PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais

PROCESSO SELETIVO
02/2014

ENFERMEIRO DO PSF

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.

 Você está recebendo um Caderno de Questões com 30 (trinta) questões da Prova do seu
Cargo. Verifique se este caderno corresponde com a sua opção de inscrição.
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões.
Responda a todas as questões.
 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões restando 30 (trinta) minutos do
término da prova.
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão.
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o
exemplo:

 Desligue o celular e outros aparelhos.
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.
 A prova terá duração de 2 horas.
O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.
 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala.
 Deixe sobre a carteira apenas RG, Protocolo de inscrição, Caneta, Lápis e Borracha.
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.

BOA PROVA !
REALIZAÇÃO
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CONHECIMENTOS GERAIS
ATUALIDADES
1.
A Petrobrás, empresa estatal brasileira de capital
aberto, tem recebido especial atenção do noticiário
nacional nos últimos meses, em virtude de crimes de
corrupção que vieram à tona através das investigações da
operação Lava Jato. Conforme informações divulgadas,
havia se instaurado na estatal um esquema bilionário de
fraude de contratos, a fim de favorecer empresas privadas
do setor de infraestrutura e partidos políticos. Qual o órgão
público responsável pelas investigações que compõem a
operação Lava Jato?

Ministério da Educação, a notícia confirmou a expectativa
do órgão de que as mudanças pelas quais passa o ensino
brasileiro o vem revalorizando entre os estudantes, por
representar um caminho propício à melhoria das
condições de vida. Qual é um dos principais objetivos do
ENEM?
FONTE: http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2014-11/enem

(A)
(B)
(C)
(D)

Substituir os exames de progressão escolar.
Avaliar o desempenho do estudante em relação ao
nível de escolaridade básica.
Garantir o acesso do estudante universitário às
políticas públicas de inclusão digital.
Capacitar o estudante do ensino médio técnico em
formação tecnológica.

FONTE:
http://www.istoe.com.br/reportagens/392531_PROXIMO+PASSO+DA+LAVA+JATO+E+IDENTIFICAR+POLITI

LÍNGUA PORTUGUESA

COS+QUE+SE+BENEFICIARAM+DO+ESQUEMA+DE+CORRUPCAO

(A)
(B)
(C)
(D)

Texto para a questão 6

Ministério Público Federal.
Ministério da Defesa.
Departamento de Polícia Federal.
Câmara dos Deputados Federais.

2.
Há
tempos,
cientistas
e
pesquisadores
ambientalistas
têm
observado
as
significativas
transformações climáticas que vêm reconfigurando a
dinâmica de determinados fenômenos naturais. No bojo
dessas mudanças, o sudeste do Brasil atravessa,
atualmente, uma situação inabitual para a região,
enfrentando uma das maiores crises hídricas registradas
pela população local. Qual fenômeno climático tem
provocado crise nos recursos hídricos da região sudeste
do país?
FONTE: http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/08/regiao-sudeste-enfrenta-uma-das-maiores-*-dahistoria.html

(A)
(B)
(C)
(D)

Magnetismo Solar.
Frente Fria.
Estiagem.
Rajadas de vento.

3.
Israelenses e palestinos voltaram a travar
confronto armado em 2014. Segundo relatos, o estopim
dos ataques foi o sequestro e morte de três jovens judeus,
seguido de revide, que resultou na morte de mais de dois
mil palestinos e cerca de 70 israelenses. Após irreparáveis
perdas humanas, os países aderiram ao cessar fogo a fim
de reestabelecer um acordo de paz entre seus povos. A
qual etnia pertence a maioria da população palestina?
FONTE: http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/israel-vive-protestos-apos-morte-de-palestino-queimadovivo

(A)
(B)
(C)
(D)

Sheedi.
Árabe.
Ioruba.
Quéchua.

http://tirasdemafalda.tumblr.com/ - acesso em 06/12/2014

6.
(A)

(B)

4.
O encontro de cúpula dos BRICS é um importante
evento político-econômico internacional, realizado por
seus países-membros anualmente e em territórios
alternados. Com avaliação positiva, sua sexta edição
ocorreu em setembro último e trouxe como destaque a
oficialização da criação de um banco de financiamento
próprio, voltado a incentivar ações de desenvolvimento
empreendidas pelos países emergentes. Qual dos países
membros sediou o último encontro de cúpula dos BRICS?
FONTE: http://www.ebc.com.br/noticias/internacional/2014/07/comeca-reuniao-de-cupula-do-brics-que-vai-

(C)

(D)

Sobre a tirinha acima, podemos afirmar que:
No primeiro quadrinho, o personagem se despede
com tristeza e amargura do ano que passou, o que
pode ser notado pela expressão facial do personagem
e pelo uso do substantivo “nunca”.
No segundo quadrinho, a personagem estimula que se
veja o ano novo, indicando uma postura arrogante e
prepotente em relação ao ano que passou.
A personagem feminina, no terceiro quadrinho,
continua se despedindo do ano velho, mas agora de
maneira mais otimista.
O uso da conjunção “e”, no último quadrinho,
estabelece ideia de oposição, equivalente ao uso do
conectivo “mas”, coerente com o tom de ameaça
expresso pela personagem feminina.

Texto para as questões 7 e 8

debater-criacao-de-banco

(A)
(B)
(C)
(D)

Brasil.
Rússia.
Índia.
China.

5.
Temido, mas ansiosamente esperado por milhões
de jovens brasileiros, o ENEM, Exame Nacional do Ensino
Médio, registrou em 2014 um novo recorde: cerca de nove
milhões de inscrições. Recebida com entusiasmo pelo

AIDS AVANÇA ENTRE OS JOVENS BRASILEIROS
Fernando Caulyt

Os jovens entre 15 e 24 anos formam um dos grupos que
mais preocupam as autoridades e profissionais de saúde
envolvidos com o combate à aids no Brasil. Segundo o
Ministério da Saúde, em oito anos foram registrados mais
de 30 mil casos da doença nesse grupo da população.
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Se em 2004 haviam 9,6 casos de aids em cada grupo de
100 mil habitantes de 15 a 24 anos, em 2013 o índice saltou
para 12,7. Ao todo, 4.414 jovens foram detectados com o
vírus em 2013, enquanto em 2004 haviam sido 3.453.
Nesse grupo, a preocupação é ainda maior com os gays.
"Há uma tendência de aumento importante entre os mais
jovens de 15 a 24 anos, em particular entre meninos jovens
que fazem sexo com meninos jovens", afirmou o ministro
da Saúde, Arthur Chioro, nesta segunda-feira 1º, Dia
Mundial de Luta contra a Aids.
Para especialistas ouvidos pela DW Brasil, entre os
motivos que levam à contaminação estão a sensação de
invulnerabilidade, a discriminação, o uso de drogas, má
comunicação com esse grupo e, principalmente, o não uso
da camisinha.
"Há 30 anos fazemos o mesmo tipo de mensagem e nos
esquecemos que o jovem de hoje não é o mesmo de 30
anos atrás, da época do surgimento da epidemia", diz
Georgiana Braga-Orillard, diretora da Unaids no Brasil. "O
jovem de hoje não viu ídolos morrerem e não tem
exemplos que tornam a epidemia de aids real."
Para a especialista, é também necessário falar sobre
discriminação, que é um dos fatores para a vulnerabilidade
dos jovens homossexuais. "Nós temos que falar sobre
discriminação nas escolas e na TV. O papel da mídia é
muito importante para discutir mais o assunto", afirma
Braga-Orillard.
Em São Paulo, um levantamento da Secretaria da Saúde
divulgado nesta segunda-feira confirma os dados
nacionais: o número de novos casos de aids na faixa etária
entre 15 e 24 anos aumentou 21,5% nos últimos sete anos.
Foram registrados 722 novos casos em 2013, enquanto
que, em 2007, haviam sido 594. No mesmo período, o
número total de novos casos no Estado caiu 20%,
passando para 6.830 em 2013.
De acordo com o infectologista Francisco Aoki, do Hospital
das Clínicas da Unicamp, muito se fez em termos de
prevenção, diagnóstico, tratamento, acompanhamento,
distribuição de medicamentos, entre outras políticas.
Porém, devido aos bons resultados do tratamento
antirretroviral, os mais jovens têm relaxado na hora de
usar a camisinha.
"Discussão, campanhas e informação existem aos montes.
Mas, no entanto, os jovens têm tido uma certa dose de
desdém e não vêm observando a necessidade de
prevenção efetiva", observa.
Para Fabiano Ramos, chefe do serviço de infectologia do
Hospital São Lucas, da PUC-RS, há descaso no uso do
preservativo e, ainda, o problema do uso de drogas, que
favorece a disseminação do HIV. "O uso do crack vem
aumentando nas cidades brasileiras, especialmente nas
camadas mais pobres da população", diz Ramos.
O Ministério da Saúde lançou nesta segunda-feira, em
Brasília, uma campanha voltada para o público jovem. Com
o slogan #partiuteste, a ação visa informar sobre a
prevenção do vírus HIV, com material específico para a
população jovem gay e também para travestis. Nas peças
publicitárias, é destacada a importância de se iniciar o
tratamento logo depois de um resultado positivo.
O Ministério da Saúde divulgou ainda que, entre janeiro e
outubro, o número de pacientes que iniciaram tratamento
com medicamentos antirretrovirais no SUS passou de 61
mil – número 29% maior do que no mesmo período do ano
passado, quando 47.506 pessoas iniciaram esse
tratamento.
O aumento se deve à mudança de protocolo para a oferta
do medicamento: em dezembro de 2013, o ministério
estendeu o tratamento a todos infectados pelo HIV,
independentemente do estágio da doença e da contagem
das células de defesa CD4.
De acordo com o ministério, 734 mil pessoas vivem com
aids no Brasil, sendo que, desse total, 589 mil sabem que
têm a doença. O ministério afirma que a epidemia está

estabilizada no país e que, a cada ano, são notificados 39
mil novos casos.
In: http://www.cartacapital.com.br/saude/aids-avanca-entre-os-jovens-brasileiros-5590.html

7.
Considerando o excerto “Os jovens entre 15 e 24
anos formam um dos grupos que mais preocupam (1) as
autoridades e profissionais de saúde envolvidos (2) com o
combate à aids no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde,
em oito anos foram registrados mais de 30 mil casos da
doença nesse (3) grupo da população.
Se em 2004 haviam (4) 9,6 casos de aids em cada grupo de
100 mil habitantes de 15 a 24 anos, em 2013 o índice saltou
para 12,7. Ao todo, 4.414 jovens foram detectados com o
vírus em 2013, enquanto em 2004 haviam sido 3.453”, é
possível afirmar que:
(A)
O verbo preocupam (ref. 1) está usado
inadequadamente, pois devia concordar com um
grupo, implícito no contexto.
(B)
O uso do adjetivo envolvidos (ref. 2) está
inadequado: deveria ser usado, obrigatoriamente,
envolvidas, concordando com autoridades.
(C)
O pronome nesse (ref. 3) retoma as autoridades e os
profissionais de saúde envolvidos com o combate à
aids no Brasil.
(D)
A forma verbal haviam (ref. 4) contraria as regras de
concordância. Deveria ser substituído por havia, na
3ª. pessoa do singular.
8.
Assinale a alternativa que contenha uma afirmação
correta:
(A)
A passagem “Nós temos que falar sobre discriminação
nas escolas e na TV” não é ambígua, mas ficaria
melhor redigida da seguinte forma: Nós temos que
falar nas escolas e na TV sobre discriminação.
(B)
A aids está se disseminando de forma preocupante
apenas entre os homossexuais de 15 a 24 anos.
(C)
O principal fator do aumento dos casos de aids entre
os jovens de 15 a 24 anos é o não-uso da camisinha.
(D)
O crack, cujo uso vem aumentando nas cidades
brasileiras,
torna-se
o principal
motivo
de
disseminação da aids entre os jovens de 15 a 24 anos.

9.

Leia a tirinha.

http://depositodocalvin.blogspot.com.br/. Acesso em: 7 dez. 2014
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O verbo ‘é’ no primeiro quadrinho concorda com:
(A)
A melhor parte.
(B)
Os passeios.
(C)
A vida selvagem.
(D)
Calvin (o menino do primeiro quadrinho).
Texto para as questões 10 e 11
DIETA MEDITERRÂNEA MANTÉM JUVENTUDE GENÉTICA,
DIZ PESQUISA
3 dezembro 2014

A mistura de vegetais, azeite, peixe fresco e frutas pode
impedir o nosso código de DNA de despedaçar, à medida
que envelhecemos, de acordo com um estudo publicado
no British Medical Journal.
Enfermeiros que se submeteram à dieta apresentaram
menos sinais de envelhecimento em suas células.
Os pesquisadores, de Boston, acompanharam a saúde de
cerca de 5 mil enfermeiros ao longo de mais de uma
década.
(...)
Embora não esteja claro exatamente o que a torna tão boa,
seus principais componentes - abundância de frutas e
legumes frescos, bem como aves e peixes, em vez de
carne vermelha, manteiga e gorduras animais - têm, todos,
efeitos benéficos sobre o corpo, bem documentados.
Os alimentos ricos em vitaminas parecem fornecer um
tampão contra o estresse e danos de tecidos e células. E,
de acordo com este recente estudo, a dieta mediterrânea
ajuda também a proteger o nosso DNA.
Os pesquisadores analisaram minúsculas estruturas
chamadas telômeros, que permitem salvaguardar as
extremidades dos cromossomos, onde o código de DNA
fica armazenado.
Estas tampas de proteção evitam a perda de informação
genética durante a divisão celular.
À medida que envelhecemos e nossas células se dividem,
os telômeros ficam mais curtos - a sua integridade
estrutural enfraquece, o que pode fazer com que as células
parem de se dividir e morram.
Especialistas acreditam que o comprimento dos telômeros
oferece uma janela para o envelhecimento celular.
Telômeros mais curtos têm sido associados a uma ampla
gama de doenças relacionadas à idade, incluindo doenças
cardíacas e uma variedade de tipos de câncer.
No estudo, os enfermeiros que em grande parte seguiram
uma dieta mediterrânea apresentaram telômeros mais
longos, mais saudáveis.
(...)
Especialistas independentes disseram que as descobertas
são interessantes, mas não são conclusivas.
David Llewellyn, pesquisador sênior de epidemiologia
clínica na Universidade de Exeter, disse:
"Todos os estudos observacionais têm o potencial de
produzir estimativas enganosas, e não devemos assumir
que a associação com o comprimento dos telômeros é
necessariamente causal".
"Dito isto, este grande e bem conduzido estudo é
consistente com a hipótese de que as intervenções
dietéticas podem levar a melhorias substanciais na saúde".
In http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/12/141203_dieta_mediterranea_genetica_rp

10.
Em “Os pesquisadores analisaram minúsculas
estruturas
chamadas
telômeros,
que
permitem
salvaguardar as extremidades dos cromossomos, onde o
código de DNA fica armazenado”, o termo em destaque
poderia ser substituído, sem alteração de sentido, por:
(A)
Ressalvar.
(B)
Garantir.
(C)
Proteger.
(D)
Conduzir.

11.
No fragmento “O Programa Mundial de Alimentos
(PMA) ficou com 18%, para financiar o transporte e a
distribuição de 6.300 toneladas de arroz e 4.500 toneladas
de feijão já oferecidas pelo Brasil”, o conectivo em
destaque estabelece ideia de:
(A)
Causa.
(B)
Condição.
(C)
Finalidade.
(D)
Comparação.
Texto para as questões 12 e 13
DO TEMPO DE ARISTÓTELES
Ruy Castro

RIO DE JANEIRO - Em 1968, Décio Pignatari dizia que a
educação no Brasil só tomaria jeito no dia em que
houvesse um computador em cada sala de aula. Ao ouvi-lo
dizer aquilo, ao redor de um picadinho no Parque Recreio,
no Flamengo, José Lino Grünewald e eu embatucamos. O
único computador que conhecíamos era o monstro de 1
milhão de válvulas de "2001 –Uma Odisseia no Espaço",
recém-lançado. Como seria possível um bichão como Hal
em cada sala de aula?
Mas, vinda de Décio, a afirmação fazia sentido. Sua própria
poesia parecia implorar por um computador para ser feita.
Nos anos seguintes, em livros sobre linguagem e
comunicação, Décio desenvolveria aquele conceito. Seu
colega canadense Marshall McLuhan – de quem ele foi o
primeiro tradutor no Brasil – também acreditava no fim da
linguagem lógica, analógica, aristotélica, com começo,
meio e fim, e na tomada do poder pelos computadores. Era
o mundo pós-verbal a caminho.
Um dia, como Décio parecia adivinhar, os computadores
encolheram. Dispensaram as válvulas, tornaram-se
portáteis e ficaram ao alcance de qualquer um – até dos
ágrafos, dos que nunca tinham saído do estágio pré-verbal.
E, antes de haver um computador para cada sala de aula, a
proporção passou a ser de um para cada aluno da classe.
A partir dos anos 90, Décio e eu, que pena, nos afastamos.
Mas, assistindo à escalada vertiginosa da cibernética,
sempre o imaginei atrelado a seu PC, integrado ao mundo
digital, simultâneo e aleatório com que sonhara.
Pois caí das nuvens, outro dia, ao ler na "Ilustríssima" que
Décio não usava computadores. Só recebia e-mails
impressos, que respondia a mão e alguém digitava por ele.
Assim como era a mão que compunha seus textos, em
cadernos espiralados, ou, no máximo, os datilografava
numa Olivetti quase do tempo de Aristóteles.
In http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro/2014/12/1558483-do-tempo-de-aristoteles.shtml - acesso em
12/12/2014

12.
(A)

(B)

(C)
(D)

Segundo o texto, podemos afirmar que:
O autor é saudosista, pois acredita que os avanços
tecnológicos prejudicam a criação artística do poeta
Décio Pignatari, que defendia o uso da tecnologia.
Para o autor, o uso da tecnologia é inevitável, e isso
interferiu na maneira como o poeta Décio Pignatari
compunha seus poemas.
Embora o poeta Décio Pignatari acreditasse no
avanço da tecnologia, ele próprio não se rendeu a ela.
O uso da tecnologia é inevitável, e todos, sem
exceção, serão alcançados por ela.

13.
No fragmento “Ao ouvi-lo dizer aquilo, ao redor de
um picadinho no Parque Recreio, no Flamengo, José Lino
Grünewald e eu embatucamos”, o termo em destaque
poderia ser substituído, sem alteração de sentido, por:
(A)
Ficamos cismados.
(B)
Nos revoltamos.
(C)
Rimos.
(D)
Discutimos.
14.

Assinale a alternativa correta quanto à regência
verbal:
3
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Nossos esforços visam o bem da saúde pública.
Acabada a reunião, assistiremos ao discurso do
secretário.
Informaremos os pacientes que os horários foram
alterados.
Todos, sem exceção, devem obedecer o regulamento
desta unidade de saúde.

(C)

(D)

Tem uma numeração municipal (baseada no número
do PIS/ PASEP), de modo a facilitar a identificação do
cidadão com o sistema local.
Possibilita aos gestores de saúde a modernização dos
instrumentos de gerenciamento do atendimento aos
pacientes, e uma melhor distribuição dos recursos
humanos e funcionais da Unidade de Saúde.

Para a questão 15, considere a música “Maracatu
Atômico”, do compositor Chico Science.

19.
(A)
(B)
(C)
(D)

Fazem parte do Pacto pela Saúde, exceto:
Pacto pela vida.
Pacto em defesa do SUS.
Pacto de gestão do SUS.
Pacto pela promoção da saúde.

(A)
(B)
(C)
(D)

No fundo do para-raio tem o raio, tem o raio,
Que caiu da nuvem negra do temporal
Todo quadro negro é todo negro é todo negro
Que eu escrevo seu nome nele só pra demonstrar o meu
Apego
15.
A palavra “negro” aparece em dois momentos na
frase “todo quadro negro é todo negro”. Na primeira
aparição a palavra faz parte de um substantivo composto,
já na segunda é um:
(A)
Substantivo simples.
(B)
Adjetivo.
(C)
Numeral.
(D)
Advérbio.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
SAÚDE PÚBLICA
16.
O seguinte cálculo refere-se a qual indicador de
saúde?

20.
Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao
controle social do SUS:
(A)
O controle social não tem só um sentido de vigilância
e responsabilização, mas, também, de efetividade e
compromisso com a coisa pública.
(B)
Ao falar de controle social, se pretende apenas que se
consigam implantar mecanismos que reduzam,
eliminem ou previnam os desperdícios, os desvios e
as malversações na aplicação dos recursos públicos.
(C)
Os Conselhos e Conferências de Saúde são os
principais espaços para o exercício da participação e
do controle social sobre a implementação das políticas
de saúde em todas as esferas governamentais.
(D)
Embora esteja prevista na lei, a participação social é
um processo, em permanente construção, que
comporta avanços e recuos, e, por muitas vezes,
depende de ampla mobilização da comunidade na
defesa de seus direitos.

Número de pessoas residentes de 60 e mais anos de idade x 100
Número de pessoas residentes com menos de 15 anos de idade

(A)
(B)
(C)
(D)

Razão de dependência.
Índice de envelhecimento.
Proporção de idosos na população.
Taxa de crescimento da população.

17.
Analise as afirmativas abaixo sobre os requisitos
que compreendem (ou não) ações de saneamento básico
para a promoção da saúde.
III III IV V-

Água de boa qualidade para o consumo
humano e seu fornecimento contínuo.
Coleta regular, acondicionamento e
destino final adequado do lixo.
Drenagem (por meio de canais de
escoamento da água empoçada).
Esgotamento sanitário.
Melhorias sanitárias domiciliares.

São ações de saneamento básico para a promoção de
saúde:
(A)
Apenas I e II.
(B)
Apenas I, II, IV e V.
(C)
Apenas I, II, V.
(D)
I, II, III, IV e V.
18.
Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao
Cartão Nacional de Saúde:
(A)
É um sistema informatizado, de base nacional, que
possibilita a vinculação dos procedimentos realizados
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ao usuário, ao
profissional que o realizou e também à unidade de
saúde.
(B)
Traz inúmeras vantagens, uma vez que vai possibilitar
a organização dos serviços de saúde a partir das
necessidades reais da população e dos fluxos dos
usuários do SUS.

CONHECIMENTO TÉCNICO
21.
Quanto ao Programa de Saúde da Família (PSF),
analise as afirmações abaixo:
I-

II III -

Para a implementação de um PSF em uma
dada
região,
deve-se
implementar
Unidades Básicas de Saúde, afim de
garantir maior número de atendimentos
aos usuários.
Privilegia o atendimento emergencial.
Cada equipe do PSF deve ser capacitada
para elaborar um plano local para
enfrentar os determinantes do processo
saúde-doença.

Está (ão) correta(s):
(A)
Apenas a afirmação III.
(B)
Apenas as afirmações I e III.
(C)
As afirmações I, II e III.
(D)
Nenhuma afirmação está correta.
22.
O Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (Sinan) é alimentado, principalmente, pela
notificação e investigação de casos que constam na Lista
Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos
e eventos de saúde pública em todo o território nacional.
De acordo com a PORTARIA Nº 1.271, de 6 de junho de 2014,
não faz parte da Lista de Notificação Imediata (≤ 24 horas):
(A)
Acidente de trabalho com exposição a material
biológico.
(B)
Botulismo.
(C)
Febre Tifoide.
(D)
Violência sexual e tentativa de suicídio.
23.
A vacinação contra o Papilomavírus Humano
(HPV) passou a ser ofertada gratuitamente no Sistema
Único de Saúde (SUS) em 2014. Em relação a esta vacina,
assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
O esquema vacinal é composto por 3 doses.
(B)
É uma vacina trivalente.
4
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(C)
(D)

A segunda dose da vacina é dada 6 meses após a
aplicação da primeira.
Está sendo oferecido às meninas de 11 a 13 anos de
idade.

24.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda
as gestantes a realização de, no mínimo:
(A)
9 consultas de pré-natal.
(B)
7 consultas de pré-natal.
(C)
6 consultas de pré-natal.
(D)
5 consultas de pré-natal.
25.
A enfermeira Heloisa realizou uma visita domiciliar
para senhora Helena, que é diabética, orientando-a sobre
os sintomas de hipoglicemia.
Não é sintoma da
hipoglicemia:
(A)
Tremor.
(B)
Polidipsia.
(C)
Sudorese fria.
(D)
Palidez.
26.
A elevação do número de casos de uma doença ou
agravo, em determinado lugar e período de tempo,
caracterizando de forma clara um excesso em relação à
frequência esperada, denomina-se:
(A)
Surto.
(B)
Pandemia.
(C)
Endemia.
(D)
Epidemia.
27.
De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada
– RDC Nº 306, de 07 de setembro de 2004, que dispõe
sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de
resíduos de serviços de saúde, “todo gerador deve
elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde – PGRSS”. Assim, assinale a alternativa
que contenha as etapas de manejo dos Resíduos de
Serviços de Saúde em ordem correta.
(A)
Identificação;
acondicionamento;
segregação;
armazenamento temporário; transporte interno;
tratamento; armazenamento externo; coleta e
transporte externos; disposição final.
(B)
Identificação;
segregação;
acondicionamento;
tratamento; armazenamento temporário; transporte
interno; disposição final; armazenamento externo;
coleta e transporte externos.
(C)
Segregação;
identificação;
acondicionamento;
tratamento; armazenamento temporário; transporte
interno; coleta e transporte externos; armazenamento
externo; disposição final.
(D)
Segregação;
acondicionamento;
identificação;
transporte interno; armazenamento temporário;
tratamento; armazenamento externo; coleta e
transporte externos; disposição final.

ANDRADAS-MG

Federal e Regionais de Enfermagem, jornais de
grande circulação e comunicação aos órgãos
empregadores.
29.
De acordo com a Resolução COFEN - 358/2009,
que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de
Enfermagem e a implementação do Processo de
Enfermagem em ambientes públicos ou privados, em que
ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, é incorreto
afirmar:
(A)
O Processo de Enfermagem não necessita estar
baseado num suporte teórico que oriente a coleta de
dados, o estabelecimento de diagnósticos de
enfermagem e o planejamento das ações ou
intervenções de enfermagem.
(B)
O Processo de Enfermagem é um instrumento
metodológico que orienta o cuidado profissional de
Enfermagem e a documentação da prática
profissional.
(C)
A operacionalização e documentação do Processo de
Enfermagem evidencia a contribuição da Enfermagem
na atenção à saúde da população, aumentando a
visibilidade e o reconhecimento profissional.
(D)
O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de
modo deliberado e sistemático, em todos os
ambientes em que ocorre o cuidado profissional de
Enfermagem.
30.
Os valores de gasometria arterial fornecem as
informações sobre o equilíbrio acidobásico e a oxigenação
do sangue. Os intervalos de valores normais, para pH e
PaO2 são, respectivamente:
(A)
7,00 a 8,00 e 80 a 100 mmHg.
(B)
7,35 a 8,45 e 95% a 100%.
(C)
7,35 a 7,45 e 80 a 100 mmHg.
(D)
7,35 a 7,45 e 95% a 100%.

28.
As penalidades a serem impostas pelos Conselhos
Federal e Regionais de Enfermagem, conforme o que
determina o art. 18 da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973,
são os seguintes: Advertência Verbal; Multa; Censura;
Suspensão do Exercício Profissional; Cassação do Direito
ao Exercício Profissional. A Censura consiste em:
(A)
Admoestação ao infrator, de forma reservada, que
será registrada no prontuário do mesmo, na presença
de duas testemunhas.
(B)
Obrigatoriedade de pagamento de um a 10 vezes o
valor da anuidade da categoria profissional à qual
pertence o infrator.
(C)
Repreensão divulgada nas publicações oficiais dos
Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e em
jornais de grande circulação.
(D)
Proibição do exercício profissional da enfermagem por
um período não superior a vinte e nove dias e
divulgação nas publicações oficiais dos Conselhos
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