Prefeitura Municipal de São José
Secretaria Municipal da Administração
Concurso Público • Edital 002/2014/GAB
http://2014saojose.fepese.org.br

Caderno
de Prova

maio

18

18 de maio
das 14 às 17 h
3 h de duração*
40 questões

2S02 Enfermeiro da Família
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Nacional

10 questões

(15 questões)
1. Sobre o texto é correto afirmar:
1. As estrelas correrão atrás de um forasteiro que
lhes foge do brilho e calor.
2. Coisas inanimadas, como os ramos e o céu,
falam com Juca.
3. Aquele céu que Juca deixaria foi chamado
forasteiro porque era diferente dos outros que
conheceria.
4. As palavras “floresta, ramos, arco, bodoque,
estrelas, céu”, dentre outras, contextualizam o
texto na natureza, exaltando-a.
5. A expressão “era um brado” pode ser entendida como um clamor da natureza para que
Juca permanecesse ali.

Leia o texto. Ele é um poema e cada linha é chamada
verso.
A voz das coisas
E Juca ouviu a voz das coisas. Era um brado:
“Queres nos deixar, filho desnaturado?”
(…)
Juca olhou a floresta: os ramos, nos espaços,
pareciam querer apertá-lo entre os braços:
“Filho da mata, vem! Não fomos nós, ó Juca,
o arco do teu bodoque, as grades da arapuca,
o varejão do barco e essa lenha sequinha
que de noite estalou no fogo da cozinha?
Depois, homem já feito, a tua mão ansiada
não fez, de um galho tosco , um cabo para a enxada?”
“Não vás” – lhe disse o azul – “Os meus astros ideais
Num forasteiro céu tu nunca os verás mais.
Hostis, ao teu olhar, estrelas ignoradas
hão de lampejar como pontas de espadas.
Suas irmãs daqui, em vão, ansiosas, logo
irão te procurar com seus olhos de fogo…
calcula, agora, a dor destas pobres estrelas
correndo atrás de quem anda fugindo delas…”
Metotti Del Picchia. Juca Mulato.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Queres nos deixar, filho desnaturado? (a
expressão sublinhada é um vocativo)
b. ( ) Num forasteiro céu tu nunca os verás mais.
(a palavra sublinhada é um artigo e retoma
o termo “meus astros ideais” no verso 11 do
poema)
c. ( ) Correndo atrás de quem anda fugindo delas.
(a palavra sublinhada é um objeto direto)
d. ( ) O varejão do barco e essa lenha sequinha. (a
palavra sublinhada é um adjunto adverbial)
e. ( ) Em “pareciam querer apertá-lo” há o uso de
uma próclise na colocação pronominal.
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3. Sobre pontuação, analise as afirmativas abaixo.
1. A vírgula nos versos 2 e 5 do texto foram usadas pelo mesmo motivo.
2. As vírgulas usadas nos versos 3, 13 e 17 do
texto justificam-se para isolar adjunto adverbial deslocado.
3. As aspas no texto foram usadas para marcar a
fala dos personagens e poderiam ser trocadas
por travessão em outro tipo de texto.
4. Em “Filho da mata, vem!”, a vírgula é optativa.
5. Os dois pontos no verso 4 foram usados para
substituir uma vírgula.
Estão corretas apenas:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.

4. Observando os termos sublinhados na coluna 2,
relacione corretamente as colunas 1 e 2 abaixo:
Coluna 1
1. adjunto adverbial
2. agente da passiva
3. complemento nominal
Coluna 2
(
(
(
(

)
)
)
)

Fiquei ouvindo por longo tempo.
As colheitas foram levadas pela chuva.
Fala-se bastante de fiscalização.
Os ecologistas protestaram contra a queima
da floresta.
( ) Agiu contrariamente ao pensamento.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1–1–3–2–2
1–2–1–3–2
1–2–1–3–3
1–2–2–3–3
2–1–2–3–3
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5. Analise a frase abaixo:
“Deves informar     engenheiros     a fiscalização, marcada para o próximo sábado,     partir das
8h, verificará também     obediência     nova
lei ambiental.”
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

aos ; que ; à ; à ; à
aos ; que ; a ; a ; à
aos ; de que ; a ; à ; a
os ; de que ; à ; a ; a
os ; que ; à ; a ; à

6. Assinale a alternativa que apresenta correta classificação do vício de linguagem presente na oração.
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

Mandem-se já a encomenda. (ambiguidade)
Ele teve uma surpresa inesperada. (cacófato)
O rapaz viu o incêndio do prédio. (pleonasmo)
Vossa Mercê me permite uma observação?
(eco)
e. ( X ) Fazem dois anos que viajamos a aquela
cidade. (solecismo)

7. Assinale a frase cuja concordância verbal está correta.
a. (
b. (

) Foste vós que aceitaste o desafio.
) Hão de haver outras oportunidades, não as
perca.
c. ( X ) Bateu seis horas o relógio central daquela
praça.
d. ( ) Dois Riachos situam-se em uma cidade
catarinense.
e. ( ) Os Estados Unidos fez parceria com outros
países.
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8. Nas frases abaixo, substitua o objeto direto ou indireto (sublinhado) pelo pronome correspondente:
1.
2.
3.
4.
5.

O diretor pretende falar com você.
Fizeste os trabalhos durante a tarde?
Informaremos as autoridades no tempo certo.
Põe as cartas sobre a mesa.
Sempre aspirei ao cargo de supervisor.

Assinale a alternativa que apresenta a correta sequência, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

vos ; los ; as ; as ; lhe
vos ; os ; las ; as ; a ele
lhe ; los ; las ; nas ; a ele
lhe ; os ; las ; nas ; a ele
lhe ; os ; as ; nas ; a ele

9. Sobre a redação de um ofício, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta.
a. ( ) O vocativo de um ofício enviado a uma autoridade, cujo tratamento é Vossa Senhoria, é:
Digníssimo Senhor.
b. ( ) A frase: “Solicito vosso parecer o mais breve
possível” está corretamente redigida para
compor a redação de um ofício.
c. ( X ) A linguagem deve ser formal sem ser rebuscada, pois as comunicações que partem de
órgãos públicos devem ser compreendidas
por todo e qualquer cidadão brasileiro.
d. ( ) Vossa Senhoria e Vossa Excelência são tratamentos indicados para ofícios enviados a
qualquer tipo de autoridade.
e. ( ) “Atenciosamente” é o tratamento indicado
para ofícios, pois são documentos que circulam entre autoridades de alta hierarquia nos
poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

10. Se na expressão “acesso à medicina preventiva”
a expressão “medicina preventiva” fosse pluralizada,
assinale a alternativa que corresponderia à correta
escrita dessa expressão.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Acesso à medicinas preventivas
Acesso a medicinas preventivas
Acessos à medicinas preventivas
Acesso as medicinas preventivas
Acesso para às medicinas preventivas

Noções de Informática

5 questões

11. Assinale a alternativa que descreve corretamente
o recurso Bloqueio de Rastreamento, que pode ser acionado a partir da Guia ‘Revisão’ do software MS Word
2013 em português.
a. ( X ) Visa impedir que outros autores desativem o
controle de alterações do documento.
b. ( ) Visa impedir que outros autores editem o
documento.
c. ( ) Visa impedir que outros autores editem e/ou
imprimam o documento.
d. ( ) Visa desativar as informações sobre origem do
documento, como data e autor, para impedir
que o documento possa ser rasteado.
e. ( ) Visa desativar as informações de localização
do documento, de forma a impedir que cópias
do documento em diversos computadores
possam ser rastreadas.

12. São todas formas válidas de restrições de edição
do MS Word 2013 em português:
1. Sem alteração (somente leitura)
2. Comentários
3. Alterações controladas
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Página 5

Secretaria Municipal da Administração

13. Assinale a alternativa que descreve corretamente
o suplemento PowerPivot do MS Excel 2010.
a. ( ) Não há um suplemento denominado
PowerPivot no MS Excel 2010.
b. ( X ) Possui recursos que permitem executar uma
análise avançada de dados, agregando funções de Business Intelligence (BI).
c. ( ) É a interface de integração do MS Excel com o
MS Powerpoint e permite transformar as planilhas em apresentações.
d. ( ) É componente do MS Powerpoint e não do
MS Excel e permite incluir planilhas em apresentações com recursos multimídia.
e. ( ) É um recurso mais avançado que tem como
objetivo a transposição dos dados (pivot), o
que resulta em uma nova perspectiva de
análise.

14. São todas formas válidas de proteção de documento disponibilizados pelo software MS Word
2013 em português através do recurso Arquivo 
Informações  Proteger documento.
1. Marcar o documento como final e torná-lo
somente leitura.
2. Adicionar uma assinatura digital ao documento para garantir sua integridade.
3. Aplicar uma criptografia com senha ao documento para protegê-lo.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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15. São todas funções de texto do MS Excel 2013 em
português:
1.
2.
3.
4.

Concatenar
Esquerda
Exato
Valor

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
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Conhecimentos Específicos
16. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação ao desbridamento de
feridas.
( ) O desbridamento é necessário para prevenção de infecção e promoção da cura das
feridas.
( ) O desbridamento autolítico deve ser realizado
por médicos cirurgiões, na tentativa de transformar feridas crônicas em agudas.
( ) O desbridamento mecânico envolve curativos
úmidos a secos, sendo utilizado geralmente
em feridas com excesso de tecido necrótico e
secreção mínima.
( ) No desbridamento instrumental e cirúrgico o
ambiente é mantido úmido, estimulando as
enzimas autodigestivas do corpo.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–F–F
V–F–V–F
V–F–F–V
F–V–F–V
F–F–V–V

17. Analise o texto abaixo:

(25 questões)

18. As doenças diarreicas agudas podem ser causadas
por vários agentes etiológicos e se manifesta por:
a. (

b.

c.

d.

e.

) aumento do número de evacuações diárias,
com fezes pastosas ou de pouca consistência, podendo ser acompanhadas de vômitos,
febre e dor abdominal. Não há presença de
muco e sangue.
( ) aumento do número de evacuações diárias,
com fezes aquosas ou de pouca consistência,
podendo ser acompanhadas de vômitos e dor
abdominal. No entanto, não há presença de
febre.
( ) aumento do número de evacuações diárias,
com fezes pastosas, podendo ser acompanhadas de vômitos, febre e dor abdominal. Em
alguns casos há presença de muco e sangue.
( ) aumento do número de evacuações, com fezes
aquosas ou de pouca consistência, podendo
ser acompanhadas de febre e dor abdominal.
Não se observam episódios de vômitos.
( X ) aumento do número de evacuações diárias,
com fezes aquosas ou de pouca consistência, podendo ser acompanhadas de vômitos,
febre e dor abdominal. Em alguns casos há
presença de muco e sangue.

19. Analise o texto abaixo:

Em relação à tosse, podemos dizer que ela é classificada em aguda quando sua duração é de    semanas; subaguda de    a    e crônica, se superior
a    semanas de duração.

Em relação à vacina meningocócica conjugada C,
a via de administração é a            ,
e o esquema de aplicação deve ocorrer entre os
      meses de idade, em      doses,
com intervalo de 2 meses entre as doses.

Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.

Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

2•2•7•7
3•3•6•6
3•3•8•8
4•4•9•9
4 • 4 • 10 • 10

(X)
( )
( )
( )
( )

intramuscular • 2 e 12 • duas
subcutânea • 2 e 12 • três
intramuscular • 2 e 12 • três
intramuscular • 4 e 15 • duas
subcutânea • 4 e 15 • duas
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20. A hemoptise pode ser secundária à tuberculose
e qualquer das afecções que levam à bronquite, à
pneumonia e especialmente às bronquectasias. Por
esta razão, o enfermeiro deve saber distinguir entre a
verdadeira e a falsa hemoptise.

22. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação aos sintomas de doença
respiratória.
(

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.
a. ( ) Na falsa hemoptise a origem do sangue está
nos vasos da parede da traqueia, dos brônquios ou do tecido pulmonar.
b. ( ) Na falsa hemoptise o sangue habitualmente
tem aspecto vivo e rutilante, é espumoso e
está misturado a alguma quantidade de muco.
c. ( ) Na verdadeira hemoptise a origem do sangue
está nas vias aéreas superiores ou no trato
digestivo superior.
d. ( X ) Na verdadeira hemoptise a origem do sangue
está nos vasos da parede da traqueia, dos
brônquios ou do tecido pulmonar.
e. ( ) Na verdadeira hemoptise o sangue habitualmente tem aspecto escuro, denso e está misturado a alguma quantidade de secreção.

21. O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e
da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) funciona por
meio da indução de processos que buscam aumentar
a capacidade das gestões:
a. ( ) estaduais e federal, em conjunto com as equipes de saúde, no sentido de oferecer serviços
que assegurem maior acesso e qualidade à
população.
b. ( X ) municipais, estaduais e federal, em conjunto
com as equipes de saúde, no sentido de oferecer serviços que assegurem maior acesso e
qualidade à população.
c. ( ) municipais e estaduais, em conjunto com
as equipes de saúde, no sentido de oferecer
serviços que assegurem maior acesso e qualidade à população.
d. ( ) municipais e estaduais, em conjunto com a
gestão federal, no sentido de oferecer serviços
que assegurem maior acesso e qualidade à
população.
e. ( ) municipais, estaduais e federal, em conjunto
com os profissionais de enfermagem, no
sentido de oferecer serviços que assegurem
maior acesso e qualidade à população.
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(

(

(

) A tosse crônica exige a investigação dos
outros sinais e sintomas respiratórios, bem
como dos sintomas digestivos.
) A presença de escarro purulento ou mucopurulento e amarelado ou esverdeado está
geralmente relacionada a quadros infecciosos
agudos, subagudos e crônicos.
) Os sibilos são ruídos descontínuos, secundários a processos obstrutivos brônquicos,
intrínsecos como o carcinoma brônquico, ou
compressivos extrínsecos como as adenomegalias e tumores.
) A dor torácica se manifesta causando menor
expansibilidade do tórax no lado comprometido, e em adultos tem como causa mais
comum a nevralgia intercostal ou costocondrite.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–F–V
V–F–V–V
F–V–V–V
F–V–V–F
F–F–V–V

23. O Projeto Terapêutico Singular é um conjunto de
propostas de condutas terapêuticas articuladas, para
um sujeito:
a. (

b.

c.

d.

e.

) individual, resultado da discussão coletiva de
uma equipe interdisciplinar, com apoio matricial, se necessário.
( ) coletivo, resultado da discussão coletiva de
uma equipe interdisciplinar, com apoio matricial, se necessário.
( ) individual ou coletivo, resultado da discussão
coletiva de uma equipe interdisciplinar, sempre com apoio matricial.
( ) individual, resultado da discussão coletiva
de uma equipe interdisciplinar, sempre com
apoio matricial.
( X ) individual ou coletivo, resultado da discussão
coletiva de uma equipe interdisciplinar, com
apoio matricial, se necessário.
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24. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação aos Núcleos de Apoio à
Saúde da Família (NASF):
( ) O NASF se constitui porta de entrada do sistema para os usuários, atuando em parceria
com as equipes de Saúde da Família.
( ) O NASF deve atuar dentro de algumas diretrizes relativas à Atenção Primária em Saúde,
como: ação interdisciplinar e intersetorial,
educação permanente em saúde dos profissionais e da população, integralidade, participação social e humanização, entre outras.
( ) A organização dos processos de trabalho dos
NASFs, deve ser estruturada priorizando o
atendimento compartilhado e interdisciplinar,
com troca de saberes, capacitação e responsabilidades mútuas.
( ) O NASF deve ser constituído por uma equipe,
com profissionais de diferentes áreas de
conhecimento que atuam em conjunto com
os profissionais das equipe de Saúde da
Família, nos territórios sob responsabilidade
das equipes dos NASFs.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

V–V–F–F
V–F–V–F
V–F–F–V
F–V–V–F
F–F–V–V

26. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) de acordo com o que estabelece a
Portaria no 2.527, de 27 de outubro de 2011.
(

(

(

(

) O Serviço de Atenção Domiciliar deverá estar
cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde.
) Os municípios poderão ter Serviço de Atenção
Domiciliar desde que possuam população
igual ou superior a 40 mil habitantes.
) Cada Equipe Multidisciplinar de Atenção
Domiciliar deverá atender uma população
adstrita de 40 mil habitantes.
) Para admissão do usuário no Serviço de
Atenção Domiciliar, deverá haver concordância do usuário ou do familiar, com assinatura
de termo de consentimento livre e esclarecido.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–F–F
V–F–V–F
V–F–F–V
F–V–V–V
F–F–V–V

27. A monitorização da glicemia em pacientes com
Diabetes Mellitus (DM) deve ser realizada de acordo
com algumas recomendações.
Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.
a. (

25. A partir de 2014 uma nova vacina faz parte do
calendário vacinal, devendo ser utilizada em meninas.
É a vacina contra o HPV, que protege contra:
a. ( ) um tipo de verruga genital e
um tipo de câncer de colo de útero.
b. ( ) um tipo de verruga genital e
dois tipos de câncer de colo de útero.
c. ( ) dois tipos de verrugas genitais e
um tipo de câncer de colo de útero.
d. ( X ) dois tipos de verrugas genitais e
dois tipos de câncer de colo de útero.
e. ( ) dois tipos de verrugas genitais e
três tipos de câncer de colo de útero.

b.

c.

d.

e.

) Em pessoas com DM tipo 2 em uso de
antidiabéticos orais, a monitorização da glicemia capilar é recomendada rotineiramente.
( ) Monitorização da glicemia capilar três ou mais
vezes ao dia somente em pessoas com DM
tipo 1, em uso de insulina em doses múltiplas.
( X ) Monitorização da glicemia capilar três ou
mais vezes ao dia a todas as pessoas com DM
tipo 1 ou tipo 2, em uso de insulina em doses
múltiplas.
( ) Monitorização da glicemia capilar três ou mais
vezes ao dia somente em pessoas com DM
tipo 2, em uso de insulina em doses múltiplas.
( ) Em pessoas com DM tipo 1 ou tipo 2 em uso
de antidiabéticos orais, a monitorização da glicemia capilar é recomendada rotineiramente.
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28. A articulação entre Escola e Rede Básica de Saúde
é a base do Programa Saúde na Escola (PSE).
Sobre o tema, analise as afirmativas abaixo:
1. Entre as escolas que se enquadram nas prioridades do PSE estão: creches públicas e conveniadas do Município; escolas do campo; escolas
em que pelo menos 50% dos alunos pertençam
a famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família.
2. As ações essenciais são vinculadas a Programas
prioritários do governo federal e são de
pactuação obrigatória.
3. Fazem parte das ações essenciais nas creches: avaliação antropométrica, promoção
e avaliação da saúde bucal, saúde ocular,
verificação da situação vacinal.
4. Fazem parte das ações essenciais nas creches: avaliação antropométrica, saúde ocular, verificação da situação vacinal e saúde
auditiva.
5. Fazem parte das ações essenciais na pré-escola: promoção da segurança alimentar e promoção da alimentação saudável,
promoção das práticas corporais e prevenção
das violências e acidentes.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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29. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) com relação à estimativa da idade
gestacional.
(

(

(

(

(

) Quando a data da última menstruação (DUM)
é conhecida e certa, é utilizada para se calcular a idade gestacional em mulheres com
ciclos menstruais regulares e sem uso de
métodos anticoncepcionais hormonais.
) Quando a DUM for desconhecida, a idade gestacional poderá ser estimada pela medida da
altura do fundo do útero, pelo toque vaginal,
e a data de início dos movimentos fetais.
) Na 14a semana de gestação, o fundo uterino
encontra-se entre a sínfise púbica e a cicatriz
umbilical e iniciam-se os movimentos fetais.
) Na 20a semana, o fundo do útero encontra-se acima da cicatriz umbilical e iniciam-se os
movimentos fetais.
) A partir da 20a semana, existe relação direta
entre as semanas da gestação e a medida
da altura uterina, mas este parâmetro é
menos fiel a partir da 30a semana de idade
gestacional.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–F–F
V–V–F–F–V
V–F–V–F–F
F–V–F–V–F
F–V–F–F–V
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30. No exame físico da gestante, realizado durante
a consulta pré-natal, são indispensáveis alguns
procedimentos.

31. Analise as afirmativas abaixo com relação ao controle da Pressão Arterial (PA):
1. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma
condição clínica multifatorial caracterizada
por níveis elevados e sustentados de pressão
arterial – (PA ≥140×90 mmHg).
2. Ao ser atendido na Unidade Básica de Saúde,
todo adulto com 21 anos ou mais de idade
que não tiver registro no prontuário de ao
menos uma verificação da PA nos últimos dois
anos, deverá tê-la verificada e registrada.
3. A primeira verificação da PA deve ser realizada
em ambos os braços. Caso haja diferença
entre os valores, deve ser considerada a
medida de maior valor.
4. O diagnóstico da HAS consiste na média aritmética da PA maior ou igual a 140/90 mmHg,
verificada em pelo menos três dias diferentes,
com intervalo mínimo de uma semana entre
as medidas.
5. Nas consultas de enfermagem, o foco do processo educativo é a orientação de medidas
que comprovadamente reduzem a PA, entre
elas a atividade aeróbica (30 minutos ao dia),
que pode reduzir de 8 a 14 mmHg.

Sobre o tema, analise as afirmativas abaixo:
1. No exame ginecológico/obstétrico, deve-se
avaliar a genitália externa, a vagina, o colo uterino e, no toque bidigital, o útero e os anexos.
2. Após a 20a semana, deve-se medir a altura do
fundo uterino no abdome.
3. A ausculta fetal será possível após a 10a ou 12a
semana, com o sonar-doppler.
4. A definição da apresentação fetal deverá ser
determinada por volta da 30a semana.
5. A definição da posição fetal deverá ser determinada por volta da 24a semana.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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32. A atenção à mulher e ao recém-nascido (RN) no
pós-parto imediato e nas primeiras semanas após o
parto é fundamental para a saúde materna e neonatal.

33. Para todas as atribuições específicas dos enfermeiros das equipes de atenção básica, devem ser
observadas as disposições legais da profissão.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.

Com relação a tais atribuições, assinale a alternativa
correta.

( ) A Rede Cegonha preconiza a realização da
“Primeira Semana de Saúde Integral”, na qual
são realizadas atividades na atenção à saúde
de puérperas e RN.
( ) O retorno da mulher e do RN ao serviço
de saúde e uma visita domiciliar entre 12 a
15 dias após o parto devem ser incentivados
no pré-natal e na maternidade.
( ) É importante orientar que se a mulher quiser
engravidar novamente, o ideal é que aguarde
cerca de três anos.
( ) Deve-se verificar se foram aplicadas no RN, na
maternidade, as vacinas BCG e de hepatite B.
( ) O anticoncepcional hormonal oral só de progesterona (minipílula) pode ser utilizado pela
mulher que está amamentando.

a. (

b.

c.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

F–V–F–V–F
V–V–V–F–F
F–V–F–F–V
V–F–F–V–V
F–F–V–V–V

d.

e.
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) Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme
protocolos ou outras normativas técnicas
estabelecidas pelo gestor estadual e municipal, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar os usuários a
outros serviços.
( ) Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme
protocolos ou outras normativas técnicas
estabelecidas pelo gestor estadual e municipal, solicitar exames complementares, mas
não prescrever medicações e encaminhar os
usuários a outros serviços.
( ) Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, solicitar exames
complementares, prescrever medicações e
encaminhar os usuários a outros serviços.
( ) Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, solicitar exames
complementares, prescrever medicações e
encaminhar os usuários a outros serviços.
( X ) Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme
protocolos ou outras normativas técnicas
estabelecidas pelo gestor federal, estadual
ou municipal, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar os
usuários a outros serviços.

Prefeitura Municipal de São José

34. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) com relação à Sistematização da
Assistência de Enfermagem.
( ) O Processo de Enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta
de dados, o estabelecimento de diagnósticos
e o planejamento das ações/intervenções
de enfermagem e que forneça a base para a
avaliação dos resultados de enfermagem.
( ) O Processo de Enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, ao
pessoal e aos instrumentos, tornando possível
a operacionalização da Sistematização da
Assistência de Enfermagem.
( ) O Processo de Enfermagem é um instrumento
metodológico que orienta o cuidado profissional de Enfermagem e a documentação da
prática profissional.
( ) Ao enfermeiro incumbe a liderança na
execução e avaliação do Processo de
Enfermagem, de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados, cabendo-lhe,
privativamente, o diagnóstico de enfermagem.
( ) A execução do Processo de Enfermagem deve
ser registrada formalmente, envolvendo os
diagnósticos médicos e de enfermagem, bem
como as ações/intervenções de enfermagem
realizadas face a esses diagnósticos.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

35. Algumas doenças e agravos devem ser imediatamente notificados à secretaria municipal ou estadual de saúde, que deverá informar à Secretaria de
Vigilância em Saúde.
Assinale a alternativa que relaciona corretamente tais
doenças ou agravos.
a. (

b.

c.

d.

e.

) O caso confirmado de: Cólera, Febre amarela, Hantaviroses, Influenza humana por
novo subtipo (pandêmico), Peste, Doença
meningocócica, Poliomielite, Raiva humana,
além de outros.
( ) O caso suspeito ou confirmado de: Tétano
Neonatal, Cólera, Febre amarela, Hantaviroses,
Doença meningocócica, Influenza humana
por novo subtipo (pandêmico), Peste,
Poliomielite, além de outros.
( X ) O caso suspeito ou confirmado de: Cólera,
Febre amarela, Hantaviroses, Influenza
humana por novo subtipo (pandêmico), Peste,
Poliomielite, Raiva humana, além de outros.
( ) O caso confirmado de: Cólera, Febre amarela,
Hepatite, Hantaviroses, Influenza humana por
novo subtipo (pandêmico), Peste, Doença
meningocócica, Poliomielite, Raiva humana,
além de outros.
( ) O caso suspeito ou confirmado de: Doença de
Chagas aguda, Tétano neonatal, Cólera, Febre
amarela, Influenza humana por novo subtipo (pandêmico), Peste, Poliomielite, Raiva
humana, além de outros.

V–V–F–V–F
V–F–V–V–F
V–F–F–V–V
F–F–V–V–V
F–F–V–V–F
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36. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) com relação às Redes de Atenção à
Saúde (RAS) do Sistema Único de Saúde (SUS).

37. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) no que se refere à prevenção e controle
do câncer do colo do útero.

( ) No SUS, a Estratégia Saúde da Família
representa o modelo para a organização da
Atenção Primária de Saúde (APS), sendo que
o seu fortalecimento torna-se uma exigência
para o estabelecimento das RAS.
( ) O objetivo das RAS é promover a integração
sistêmica, de ações e serviços de saúde com
provisão de atenção contínua, integral, de
qualidade, responsável e humanizada.
( ) A RAS caracteriza-se pela formação de
relações verticais entre os pontos de atenção
à saúde com o centro de comunicação na APS,
pela centralidade nas necessidades em saúde
de uma população.
( ) Para o funcionamento da RAS, com qualidade e eficiência, faz-se necessária a criação
de mecanismos formais de contratualização
entre os financiadores e os prestadores de
serviço.

(

(

(

(

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

V–F–F–V
F–V–F–V
V–V–F–F
F–F–V–V
V–V–F–V

(

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.
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) Nos primeiros anos de atividade sexual, a
maior parte das alterações citopatológicas
corresponde apenas ao efeito citopático da
infecção pelo HPV, que apresenta frequente
remissão espontânea.
) No laudo citopatológico as células escamosas
atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásico, são classificadas
como ASC-H de Bethesda; as células escamosas atípicas de significado indeterminado, em
que não se pode afastar lesão de alto grau,
correspondem ao ASC-US.
) As atipias escamosas de significado indeterminado representam a atipia citológica mais
comumente descrita nos resultados dos laudos citopatológicos do colo do útero.
) Considerando o papel do HPV na
carcinogênese do câncer do colo uterino e que
a infecção viral ocorre por transmissão sexual,
o risco de uma mulher que não tenha iniciado
atividade sexual desenvolver essa neoplasia é
desprezível.
) Mulheres submetidas à histerectomia total
por lesões benignas, sem história prévia de
diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais
de alto grau, não podem ser excluídas do
rastreamento de câncer de colo uterino.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–F–F–V
F–V–F–F–V
V–F–V–V–F
F–F–V–V–F
V–F–F–V–V
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38. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) com relação às Práticas Integrativas
Complementares.
) Os medicamentos homeopáticos devem ser
preparados a partir de substâncias vegetais e
não devem ser confundidos com fitoterápicos.
A grande diferença entre eles é que os medicamentos homeopáticos são bastante diluídos.
( ) A homeopatia pode ser utilizada por qualquer
pessoa, independentemente da faixa etária,
sexo ou agravo. É eficaz apenas nas doenças
crônicas, podendo ser prescrita tanto de
forma isolada como complementar às intervenções convencionais.
( ) A Medicina Tradicional Chinesa é uma ciência
milenar, com racionalidade própria, que contempla o ser humano na sua integralidade
e conta com recursos terapêuticos, como:
acupuntura, massagem, dietoterapia chinesa,
fitoterapia chinesa, práticas corporais.
( ) A homeopatia contempla uma abordagem
integral e dinâmica do processo saúde–adoecimento, sendo que está disponibilizada
aos usuários do SUS por meio das equipes de
Saúde da Família, mais propriamente em seus
Núcleos de Apoio à Saúde da Família.

39. Com relação ao Código de Ética de Enfermagem:
1. É dever do profissional exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado
segundo os pressupostos e princípios legais,
éticos e dos direitos humanos.
2. Aprimorar seus conhecimentos técnicos,
científicos e culturais que dão sustentação a
sua prática profissional é um dos direitos do
profissional.
3. É direito do profissional comunicar ao COREN
e aos órgãos competentes fatos que infrinjam
dispositivos legais e que possam prejudicar o
exercício profissional.
4. É responsabilidade e dever do profissional
exercer a profissão com justiça, compromisso,
equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e
lealdade.

(

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.

V–V–F–F
V–F–V–F
F–V–V–V
F–V–F–V
F–F–V–V
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40. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação à coqueluche.
( ) O período de incubação é de 5 a 10 dias,
podendo variar de 1 a 3 semanas e raramente
até 42 dias.
( ) A doença apresenta três fases consecutivas: a catarral, a paroxística e a fase de
convalescença.
( ) O período de maior transmissibilidade da
doença é na fase paroxística, que dura de 2 a
6 semanas.
( ) A letalidade é mais elevada no grupo de crianças maiores de um ano.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

F–V–V–V
V–F–V–F
F–V–F–V
V–V–F–F
F–F–V–V
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