ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS - PI

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018

=

CRESCER CONSULTORIAS

Cargo:

ENFERMEIRO
INSTRUÇÕES:
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
b)

Este Caderno de questões.
Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo
o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, compassos, MP3,
Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início
da prova.
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta)
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso.
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas
dependências da escola.
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 05 de março de 2018 até às 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
04 de março de 2018
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

AS QUESTÕES DE 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO:

1

TEXTO
A produção de energia elétrica pouco mudou em 136 anos, quando a primeira linha de

2

transmissão foi instalada em Nova Iorque. Hoje as empresas do setor ainda são incapazes de identificar

3

um problema na rede até que um cliente telefone para reclamar da falta de luz. A ineficiência é tal, que

4

10% da energia produzida no planeta é desperdiçada. Associados, os computadores e a internet

5

prometem mudar esse quadro.

6

A tecnologia da informação está transformando a captação e a distribuição da eletricidade,

7

criando redes inteligentes - ou smart grids. Nesses sistemas, até a pequena tomada instalada numa casa

8

pode ser conectada à internet e ajudar a aprimorar o desempenho do sistema.
RYDLEWSKI, Carlos. Computação sem fronteiras.
01)

Identifique as afirmativas verdadeiras com V e as falsas, com F.

Depende-se da leitura do texto que o autor


) sugere que se evite o desperdício de energia, eliminando a falta de sintonia entre oferta e demanda
existente no sistema elétrico.
) assegura o aprimoramento do sistema de energia elétrica para todos os usuários das diversas camadas
sociais no mundo inteiro.
) evidencia a importância da tecnologia da informação na mudança do cotidiano das pessoas,
promovendo economia em amplo sentido.
) deixa subentendido que o sistema de abastecimento elétrico, hoje uma via de mão única, será
transformado em via de mão dupla.
) destaca a inteligência" dos smart grids, que possuem capacidade para mudar tudo em matéria de
eletricidade, tornando a energia mais potente e quase sem custo.






A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a
(A)
(B)
(C)
(D)

VFVVF
VVVFF
FVFVV
FVVFV

CARGO: ENFERMEIRO
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02)

Constitui uma informação incorreta sobre o
primeiro parágrafo do texto a que se apresenta
na alternativa

(A)

"pouco" (L.1) modifica a forma verbal
"mudou", expressando intensidade.
(B) "quando a primeira linha de transmissão foi
instalada em Nova Iorque." (L.1/2) é uma
informação que pode ser reescrita, sem perda do
sentido original, como quando se instalou, em
Nova Iorque, a primeira linha de transmissão.
(C) "Hoje as empresas do setor ainda são incapazes
de identificar um problema na rede" (L.2/3)
constitui uma declaração que contradiz a
afirmativa inicial do texto,
(D) "até que" (L.3) é um marcador de coesão
textual, que estabelece a ideia de limite
temporal,
03)

O texto apresenta

a)
b)
c)
d)

Predomínio da linguagem conotativa.
Emprego do discurso argumentativo.
Estilo marcado por períodos curtos.
Exploração de múltiplos recursos sensoriais.

(C)

“A ineficiência é tal, que 10% da energia
produzida no planeta é desperdiçada.” (L.3/4).
(D) “Nesses sistemas, até a pequena tomada
instalada numa casa pode ser conectada à
internet e ajudar a aprimorar o desempenho do
sistema.” (L.7/8).
06)

(A)

“mudou” (L.1) – ação que se esgota no
presente.
(B) “telefone” (L.3) - ação hipotética no presente.
(C) “está transformando” (L.6) - ação passada que
se prolonga no futuro.
(D) “pode ser” (L.8) – ação durativa no presente.
07)

04)

“...a primeira linha de transmissão foi instalada em
Nova Iorque” (L.1/2).
Transpondo-se o fragmento em evidência para a voz
ativa, a forma verbal corresponderá a
(A) Instalam
(B) Instalou-se
(C) Instalavam
(D) Instalaram
05)

Expressa uma relação de causa x efeito a frase:

(A)

“A produção de energia elétrica pouco mudou
em 136 anos, quando a primeira linha de
transmissão foi instalada em Nova Iorque.”
(L.1/2).
(B) “Hoje as empresas do setor ainda são incapazes
de identificar um problema na rede até que um
cliente telefone para reclamar da falta de luz.”
(L.2/3).
CARGO: ENFERMEIRO

A forma verbal transcrita, à esquerda,
corresponde à informação indicada, à direita,
em

O nome é o núcleo da informação em

(A)

“A produção de energia elétrica pouco mudou
em 136 anos” (L.1).
(B) “a primeira linha de transmissão foi instalada
em Nova Iorque.” (L.1/2).
(C) “A
tecnologia
da
informação
está
transformando a captação e a distribuição da
eletricidade” (L.6).
(D) “Hoje as empresas do setor ainda são
incapazes” (L.2).
08)

Sobre os elementos linguísticos do texto, é
correto afirmar;

(A)

“Associados, os computadores e a internet
prometem mudar esse quadro.” (L.4/5). A
oração possui predicado verbo-nominal.
(B) “de energia” (L.1) exerce a mesma função
sintática que a expressão “de transmissão”
(L.1/2).
(C) A locução “numa casa” (L.7) constitui exemplo
de adjunto adverbial nocional abstrato.
(D) Na palavra “Hoje” (L.2), o “-h” representa uma
consoante brasileira.
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AS QUESTÕES DE 9 A 15 ESTÃO
RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
Pequena crônica policial
Mário Quintana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
09)

Jazia no chão, sem vida,
E estava toda pintada!
Nem a morte lhe emprestara
A sua grave beleza…
Com fria curiosidade,
Vinha gente a espiar-lhe a cara,
As fundas marcas da idade,
Das canseiras, da bebida…
Triste da mulher perdida
Que um marinheiro esfaqueara!
Vieram uns homens de branco,
Foi levada ao necrotério.
E quando abriam, na mesa,
O seu corpo sem mistério,
Que linda e alegre menina
Entrou correndo no Céu?!
Lá continuou como era
Antes que o mundo lhe desse
A sua maldita sina:
Sem nada saber da vida,
De vícios ou de perigos,
Sem nada saber de nada…
Com a sua trança comprida,
Os seus sonhos de menina,
Os seus sapatos antigos!

Sobre a personagem focalizada pelo narrador, é
correto afirmar:

(A)

É objeto de manifestação da solidariedade
alheia.
(B) Mostra-se um ser sonhador, que viveu um
legítimo faz-de-conta da vida.
(C) Morre em uma circunstância trágica, mas,
antes, revela-se através da memória da infância.
(D) Apresenta-se como um ser de natureza dualista,
de existência marcada pelo antagonismo.
10)

O autor atribui a trajetória de vida da mulher de
que trata o texto

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

Ao marinheiro.
Aos seus sonhos.
Ao determinismo
“Aos homens de branco”.

CARGO: ENFERMEIRO

11)

No poema, a morte é vista como

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

Purificação
Contradição
Frustração
Expiação

12)

A alternativa cujo termo transcrito tem valor
enfático é

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

“da” (v.7).
“Das” (v.8).
“da” (v.9).
“de” (v.11).

13)

“Jazia no chão, sem vida, / E estava toda pintada!”
(v.1-2)
Da frase em destaque, é correto afirmar:
(A) O período é composto de orações
interdependente.
(B) O termo “sem vida” tem função predicativa.
(C) As orações apresentam predicados verbais.
(D) As expressões “no chão” e “toda” pintada”
exercem a mesma função sintática.
14)

O fragmento que apresenta uma oração com
função adjetiva é

(A)
(B)

“jazia no chão, sem vida” (v.1)
“Nem a morte lhe emprestara / A sua grave
beleza...” (v.3-4).
(C) “Com fria curiosidade, / Vinha gente a espiarlhe a cara” (v. 5-6)
(D) “Triste a mulher perdida / Que um marinheiro
esfaqueara” (v. 9-10).
15)

Com referência ao texto, pode-se afirmar:

(A)

Os termos “lhe” (v.3) e “lhe” (v.6) completam
o sentido do nome.
(B) Os adjetivos “grave” (v.4) e “fria (v.5), se
pospostos aos substantivos dos quais são
modificadores, intensificam a carga afetiva
que denotam.
(C) O pronome “lhe” (v.6) tem o mesmo valor
morfossintático de “sua” (v.19).
(D) Os termos “uns” (v.11) e “Os” (v.24) são
imprescindíveis para determinar o significado
da declaração.
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LEGISLAÇÃO DO SUS
16)

De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil:

A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante _____________e
_________________que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
Complete as lacunas acima.
(A) educação e direitos
(B) lazer e educação
(C) políticas sociais e econômicas
(D) políticas socias e lazer
17)

As ações e serviços públicos de saúde
constituem um sistema único, organizado de
acordo com as seguintes diretrizes, exceto:

(A)

Descentralização, com direção única em cada
esfera de governo;
(B) Atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais;
(C) Participação da comunidade.
(D) Participação prioritária da iniciativa privada.
18)

Ao sistema único de saúde não compete:

(A)

fiscalizar
e
inspecionar
alimentos,
compreendido o controle de seu teor
nutricional, bem como bebidas e águas para
consumo humano;
(B) participar do controle e fiscalização da
produção, transporte, guarda e utilização de
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e
radioativos;
(C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho.
(D) participar da formulação da política e da
execução das ações de segurança;
CARGO: ENFERMEIRO

QUESTÕES DE 16 A 20
19)

De acordo com o disposto na Lei n° 8.080, de
19 de setembro de 1990, a articulação das
políticas e programas, a cargo das comissões
intersetoriais, abrangerá, em especial, as
seguintes atividades:

(A)

alimentação e nutrição; saneamento e meio
ambiente;
vigilância
sanitária
e
farmacoepidemiologia; recursos humanos;
ciência e tecnologia; e saúde do trabalhador.
(B) alimentação e nutrição; saneamento e meio
ambiente;
vigilância
sanitária
e
farmacoepidemiologia; ciência e tecnologia; e
saúde do trabalhador.
(C) alimentação e nutrição; saneamento e meio
ambiente;
vigilância
sanitária
e
farmacoepidemiologia; recursos humanos;; e
saúde do trabalhador.
(D) saneamento e meio ambiente; vigilância
sanitária e farmacoepidemiologia; recursos
humanos; ciência e tecnologia; e saúde do
trabalhador.
20)

De acordo com o disposto na Lei n° 8.142, de
28 de dezembro de 1990, marque a alternativa
incorreta.

(A)

A representação dos usuários nos Conselhos de
Saúde e Conferências será paritária em relação
ao conjunto dos demais segmentos.
(B) As Conferências de Saúde e os Conselhos de
Saúde terão sua organização e normas de
funcionamento definidas em regimento próprio,
aprovadas pelo respectivo conselho.
(C) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
quatro anos com a representação dos vários
segmentos sociais.
(D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS)
serão alocados como cobertura das ações e
serviços de saúde a serem implementados
apenas pelos Municípios.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21)

A notificação compulsória imediata é aquela
realizada em até 24 (vinte e quatro) horas, a
partir do conhecimento da ocorrência de
doença, agravo ou evento de saúde pública,
pelo meio de comunicação mais rápido
disponível. É um exemplo de doença de
notificação compulsória imediata:

QUESTÕES DE 21 A 40
24)

Grave problema de saúde pública no Brasil e no
mundo, a hepatite é a inflamação do fígado que
pode ser causada por vírus ou pelo uso de
alguns remédios, álcool e outras drogas, assim
como por doenças autoimunes, metabólicas e
genéticas. O seguinte tipo de hepatite é
transmitida pela via fecal-oral:

(A)

Hantaviroses.
(B) Acidente de trabalho com exposição a material
biológico.
(C) Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).
(D) Raiva humana.
22)

São atribuição dos enfermeiros da Atenção
Básica no controle dos cânceres do colo do
útero e da mama, exceto:

(A)

A.
(B) B.
(C) D.
(D) C.
25)

(A)

Realizar consulta de enfermagem e a coleta do
exame citopatológico, de acordo com a faixa
etária e quadro clínico da usuária.
(B) Solicitar exames de acordo com os protocolos
ou normas técnicas estabelecidos pelo gestor
local.
(C) Avaliar resultados dos exames solicitados e
coletados, e, de acordo com os protocolos e
diretrizes clínicas, realizar o encaminhamento
para os serviços de referência em diagnóstico
e/ou tratamento dos cânceres de mama e do colo
do útero.
(D) Realizar cuidado paliativo, na UBS ou no
domicílio, de acordo com as necessidades da
usuária.
23)

Para o paciente Ariel, com sintomas de
desidratação, o médico prescreveu 500 ml soro
fisiológico a 0,9% a ser infundido em 4 horas.
Qual deverá ser o gotejamento (aproximado)
por minuto?

O Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem está organizado por assunto e
inclui princípios, direitos, responsabilidades,
deveres e proibições pertinentes à conduta ética
dos profissionais de Enfermagem. Representa
um dos direitos:

(A)

Comunicar ao COREN e aos órgãos
competentes, fatos que infrinjam dispositivos
legais e que possam prejudicar o exercício
profissional.
(B) Participar da orientação sobre benefícios, riscos
e consequências decorrentes de exames e de
outros procedimentos, na condição de membro
da equipe de saúde.
(C) Estimular,
facilitar
e
promover
o
desenvolvimento das atividades de ensino,
pesquisa e extensão, devidamente aprovadas
nas instâncias deliberativas da instituição.
(D) Recusar-se
a
desenvolver
atividades
profissionais na falta de material ou
equipamentos de proteção individual e coletiva
definidos na legislação específica.

(A)

21 gotas/min.
(B) 36 gotas/min.
(C) 42 gotas/min.
(D) 54 gotas/min.
CARGO: ENFERMEIRO
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26)

Para os usuários com Hipertensão arterial
(HAS) com escore de Framingham na categoria
de baixo risco, indica-se que consultem:

(A)

Sífilis.
(B) Linfogranuloma.
(C) Tricomoníase.
(D) Donovanose.

(A)

anualmente com o médico e semestralmente
com o enfermeiro.
(B) semestralmente
com
o
médico
e
semestralmente com o enfermeiro.
(C) semestralmente com o médico e anualmente
com o enfermeiro.
(D) anualmente com o médico e anualmente com o
enfermeiro.

30)

(A)
(B)

27)

São imunobiológicos utilizados a partir de
indicação médica em situações especiais e para
grupos específicos, disponibilizados nos
Centros de Referência para Imunobiológicos
Especiais (Crie), exceto:

(A)

Vacina febre tifoide.
(B) Vacina influenza (inativada).
(C) Vacina adsorvida difteria e tétano infantil – DT.
(D) Vacina adsorvida hepatite A (inativada).
28)

A Escala de Braden pode ser utilizada em um
serviço de saúde para realizar a seguinte
avaliação de um paciente:

(A)

Risco de desenvolvimento de úlcera por
pressão.
(B) Risco cardiovascular.
(C) Risco de Queda.
(D) Risco de evasão.
29)

A abordagem sindrômica das Doenças
Sexualmente
Transmissiveis
(DST),
instrumentaliza as Unidades Básicas de Saúde
(UBS), permitindo realizar durante a primeira
consulta do indivíduo nesse nível de atenção,
aconselhamento, diagnóstico e tratamento
adequados para cerca de 90-92% das DST. São
DST que apresentam úlceras como sintoma
principal, exceto:

CARGO: ENFERMEIRO

(C)
(D)

31)

O Processo de Enfermagem deve ser realizado,
de modo deliberado e sistemático, em todos os
ambientes, públicos ou privados, em que ocorre
o cuidado profissional de Enfermagem e
organiza-se em:
Cinco etapas não relacionadas, independentes e
recorrentes.
Quatro
etapas
não
relacionadas,
interdependentes e não recorrentes.
Cinco
etapas
inter-relacionadas,
interdependentes e recorrentes.
Seis etapas inter-relacionadas, não dependentes
e recorrentes
Sobre o tratamento da Hanseníase, não se pode
afirmar que:

(A)

A gravidez e o aleitamento contraindicam o
tratamento poliquimioterápico (PQT) padrão.
(B) Para mulheres em idade reprodutiva atentar ao
fato de que a rifampicina pode interagir com
anticoncepcionais orais, diminuindo a sua ação.
(C) Os esquemas de tratamento são diferentes para
os casos paucibacilares e multibacilares.
(D) O tratamento da hanseníase é ambulatorial.
32)

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. Segundo recomendações do
Ministério da Saúde, em sua linha de Atenção à
saúde da criança, os pais e cuidadores devem
receber a orientação de que a melhor maneira
de prevenir casos assim é colocando a criança
para dormir:

(A)

de “barriga para cima” (posição supina).
(B) em decúbito lateral esquerdo.
(C) de barriga para baixo (de bruços).
(D) em decúbito lateral direito.
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33)

Os profissionais devem conversar sobre a
experiência de amamentar e identificar as
dificuldades da amamentação. A técnica de
amamentação não está adequada quando:

35)

Em relação às infrações ao Código de ética de
Enfermagem, para a graduação da penalidade e
respectiva imposição, não considera-se:

(A)
(A)

A cabeça do bebê está no mesmo nível da mama
da mãe e o queixo está tocando-a.
(B) Vê-se pouco a aréola durante a mamada (mais
a porção superior da aréola do que a inferior).
(C) As bochechas do bebê estão encovadas.
(D) O lábio inferior está virado para fora.
34)

Os antecedentes do infrator.
(B) O tempo de experiência do profissional na área
da enfermagem.
(C) O dano causado e suas consequências.
(D) A maior ou menor gravidade da infração.
36)

A Tuberculose (TB) ainda obedece a todos os
critérios de priorização de um agravo em saúde
pública, ou seja, de grande magnitude,
transcendência e vulnerabilidade. Sobre a
doença, analise as afirmativas abaixo:

A vacina hepatite B (recombinante) é
apresentada sob a forma líquida em frasco
unidose ou multidose, isolada ou combinada
com outros imunobiológicos. O esquema de
administração desta vacina corresponde, de
maneira geral, a:

(A)

I-

Os casos bacilíferos são a principal fonte de
disseminação da doença e a descoberta precoce
por meio da busca ativa do Sintomático
Respiratório é importante medida para
interromper a cadeia de transmissão, desde que
acompanhada pelo tratamento oportuno.
II- A tuberculose, doença causada pelo
Mycobacterium tuberculosis, pode acometer
uma série de órgãos e/ou sistemas. A
apresentação da TB na forma pulmonar, além
de ser mais frequente, é também a mais
relevante para a saúde pública.
III- As apresentações extrapulmonares da TB tem
seus sinais e sintomas dependentes dos órgãos
e/ou sistemas acometidos. Sua ocorrência
aumenta entre pacientes com AIDS,
especialmente
entre
aqueles
com
imunocomprometimento grave.
O número de afirmativas incorretas corresponde a:
(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.

CARGO: ENFERMEIRO

Dose única, logo ao nascer.
(B) Duas doses, com intervalo de 60 dias entre as
doses.
(C) Três doses, com intervalo de 60 dias entre a
primeira e a segunda doses e de três meses entre
a primeira e a terceira doses.
(D) Três doses, com intervalo de 30 dias entre a
primeira e a segunda doses e de seis meses entre
a primeira e a terceira doses.
37)

Pele intacta, com rubor não branqueável, numa
área localizada, normalmente sobre uma
proeminência óssea, representa uma úlcera por
pressão classificada no seguinte estágio:

(A)

Estágio I.
(B) Estágio II.
(C) Estágio III.
(D) Estágio IV.
38)

O Diabetes Mellitus (DM) vem aumentando
sua importância pela sua crescente prevalência
e habitualmente está associado à, exceto:

(A)

Dislipidemia.
(B) Febre reumática.
(C) Hipertensão arterial.
(D) Disfunção endotelial.
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39)

A Doença infecto-parasitaria e sua forma de
transmissão não esta corretamente associada
em:

(A)

Ascaridíase - Ingestão dos ovos infectantes do
parasita,procedentes do solo, água ou alimentos
contaminados com fezes humanas.
(B) Febre maculosa - picada de carrapato infectado.
(C) Ancilostomíase - ingesta de alimentos mal
cozidos, que contem os ovos ou larvas do
parasita.
(D) Leishmaniose visceral - picada da fêmea de
insetos flebotomineos da espécie Lutzomia
longipalpis.
40)

Em uma consulta de enfermagem, a paciente
Rosalinda informa que a Data da Última
Menstruação (DUM) foi 19/12/2017. Qual será
a Data Provável do Parto (DPP) de Rosalinda?

(A)

19/09/2018.
(B) 22/09/2018.
(C) 26/09/2018.
(D) 28/09/2018.

CARGO: ENFERMEIRO
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