PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ - PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO
EDITAL 001/2018

CARGO

Data e Horário da Prova

TÉCNICO EM ENFERMAGEM PSF / ESF

Domingo, 21/10/2018, às 08h

INSTRUÇÕES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início
da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato

Concurso da Prefeitura Municipal de Uruçuí – PI
Crescer Consultorias

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM PSF/ESF
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 5.
PNEU FURADO
O carro estava encostado no meio-fio, com um pneu furado. De pé ao lado do carro, olhando
desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha. Tão bonitinha que atrás parou outro carro
e dele desceu um homem dizendo “Pode deixar”. Ele trocaria o pneu.
─ Você tem macaco? - perguntou o homem.
─ Não - respondeu a moça.
─ Tudo bem, eu tenho - disse o homem - Você tem estepe?
─ Não - disse a moça.
─ Vamos usar o meu - disse o homem. E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu, sob o olhar da moça.
Terminou no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele ficou ali, suando,
de boca aberta, vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco chegou o dono do carro.
─ Puxa, você trocou o pneu pra mim. Muito obrigado.
─ É. Eu… Eu não posso ver pneu furado. Tenho que trocar.
─ Coisa estranha.
─ É uma compulsão. Sei lá.
Luís Fernando Veríssimo

01)

O texto lido é:

(A)

Uma descrição.
(B) Uma narração.
(C) Um poema.
(D) Uma notícia.
02)

É correto afirmar sobre o objetivo do autor:

03)

A palavra sublinhada indica, nessa frase:
(A) Tendência à repetição.
(B) Comportamento isento.
(C) Ação voluntária.
(D) Que é liberta.
04)

(A)

Apresentar uma informação.
(B) Expor um exemplo de gentileza.
(C) Provocar o humor.
(D) Descrever como se troca pneu furado.

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM PSF / ESF

“ ─ É uma compulsão. Sei lá.”

O texto foi narrado com diálogos, o que pode
ser comprovado através de:

(A)

Aspas para delimitarem as citações de
pessoas.
(B) Frases
que declaram as ideias de
personagens.
(C) Uso do ponto final para encerrar as ideias de
personagens.
(D) Parágrafos e travessões indicando a fala de
personagens.
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05)

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o tipo de narrador do texto.

(A)

Narrador personagem.
(B) Narrador onisciente.
(C) Narrador observador.
(D) Narrador protagonista.
06)

Observe a imagem e responda a seguir.

10)

“Ele ficou ali, suando, de boca aberta, vendo
o ônibus se afastar.”

As vírgulas estão separando:
(A) Sujeito.
(B) Orações deslocadas.
(C) Termos explicativos.
(D) Adjuntos adverbiais.
11)

Qual a linguagem empregada?
(A) Verbal.
(B) Não verbal..
(C) Mista.
(D) Coloquial.
07)

Há erro ortográfico em:

(A)

Não
houve
nenhum
excesso
no
comportamento do rapaz.
(B) O estepe é uma roda sobressalente dos
veículos automotores.
(C) A moça deve ter encantado os transeuntes.
(D) O texto é de fácil compreenção.
08)

Todas as palavras são paroxítonas, exceto:

(A)

Ônibus.
(B) Moça.
(C) Boca.
(D) Momento.
09)

A palavra “GENTILEZA” é classificada como:
(A) Substantivo concreto.
(B) Substantivo abstrato.
(C) Adjetivo.
(D) Advérbio.
12)

(A)

Esperamos que Vossa Excelência cumpra
vossas promessas.
(B) Livros e teatro são o meu passatempo
preferido.
(C) Daqui a um mês estaremos em Salvador.
(D) Há uma semana, encontrei meus amigos.
13)

Marque a opção com erro na colocação da
crase:

(A)

O rapaz se dirigiu à moça.
(B) O carro estava parado à frente do rapaz.
(C) A moça andava à pé.
(D) Ele ficou de boca aberta à medida em que o
ônibus se afastava.
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM PSF / ESF

Marque a alternativa que contraria as regras
de concordância verbal.

Na frase “O rapaz compreendeu a realidade,
quando o ônibus chegou.”

A oração destacada é assim classificada:
(A) Subordinada adverbial consecutiva.
(B) Subordinada adverbial proporcional.
(C) Subordinada adverbial comparativa.
(D) Subordinada adverbial temporal.
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14)

De acordo com o Manual de Redação da
Presidência da República, são características
fundamentais da redação oficial, exceto:

(A)

Concisão, redigindo de forma breve e clara.
(B) Uso do padrão culto da língua, observandose as regras gramaticais.
(C) Linguagem impessoal com ausência de
impressões individuais.
(D) Linguagem informal, coloquial, nos textos
institucionais.
15)

Assinale a opção em que há erro na redação
da frase, contrariando o padrão culto
recomendado pelo Manual de Redação da
Presidência:

(A)

Faz dois anos que fomos contratados.
(B) A tarefa foi mau resolvida. Ele é um mal
funcionário
(C) Trata-se de relatórios financeiros da empresa.
(D) Há anos que não registramos acidentes de
trabalho.

LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÕES DE 16 A 25
16)

De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/90,
assinale a alternativa correta:

(A)

a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
dois anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis
correspondentes, convocada pelo Poder
Executivo ou, extraordinariamente, por esta
ou pelo Conselho de Saúde;
(B) o Conselho de Saúde, em caráter permanente
e deliberativo, órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de
serviço, profissionais de saúde e usuários,
atua na formulação de estratégias e no
controle da execução da política de saúde na
instância correspondente, inclusive nos
aspectos econômicos e financeiros, cujas
decisões serão homologadas pelo chefe do
poder legalmente constituído em cada esfera
do governo;
(C) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e o Conselho Nacional de
Secretários Municipais de Saúde (Conasems)
não terão representação no Conselho
Nacional de Saúde;
(D) os recursos do Fundo Nacional de Saúde
(FNS) serão alocados como cobertura das
ações e serviços de saúde a serem
implementados apenas pelos Estados, sendo
os municípios e Distrito Federal sujeitos a
outras fontes de recursos.
17)

De acordo com a Lei 8.080/90, promover a
descentralização para os Municípios dos
serviços e das ações de saúde, é de
competência:

(A)

da direção nacional do Sistema Único de
Saúde;
(B) da direção estadual do Sistema Único de
Saúde;

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM PSF / ESF
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(C)

da direção municipal do Sistema Único de
Saúde;
(D) das direções nacional e estadual do Sistema
Único de Saúde.
18)

Implementar o Sistema Nacional de Sangue,
Componentes e Derivados, em âmbito
administrativo, de acordo com a Lei
8.080/90, é atribuição de:

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

Redução da Mortalidade infantil e materna.
Saúde Indígena.
Promoção da saúde.
Controle do Câncer de cólon de útero e de
mama.

21)

De acordo com a Lei
INCORRETO afirmar que:

8080/90,

é

(A)
(A)

somente estados, distrito federal e
municípios;
(B) união, estados, distrito federal e municípios;
(C) somente união;
(D) somente união e estados.
19)

Sobre o Sistema Único de Saúde, analise as
afirmativas abaixo:

I. Os serviços de saúde do Sistema Único de
Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada,
ficam obrigados a permitir a presença, junto
à parturiente, de 1 (um) acompanhante
durante todo o período de trabalho de parto,
parto e pós-parto imediato.
II. Caberá aos Estados e Municípios, com seus
recursos próprios, financiar o Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena.
III. O atendimento e a internação domiciliares,
no âmbito do Sistema Único de Saúde,
poderão ser realizados por indicação médica,
independentemente de concordância do
paciente e de sua família.
O número de
corresponde a:
(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.
20)

afirmativas

CORRETAS

O Pacto pela Vida está constituído por um
conjunto de compromissos sanitários,
expressos em objetivos de processos e
resultados e derivados da análise da situação
de saúde do País e das prioridades definidas
pelos governos federal, estaduais e
municipais. São prioridades do Pacto pela
Vida, EXCETO:

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM PSF / ESF

Os níveis de saúde da população expressam a
organização social e econômica do País.
(B) Entende-se por vigilância sanitária um
conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes
e condicionantes de saúde individual ou
coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle
das doenças ou agravos.
(C) Os Municípios poderão constituir consórcios
para desenvolver, em conjunto, as ações e os
serviços de saúde que lhes correspondam.
(D) A participação complementar dos serviços
privados será formalizada mediante contrato
ou convênio, observadas, a respeito, as
normas de direito público.
22)

Marque V(verdadeiro) ou F(falso) e assinale
a alternativa correspondente.

Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter,
no mínimo, ações e serviços de:
 ) atenção primária
 ) urgência e emergência
 ) atenção psicossocial.
 ) atenção ambulatorial especializada e
hospitalar
 ) vigilância em saúde
(A)
(B)
(C)
(D)

V–F–V–F–V
V–V–F–V–F
V–V–V–F–V
V–V–V–V–V
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23)

São Portas de Entrada às ações e aos serviços
de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os
serviços de:

25)

Apenas atenção primária e atenção de
urgência e emergência.
(B) Apenas de atenção psicossocial.
(C) Apenas de atenção primária e especiais de
acesso aberto.
(D) Atenção primária, atenção de urgência e
emergência, atenção psicossocial e especiais
de acesso aberto.

(A)

(A)

24)

Analise as afirmativas.

As Comissões Intergestores pactuarão a
organização e o funcionamento das ações e
serviços de saúde integrados em redes de atenção
à saúde.

O acesso universal e igualitário à assistência
farmacêutica pressupõe, cumulativamente,
EXCETO:

Estar à prescrição em conformidade com a
RENAME e os Protocolos Clínicos e
Diretrizes Terapêuticas ou com a relação
específica complementar estadual, distrital
ou municipal de medicamentos.
(B) Estar o usuário assistido por ações e serviços
de saúde do SUS.
(C) Ter a dispensação ocorrido em unidades
indicadas pela iniciativa privada.
(D) Ter o medicamento sido prescrito por
profissional de saúde, no exercício regular de
suas funções no SUS.

I. CIT, no âmbito da União, vinculada ao
Ministério
da
Saúde
para
efeitos
administrativos e operacionais.
II. CIB, no âmbito do Estado, vinculada à
Secretaria Estadual de Saúde para efeitos
administrativos e operacionais.
III. Comissão Intergestores Regional - CIR, no
âmbito regional, vinculada à Secretaria
Estadual
de
Saúde
para
efeitos
administrativos e operacionais, devendo
observar as diretrizes da CIB.
Estão corretas as afirmações:
(A) I e II apenas.
(B) II e III apenas.
(C) I e III apenas.
(D) I, II e III

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM PSF / ESF
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26)

Considerando o Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem, “Recusar-se a
executar prescrição de Enfermagem e Médica
na qual não conste assinatura e número de
registro do profissional prescritor, exceto em
situação de urgência e emergência” é:

(A)

Um direito do profissional de Enfermagem.
(B) Um dever do profissional de Enfermagem.
(C) Facultativo ao profissional de Enfermagem.
(D) Vedado ao profissional de Enfermagem.

QUESTÕES DE 26 A 40
29)

(A)

Às Secretarias de Saúde dos estados e do
Distrito Federal.
(B) Ao Conselho Estadual de Saúde.
(C) À Secretaria de Políticas de Saúde.
(D) Ao Ministério da Saúde.
30)

27)

Sobre a Conferência de Saúde é correto
afirmar, EXCETO:

(A)

Reunir-se-á a cada quatro anos.
(B) Apresenta
representação
dos
vários
segmentos sociais.
(C) Propõe as diretrizes para a formulação da
política de saúde nos níveis correspondentes.
(D) É convocada pelo Poder Legislativo ou,
extraordinariamente, pelo Conselho de
Saúde.
28)

De acordo com a Lei nº 8.080 de 19/09/90,
abrangem a saúde do trabalhador, EXCETO:

Considerando a Norma Operacional da
Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de
2002, a elaboração do Plano Diretor de
Regionalização - PDR cabe:

Algumas medidas de segurança devem ser
adotadas pelos serviços de vacinação que
ainda utilizam refrigeradores domésticos. Em
relação a estas medidas, marque a alternativa
INCORRETA:

(A)

Identifique o equipamento com o aviso: “uso
exclusivo de vacinas”.
(B) Use tomada exclusiva para o refrigerador.
(C) Fixe no refrigerador o mapa de registro diário
para controle da temperatura.
(D) Ajuste o termostato de modo a encontrar o
ponto que vai permitir a manutenção da
temperatura
do refrigerador entre +4ºC e +8ºC, sendo o
ideal +5ºC.

(A)

Assistência ao trabalhador vítima de
acidentes de trabalho ou portador de doença
profissional e do trabalho.
(B) Avaliação do impacto que as tecnologias
provocam à saúde.
(C) Informação à entidade sindical sobre os
riscos de acidentes de trabalho, doença
profissional e do trabalho, para que esta alerte
e oriente o trabalhador.
(D) Revisão periódica da listagem oficial de
doenças originadas no processo de trabalho,
tendo na sua elaboração a colaboração das
entidades sindicais.
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31)

São exemplos de situações que caracterizam
a ocorrência de falsas contraindicações para
a vacinação, EXCETO:

(A)

Doença aguda benigna sem febre.
(B) Tratamento com corticosteroides diariamente
em dose imunossupressora.
(C) Doença neurológica estável ou pregressa com
sequela presente.
(D) Antecedente familiar de convulsão ou morte
súbita.
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32)

Sobre os procedimentos segundo as vias de
administração dos imunobiológicos, marque
a alternativa INCORRETA:

(A)

A vacina poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada) é
administrada por via oral.
(B) A maior parte dos imunobiológicos ofertados
pelo Programa Nacional de Imunização é
administrada por via parenteral.
(C) Para a administração de vacinas é
recomendada a assepsia da pele do usuário.
(D) A via intradérmica proporciona uma lenta
absorção das vacinas administradas.
33)

Considerando o controle das infecções e as
precauções para aerossóis é correto afirmar,
EXCETO:

35)

Sobre a administração de medicamentos,
considere:

I. O medicamento administrado por via
intramuscular não deve ser misturado com
qualquer outro medicamento na mesma
seringa.
II. Verifique se o paciente está portando a
pulseira de alerta de alergia – se positivo,
verifique se a alergia corresponde ao
medicamento a ser administrado e, nesse
caso, não administre e comunique ao
enfermeiro e ao médico.
III. Para medicamentos que devem ser
administrados por via intradérmica, o bisel da
agulha deve estar voltado para cima e devese fazer um ângulo de 30° em relação à
superfície da pele.

(A)

O transporte do paciente deve ser limitado e,
quando necessário, ele deve sair do quarto
usando máscara PFF2 ou N95.
(B) Coloque máscara N95 ou PFF2 antes de
entrar no quarto do paciente, ajustando a
haste metálica da máscara à parte superior do
nariz.
(C) As máscaras PFF2 ou N95 podem ser
reutilizadas pelo mesmo profissional, desde
que se mantenham íntegras, secas e limpas.
(D) A porta do quarto deve estar identificada
corretamente com o tipo e os meios de
precaução para aerossóis.
34)

São fatores que afetam os valores e devem ser
considerados na medição da pressão arterial,
EXCETO:

Está CORRETO o que se afirma em:
(A) I, II, III.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) III, apenas.
36)

Sobre as doenças diarreicas agudas, marque
(V) para Verdadeiro ou (F) para Falso:



) Caracterizam-se pela diminuição da
consistência das fezes, aumento do número
de evacuações, com fezes aquosas; em alguns
casos, há presença de muco e sangue
(disenteria).
) Podem ser classificadas em três tipos:
diarreia sem desidratação; diarreia com
desidratação; e diarreia com desidratação
grave.
) Em geral, as complicações são decorrentes
da desidratação e do desequilíbrio
hidroeletrolítico.
) Quando não são tratadas adequada e
precocemente, pode ocorrer óbito por choque
hipovolêmico e/ou hipopotassemia.



(A)

Pratica exercícios físicos nos últimos 60
minutos.
(B) Ingestão de bebidas alcoólicas.
(C) Fumar nos 30 minutos anteriores.
(D) Não conversar durante a medição.

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM PSF / ESF
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Marque a alternativa que apresenta a seqüência
CORRETA:
(A) V, V, V, V.
(B) V, V, V, F.
(C) V, F, V, V.
(D) F, V, V, V

39)

37)

(A)

São manifestações clínicas do Sarampo,
EXCETO:

(A)

Febre alta, acima de 38,5°C.
(B) Exantema máculo-papular localizado na face
e pescoço.
(C) Tosse e coriza.
(D) Conjuntivite.
38)

Depressão não é falta de caráter.
(B) Não é causada por falta de ocupação.
(C) Pode melhorar espontaneamente com esforço
pessoal.
(D) Os medicamentos empregados não causam
dependência química.
40)

Sobre a Leptospirose, marque a alternativa
INCORRETA:

(A)

Doença infecciosa febril de início abrupto,
cujo espectro clínico pode variar desde um
processo inaparente até formas graves.
(B) A infecção humana resulta da exposição
direta ou indireta à urina de animais
infectados.
(C) A transmissão pessoa a pessoa também é
comum e pode ocorrer pelo contato com
urina, sangue, secreções e tecidos de pessoas
infectadas.
(D) A penetração do microrganismo ocorre
através da pele com presença de lesões, pele
íntegra imersa por longos períodos em água
contaminada ou através de mucosas.
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A depressão é uma doença comum, com
tratamento disponível e grandes chances de
cura ou controle. O profissional de saúde
deve conversar com o usuário e seus
familiares sobre a patologia abordando os
seguintes aspectos, EXCETO:

O processo que utiliza agentes químicos,
físicos ou físico-químicos para destruir todas
as formas de vida microbiana e aplica-se
especificamente a objetos inanimados é a:

(A)

Esterilização.
(B) Desinfecção.
(C) Limpeza.
(D) Despirogenização.
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