
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ/RS 
EDITAL Nº 01/2015 - CONCURSO PÚBLICO 
                                                                                                                                             VESPERTINO 13/09/2015 
PROVA OBJETIVA – OPÇÃO 2                                                                              NÍVEL SUPERIOR  
 
CARGO: ENFERMEIRO GERAL 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno 
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita 
depois de iniciada a prova.    
 
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão. 
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica azul (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com 
corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
6. Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas. 
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas), incluído o tempo para a realização da Prova 
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início, sem 
levar o caderno de provas. 
 
10. O candidato poderá levar o caderno de provas, assim como anotação contendo transcrição do seu cartão-
resposta, somente 1h30min (uma hora e trinta) após o início da realização das provas.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando em ata que este foi devidamente lacrado. 
 
13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 
prédio. 
 
14. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o texto a seguir e, depois, responda às questões apresentadas. 
 
 O brasileiro é um pecador incontrolável. Famoso pelo “jeitinho” com que lida com temas delicados, pelo já 
crônico desrespeito às instituições e tido como “corpo mole”, ele comete diariamente “pecados” que já se tornaram 
folclore [...]. 
 Uma espécie de síntese de todos os “pecados”, o jeitinho brasileiro presta-se à interpretação em vários 
níveis. Apesar de veementemente repudiado pela publicitária Christina Carvalho Pinto, vice-presidente nacional de 
criação da Norton Publicidade, encarregada de criar anúncio para o tema, o jeitinho é interpretado de forma mais 
branda por antropólogos e sociólogos, que, apesar de se dizerem contra essa forma de interferência, não são tão 
rígidos ao condená-la. 
 “Sou a favor da luta pela cidadania sem jeitinhos, mas em algumas questões esse jeitinho ameniza uma 
situação difícil”, afirma o antropólogo Edward MacRae. Opinião que certamente contraria o que pensa Christina 
Carvalho Pinto: “Por trás do jeitinho está insinuado todo o processo de corrupção que assola o país”. 

(Folha de São Paulo, 3 jul.1988.) 
 

01. No texto, há duas opiniões citadas de forma explícita a respeito do “jeitinho” brasileiro. Escolha a 
alternativa cuja afirmativa esteja correta quanto ao conteúdo dessas opiniões. 
a) Edward MacRae é totalmente contra o “jeitinho”, já Christina Carvalho Pinto é parcialmente a favor. 
b) Christina Carvalho Pinto é radicalmente contra o “jeitinho”, ao passo que Edward MacRae faz concessões. 
c) Em ambas as opiniões, há argumento favorável ao “jeitinho”. 
d) Tanto Edward MacRae como Christina Carvalho Pinto são totalmente contrários ao “jeitinho” em quaisquer 
situações. 
 
02. Escolha a alternativa em que a palavra retirada do texto precede sua respectiva e correta justificativa 
de acentuação gráfica. 
a) “é” – oxítona terminada em e. 
b) “incontrolável” – paroxítona terminada em ditongo. 
c) “já” – oxítona terminada em a. 
d) “crônico” – todas as proparoxítonas são acentuadas. 
 
03. Escolha a alternativa que apresenta a justificativa correta das duas ocorrências, no texto, de emprego 
do sinal indicativo de crase. 
a) Há crase sempre que o termo regente exigir a preposição a e o termo regido admitir o artigo a(s). 
b) Há crase diante de nomes de lugar se o termo regente exigir a preposição a e o termo regido admitir a 
anteposição do artigo a(s). 
c) O a inicial das expressões adverbiais, prepositivas e conjuntivas formadas por palavras femininas deve receber 
o acento grave. 
d) Pode ou não ocorrer crase diante de pronomes possessivos femininos. 
 
04. Considerando as palavras mencionadas em cada alternativa, escolha aquela em que não há 
correspondência entre o número de fonemas e o de letras. 
a) “brasileiro”; “sociólogos”. 
b) “pecador”; “crônico”. 
c) “incontrolável”; “interpretação”. 
d) “Famoso”; “comete”. 
 
05. Escolha a alternativa que apresenta, de forma coerente com o texto, o significado da expressão “corpo 
mole”, que se origina da expressão dicionarizada fazer corpo mole. 
a) Pessoa que foge ou tenta fugir, mais ou menos manhosamente, ao atendimento de um pedido ou ao 
cumprimento de obrigação. 
b) Pessoa que entra em um negócio, no gozo de uma vantagem qualquer, sem despender dinheiro. 
c) Pessoa que está imune de perigos como tiro, facada, etc., graças a amuletos e mandingas. 
d) Pessoa que se livra de trabalhos ou complicações. 
 
06. A pontuação é de grande importância no processo de construção de sentidos no texto. Escolha a 
alternativa abaixo em que todos os sinais de pontuação mencionados são apenas aqueles empregados no 
texto. 
a) Vírgula, ponto de exclamação, aspas, ponto-final, travessão. 
b) Vírgula, travessão, ponto-final, dois-pontos, colchetes. 
c) Travessão, ponto-final, ponto-e-vírgula, dois-pontos, parênteses. 
d) Vírgula, ponto-final, dois-pontos, aspas, colchetes. 
 
07. Assinale a alternativa em que todas as palavras sublinhadas pertencem à classe gramatical 
mencionada. 
a) “O brasileiro é um pecador incontrolável.” (Artigo). 
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b) “Famoso pelo “jeitinho” com que lida com temas delicados, pelo já crônico desrespeito às instituições e tido 
como “corpo mole”, ele comete diariamente “pecados” que já se tornaram folclore [...].” (Adjetivo). 
c) “Uma espécie de síntese de todos os “pecados”, o jeitinho brasileiro presta-se à interpretação em vários níveis.” 
(Advérbio). 
d) “Apesar de veementemente repudiado pela publicitária Christina Carvalho Pinto, vice-presidente nacional de 
criação da Norton Publicidade, encarregada de criar anúncio para o tema, o jeitinho é interpretado de forma mais 
branda por antropólogos e sociólogos, que, apesar de se dizerem contra essa forma de interferência, não são tão 
rígidos ao condená-la.” (Conjunção). 
 
08. Além do grau normal, o substantivo pode apresentar-se no grau aumentativo e no grau diminutivo. No 
texto, temos a ocorrência de um substantivo empregado no diminutivo, a palavra “jeitinho”. Analise as 
afirmações abaixo e escolha a correta. 
a) A indicação do grau do substantivo foi feita analiticamente. 
b) No texto, o diminutivo não dá a ideia de diminuição, é, portanto, um diminutivo formal. 
c) Nesse caso, o sufixo -inho foi empregado com valor pejorativo. 
d) Nesse caso, o sufixo -inho foi empregado com valor afetivo. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO  
09. Quatro irmãos, Diogo, Cleber, Bruno e André, estão jogando figurinhas. São 20 figurinhas diferentes. 
Cada figurinha possui uma cor entre as cores laranja, lilás, rosa e roxo, e um número, de 1 a 5. Cada irmão 
retirou cinco figurinhas, de modo que todas as figurinhas foram distribuídas entre eles. Diogo afirmou ter 
quatro figurinhas com o mesmo número; Cleber afirmou ter as cinco figurinhas roxas; Bruno afirmou ter 
as cinco figurinhas que começam com a letra “r” e André afirmou ter duas figurinhas de um número e três 
figurinhas de outro número. Sabe-se que apenas um dos irmãos está mentindo. Quem fez a afirmação 
falsa foi: 
a) André 
b) Bruno 
c) Cleber 
d) Diego 
 

10. Considere a sucessão An definida por . É correto afirmar que a soma dos quatro 

primeiros termos dessa sucessão é igual a: 
a) 1 
b) 2 
c) 9 
d) 20 
 
11. Se Ana é alta, então Bia não é paulista. Ou Bia é paulista ou Clara é mineira. Se Dani não é rica, então 
Ana é alta. Ora, nem Clara é mineira nem Edna é professora. Logo: 
a) Dani é rica e Bia é paulista. 
b) Clara é mineira ou Ana é rica. 
c) Ana é alta e Dani é rica. 
d) Se Bia é paulista, Ana é alta. 
 
12. Hudson possui 132 pacotes de figurinhas. Em cada pacote há no mínimo 36 e no máximo 48 figurinhas. 
O número de pacotes com o mesmo número de figurinhas é, pelo menos, igual a: 
a) 8 
b) 9 
c) 10 
d) 11 
 
13. Num grupo de 120 estudantes, sabe-se que 60% deles gostam de Geografia, que 5/8 gostam de 
História, e que a vigésima parte deles não gosta de Geografia nem de História. Assinale a alternativa 
correta: 
a) 31 estudantes gostam de Geografia e História. 
b) 37 estudantes gostam de Geografia e História. 
c) 47 estudantes gostam apenas de Geografia. 
d) 50 estudantes gostam apenas de História. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
14. Em conformidade com o disposto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de 
Giruá/RS, atribua V (verdadeiro) o u F (falso) aos seguintes itens e assinale a alternativa correta.   
( ) A nomeação em caráter efetivo obedecerá à ordem de classificação dos candidatos no concurso 
público, não sendo facultado ao nomeando optar por passar ao final da lista. 
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( ) A prestação de serviços extraordinários só poderá ocorrer por expressa determinação da autoridade 
competente, mediante solicitação fundamentada do chefe da repartição, ou de ofício. 
( ) Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado.  A recondução decorrerá 
de: falta de capacidade e eficiência no exercício de outro cargo de provimento efetivo e reintegração do 
anterior ocupante. 
( ) O exercício de atividade em condições de insalubridade, assegura ao servidor a percepção de um 
adicional respectivamente de trinta, vinte, ou dez por cento, segundo a classificação nos graus máximo, 
médio e mínimo. 
a) V, F, V, F. 
b) F, V, V, V. 
c) F, V, F, V. 
d) V, V, V, V. 
 
15. Através dos seus eixos, das suas ações e dos agentes envolvidos, o Plano Municipal para a Infância e 
a Adolescência do Município de Giruá-RS estabelece estratégias para a prevenção, orientação e prestação 
de serviços qualificados ao público alvo aqui referenciado e representa um importante instrumento para a 
mobilização municipal e suas diretrizes certamente se transformarão em ações concretas e articuladas de 
responsabilidade do poder público e dos diversos atores sociais, que assumem de forma renovada o 
compromisso pela promoção, proteção e defesa do direito de crianças e adolescentes.  
Qual das alternativas não é considerada uma ação do referido Plano?   
a) Formulação de diretrizes e parâmetros para estruturação de redes integradas de atendimento de crianças e 
adolescentes egressos do sistema socioeducativo e do acolhimento institucional. 
b) Fomento à implementação de práticas por órgão governamentais e não-governamentais no campo da 
promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, na comunidade local. 
c) Criação de um Fórum Permanente para divulgação de práticas inovadoras para a promoção, proteção e defesa 
dos direitos humanos de crianças e adolescentes. 
d) Fomento de parcerias técnico-financeiras nos âmbitos Federal e Estadual, com garantia de medidas de 
prevenção e atendimento a crianças e adolescentes em situação de alcoolismo e drogadição. 
 
16. À luz da Lei Municipal nº 4.180, de 30 de dezembro de 2009, que altera e consolida a legislação 
municipal que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Giruá/RS, analise o 
texto a seguir e assinale a alternativa que faz a afirmação verdadeira. 
I - Permanece filiado ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Giruá/RS, na qualidade de 
segurado, o servidor titular de cargo efetivo que estiver: cedido a órgão ou entidade da administração 
direta e indireta de outro ente federativo, com ou sem ônus para o Município; quando afastado ou 
licenciado; durante o afastamento do cargo efetivo para o exercício de mandato eletivo; e durante o 
afastamento do país por cessão ou licenciamento com remuneração. 
II - À segurada que adotar, ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, é devido salário-
maternidade pelos seguintes períodos: 120 dias, se a criança tiver até 1ano de idade; 90 dias, se a criança 
tiver de 1 a 7 anos de idade. 
III - A pensão por morte será devida aos dependentes a contar: do dia do óbito; da data da decisão judicial, 
no caso de declaração de ausência; ou da data da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo 
de acidente, desastre ou catástrofe, mediante prova idônea. 
IV - O auxílio-reclusão consistirá numa importância mensal, concedida ao segurado recolhido à prisão que 
tenha remuneração igual ou inferior a dois salários mínimos, desde que não perceba nenhuma outra 
remuneração. 
a) É correto o que se afirma apenas nos itens I, II e III. 
b) É correto o que se afirma apenas nos itens I e III. 
c) É correto o que se afirma apenas nos itens II e IV. 
d) É correto o que se afirma apenas nos itens I, II, III e IV. 
 
17. O Plano Diretor, consubstanciado nas políticas, nas diretrizes e nos instrumentos da Lei Municipal 
n°4.951/2013, tem por objetivo realizar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade, garantir o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos habitantes mediante, dentre 
outros: 
1. A promoção da distribuição justa e equilibrada da infraestrutura e dos serviços públicos, repartindo as 
vantagens e ônus decorrentes da urbanização; 
2. A promoção de políticas setoriais, compatibilizando o desenvolvimento urbano com a proteção do meio 
ambiente, através de sua utilização racional, voltada à conservação e recuperação do patrimônio natural, 
em benefício das atuais e futuras gerações; 
3. O fomento à saúde, educação, cultura, turismo, esporte e lazer; 
4. O estímulo ao desenvolvimento industrial, sem prejuízo de políticas específicas de incentivo à 
agricultura tradicional do Município. 
É correto afirmar que são verdadeiros os itens: 
a) 1 e 3, somente.  
b) 1, 2, 3 e 4. 
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c) 2, 3 e 4, somente. 
d) 1, 2 e 3, somente.  
 
18. À luz da Lei Municipal nº 6.020, de 29 de julho de 2014, que unifica a Legislação que dispõe sobre os 
Planos de Cargos do Município de Giruá/RS, atribua C(certo) ou E(errado) às assertivas e aponte a 
alternativa que apresenta relação correta.   
( ) Os cargos serão distribuídos por classes de acordo com a natureza de cada um. Classe é o 
agrupamento de cargos da mesma natureza funcional, grau de responsabilidade, nível de dificuldade, 
denominação e vencimento, distribuídas nos diversos serviços, observadas as características próprias de 
cada nível. 
( ) Entende-se por especificações de classe a descriminação dos cargos classificados, a base de deveres e 
responsabilidades contendo o nome da classe, o serviço, o nível, o código, a síntese dos deveres, 
exemplos de atribuições, condições de trabalho, requisitos para provimento e recrutamento, nos termos 
da Lei Municipal nº 6.020/2014. 
( ) A Lei que criar cargos será sempre precedida de justificativa de sua necessidade, e determinará a forma 
de nomeação de seus ocupantes, se em caráter efetivo ou em comissão, bem como estabelecerá para seu 
provimento os requisitos mínimos de escolaridade e aptidão profissional. 
( ) Aos servidores de outras entidades de direito público, postos à disposição do município, com os 
respectivos vencimentos e que vierem a ocupar as funções de direção, chefia ou assessoramento, haverá 
o equivalente a função gratificada correspondente à atividade desenvolvida, conforme o estipulado no 
plano de pagamento da Lei Municipal nº 6.020/2014. 
a) C, C, C, C. 
b) C, C, C, E. 
c) C, E, C, C. 
d) E, C, C, C. 
 
19. Leia o texto e, de acordo com a Lei Municipal nº 6.020, de 29 de julho de 2014, que unifica a Legislação 
que dispõe sobre os Planos de Cargos do Município de Giruá/RS, relacione a Coluna X com a Coluna Y e 
marque a alternativa que apresenta a relação correta. 
A sistemática do Quadro Permanente de Cargos se processa em decorrência de quatro níveis, fixados 
segundo os graus de dificuldades e complexidade dos serviços do Município: 
 
Coluna X  
(1) Nível Superior  
(2) Nível Médio II 
(3) Nível Médio I 
(4) Nível Simples 
 
Coluna Y 
( ) Serviços de rotina, de pouca complexidade, instrução, correspondente ao Ensino Fundamental 
Incompleto, sem experiência ou habilitação especial. 
( ) Trabalho geralmente de exigência de complexidade média, instrução correspondente ao Ensino 
Fundamental Completo, ou formação equivalente. 
( ) Funções administrativas ou técnicas de certa complexidade, exigência de nível de instrução 
correspondente ao Ensino Médio ou formação equivalente, adicionado, quando for o caso, por 
especialização. 
( ) Funções técnicas cujo exercício dependem de Certificado de Curso de Nível Superior, com habilitação 
profissional legal para exercer o cargo. 
a) 3, 1, 4, 2. 
b) 4, 3, 2, 1. 
c) 4, 2, 3, 1. 
d) 1, 2, 3, 4. 
 
20. À luz da Lei Orgânica do Município de Giruá/RS, atribua V(verdadeiro) ou F(falso) aos itens a seguir e 
marque a alternativa que faz a correspondência correta.  
( ) Em caso de impedimento do Prefeito ou do Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, o 
Presidente da Câmara Municipal assume a Chefia do Executivo. 
( ) Importam em crime de responsabilidade os atos do Prefeito ou do Vice-Prefeito que atentem contra as 
Constituições Federal e Estadual e, especialmente: o livre exercício dos poderes constituídos; o exercício 
dos direitos individuais, políticos e sociais; a probidade na administração; a lei orçamentária; o 
cumprimento das leis e das decisões judiciais.  
( ) Os secretários do município, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito, são escolhidos dentre 
brasileiros, maiores de dezoito anos, no gozo dos direitos políticos e estão sujeitos, desde a posse, às 
mesmas incompatibilidades e proibições estabelecidas para os Vereadores, no que couber. 
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( ) Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na 
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, 
corresponderão à totalidade da remuneração. 
a) V, V, V, V. 
b) F, V, V, F. 
c) V, F, V, V. 
d) V, V, F, V. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
21. A Portaria nº 2488, de 21 de outubro de 2011, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 
organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS), aprovando: 
a) A Política Nacional de Humanização 
b) A Política Nacional de Atenção Básica 
c) O Programa Nacional de Humanização 
d) O Programa Mais Médicos  
 
22. Analise as seguintes afirmativas sobre o NASF e responda o que se pede: 
I - Núcleos de Apoio à Saúde da Família tem como objetivo: ampliar a abrangência e o escopo das ações 
da atenção básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família 
na rede de serviços e o processo de territorialização e regionalização a partir da atenção básica. 
II - Os NASF constituídos por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento 
devem atuar em parceria com os profissionais das Equipes Saúde da Família - ESF, compartilhando as 
práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade das ESF, atuando diretamente no apoio às equipes 
e na unidade na qual o NASF está cadastrado. 
III - O NASF 1 deverá ser composto por, no mínimo cinco profissionais de nível superior. 
IV - A composição de cada um dos NASF será definida pelos gestores municipais, seguindo os critérios de 
prioridade identificados a partir das necessidades locais e da disponibilidade de profissionais de cada 
uma das diferentes ocupações. 
Está(ão) correta(s): 
a) Somente a afirmativa III. 
b) Somente as afirmativas II, III e IV. 
c) Somente as afirmativas I e III. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV. 
 
23. Atualmente, o ambiente em serviços de saúde tem sido foco de especial atenção para a minimização 
da disseminação de microrganismos, pois pode atuar como fonte de recuperação de patógenos 
potencialmente causadores de infecções relacionadas à assistência à saúde, como os microrganismos 
multirresistentes. Sendo assim, são fatores que favorecem a contaminação, exceto: 
a) Mãos dos profissionais de saúde em contato com as superfícies.  
b) Remover rapidamente matéria orgânica das superfícies.  
c) Condições precárias de revestimentos. 
d) Manutenção de superfícies úmidas ou molhadas.  
 
Leia o texto seguinte e, com base na Política Nacional de Atenção Básica, responda às próximas três 
questões. 
 
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada por conjunto de atores 
envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), 
como movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores das três esferas de governo. No Brasil, a 
Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, ocorrendo no 
local mais próximo da vida das pessoas. Ela deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta 
de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde.  
 
24. As atribuições dos profissionais das equipes de Atenção Básica devem seguir as referidas disposições 
legais que regulamentam o exercício de cada uma das profissões. Sendo assim, assinale a alternativa que 
corresponde a uma atribuição comum a todos os profissionais das equipes de Atenção Básica. 
a) Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor 
municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde, considerando as 
características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as 
situações a serem acompanhadas no planejamento local. 
b) Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, 
no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.), em todas as fases do 
desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade.  
c) Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. 
d) Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade.  
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25. O enfermeiro da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde, além das atribuições de atenção à 
saúde e de gestão comuns a qualquer enfermeiro da atenção básica descritas nesta portaria, tem ainda a 
atribuição de:  
a) Planejar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS, comum aos enfermeiros da Estratégia Saúde 
da Família, e deve ainda facilitar a relação entre os profissionais da Unidade Básica de Saúde e os ACS, 
contribuindo para a organização da atenção à saúde, qualificação do acesso, acolhimento, vínculo, 
longitudinalidade do cuidado e orientação da atuação da equipe da UBS em função das prioridades definidas 
equanimemente conforme critérios de necessidade de saúde, vulnerabilidade, risco, entre outros.  
b) Implantar ou introduzir pela primeira vez os profissionais de saúde bucal numa equipe já implantada. 
c) Organizar o processo de trabalho, a combinação das jornadas de trabalho dos profissionais das equipes e os 
horários e dias de funcionamento das UBS de modo que garantam o maior acesso possível, o vínculo entre 
usuários e profissionais, a continuidade, coordenação e longitudinalidade do cuidado.  
d) Ter responsabilidade sanitária por um território de referência.  
 
26. Enquanto especificidades da estratégia de agentes comunitários de saúde exige um enfermeiro para 
até, no máximo, _____ agentes comunitários de saúde e, no mínimo ____, constituindo, assim, uma equipe 
de agentes comunitários de saúde.  
Assinale a alternativa que completa, respectivamente, as lacunas: 
a) 12 e 8. 
b) 10 e 6 
c) 12 e 4. 
d) 10 e 3. 
 
Com base na última atualização do Calendário Nacional de Vacinação, que ocorreu em 27 de Junho de 
2014, responda às próximas três questões. 
 
27. No calendário infantil, consta a vacina pentavalente, que é administrada quando a criança completa 2, 4 
e 6 meses de idades, e, posteriormente, mais 2 reforços com DTP aos 15 meses e 4 anos de idade. Essa 
vacina imuniza contra quais doenças?  
a) Difteria, tétano, coqueluche, Haemophilus influenza tipo b e hepatite B. 
b) Difteria, tétano, coqueluche, Haemophilus influenza tipo b e hepatite A. 
c) Tuberculose, tétano, coqueluche, Haemophilus influenza tipo b e hepatite A. 
d) Tuberculose, tétano, coqueluche, Haemophilus influenza tipo b e hepatite B. 
 
28. Nessa última atualização do calendário nacional de vacinação, apresenta-se uma vacina em introdução 
no calendário infantil, de dose única aos 12 meses. Essa vacina é: 
a) BCG 
b) Hepatite A 
c) Hepatite B 
d) Meningocócica C 
 
29. Qual a vacina apresentada no calendário que se inicia a dose aos 9 meses de idade e se apresenta no 
calendário do adolescente, adulto e idoso como dose a cada 10 anos? 
a) Pneumocócica 10V 
b) Meningocócica C 
c) Febre amarela 
d) Hepatite B 
 
Com base no texto seguinte, responda às próximas três questões. 
 
Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do SUS 
no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. A PNH estimula a 
comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários para construir processos coletivos de 
enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto que muitas vezes produzem atitudes e práticas 
desumanizadoras que inibem a autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu 
trabalho e dos usuários no cuidado de si. Vinculada à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da 
Saúde, a PNH conta com equipes regionais de apoiadores que se articulam às secretarias estaduais e 
municipais de saúde. A partir desta articulação se constroem, de forma compartilhada, planos de ação 
para promover e disseminar inovações nos modos de fazer saúde. A partir da análise dos problemas e 
dificuldades em cada serviço de saúde e tomando por referência experiências bem-sucedidas de 
humanização, a PNH tem sido experimentada em todo o país. Existe um SUS que dá certo, e dele partem 
as orientações da Política Nacional de Humanização, traduzidas em seu método, princípios, diretrizes e 
dispositivos.  
 
30. São Princípios da PNH, exceto: 
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a) Transversalidade 
b) Clínica ampliada e compartilhada 
c) Indissociabilidade entre atenção e gestão 
d) Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos coletivos. 
 
31. São Diretrizes da PNH, exceto: 
a) Acolhimento 
b) Gestão participativa e cogestão 
c) Clínica ampliada e compartilhada 
d) Transversalidade 
 
32. Sobre o que é gestão participativa e cogestão, é correto afirmar que: 
a) É uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do 
sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença. Permite o 
enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia.  
b) Cria espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no 
processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas. 
c) Reconhece o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. O acolhimento deve comparecer 
e sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/ populações. Como valor das práticas de saúde, o 
acolhimento é construído de forma coletiva, a partir da análise dos processos de trabalho e tem como objetivo a 
construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, trabalhador/equipes e 
usuário com sua rede socioafetiva.  
d) Expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto a ampliação das tarefas 
da gestão – que se transforma também em espaço de realização de análise dos contextos, da política em geral e 
da saúde em particular, em lugar de formulação e de pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo.  
 
33. A territorialização é a base do trabalho das equipes de Atenção Básica para a prática da vigilância em 
saúde, caracterizando-se por: 
a) Um conjunto de compromissos sanitários, traduzidos em objetivos de processos e resultados, derivados da 
análise da situação de saúde do país e das prioridades definidas pelos governos federal, estadual e municipal.  
b) Contribuição para o fortalecimento da gestão compartilhada e solidária do SUS. 
c) Um conjunto de ações, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.  
d) Avanço na regionalização e descentralização do SUS, respeitando-se as especificidades regionais.  
 
34. São as ações de vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, devendo-
se constituir em espaço de articulação de conhecimentos e técnicas. O conceito de vigilância em saúde 
inclui as seguintes alternativas, exceto: 
a) Vigilância e o controle das doenças transmissíveis. 
b) Vigilância das doenças e agravos não-transmissíveis.  
c) Vigilância da previdência social. 
d) Vigilância da saúde do trabalhador. 
 
35. Analise a figura seguinte e responda o que se pede: 

Essa figura representa: 
a) Cadeia de sobrevivência de ACE adulto. 
b) Cadeia de suporte avançado de emergência traumática. 
c) Cadeia de prestação de primeiros socorros. 
d) Cadeia de sobrevida de ACE pediátrico. 
 
36. O quadro contido nas diretrizes da AHA de 2010 resume os principais componentes de suporte básico 
de vida para adultos, crianças e bebês. Sendo assim, assinale a alternativa que condiz com a profundidade 
da compressão torácica nos adultos, crianças e bebês, respectivamente: 
a) No mínimo, 2 polegadas; cerca de 2 polegadas; cerca de 1 ½ polegaga. 
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b) No mínimo, 1 ½  polegada; cerca de 1 ½ polegada; cerca de 2 polegadas. 
c) No mínimo, 4 centímetros; cerca de 5 centímetros; cerca de 4 centímetros. 
d) No mínimo, 5 centímetros, cerca de 5 centímetros; cerca de 3,5 centímetros. 
 
37. A relação compressão-ventilação ideal permanece desconhecida quando se trata de neonatologia. A 
consideração de uma relação 15:2 (com dois socorristas) reconhece que os recém-nascidos com PCR de 
etiologia cardíaca podem se beneficiar de uma relação compressão-ventilação mais alta. 
Contudo, quando não há etiologia cardíaca para recém-nascidos, realiza-se a relação compressão-
ventilação, respectivamente, que é uma outra relação a ser usada que facilita a administração do volume-
minuto adequado. Qual é essa relação? 
a) 1:1 
b) 2:1 
c) 3:1 
d) 4:1 
 
Analise o caso e a figura seguintes e responda às próximas três questões. 
 
R.L.S., sexo masc., 25 anos, foi admitido no PS da Santa Casa, vítima de TCE, decorrente de colisão carro 
x bicicleta, sendo a vítima o ciclista, trazido pela USA – SAMU. Relatado pelo enfermeiro da viatura que a 
vítima encontrava-se no local do acidente consciente, porém desorientada, com abertura ocular 
espontânea e obedecendo a comandos. Durante o transporte, só abria os olhos ao estímulo doloroso, 
apresentava sons incompreensíveis e decorticava. Agora, na sala de emergência, a vítima se encontra sem 
nenhuma resposta. As pupilas, na abordagem inicial, encontravam-se conforme figura a seguir. 
 
38. As pupilas avaliadas no momento da abordagem inicial apresentam-
se conforme a figura mencionada pelo caso. Classificam-se essas 
pupilas como: 
a) Isocóricas, D>E. 
b) Isocóricas, E>D. 
c) Anisocóricas, D>E. 
d) Anisocóricas, E>D. 
 
39. A somatória e o total, respectivamente das avaliações: pupilar, verbal e motora, da Escala de Coma de 
Glasgow dessa vítima, durante o seu transporte para o hospital, é: 
a) 4 + 1 + 4 = 9. 
b) 2 + 2 + 2 = 6. 
c) 3 + 3 + 3 = 9. 
d) 2 + 1 + 3 = 6. 
 
40. Os scores 6 e 9, na Escala de Coma de Glasgow, respectivamente, classificam o TCE como: 
a) Leve e moderado 
b) Moderado e Leve 
c) Moderado e Grave 
d) Grave e moderado 
 
RASCUNHO 
 




