PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
Estado de Minas Gerais
CONCURSO EDITAL Nº 01/2015

ENFERMEIRO PSF
TURNO: TARDE
[Estas instruções passam a fazer parte do Edital n.º 01/2015 da Prefeitura Municipal de Frutal]
01. Deixe sobre a carteira escolar apenas o material estritamente necessário para a realização da prova: caneta e a
Cédula de Identidade.
02. No decorrer da prova, você assinará a lista de presença.
03. Você receberá do Fiscal os seguintes materiais:
a) este caderno de prova; e
b) a folha de resposta, com seu nome.
CADERNO DE PROVA
04. Este caderno de prova deve conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha (A, B, C e D),
numeradas de 01 a 40. Confira-o antes de iniciar a prova. Caso encontre algum defeito, levante o braço e aguarde a
chegada do Fiscal. Após a prova ser iniciada, não será aceita qualquer reclamação sobre falhas na impressão e/ou
montagem.
05. Em cada questão, somente UMA alternativa será aceita como resposta.
06. A interpretação das questões é parte integrante da prova. Evite perguntas.
07. A prova é individual. É vedada a comunicação entre os candidatos durante a prova.
FOLHA DE RESPOSTAS
08. Confira se o seu nome, número de inscrição e número de sua identidade estão corretos na folha de respostas.
Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal.
09. Não amasse, nem dobre a folha de respostas. Preencha-a com caneta esferográfica azul ou preta, escrita grossa.
Não faça uso de lápis, borracha ou corretivo.
10. A marcação na folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
11. Procure responder a todas as questões. As questões não respondidas, com mais de uma resposta ou
preenchidas em desacordo com as instruções da folha de respostas serão consideradas nulas.
12. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal a folha de respostas. Após a entrega, retire-se do local de prova.
13. Duração da prova: 04h (quatro horas), já incluído o tempo destinado à identificação do candidato e ao
preenchimento da folha de respostas.
14. Guarde o seu relógio antes do início da prova no Porta Objetos fornecido. O tempo de realização da prova será
controlado pelo Fiscal de sala.
15. Desligue o seu telefone celular antes do início da prova e guarde-o no Porta Objetos destinado.
16. Você somente poderá retirar-se da sala de provas após decorrida 60 (sessenta) minutos de seu início, sem portar
o Caderno de Prova.
17. Você poderá levar o seu caderno de prova somente quando faltar 60 (sessenta) minutos para seu término.
18. Os 05 (cinco) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a folha de respostas ao mesmo tempo, assinar o
Termo de Encerramento de Prova e retirar-se, todos juntos, da sala.
19. A desobediência a qualquer uma das determinações destas instruções ou das constantes da folha de respostas
poderá implicar a anulação da sua prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
Invasão de privacidade
O inconveniente da análise do olho é mostrar mais do que o dono gostaria de revelar
Diz o ditado que os olhos são o espelho da alma. Ao pé da letra é um exagero, mas o fato é que eles revelam
muito sobre o organismo de cada um. Doenças genéticas e uso de drogas podem ser facilmente detectadas, numa
análise da íris.
É por isso que esse tipo de identificação tem gerado polêmica. Se uma empresa quiser substituir o crachá
por ela, seu computador pode ser programado para procurar indícios de infecções graves entre funcionários e demitilos.
“Quanto mais aprimoramos a tecnologia de identificação, mais facilitamos a de espionagem”, admitiu John
Daugman, especialista em reconhecimento de íris da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. “As soluções para
isso são leis que regulem o equipamento. Ele deve sair de fábrica com dispositivos que bloqueiem seu uso para
invasão da privacidade alheia.”
Superinteressante, ago. 1999.
Questão 01
Após ler e analisar o texto acima, assinale a alternativa INCORRETA.
A) O texto é formado por três parágrafos.
B) O suporte do texto é John Daugman.
C) O texto foi publicado em 1999.
D) O texto é matéria jornalística.
Questão 02
“É por isso que esse tipo de identificação tem gerado polêmica. Se uma empresa quiser substituir o crachá por ela,
seu computador pode ser programado para procurar indícios de infecções graves entre funcionários e demiti-los”.
No excerto acima, a que se refere o termo destacado?
A) Ao ditado que os olhos são o espelho da alma.
B) Que os olhos revelam muito sobre o organismo de cada um.
C) A análise da íris.
D) Doenças genéticas e uso de drogas podem ser facilmente detectadas.
Questão 03
Qual é a justificativa para a utilização das aspas no texto?
A) Para explicar que se trata de transcrição literal de matéria que dá embasamento ao texto.
B) Para refutar a tese defendida no texto.
C) Para introduzir falas que explicam onde são desenvolvidas as pesquisas que são relatadas no texto.
D) Para introduzir argumentos de autoridade à tese defendida no texto.
Questão 04
Assinale a alternativa em que a linguagem utilizada foi a norma culta da língua, sem emprego de expressões da
linguagem informal.
A) As mina de Sampa são legais.
B) Sua mãe casou-se novamente e a família mudou-se para Durban.
C) Me empreste seu livro para eu estudar para a prova, por favor.
D) Vou te deixar todas as minhas joias como herança.
Questão 05
Aponte a alternativa que contém apenas palavras paroxítonas.
A) Baú; onomatopeia; causa; lugar.
B) Imputada; primeiro; rascunho; história.
C) Soneto; alternância; autônomo; saia.
D) Sótão; notáveis; fenômenos; poesia.
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Questão 06
Leia as frases abaixo e assinale a alternativa que corresponde à resposta correta quanto à classificação do
predicado, na sequência em que são apresentados nas frases.
Fernando Pessoa nasceu naquela capital provinciana a 13 de junho de 1888.
Aquele quadro do pintor desconhecido parecia uma simples tela.
Sua poesia tornou as palavras mais belas.
A) Verbal; nominal; verbo nominal.
B) Nominal; verbal; verbo nominal.
C) Verbo nominal; verbal; nominal.
D) Verbal; verbo nominal; nominal.
Questão 07
Aponte a alternativa que NÃO apresenta erro de utilização de vírgula, por excesso ou por omissão.
A) Comprei-lhe meias, cuecas, calças e, camisas.
B) Os primeiros passos do adorável infante, foram dados na presença de todos.
C) Comemos todos os pratos, ainda que frios, pois estávamos famintos.
D) Viajou para São Paulo, à noite a comitiva.
Questão 08
Assinale a alternativa que apresenta ERRO de utilização de vocábulo por se tratar de parônimo.
A) Todos os cumprimentaram por suas grandes atuações.
B) Ao constatarem que o perigo estava iminente, todos se protegeram.
C) O submarino imergiu para o fundo do mar tão logo chegou a mar aberto.
D) O réu foi condenado por unanimidade, pois todos consideraram que ele infligiu a lei.
Questão 09
Nas frases abaixo, as locuções adjetivas destacadas podem ser corretamente substituídas por adjetivos. Assinale a
alternativa que contém os adjetivos que correspondem à correta substituição das locuções, nas frases, em
sequência.
Seu trabalho ficou muito bom: qualidade de mestre.
A personagem foi criada com características de criança.
Fazer tarefas de casa é obrigação de aluno.
Elaborar provas e trabalhos é obrigação de professor.
A) Docente; pueril; discente; magistral.
B) Discente; magistral; pueril; docente.
C) Pueril; magistral; discente; docente.
D) Magistral; pueril; discente; docente.
Questão 10
Assinale a alternativa em que a grafia por extenso do número ordinal está incorreta.
A) 24º - vigésimo quarto
B) 57º - quinquagésimo sétimo
C) 210º - duzentésimo décimo
D) 75º - septuagésimo quinto
MATEMÁTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 11
Sabendo que a razão entre a minha idade e de meu irmão mais velho é 2/3 e nossas idades somadas são 60 anos,
qual a idade do meu irmão mais velho?
A) 40 anos

B) 30 anos

C) 36 anos

D) 42 anos

Questão 12
O conjunto A é formado por 100 números e conjunto B por 120 números. Sabendo que a união desses conjuntos
forma um conjunto com 180 números, quantos números tem a interseção desses conjuntos?
A) 40

B) 20

C) 30

D) 10
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Questão 13
A função f(x) = x² - 12x + 27 , representa a evolução do saldo (em milhares de reais) de uma empresa em função dos
anos desde a sua fundação. Qual é o saldo dessa empresa, no ano que ela completar 10 anos de funcionamento?
A) R$ 10.000,00

B) R$ 15.000.00

C) R$ 7.000,00

D) R$ 27.000,00

Questão 14
Em uma liquidação de veículos da concessionária Ômega, foi ofertado um carro popular da seguinte forma:
60 % de entrada e taxa zero em 24 x R$ 500,00.
(Note que taxa zero é financiamento sem juros e demais taxas já estão inclusas).
Considerando essa oferta, qual é o valor total pago por esse carro no término de seu financiamento?
A) R$ 40.000,00

B) R$ 30.000,00

C) R$ 25.000,00

D) R$ 38.000,00

Questão 15
Analise as proposições lógicas abaixo:
I- Botafogo e Flamengo disputaram a final do campeonato carioca 2015.
II-Batata é uma leguminosa e maçã é uma fruta.
III-João é mineiro ou Pedro é carioca.
IV-Cachorro e gato são animais.
Assinale a opção que indica apenas as proposições lógicas simples:
A) I e II

B) II e III

C) I e IV

D) I, II, III, IV

CONHECIMENTOS GERAIS E LOCAIS
Questão 16
Segundo a Organização Internacional para Migrações (OIM) mais de um milhão de refugiados e imigrantes chegaram
na Europa em 2015, um número quatro vezes maior ao registrado em 2014. Sobre esta grave situação que vem
gerando grande instabilidade e a acentuação de diversos problemas sociais no continente europeu é CORRETO
afirmar:
I – Grécia foi em 2015 a principal via acesso dos imigrantes e refugiados ao continente.
II – Quase metade das pessoas que chegou a Europa em 2015 veio de países em conflito na África.
III – O objetivo da maior parte dos imigrantes é chegar aos países mais prósperos como Reino Unido e Alemanha.
É CORRETO o que se afirma somente em:
A) II apenas.

B) I e II apenas.

C) I e III apenas.

D) I, II e III.

Questão 17
Que nação asiática vem gerando grande preocupação a comunidade internacional pela constante divulgação de
testes com armas nucleares e mísseis, o que gerou severas sanções da Organização das Nações Unidas – ONU?
A) Irã

B) Iraque

C) Coreia do Sul

D) Coreia do Norte

Questão 18
'Aletheia' foi o nome dado a 24ª fase da Operação Lava Jato e teve como foco principal o:
A) senador Delcídio do Amaral.
B) ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
C) presidente da Câmara Eduardo Cunha.
D) ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
Questão 19
Em meados de 2015 a presidente Dilma Rousseff sancionou com seis vetos o novo Marco Legal da Biodiversidade
(Lei 13.123/15), que regulamenta o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado. O
objetivo desta legislação é reduzir a burocracia e estimular a pesquisa e inovação com espécies nativas. Um dos seis
vetos relaciona-se ao artigo que definia os órgãos responsáveis pela fiscalização do cumprimento dessa lei. Segundo
a Presidência da República, a distribuição dessas responsabilidades é de competência do:
A) Judiciário.

B) Executivo.

C) Ministério Público.

D) Congresso Nacional.
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Questão 20
Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.
Registra-se na história de Frutal que no dia 5 de outubro de 1885, de acordo com Lei n.º 3325, o distrito foi
emancipado e elevado à categoria de ___________, denominada _________________, desmembrando-se de
Uberaba.
A) Município / Frutal
B) Vila / Carmo do Fructal
C) Arraial / Nossa Senhora do Carmo
D) Distrito / Nossa Senhora do Carmo de Fructal
SAÚDE PÚBLICA
Questão 21
A Lei 8080/90 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados, isolada ou
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.
A) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de
um estabelecimento do Sistema Único de Saúde-SUS
B) Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde-SUS serão depositados em conta especial, em cada esfera
de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde
C) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde-SUS,
mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e
financeiros, ensino, pesquisa e extensão, dos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados
D) À direção municipal do Sistema Único de Saúde-SUS compete executar, em caráter complementar serviços: de
vigilância epidemiológica; de vigilância sanitária; de alimentação e nutrição; de saneamento básico e de saúde do
trabalhador.
Questão 22
A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), aprovada pela Portaria 2488/2011 estabelece 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). No que se refere as atribuições comuns a todos os profissionais da atenção básica,
assinale a alternativa incorreta:
A) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles
B) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos,
famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades
C) Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor
municipal
D) Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e, quando
necessário, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros)
Questão 23
A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do
Sistema Único de Saúde. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) são itens necessários à
Estratégia Saúde da Família, exceto:
A) No máximo de 750 pessoas por Agente Comunitário de Saúde (ACS) e de 12 ACS por equipe de Saúde da
Família.
B) Existência de equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família) composta por, no mínimo, médico generalista
ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em
Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, cirurgião-dentista generalista
ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ ou técnico em saúde bucal
C) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas
D) Cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma equipe de saúde da família, exceção feita somente
ao profissional médico, que poderá atuar em, no máximo, duas equipe de saúde da família
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Questão 24
Sabendo que a Lei 8080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços, analise as afirmativas abaixo e assinale a incorreta:
A) A saúde é um direito fundamental do ser humano.
B) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais.
C) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
D) O Estado deve estabelecer de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de
saúde.
Questão 25
Considerando o Sistema Único de Saúde (SUS) como um conjunto de ações e serviços de saúde. Analise as
afirmativas abaixo e assinale a que apresenta órgãos e/ou instituições que não fazem parte do SUS:
A) Órgãos da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público
B) Iniciativa privada em caráter complementar
C) Instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos,
alimentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
D) Órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais
Questão 26
As ações de Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Saúde do Trabalhador fazem parte do campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS). Desta forma, classifique as ações apresentadas abaixo em:
1 – Ações de Vigilância Sanitária
2 – Ações de Vigilância Epidemiológica
3 – Saúde do Trabalhador
o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas
( )
todas as etapas e processos, da produção ao consumo
participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas,
( )
avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e
( )
condicionantes de saúde individual ou coletiva
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
( )
assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do
( )
trabalho
o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
( )
Assinale a sequência correta:
A) 1- 2-3-3- 2-1

B) 3-2-1-1-2-3

C) 1-3-2-2-3-1

D) 2-1-3-1-3-2

Questão 27
A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do
Sistema Único de Saúde. A equipe multiprofissional que compõe a ESF deve contar obrigatoriamente com os
seguintes profissionais, exceto:
A) médico generalista ou especialista em Saúde da Família
B) cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família
C) auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde
D) enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família
Questão 28
Um Sistema de Informação em Saúde é um conjunto de componentes que atuam de forma integrada, através de
mecanismos de coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária e oportuna para
implementar processos de decisões no Sistema de Saúde. O SUS dispõe atualmente de um conjunto de sistemas
nacionais de informação de interesse para a saúde, gerenciado por órgãos do Governo Federal. Assinale a
alternativa que corresponde ao nível de gestão que é a base da produção da maioria das informações utilizadas por
todos os níveis de gestão do SUS:
A) Governo Federal

B) Governo Estadual

C) Municípios

D) Unidades de Saúde
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Questão 29
A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) foi instituída pela Portaria MS/GM nº 687, de 30 de março de
2006, e ratificou o compromisso do Estado brasileiro com a ampliação e a qualificação de ações de promoção da
saúde nos serviços e na gestão do SUS; e, a partir de então, foi inserida na agenda estratégica dos gestores do SUS
e nos Planos Nacionais de Saúde subsequentes, ampliando as possibilidades das políticas públicas existentes.
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que não representa objetivo específico desta Política:
A) Apoiar o desenvolvimento de espaços de produção social e ambientes saudáveis, favoráveis ao desenvolvimento
humano e ao bem-viver
B) Valorizar os saberes populares e tradicionais e as práticas integrativas e complementares
C) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a
porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e
corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde
D) Estimular a pesquisa, a produção e a difusão de conhecimentos e de estratégias inovadoras no âmbito das ações
de promoção da saúde
Questão 30
O HumanizaSUS, como também é conhecida a Política Nacional de Humanização, aposta na inclusão de
trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho. Considerando os
princípios e diretrizes desta política, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira e assinale a alternativa
correta:

1

Transversalidade

(

)

2

Acolhimento

(

)

3

Protagonismo, corresponsabilidade e
autonomia dos sujeitos e coletivos

(

)

4

Indissociabilidade entre atenção e gestão

(

)

5

Ambiência

(

)

6

Gestão participativa e cogestão

(

)

7

Clínica ampliada

(

)

A) 5-6-3-4-2-1-7

B) 7-1-2-4-3-6-5

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
A Política Nacional de Humanização deve se fazer
presente e estar inserida em todas as políticas e
programas do SUS.
Acolher é reconhecer o que o outro traz como legítima e
singular necessidade de saúde
As decisões da gestão interferem diretamente na atenção à
saúde
Qualquer mudança na gestão e atenção é mais concreta se
construída com a ampliação da autonomia e vontade das
pessoas envolvidas, que compartilham responsabilidades
Expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos
de análise e decisão quanto a ampliação das tarefas da
gestão
Criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que
respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo
de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas

C) 4-2-1-7-6-5-3

D) 6-3-7-4-1-5-2
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 31
Considerando o Capítulo V do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem que trata das infrações e
penalidades, analise as afirmativas e assinale a alternativa incorreta:
A) Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e/ou inobservância às
disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
B) As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem são: Advertência verbal;
Multa; Censura; Suspensão do exercício profissional; Cassação do direito ao exercício profissional.
C) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (uma) a 5 (cinco) vezes o valor da anuidade da categoria
profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
D) A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período não superior a 29
(vinte e nove) dias e será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem,
jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores
Questão 32
A Epidemiologia é a ciência que estuda os padrões da ocorrência de doenças em populações humanas e os fatores
determinantes destes padrões. Com base neste conceito classifique as afirmativas abaixo em Verdadeira (V) ou
Falsa (F) e assinale a alternativa correta, considerando a sequencia de cima para baixo:
(
(

)
)

As pessoas suscetíveis a determinadas doenças são chamadas população em risco.
Prevalência indica o número de casos novos ocorridos em um certo período de tempo em uma população
específica

(

)

(

)

Incidência refere-se ao número de casos (novos e velhos) encontrados em uma população definida em
um determinado ponto no tempo.
A letalidade mede a severidade de uma doença e é definida como a proporção de mortes dentre aqueles
doentes por uma causa específica em um certo período de tempo.

(
(

)
)

(

)

Veículos são insetos ou animais que carregam o agente infeccioso de pessoa para pessoa.
Doença transmissível é aquela causada pela transmissão de um agente patogênico específico para um
hospedeiro suscetível.
Vetores são objetos ou elementos contaminados (tais como, roupas, talheres, água, leite, alimentos,
sangue, plasma, soluções parenterais ou instrumentos cirúrgicos)

A) V-F-F-V-F-V-F

B) V-F-V-V-F-F-V

C) F-F-F-V-V-F-V

D) F-V-F-V-F-F-V

Questão 33
Modelos ou métodos de trabalho são formas de organização do trabalho da equipe de enfermagem de maneira que
essa possa atender adequadamente às necessidades de cuidado da clientela sob sua responsabilidade. No que se
refere aos métodos de trabalho em Enfermagem, assinale a alternativa incorreta:
A) Atendimento integral ao paciente: cada membro da equipe de Enfermagem assume a responsabilidade de atender
todas as necessidades de cuidado dos pacientes a eles designados
B) Método funcional: distribui as tarefas relacionadas aos cuidados aos diferentes colaboradores, tornando o cuidado
mais holístico
C) Enfermagem de Equipe: um grupo de profissionais, sob a coordenação do enfermeiro, colaboram no atendimento
a um grupo de pacientes
D) Enfermagem Primária: o enfermeiro tem a responsabilidade de planejar o atendimento 24 horas, de um ou mais
pacientes, desde a internação hospitalar ou início do tratamento, até a alta ou fim do tratamento, prestando
atendimento integral a este paciente
Questão 34
As competências dos profissionais de Enfermagem na prevenção e tratamento de lesões cutâneas estão dispostas
na Deliberação nº 65/2000 do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais. De acordo com esse documento,
assinale a alternativa incorreta:
A) Ao Enfermeiro compete realizar a consulta de Enfermagem (exame clínico: entrevista e exame físico) do
cliente/paciente portador de lesão ou daquele que corre o risco de desenvolvê-la, prescrever e orientar o tratamento.
B) De acordo com a extensão, uma lesão é classificada como pequena se apresentar uma área menor que 50 cm2.
C) Existindo mais de uma ferida no mesmo membro ou na mesma área corporal, com uma distância mínima entre
elas de 1 cm, far-se-á a somatória de suas maiores extensões (vertical e horizontal).
D) As coberturas a serem indicadas devem garantir os princípios de manutenção da temperatura no leito da lesão em
torno de 37ºC, de manutenção da umidade fisiológica e de promoção de hipóxia no leito da mesma.
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Questão 35
Diarreia aguda é uma doença caracterizada pela perda de água e eletrólitos que resulta no aumento do volume e
frequência das evacuações e diminuição da consistência das fezes, apresentando muitas vezes muco e sangue.
Diante da necessidade da identificação de sinais de desidratação, analise as afirmativas abaixo e assinale a
alternativa incorreta:
A) uma criança que apresenta ausência de lágrimas, boca e língua secas e encontra-se sedento por água pode ser
classificada como desidratada
B) A reidratação oral é o tratamento de escolha para os pacientes com desidratação grave devido a diarreia e
vômitos
C) Criança com diarreia, sem desidratação recomenda-se o aumento da ingestão de líquidos preparados com
ingredientes disponíveis no domicílio
D) Nos casos em que for indicada a administração do soro de reidratação oral via sonda naso-gástrica, recomendase iniciar a infusão em uma velocidade de 20 a 30 ml/Kg/h
Questão 36
O Caderno de Atenção Básica: Saúde da Criança – Crescimento e Desenvolvimento, publicado pelo Ministério da
Saúde em 2012 apresenta algumas orientações para anamnese, exame físico e aconselhamento durante as
consultas. Dentre estas orientações assinale a incorreta:
A) O Ministério da Saúde recomenda sete consultas de rotina no primeiro ano de vida (na 1ª
semana, no 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês), além de duas consultas no 2º ano de vida (no 18º e
no 24º mês) e, a partir do 2º ano de vida, consultas anuais, próximas ao mês do aniversário
B) Os pais e cuidadores devem ser alertados quanto ao risco de morte súbita de crianças no
primeiro ano de vida, sobretudo nos primeiros 6 meses. Eles devem receber a orientação de que a melhor maneira
de prevenir casos assim é colocando a criança para dormir de “barriga para cima” (posição supina), e não de lado ou
de bruços
C) Para crianças a partir dos 2 anos, deve haver aconselhamento para a realização de 30 a 60 minutos por dia de
atividade física moderada ou vigorosa, apropriada para a idade, entre 3 e 5 vezes por semana.
D) A triagem auditiva neonatal (TAN), mais conhecida como teste da orelhinha, é uma avaliação que objetiva detectar
o mais precocemente possível a perda auditiva congênita e/ou adquirida no período neonatal. Recomenda-se a
realização do teste nos recém-nascidos preferencialmente até o final do sexto mês.
Questão 37
Considerando as recomendações do Ministério da Saúde que constam no Caderno de Atenção Básica Controle dos
Cânceres do Colo de útero e da mama, publicado em 2013. Considerando as recomendações deste órgão para o
rastreio do câncer de colo de útero por meio da realização do exame citopatológico e incorreto afirmar que:
A) O intervalo entre os exames deve ser de cinco anos, após dois exames negativos, com intervalo anual.
B) O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual.
C) Os exames devem seguir até os 64 anos e serem interrompidos quando, após essa idade, as mulheres tiverem
pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos.
D) Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, deve-se realizar dois
exames com intervalo de um a três anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de
exames adicionais.
Questão 38
O Diabetes Mellitus (DM) vem aumentando sua importância pela sua crescente prevalência e habitualmente está
associado à dislipidemia, à hipertensão arterial e à disfunção endotelial. É um problema de saúde considerado
condição sensível à Atenção Primária. Analise as afirmativas e assinale a alternativa incorreta:
A) adultos assintomáticos com excesso de peso (IMC>25 kg/m2) e síndrome de ovários policísticos devem ser
rastreados para DM
B) Glicemia de jejum com valor >116mg/dl é um dos critérios diagnóstico para DM
C) O termo Diabetes Mellitus “tipo 1” indica o processo de destruição da célula beta que leva ao estágio de
deficiência absoluta de insulina, quando a administração de insulina é necessária para prevenir cetoacidose
D) O tabagismo é um dos fatores de risco para úlceras nos pés
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Questão 39
A identificação precoce dos casos de dengue é de vital importância para a tomada de decisões e implantação de
medidas de maneira oportuna, visando principalmente evitar a ocorrência de óbitos. Uma das estratégias mais
efetivas para o correto manejo dos casos de dengue é a classificação de risco. Considerando os critérios para a
referida classificação, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa incorreta:
A) paciente suspeito de Dengue, sem sangramento, sem sinais de alarme deve ser encaminhado para Unidades de
Atenção Primária de Saúde.
B) Paciente suspeito de Dengue com sinais de choque deve ser encaminhado para Unidades de Atenção Terciária
de Saúde com leitos de UTI.
C) Paciente suspeito de Dengue com sangramento deve ser encaminhado para Unidades de Atenção Secundária de
Saúde com suporte para observação.
D) É considerado suspeito de Dengue paciente com febre com duração máxima de sete dias, acompanhada de pelo
menos um dos seguintes sinais/sintomas: cefaleia, dor retro orbitária, mialgia, artralgia, prostração e exantema.
Questão 40
De acordo com o calendário vacinal definido pelo Ministério da Saúde, publicado no Manual de Normas e
Procedimentos para vacinação em 2014 e atualizado por meio da Nota Informativa nº149 de
2015/CGPNI/DEVIT/SVS/MS, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira considerando a dose inicial do
esquema vacinal de cada imunobiológico e assinale a alternativa que corresponde a sequencia correta, considerando
a sequencia de cima para baixo:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

COLUNA 1
Data da dose inicial/unica
Ao nascer
2 meses
3 meses
4 meses
5 meses
9 meses
12 meses
15 meses

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

COLUNA 2
Imunobiológico
Pneumocócica 10V
Hepatite B
Meningococica C
Pentavalente
Febre Amarela
BCG
Hepatite A
Tríplice Viral
VIP
Rotavirus

A) 2-2-7-8-1-6-2-3-1-2
B) 1-2-1-7-2-2-3-6-8-4
C) 2-1-3-2-6-1-8-7-2-2
D) 8-1-3-5-2-2-4-5-3-1
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