do Brasil ou do sul da Itália 
Por isso, a perfumaria, dos tempos, sempre guardou 
zelosamente suas fórmulas. Um bom exemplo é o Chanel nº 
5, o perfume francês mais conhecido do mundo. Quando 
certa vez perguntaram a Marlilyn Monroe o que ela usava 
para dormir, a resposta foi: "Duas gotas de Chanel nº 5". 
Lançado pela faladíssima estilista de moda Coco Chanel em 
1921, sua criação teve até lances de espionagem, 
envolvendo o sumiço de um perfumista de uma firma 
concorrente. Tratava se de encontrar uma nova essência que 
durasse mais que qualquer outra. Antes de surgir o n° 5, 
quem quisesse chegar ao fim do dia perfumado deveria 
literalmente banhar-se em perfume, de manhã, já que as 
misturas se volatilizavam com rapidez. 
As fragrâncias que faziam sucesso no princípio do século 
sucumbiram ante o entusiasmo despertado pelos perfumes 
chipre dos anos vinte. A partir de então, a tendência se 
acelerou. A cada década renovam-se os perfumes: os aromas 
verdes e refrescantes que faziam furor no fim da Segunda 
Guerra Mundial foram substituídos por fragrâncias de musgos 
e flores; na década de 70 ressurgiram os florais, que no início 
dos anos 80 foram abandonados em favor dos aromas 
orientais. Hoje, a moda em perfume muda tão depressa que 
as pessoas mal têm tempo de consumir um frasco inteiro de 
um mesmo tipo - ainda que os melhores perfumes, como se 
diz, estejam nos menores frascos. 

Adaptado de: <http://super.abril.com.br/historia/perfumes-
eternos> 

*UNGUENTOS: Substâncias gordurosas utilizadas para 
ungir ou perfumar. 
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Questão 01 
Leia as afirmações a seguir: 
I A origem do nome perfume está relacionada à fumaça. 
II Os aromas, como narra a Bíblia, estavam ligados a 

costumes cristãos. 
III No Egito antigo, os egípcios descobriram que os 

perfumes que era bom para eles, sempre bem cheirosos, 
poderiam também servir para os deuses. 

Está DE ACORDO com o texto o que se afirma em: 
A I, apenas. 
B I e II, apenas. 
C I e III, apenas 
D II e III, apenas. 
E I, II e III. 

Questão 02 
Conforme o texto, 
A na natureza há muitos componentes, aproximadamente 

dez mil, que podem ser trabalhados pela perfumaria. 
B algumas fragrâncias estranhas que podem ajudar a 

compor os aromas, como os produtos animais, são 
perfeitamente dispensáveis na fabricação. 

C além de a extração de substâncias aromáticas dos 
vegetais ser bem complicada, elas estão se tornando tão 
raras como as essências de animais. 

D os compostos sintéticos produzidos em laboratórios são 
utilizados, inclusive, para reconstituir aromas naturais. 

E as grandes famílias de essências de perfumes limitam-se 
a: florais, verde, chipre e amadeirada. 

Questão 03 
Assinale a alternativa que ESTÁ DE ACORDO com o texto: 
A Ao destilar a água de rosas, os árabes acabaram 

propiciando o ressurgimento da perfumaria no ocidente. 
B Os árabes foram responsáveis pelo não desaparecimento 

da perfumaria, mesmo desobedecendo à sua religião, 
que proibia o cultivo de prazeres sensuais. 

C No final do século XIII, Paris, por fabricar a autêntica 
água-de-colônia, transformara-se na capital mundial do 
perfume. 

D Wilhelm Mülhens foi quem inventou a fórmula secreta de 
uma aqua mirabilis, a água milagrosa. 

E A invasão de Napoleão na cidade de Köln, às margens do 
Reno, não fez com que a água-de-colônia fosse extinta. 

Questão 04 
Pelo texto, pode-se entender que: 
A Os aromas verdes e refrescantes foram imediatamente 

substituídos pelos aromas florais da década de 70. 
B Os aromas verdes são produzidos a partir da combinação 

de várias flores e componentes químicos, plantas e 
arbustos. 

C Os perfumes Chipre, moda dos anos vinte, continham em 
sua composição uma combinação do musgo do tronco de 
carvalho com a bergamota e o âmbar. 

D As fragrâncias de musgos e flores faziam furor no fim da 
Segunda Guerra Mundial. 

E No fim dos anos 80, os aromas orientais foram 
substituídos pelos florais. 

Questão 05 
As fragrâncias que faziam sucesso no princípio do século 
sucumbiram ante o entusiasmo (...) 
O item sublinhado acima, neste contexto específico, tem o 
sentido de ‘perante’ e, portanto, está funcionando como 
um(a): 
A Adjetivo. 
B Pronome. 
C Advérbio. 
D Conjunção. 
E Preposição. 

Questão 06 
Assinale a alternativa MAIS ADEQUADA com relação às 
informações encontradas no texto. 
A Com os modernos procedimentos químicos da 

atualidade, não é complicado imitar um perfume. 
B Mesmo tendo boa dose de conhecimento e de intuição, 

só é possível detectar até 60 componentes dentre os 
utilizados em um perfume. 

C Os elementos naturais de um perfume são difíceis de 
identificar, ainda que o perfumista tenha um olfato 
aparado. 

D A fórmula do perfume francês Chanel n° 5, lançado por 
Coco Chanel ainda no século XIX, é a mais divulgada e 
conhecida do mundo. 

E A partir do surgimento do Chanel n° 5, as misturas dos 
perfumes passaram a se volatizar com rapidez, o que 
exigia que as pessoas se banhassem em perfume, 
literalmente. 

Questão 07 
(...) as pessoas consomem cheirosas essências (...) 
Como ficaria a oração acima se o verbo estivesse flexionado 
no futuro do pretérito simples? 
A (...) as pessoas consumirão cheirosas essências (...) 
B (...) as pessoas consumiam cheirosas essências (...) 
C (...) as pessoas consumiram cheirosas essências (...) 
D (...) as pessoas consumiriam cheirosas essências (...) 
E (...) as pessoas teriam consumido cheirosas essências (...) 

Questão 08 
Leia o que segue: 
I Há mais ou menos 500 mil anos (...) 
II No século X, os alquimistas descobriram o alambique-

engrenagem (...) 
III Dois anos mais tarde (...) 
Os numerais sublinhados acima podem ser classificados, 
CORRETA e respectivamente, como: 
A Cardinal, romano e ordinal. 
B Cardinal, romano e cardinal. 
C Cardinal, multiplicativo e ordinal. 
D Ordinal, fracionário e cardinal. 
E Ordinal, fracionário e ordinal. 

Questão 09 
 (...) minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do 
sentimento nu (...)  
(Djavan, Linha do Equador) 
Acima, há a frequente repetição de sons vocálicos iguais. À 
figura de linguagem que se vale desse tipo de recurso dá-se o 
nome de: 
A Hipérbole. 
B Gradação. 
C Aliteração. 
D Metonímia. 
E Assonância.  

Questão 10 
Em qual das palavras dispostas a seguir NÃO HÁ hiato? 
A Álcool 
B Louça 
C País 
D Baú 
E Tia 

Questão 11 
Em qual das palavras dispostas a seguir NÃO HÁ dígrafo 
consonantal? 
A Alho 
B Prato 
C Bairro 
D Passo 
E Chave 
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Questão 12 
Em qual das alternativas a seguir o emprego dos artigos 
definidos masculino e feminino antes dos substantivos dados 
NÃO altera, de modo algum, o significado destes? 
A o cólera-morbo – a cólera morbo 
B o nascente – a nascente 
C o capital – a capital 
D o cinza – a cinza 
E o guia – a guia 

Questão 13 
O adjetivo ‘fácil’ assume o grau SUPERLATIVO ABSOLUTO 
ANALÍTICO quando está na forma indicada em: 
A ...o mais fácil de todos. 
B ...mais fácil do que... 
C ...tão fácil quanto... 
D ...muito fácil. 
E ...facílimo. 

Questão 14 
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao plural dos 
substantivos dados: 
A fuzil – fuzis  
B areal – areais 
C nariz - narizes 
D beija-flor – beija-flores 
E couve-flor – couve-flores 

Questão 15 
Em qual das alternativas a seguir o substantivo sublinhado, 
no diminutivo, NÃO está expressando tamanho, mas tem 
valor apenas afetivo? 
A Há três pequenos pingentes na caixinha. 
B A recém-nascida ganhou um lindo vestidinho. 
C Íris comprou dez caixinhas de gelatina em pó. 
D Faz um tempinho que não vejo minhas primas. 
E As ampulhetas vêm cheias de grãozinhos de areia. 

Questão 16 
Assinale a alternativa cuja palavra dada está grafada 
INCORRETAMENTE: 
A Obcessão 
B Mencionar 
C Cerração 
D Chacina 
E Censo 

Questão 17 
Em qual das alternativas a seguir as palavras dadas exercem 
entre si relação de paronímia? 
A Noite – dia 
B Fuzil – fusível 
C Cassar – caçar 
D Acordar – despertar 
E Grama (unidade de peso) – grama (vegetal) 

Questão 18 
Leia as orações a seguir: 
1. Os sócios não conseguiram chegar por causa do 

_______ tempo. (mau/ mal) 
2. Fazemos muitas _________ (viagens/ viajens) de 

negócios ao longo do ano. 
3. Os relatórios oficiais estarão disponíveis daqui _____ dois 

dias. (há/ a) 
De acordo com a ortografia oficial e considerando-se o 
contexto de cada oração, preenchem, CORRETA e 
respectivamente, as lacunas acima os expostos em: 
A mal – viajens – há 
B mau – viagens – a 
C mal – viagens – a 
D mau – viagens – há 
E mal – viajens – a 
 

Questão 19 
Leia as orações a seguir: 
1. A _________ de Departamento Pessoal fica no primeiro 

andar. (cessão/ seção) 
2. O funcionário pediu __________ de suas funções na 

empresa. (dispensa/ despensa) 
3. A negociação requer sigilo, portanto, devemos agir com 

___________. (descrição/ discrição) 

De acordo com a ortografia oficial e considerando-se o 
contexto de cada oração, preenchem, CORRETA e 
respectivamente, as lacunas acima os expostos em: 
A seção – dispensa – descrição 
B cessão – dispensa – discrição 
C seção – dispensa – discrição 
D cessão – despensa – descrição 
E seção – despensa – discrição 

Questão 20 
Assinale a alternativa INCORRETA quanto à acentuação 
gráfica: 
A Bônus 
B Indício 
C Complô 
D Zoôlogico 
E Paralelepípedo 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
 

Questão 21 
De acordo com o previsto na Lei Orgânica do Município de 
Gravataí, a respeito do concurso público, assinale a 
alternativa INCORRETA:  
A Não se deve abrir novo concurso enquanto houver 

candidato aprovado em concurso anterior com prazo de 
validade não expirado.  

B O concurso público terá validade de até quatro anos, 
podendo ser prorrogado uma única vez, por período 
diverso.  

C O prazo de validade do concurso e as condições de sua 
realização devem ser publicados por extratos em jornal 
de grande circulação local, e demais meios que 
assegurem ampla publicidade.  

D O concurso público deve ser de provas ou de provas e 
títulos, realizado em uma ou mais etapas, conforme 
dispuser o regulamento geral e o edital, observados os 
princípios constitucionais.  

E O prazo de validade do concurso e as condições de sua 
realização, devem ser fixados em edital, e regidos por 
normas gerais fixadas em regulamento, e por normas 
especiais exaradas pela autoridade competente.  

Questão 22 
Após cada período de doze meses de efetivo serviço, o 
servidor terá direito a férias, na seguinte conformidade:  
A férias de quinze dias, para o servidor que não contar com 

mais de dez faltas injustificadas no serviço, durante o 
respectivo período aquisitivo.  

B férias de vinte e cinco dias, para o servidor que não 
contar com mais de quatro faltas injustificadas no serviço, 
durante o respectivo período aquisitivo. 

C férias de dez dias, para o servidor que não contar com 
mais de vinte faltas injustificadas no serviço, durante o 
respectivo período aquisitivo. 

D férias de doze dias, para o servidor que não contar com 
mais de dezoito faltas injustificadas no serviço, durante o 
respectivo período aquisitivo. 

E férias de trinta dias, para o servidor que não contar com 
mais de cinco faltas injustificadas no serviço durante o 
respectivo período aquisitivo.  
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Questão 23 
Enquanto não adquirir a estabilidade, poderá o servidor ser 
exonerado no interesse do serviço público em determinadas 
hipóteses, dentre as quais podem ser citadas: 
A advocacia administrativa e desídia no desempenho 

funcional.  
B ineficiência e ausência de pontualidade. 
C a prática de ofensas físicas contra superiores 

hierárquicos e o cometimento de atos de probidade 
administrativa.  

D condenação criminal com imposição de pena pecuniária e 
indisciplina. 

E embriaguez eventual e insubordinação. 

Questão 24 
Configuram hipóteses de vacância: 
A a aposentadoria e a licença para tratamento da saúde.  
B a readaptação e a transferência.  
C o falecimento e a exoneração.   
D a posse em outro cargo público acumulável e a demissão.  
E a ascensão e a licença para capacitação.  

Questão 25 
A autonomia do Município de Gravataí NÃO se expressa 
A pela administração própria, no que respeita ao seu 

peculiar interesse. 
B pela eleição direta do Prefeito Municipal. 
C pela eleição direta dos Vereadores que compõem o 

Poder Legislativo Municipal. 
D pela eleição direta do Vice-Prefeito Municipal. 
E pela eleição direta do Presidente do Conselho Tutelar 

Municipal. 

Questão 26 
Constituem indenizações ao servidor:  
A o salário e o auxílio-família.  
B os auxílios pecuniários e a retribuição por hora 

extraordinária.  
C o auxílio-transporte e o décimo terceiro salário.  
D o terço remunerado de férias e o auxílio-gestante. 
E as diárias e o transporte.  

Questão 27 
Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 
aquisitivo afastar-se do cargo em virtude de:  
A licença para tratar de interesse particular. 
B condenação a pena privativa de liberdade, por sentença 

recorrível. 
C licença para tratamento de saúde.  
D licença para realização de estudos no exterior.  
E licença para capacitação.  

Questão 28 
Configuram formas de provimento em cargo público: 
A a readaptação e o exercício.  
B a transferência e a movimentação.  
C a reversão e a posse.  
D o aproveitamento e a recondução. 
E a ascensão e a redistribuição.  

Questão 29 
Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do 
serviço:  
A até quatro dias, para alistamento eleitoral.  
B até quatro dias consecutivos, por motivo de casamento.   
C por cinco dias a cada ano, para doação de sangue. 
D até cinco dias consecutivos, por motivo de falecimento de 

cônjuge ou companheiro. 
E por tantos dias quantos forem os de realização de 

concurso público ou provas seletivas para ingresso em 
curso de segundo grau ou curso superior. 

 
 

Questão 30 
No que concerne aos bens que integram o patrimônio público 
do Município de Gravataí, assinale a alternativa INCORRETA: 
A Cabe, ao Prefeito, a administração dos bens municipais, 

respeitada a competência da Câmara, quando utilizados 
em seus serviços. 

B Os bens do Município, tais como praças, áreas 
reservadas para prédios públicos e outros, estão 
dispensados do cadastramento, devendo ser 
devidamente utilizados, segundo os preceitos legais 
existentes. 

C Todos os bens municipais devem ser cadastrados, com a 
identificação respectiva, numerando-se os móveis 
segundo o que for estabelecido em regulamento e 
mantendo-se um livro-tombo com a relação descritiva dos 
bens imóveis. 

D O Poder Executivo deve enviar ao Legislativo, 
anualmente, até 31 de março, relação discriminativa dos 
bens municipais cadastrados no exercício anterior, bem 
como um comparativo entre a relação apresentada e a do 
ano anterior. 

E Constituem o patrimônio municipal os bens imóveis, 
móveis e semoventes, os direitos e as ações que, a 
qualquer título, pertencem ao Município. 

Questão 31 
De acordo com o previsto na Lei Orgânica do Município de 
Gravataí, NÃO se pode afirmar que:  
A Na hipótese de formação de consórcio público 

intermunicipal, fica vedada a exigência de garantia 
específica para a criação de entidade representativa, nos 
moldes de uma associação pública.  

B Os convênios podem visar à realização de obras ou à 
exploração de serviços públicos de interesse comum. 

C Pode o Município, através de convênios ou consórcios 
com outros municípios da mesma comunidade socio-
econômica, criar entidades intermunicipais para a 
realização de obras, atividades ou serviços específicos de 
interesse comum, devendo os mesmos serem aprovados 
por leis dos municípios que deles participem. 

D O Município pode celebrar convênios com a União, o 
Estado e outros municípios, mediante autorização do 
Poder Legislativo, para execução de suas leis, seus 
serviços e suas decisões, bem como para executar 
encargos análogos nessas esferas. 

E É permitido delegar, entre o Estado e o Município, 
também por convênio, os serviços de competência 
concorrente, assegurados os recursos necessários. 

Questão 32 
Integra a competência concorrente do Município de Gravataí 
com o estado e a União: 
A estimular o melhor aproveitamento da terra, bem como a 

defesa contra as formas de exaustão do solo. 
B conceder, permitir e fixar normas nos serviços de 

transporte coletivo, táxis e outros, fixando suas tarifas, 
seus itinerários, pontos de estacionamento e paradas. 

C regulamentar a utilização de logradouros públicos, 
sinalizar as faixas de rolamento, as zonas de silêncio e 
disciplinar os serviços de carga e descarga, fixando a 
tonelagem máxima permitida a veículos que circulam no 
Município. 

D fiscalizar a produção, conservação, o comércio e 
transporte de gêneros alimentícios, destinados ao 
abastecimento público. 

E tomar as medidas necessárias para restringir a morbidez 
e mortalidade infantis, bem como medidas de higiene 
social que impeçam a propagação de doenças. 
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Questão 33 
A alienação de bens que integram o patrimônio público do 
Município de Gravataí deve obedecer, dentre outras, à 
seguinte norma: 
A quando móveis, dependerá de autorização legislativa e 

concorrência pública, dispensada esta, mas não aquela, 
nos casos de doação que será permitida somente para 
fins assistenciais, ou quando houver interesse público 
relevante. 

B quando móveis, dependerá de autorização legislativa e 
tomada de preços, dispensada esta, mas não aquela, nos 
casos de formalização de termo de parceria com 
organização social.  

C As áreas urbanas remanescentes e inaproveitáveis para 
edificação, resultantes de obras públicas ou de 
modificação de alinhamento, para serem vendidas aos 
proprietários lindeiros, dependerão de prévia 
concorrência, dispensada, porém, a autorização 
legislativa. 

D quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e 
concorrência pública, dispensada esta, mas não aquela, 
nos casos de convênio com entidade filantrópica, e 
quando destinados ao assentamento de agricultores. 

E quando imateriais, dependerá de autorização legislativa e 
pregão público, dispensado este, mas não aquela, nos 
casos de convênio com entidade pública.  

Questão 34 
De acordo com o preceituado na Lei Orgânica do Município 
de Gravataí, a receita e a despesa públicas devem obedecer 
ao comando de determinadas leis de iniciativa do Poder 
Executivo, dentre as quais pode ser citada: 
A a do planejamento financeiro. 
B a de distribuição de recursos humanos.  
C a de execução de recursos materiais e financeiros.  
D a de diretrizes orçamentárias.  
E a de despesas justificadas.  

Questão 35 
A respeito dos servidores públicos, assim dispõe a Lei 
Orgânica do Município de Gravataí: 
A Compete à Lei complementar estabelecer o regime 

jurídico dos servidores municipais celetistas, de 
conformidade com os princípios da Constituição federal e 
da Lei Orgânica do Município de Gravataí. 

B O Quadro de Funcionários deve ser constituído de 
classes, carreiras funcionais ou cargos isolados, 
classificados dentro de um sistema, ou ainda, dessas 
formas conjugadas, de acordo com a lei. 

C O sistema de promoções deve obedecer não somente ao 
critério de merecimento avaliado objetivamente, como ao 
de antiguidade, inclusive quanto ao cargo final. 

D São assegurados, aos funcionários públicos, abono 
familiar, avanços bienais, adicionais por tempo de 
serviço, e licença-capacitação.  

E É vedada a participação de servidores no produto da 
arrecadação de tributos e multas, exceção feita quanto à 
dívida ativa. 

Questão 36 
A Lei Orgânica do Município de Gravataí estabelece que o 
ensino deve ser ministrado com base em determinados 
princípios fundamentais. Assinale a alternativa que enuncia 
um princípio que NÃO corresponde a essa referida disposição 
legal:  
A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber. 
B igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola. 
C valorização dos profissionais do ensino. 
D gestão democrática do ensino municipal. 
E uniformização de ideias e de concepções pedagógicas. 

Questão 37 
No que concerne aos cargos públicos, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
A Os cargos de provimento efetivo organizados em 

carreiras asseguram aos servidores desenvolvimento 
funcional com evolução vertical, dentro da respectiva 
categoria.  

B Os cargos de provimento isolado são os que organizados 
em categorias, não possibilitam desenvolvimento 
funcional com evolução vertical dentro da respectiva 
categoria.  

C Os cargos de provimento efetivo são organizados em 
carreiras funcionais ou de forma isolada.  

D Os cargos públicos municipais são acessíveis a todos os 
brasileiros, para provimento em caráter efetivo ou em 
comissão.  

E As carreiras funcionais são organizadas em categorias de 
cargos em comissão, dispostas de acordo com a 
natureza profissional e a complexidade de suas 
atribuições e responsabilidades.  

Questão 38 
NÃO integra o rol de relatórios que a Câmara Municipal de 
Gravataí deve elaborar mensalmente:  
A relatório dos contratos e convênios firmados para a 

realização de obras e serviços, discriminados o preço e o 
prazo de execução, e, em caso de obras, o local em que 
serão realizadas, bem como a empresa ou a entidade 
contratada. 

B relatório do montante da receita recebida para a 
concessão de auxílios, com menção das entidades 
beneficiadas, e a preservação, em sigilo, dos Vereadores 
requisitantes.  

C relatório de realização da receita e despesa, 
especificando a destinação. 

D relatório de frequência dos Vereadores por bancada, 
discriminando os que estiverem em gozo de licença. 

E relatório do número de funcionários, discriminando o 
regime de contratação, bem como os que estejam em 
gozo de licença, especificando-a. 

Questão 39 
A respeito do procedimento disciplinar aplicável aos 
servidores municipais de Gravataí, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
A O processo administrativo disciplinar deve ser conduzido 

por comissão processante, composta de 3 servidores 
efetivos e estáveis, de hierarquia superior ou igual à do 
acusado, um dentre eles designado para presidi-la.  

B A sindicância deve ser cometida a comissão sindicante 
de 3 servidores, considerando o fato a ser apurado, ao 
critério da autoridade competente, os quais não poderão 
ser dispensados de suas atribuições normais até a 
apresentação do relatório conclusivo.  

C A Comissão Sindicante e a Comissão Processante 
devem exercer suas atribuições e responsabilidades com 
independência e imparcialidade, assegurando o sigilo 
necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse 
da Administração.  

D Não pode conduzir procedimento disciplinar parente do 
acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou 
colateral, até o terceiro grau civil.  

E O procedimento disciplinar deve ser conduzido por três 
servidores designados pela autoridade competente, 
sendo um deles indicado pela entidade classista dos 
municipários interessada.  
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Questão 40 
O Sistema Tributário do Município de Gravataí compreende, 
dentre outros tributos:  
A os impostos relativos à propriedade territorial urbana de 

imóveis e os que se refiram à circulação de mercadorias, 
em ambos os casos, desde que o fato gerador ocorra no 
perímetro do Município.  

B as tarifas e os preços públicos decorrentes da prestação 
de serviços de interesse público.  

C os impostos relativos à propriedade territorial rural de 
imóveis que se encontrem no perímetro do Município. 

D a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas e 
os impostos extraordinários.  

E as taxas em razão do exercício de poder de polícia ou 
pela utilização, efetiva ou potencial de serviços públicos, 
prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 41 
O fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) baseia-se em uma lista de medicamentos 
essenciais, considerados básicos e indispensáveis para 
atender a maioria dos problemas de saúde da população. 
Para o usuário conseguir o medicamento de forma gratuita 
nos postos de saúde, ele precisa: 
A Ter passado em consulta médica, obrigatoriamente, no 

posto de saúde onde ele vai retirar o medicamento, e que 
este pertença à lista de medicamentos fornecidos pelo 
SUS. 

B Ter a prescrição médica do medicamento em impresso da 
rede pública de saúde, e o medicamento pertencer à lista 
de medicamentos fornecidos pelo SUS. 

C Apresentar a prescrição médica do medicamento 
prescrita por qualquer médico, e o medicamento 
pertencer à lista de medicamentos fornecidos pelo SUS. 

D Ter a prescrição médica do medicamento feita por médico 
da rede pública, e o medicamento pertencer à lista de 
medicamentos fornecidos pelo SUS. 

E Apresentar a prescrição médica do medicamento e 
atestado de pobreza, e o medicamento pertencer à lista 
de medicamentos fornecidos pelo SUS. 

Questão 42 
Ao sofrer um acidente e ter uma fratura do fêmur, um 
paciente teve que ser internado para o ato cirúrgico. Porém, 
devido à falta de horário de sala cirúrgica e de material 
cirúrgico especifico, ele teve que aguardar para ser internado 
no hospital. Durante a espera, tal paciente deve ser 
submetido à tração transesquelética ou cutânea, cuja 
finalidade é: 
A Alinhar o osso e evitar que músculos da região da coxa 

se contraiam, ocasionando um encurtamento do 
membro. 

B Evitar que o membro inferior afetado sofra maior lesão 
devido à ruptura óssea e, consequentemente, 
sangramento. 

C Alinhar o osso para que ele já comece o processo de 
cicatrização por formação do calo ósseo, facilitando, 
assim, o procedimento cirúrgico. 

D Garantir que o paciente se movimente o mínimo 
possível, e, assim, evitar sangramentos devido à fratura 
óssea. 

E Garantir que o paciente se movimente o mínimo 
possível, e, assim, evitar a dor intensa. 

 
 
 
 
 
 

Questão 43 
O tratamento ao politraumatizado grave requer rápida 
identificação das lesões e intervenção terapêutica imediata, 
para controlar as condições que coloquem em risco a vida ou 
possibilitem a perda de um membro ou sequela irreversível. 
Assim, foi criada uma sistemática de abordagem ao 
politraumatizado, permitindo que ele seja avaliado, aplicada a 
terapêutica ou procedimentos adequados e o paciente seja 
estabilizado, o que resulta em maior probabilidade de 
sobrevida e menos sequelas. Para tanto, deve ocorrer uma 
avaliação inicial que inclui a triagem, procedimento sobre o 
qual NÃO podemos afirmar:  
A Durante a chamada da solicitação de socorro, ocorre a 

triagem do tipo de ocorrência e o disparo do recurso em 
questão para o atendimento (etapa denominada 
Classificação de Risco).  

B No local do atendimento, as vítimas atendidas são 
classificadas de acordo com as lesões apresentadas e o 
tipo de tratamento necessário, bem como verificado os 
recursos disponíveis (vítima adequada a hospital 
adequado).  

C Quando o número de vítimas e a gravidade das lesões 
não excedam à capacidade de atendimento hospitalar, 
todas são atendidas.  

D Mesmo que o número de vítimas e a gravidade das 
lesões excedam à capacidade de atendimento hospitalar, 
todas devem ser atendidas.  

E São tratadas primeiramente as vítimas mais graves, 
baseando-se nas prioridades de acordo com ABCDE.  

Questão 44 
No politraumatizado deve-se verificar a permeabilidade das 
vias aéreas que podem ter sido obstruídas pela queda da 
língua quando inconsciente, presença de corpos estranhos, 
restos alimentares, sangue ou hematomas e edema de 
laringe por trauma direto. O diagnóstico da permeabilidade 
das vias aéreas pode ser feito de acordo com a resposta 
verbal adequada da vítima, sendo que uma resposta 
inapropriada implica em obstrução da via aérea ou déficit 
neurológico. Portanto, a procura de sinais de obstrução com a 
imediata visualização da orofaringe, remoção de corpos 
estranhos, aspiração das secreções, manobras para 
desobstruir a hipofaringe (chin lift – elevação do queixo, jaw 
thrust – protrusão da mandíbula), junto com a utilização de 
cânulas oro e nasofaríngeas nos indivíduos inconscientes e a 
oferta suplementar de oxigênio a 12 l\min. são fundamentais.  
Nessa fase de avaliação e manipulação das vias aéreas todo 
cuidado deve ser tomado, para evitar que: 
A O objeto progrida e obstrua a ventilação causando 

hipóxia e parada respiratória. 
B Haja movimentação excessiva da coluna cervical até a 

exclusão de qualquer lesão. 
C O paciente fique agitado ou ansioso e o objeto progrida 

causando hipóxia. 
D Haja sangramento e esse vá para a traqueia e cause 

asfixia. 
E Haja lesão durante a retirada do objeto. 

Questão 45 
Um paciente foi admitido na Unidade de Urgência e 
Emergência. Os familiares que o acompanhavam, informaram 
que ele havia consumido grande quantidade de barbitúricos. 
Para o quadro de intoxicação barbitúrica, no exame físico, os 
sinais mais indicativos dessa intercorrência são: 
A Respiração de Cheyne-Stokes, bradicardia, anisocoria. 
B Hipersensibilidade, taquicardia e taquipneia. 
C Hipertermia, pulso em plateau, taquipneia. 
D Diminuição dos reflexos, miose, bradpneia. 
E Dispneia, agitação neuropsicomotora, taquicardia. 
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Questão 46 
A parada cardiorrespiratória PCR ocorre com frequência em 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde há pacientes graves 
e com instabilidade hemodinâmica. É importante que o 
enfermeiro tenha conhecimento acerca da Reanimação 
Cardiorrespiratória, e como reconhecer quando um paciente 
está em PCR ou prestes a desenvolver uma. A avaliação não 
deve demorar mais que 10 segundos, e o início das 
manobras de reanimação deve se dar imediatamente, até o 
suporte médico chegar, o que evita o(a):  
A Morte encefálica.  
B Insuficiência respiratória. 
C Morte cardíaca desse paciente. 
D Comprometimento cardíaco como bomba. 
E Não responsividade da parte pulmonar na manobra de 

reanimação. 

Questão 47 
A crise hipertensiva se caracteriza por um aumento brusco da 
pressão. A constatação da pressão intensamente elevada é 
um dos principais sinais de uma emergência hipertensiva no 
pronto socorro. Portanto, a crise hipertensiva está dividida 
entre a urgência e a emergência hipertensivas. Diante disso, 
para que o enfermeiro preste uma adequada assistência no 
setor de pronto socorro, faz-se necessário que ele saiba 
diferenciar a emergência da urgência hipertensiva, de modo 
que podemos afirmar que nas: 
A Crises hipertensivas, quando o paciente está com a 

Pressão Arterial (PA) pouco elevada e o mesmo não 
apresenta obnubilação, vômitos, dispneia etc., ele não 
corre risco de morte.  

B Emergências hipertensivas, quando o paciente está com 
a Pressão Arterial (PA) elevada e não apresenta 
obnubilação, vômitos, dispneia etc., ele não corre risco 
de morte. 

C Urgências hipertensivas, quando o paciente está com a 
Pressão Arterial (PA) muito elevada e não apresenta 
obnubilação, vômitos, dispneia etc., ele corre risco de 
morte. 

D Emergências hipertensivas, quando o paciente está com 

a Pressão Arterial (PA) elevada e apresenta obnubilação, 

vômitos, dispneia etc., ele corre risco de morte. 
E Urgências hipertensivas, quando o paciente está com a 

Pressão Arterial (PA) pouco elevada e apresenta 
obnubilação, vômitos, dispnéia etc., ele não corre risco 
de morte. 

Questão 48 
Cuidar de modo ético, considerando a iminência dos riscos 
diante de cada caso e de sua gravidade, também reflete o 
respeito pelos direitos das vítimas. Nesse sentido, não se 
deve  descartar a possibilidade de respeitar a autonomia da 
vítima, no caso dela se encontrar em condições de decidir. A 
beneficência também é importante, bem como a informação e 
a veracidade dos fatos e do estado da pessoa. Na Unidade 
de Emergência, o Código de Ética permite a execução das 
ações de enfermagem ao cliente inconsciente sem o seu 
consentimento ou do representante legal. Nessa situação de 
eminente perigo de vida, as ações do enfermeiro são 
orientadas pelo: 
A Princípio ético da beneficência. 
B Princípio ético da prevaricação. 
C Postulado bioético de demanda. 
D Consentimento ominoso ou implícito. 
E Consentimento esclarecido e renovado. 
 
 
 
 

Questão 49 
A frequência de Cetoacidose Diabética (CAD) é maior em 
jovens com Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1), mas pode 
acontecer em qualquer idade e em Diabetes Mellitus Tipo 2 
(DM2). A CAD é considerada a principal causa de morte em 
diabéticos com menos de 20 anos de idade. É uma 
emergência clínica que exige rápida conduta e avaliação. O 
desenvolvimento da CAD é rápido, geralmente em menos de 
24 horas, mas também pode evoluir no período de alguns 
dias. A apresentação típica pode acontecer mais 
agudamente, sem o paciente apresentar os sinais e sintomas 
iniciais: perda de peso, polifagia, polidipsia, sede, 
desidratação, câimbras, náuseas, vômitos e dor abdominal. 
Alteração do nível de consciência é comum, variando do 
estado de alerta ao coma profundo (menos de 10%). O coma 
está presente quando há hiperosmolaridade > que 
320mOsm/kg.  
Quando um indivíduo apresenta tal quadro, em um setor de 
emergência, os principais cuidados de enfermagem 
destinados a ele são: 
A Glicemia capilar, volume da diurese, controle da 

gasometria, aplicação da escala de coma de Glasgow. 
B Glicemia capilar, cetonúria, desidratação e suporte de 

oxigênio. 
C Glicemia, diurese, gasometria, insulinoterapia por bomba 

de infusão. 
D Glicemia, cetonuria, hidratação e suporte de oxigênio. 
E Glicemia capilar, controle da hidratação, volume da 

diurese e avaliação dos sintomas de hora em hora. 

Questão 50 
A parada cardiorrespiratória (PCR) caracteriza-se pela 
ausência dos batimentos cardíacos, pulsação e respiração. 
Ocorre, frequentemente, em situações de emergências, 
exigindo a atuação imediata e eficaz dos socorristas. O 
atendimento à PCR é conhecimento prioritário de todo 
profissional de saúde, independente de sua especialidade. Na 
reanimação, as ações de Enfermagem se destinam a 
promover:  
A Perfusão dos órgãos vitais e material para intubação 

orotraqueal. 
B Material para intubação orotraqueal e punção venosa. 
C Material para intubação orotraqueal e oxigenação. 
D Oxigenação e a perfusão dos órgãos vitais. 
E Oxigenação e monitorização cardíaca. 

Questão 51 
No atendimento pré-hospitalar de urgência, a equipe médica 
deve zelar pela proteção da vítima. Entre os aspectos éticos e 
legais que devem ser observados durante a prestação de 
atendimento pré-hospitalar, encontra-se a questão do 
Consentimento Informado que deve ser solicitado à vítima: 
A Desde que ela esteja acompanhada de familiares. 
B Por se tratar de documento legal, do qual os profissionais 

da equipe de socorro dependem para prestar qualquer 
tipo de atendimento. 

C Quando ela se encontra vulnerável, de modo que a 
equipe de socorro deve prover avaliação quanto às 
condições dela e, quando julgadas críticas ou com risco 
de morte, mesmo assim, o consentimento informado 
pode ser dispensado. 

D Quando ela se encontra vulnerável, de modo que a 
equipe de socorro deve prover avaliação quanto às 
condições dela e, quando julgadas críticas ou com risco 
de morte, o consentimento informado pode ser 
dispensado.  

E No caso de o serviço pré-hospitalar, que possui 
características emergenciais e que lida com situações de 
risco iminente de morte, preconizar o despenhamento do 
consentimento informado.  
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Questão 52 
Uma vítima de acidente automobilístico deu entrada no setor 
de emergência, com suspeita de traumatismo 
cranioencefálico (TCE). Constatou-se escala de coma de 
Glasgow abaixo de 7 (sete). Esse parâmetro quantitativo 
significa: 
A Rebaixamento do estado de consciência. 
B Consciência preservada com déficit motor. 
C Funções somáticas preservadas com déficit motor. 
D Atividade cerebral deprimida, mas com preservação de 

movimentos. 
E Funções somáticas ligeiramente deprimidas e 

preservação motora. 

Questão 53 
Chega ao pronto-socorro um indivíduo que sofreu um corte 
profundo no pé. Ele relatou que estava andando descalço 
pela areia da praia, mas não soube informar qual objeto 
provocou a lesão. Ao ser atendido, constatou-se que ele tinha 
tomado todas as vacinas desde a infância e que a antitetânica 
ele havia tomado 6 anos antes, por ter sofrido um acidente. 
Nesse caso, a indicação é: 
A Reiniciar o esquema de vacinação. 
B Fazer o reforço da antitetânica. 
C Aplicar o soro antitetânico. 
D Considerar o paciente imunizado. 
E Acompanhar a evolução da lesão. 

Questão 54 
Considerando o Código de Ética de enfermagem, dentre os 
direitos do profissional de enfermagem, NÃO podemos 
considerar: 
A Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua 

competência técnica, científica, ética e legal ou que não 
ofereçam segurança ao profissional. 

B Participar da prática profissional multi e interdisciplinar 
com responsabilidade, autonomia e liberdade. 

C Formar e participar da comissão de ética da instituição 
pública ou privada onde trabalha, bem como de 
comissões interdisciplinares. 

D Participar de tratamento sem consentimento do cliente 
ou representante legal. 

E Prestar assistência de enfermagem livre de danos 
decorrentes de negligência, imprudência e omissão. 

Questão 55 
Com relação às competências da direção nacional do 
Sistema Único de Saúde, segundo a lei 8080/90, NÃO 
podemos considerar: 
A Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e 

nutrição. 
B Elaborar normas para regular as relações entre o Sistema 

Único de Saúde (SUS) e os serviços privados contratados 
de assistência à saúde; 

C Coordenar e participar na execução das ações de 
vigilância epidemiológica. 

D Aprovar o Sistema Nacional de Auditoria e a avaliação 
técnica e financeira do SUS, organizada pelos Estados e 
Municípios, a ser realizada em todo o território nacional. 

E Normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema 
Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. 

Questão 56 
Conforme a lei 8080/90, à direção nacional do Sistema 
Único da Saúde (SUS) compete definir e coordenar alguns 
sistemas, dentre os quais os expostos a seguir, EXCETO: 
A De serviços e de ações de saúde realizadas pelos 

Municípios. 
B De redes integradas de assistência de alta 

complexidade. 
C De rede de laboratórios de saúde pública. 
D De vigilância epidemiológica. 
E Vigilância sanitária. 

Questão 57 
Chega ao pronto socorro um indivíduo referindo que o 
coração está muito acelerado e que está com muito mal estar. 
Aferido sua pulsação, constatou-se 120 bpm. Ao exame, 
percebe-se que os membros inferiores estão muito 
edemaciados, bem como braços e face. Ele informa que 
quase não urina há muitos dias, mas não apresenta retenção 
ou distensão abdominal. Diante desse quadro, o enfermeiro 
prioriza o atendimento a esse paciente, pois o quadro dele é 
considerado grave. Provavelmente, tal paciente está 
apresentando doença renal, de modo que ele 
A irá apresentar muita confusão mental devido ao aumento 

de ureia e cretinina provocado pela doença. 
B deve estar próximo a ter um abdome agudo devido à 

retenção urinária, pelo fato de não estar urinando 
normalmente. 

C está retendo potássio devido à doença e, 
consequentemente, pode apresentar fibrilação cardíaca. 

D está apresentando retenção de ureia e creatinina, e tais 
substâncias são cardiotoxicas, o que pode ocasionar 
uma parada cardíaca. 

E irá apresentar um quadro de infecção generalizado, em 
virtude do acúmulo de ureia e cretinina. 

Questão 58 
Um idoso de 76 anos, trazido por seus familiares, deu entrada 
no pronto socorro. Os acompanhantes informam que o idoso 
é lúcido e independente, porém de um dia para o outro 
começou a ficar cansado, sonolento e com períodos de 
confusão. Informam também que ele é portador de ICC e faz 
uso de digoxina

®
. Verificado os sinais vitais, constatou-se 

pulso de 39 bpm. Ele foi encaminhado à sala de emergência 
e colocado sob monitorização e em repouso. A hipótese 
diagnóstica foi intoxicação digitálica.  
 
Diante desse quadro, o enfermeiro deve saber que a 
intoxicação digitálica: 
A Pode ocorrer em idosos e que há perigo de lesão 

encefálica devido ao baixo débito cardíaco gerado pelo 
baixo batimento cardíaco. 

B Pode ocorrer em idosos e que não há perigo de lesão 
encefálica, mas devido ao baixo débito cardíaco gerado 
pelo baixo batimento cardíaco, há lesão renal. 

C Pode ocorrer em idosos e não configura uma 
emergência, pois pode ser revertido o quadro com a 
retirada do medicamento e repouso. 

D Não é comum em idosos, porém devido à baixa 
frequência cardíaca e o baixo débito cardíaco, o paciente 
pode ficar muito cansado. 

E Pode ocorrer em idosos e que há perigo de lesão 
encefálica devido à toxicidade do princípio ativo, bem 
como problemas cardíacos gerados pela má 
metabolização do fígado do idoso. 

Questão 59 
Um paciente deu entrada no pronto socorro com perfuração 
em abdome por arma branca, após uma briga, sendo 
submetido a um procedimento cirúrgico de Laparotomia 
exploradora. Durante o procedimento, foi necessária a 
realização de uma colostomia, sobre a qual podemos afirmar 
que: 
A É um procedimento cirúrgico eletivo de caráter definitivo. 
B É a principal causa de distúrbios hidroeletrolítico. 
C É um procedimento de rotina nas cirurgias de 

emergências. 
D É a exteriorização do colo na parede abdominal de 

caráter provisório ou definitivo. 
E É um procedimento cirúrgico de caráter emergencial e 

definitivo, ao qual deve se seguir uma dieta à base de 
alimentos ricos em fibras. 

 
 



Página 11  Caderno de Questões – Prefeitura Municipal de Gravat nfermeiro de Urgência e Emergência – 
SAMU- Manhã   
 

Questão 60 
Uma paciente de 42 anos, acompanhada por sua filha de 05 
anos, foi admitida no pronto socorro após incêndio em sua 
residência. Ao exame físico ela apresenta múltiplas 
queimaduras de 2

o
 grau pelo corpo. Baseando-se nesse 

quadro, assinale a alternativa CORRETA. 
A Queimadura de 2

o
 grau é caracterizada pela destruição 

da epiderme, derme, tecidos subjacentes e terminações 
nervosas. 

B Grande queimado é aquele que apresenta área do corpo 
queimada em torno de 20% a 30%.  

C Atualmente o termo “queimado” é utilizado apenas para 
referir indivíduos com queimaduras causadas por calor 
quente. 

D A queimadura gera perda da integridade cutânea, 
ocasionando descompensações hídricas importantes 
pela grande perda de líquidos e eletrólitos.  

E O grande queimado deve permanecer com ferimento 
aberto sob tenda protetora, deitado sobre cobertura 
plástica, utilizando-se saco de leite estéril.  

Questão 61 
Um trabalhador de 40 anos, vítima de infarto agudo do 
miocárdio, foi encaminhado para o pronto socorro. Ele foi 
admitido consciente e com sudorese, referindo intensa dor 
precordial. Após atendimento inicial, apresentou parada 
cardiorrespiratória. Foi realizada avaliação primária seguida 
de avaliação secundária, e ele foi levado para sala de 
emergência. Havia o enfermeiro, duas auxiliares de 
enfermagem e dois médicos atendendo tal paciente.  
Diante desse quadro, assinale a alternativa CORRETA 
quanto à sequência da avaliação secundária. 
A Ajudar na intubação endotraqueal, rever o acesso 

venoso, preparar as medicações solicitadas para parada 
cardiorespiratória e fazer o diagnóstico diferencial. 

B Ajudar na aspiração endotraqueal, preparar as 
medicações solicitadas para parada cardiorrespiratória, 
providenciar acesso venoso e fazer o diagnóstico 
diferencial. 

C Preparar as medicações solicitadas para parada 
cardiorrespiratória, fazer massagem cardíaca, ventilar o 
paciente com máscara e fazer o diagnóstico diferencial. 

D Ajudar na intubação endotraqueal, massagem cardíaca, 
providenciar o acesso venoso e ajudar na aspiração 
endotraqueal. 

E Preparar para as medicações, ventilar o paciente com 
máscara e ambú, providenciar acesso venoso e 
massagem cardíaca. 

Questão 62 
Uma mulher de 40 anos foi admitida na sala de emergência 
de um ponto socorro com queixa de palpitação há 1 hora, de 
modo que foi realizado um eletrocardiograma. Baseando-se 
nesse quadro, assinale a alternativa INCORRETA: 
A As derivações cardíacas são divididas em plano frontal e 

horizontal. 
B Para avaliação de um eletrocardiograma são realizadas 

três perguntas: o complexo QRS tem aparência normal?; 
Existe ondas P normais?; Qual é a relação entre as 
ondas P e complexos QRS? 

C Nas arritmias supra-ventriculares é utilizado o 
desfibrilador. 

D Na cardioversão elétrica a carga é sincronizada.     
E A avaliação do eletrocardiograma independe do exame 

primário, em que se observa a manutenção dos sinais 
vitais. 

 
 
 
 

Questão 53 
Homem de 50 anos foi internado na Unidade de Terapia 
Intensiva com estória de dor no peito, falta de ar, dispneia e 
febre de 38C há três dias. Tem antecedentes de diabetes 
mellitus e faz uso de hipoglicemiante oral. Chegou 
taquidispneico (FR = 33respirações/min), hipertenso (PA = 18 
X 10), taquicárdico (FC = 130bat/min). Em ar ambiente, o 
oxímetro de pulso revelou saturação de 88%, sendo colocada 
máscara de oxigênio 10l/min. A prescrição médica prevê 
antibioticoterapia, medicação antihipertensiva e exames 
laboratoriais.  
Para o enfermeiro da UTI é fundamental a seguinte conduta: 
A Acesso venoso; sondagem vesical; prescrição dos 

cuidados de enfermagem; evolução do estado clínico do 
paciente; manter o paciente sedado. 

B Avaliação do nível de consciência; exame físico com 
ausculta pulmonar; avaliação dos resultados da 
gasometria; avaliação da taxa de glicemia; prescrição 
dos cuidados de enfermagem; acompanhamento da 
evolução clínica do paciente. 

C Realização do histórico e prescrição de enfermagem; 
acesso venoso; encaminhamento para cardiologia; 
manter o paciente sedado. 

D Controle da diurese e da pressão arterial; realização do 
histórico de enfermagem; prescrição de enfermagem, 
incluindo administração de inalação e sondagem vesical. 

E Realização do histórico e prescrição de enfermagem; 
orientação a pacientes diabéticos; avaliação das taxas 
de glicemia. 

Questão 64 
Mulher de 26 anos, portadora do HIV, procurou pronto 
socorro queixando de intensa falta de ar, cansaço e dor no 
peito. Ao exame físico, estava cianótica, taquidispneica, 
taquicárdica, com presença de roncos difusos e estertores 
creptantes em ambos hemitórax. A conduta médica previa 
realização de Rx de tórax, porém durante a espera para 
realizá-lo, a paciente perdeu a consciência e apresentou 
parada respiratória, sendo necessário intubá-la. Depois do 
atendimento de emergência, a paciente foi encaminhada à 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e submetida à ventilação 
mecânica.  
Nesse caso, a conduta prioritária do enfermeiro da UTI é: 
A Avaliar o nível de consciência e as condições 

respiratórias da paciente. 
B Colocar a paciente em isolamento para HIV, e orientá-la 

quanto à necessidade de ficar intubada. 
C Colocar a paciente em isolamento respiratório e obter um 

acesso venoso. 
D Avaliar os parâmetros do respirador e manter a paciente 

sedada. 
E Avaliar os parâmetros do respirador e checar a pressão 

do “cuff” da cânula endotraqueal. 

Questão 65 
Conforme previsto pela lei 8080/90, as ações e serviços 
públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 
devem estar em consonância com alguns princípios e 
diretrizes, dentre os quais NÃO podemos considerar: 
A Integração em nível executivo das ações de saúde, meio 

ambiente e saneamento básico. 
B Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral. 
C Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência. 
D Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis 

de assistência. 
E Prioridade de assistência à saúde à população mais 

carente. 
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Questão 66 
Paciente do sexo masculino, 61 anos, hipertenso de longa 
data, portador de ICC, deu entrada no pronto socorro com 
quadro de dispneia intensa, cianótico, taquicárdio, sudoreico, 
apresentando secreção traqueobrônquica, espumosa e rósea. 
Foi diagnosticado um quadro de Edema Agudo de Pulmão e 
prestado cuidados imediatos ao paciente.  
Baseando-se no quadro acima, assinale a alternativa 
CORRETA: 
A A função cardíaca anormal do ventrículo esquerdo 

ocasionou o acúmulo de líquido no espaço intrapleural, 
sendo indicada uma drenagem de tórax. 

B Edema pulmonar é causado por uma embolia pulmonar, 
sendo indicado diurético para diminuir o acúmulo de 
líquido. 

C Enfisema pulmonar pode causar uma insuficiência 
cardíaca do lado direito, ocasionando o edema pulmonar. 

D A função cardíaca anormal do ventrículo esquerdo 
ocasionou o edema pulmonar, sendo indicado diurético 
para diminuir o líquido acumulado. 

E A função cardíaca anormal do ventrículo direito 
ocasionou o edema, sendo indicado a toracocentese.  

Questão 67 
Entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de 
atividades que se destina, através das ações de vigilância 
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção 
da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação 
e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos 
riscos e agravos advindos das condições de trabalho [...]. 

Lei 8080/90 

Na linha do exposto acima, a saúde do trabalhador, abrange, 
dentre outras atividades:  
I Assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho 

ou portador de doença profissional e do trabalho;  
II Participação, no âmbito de competência do Sistema 

Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação 
e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde 
existentes no processo de trabalho;  

III Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade 
sindical e a empresas sobre os riscos de acidente de 
trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os 
resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e 
exames de saúde, de admissão, periódicos e de 
demissão, respeitados os preceitos da ética profissional;  

IV Participação na normatização, fiscalização e controle dos 
serviços de saúde do trabalhador, desde que em 
instituições e empresas públicas. 

Está INCORRETO apenas o que se afirma em: 
A II. 
B II e III. 
C III. 
D IV. 
E II, III e IV. 

Questão 68 
Considerando o previsto pela lei 8080/90, cabe ao Conselho 
Nacional de Saúde estabelecer as diretrizes a serem 
observadas na elaboração dos planos de saúde, em função 
das características: 
A Assistenciais e dos recursos financeiros dos serviços em 

cada jurisdição administrativa. 
B Emergenciais e da descentralização dos serviços em 

cada jurisdição administrativa. 
C Sanitárias e da organização do poder legislativo em cada 

jurisdição administrativa. 
D Epidemiológicas e da organização dos serviços em cada 

jurisdição administrativa. 
E Organizacionais e da atuação dos serviços em cada 

jurisdição administrativa. 

Questão 69 
De acordo com a lei 8080/90, compete à direção municipal 
do Sistema Único de Saúde (SUS) os expostos a seguir, 
EXCETO: 
A Formar consórcios administrativos intermunicipais. 
B Participar do planejamento, programação e organização 

da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único 
de Saúde (SUS), em articulação com sua direção 
estadual. 

C Executar, dentre outros, serviços de vigilância 
epidemiológica, de vigilância sanitária, e de alimentação e 
nutrição. 

D Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 
serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos 
de saúde. 

E Instituir o Fundo Nacional de Saúde e distribuir os 
recursos a quem de direito: empresas estatais que 
cuidem da saúde, fundações e empresas privadas 
participantes do SUS. 

Questão 70 
Segundo previsto pela lei 8080/90, o Subsistema de Atenção 
à Saúde Indígena deverá ser: 
A Complementar, institucionalizado e compatibilizado. 
B Descentralizado, hierarquizado e regionalizado. 
C Centralizado, hierarquizado e regionalizado. 
D Privado, normatizado e coordenado. 
E Suplementar, autônomo e nacional. 
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FOLHA DE RASCUNHO 
O Candidato poderá levar esta folha. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 Data/Horário de Publicação do Gabarito Preliminar/Provas: 24/06/2015 após as 14h00. 

 Prazo de Recursos contra o Gabarito Preliminar: 25, 26 e 29/06/15 até as 18h00. 

 O Caderno de Questões estará disponível para impressão no período aberto a recursos. 

 Demais datas consulte o Cronograma do certame. 

 Acesse - Local de publicação: www.makiyama.com.br/GRAVATAI ou www.gravatai.rs.gov.br  

 O candidato não poderá levar o caderno de questões até o término da prova, somente a última folha.     

 Não será permitido o uso de folhas de rascunho próprias. 

 Para água ou banheiro: levante a mão e aguarde sentado até que o aplicador autorize sua saída com o apoio de corredor. 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO DO GABARITO (Marque suas respostas no quadro abaixo para posterior consulta/conferência) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

                    

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

          

 
 

http://www.makiyama.com.br/GRAVATAI
http://www.gravatai.rs.gov.br/
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