CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 001/2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA: 27 de Setembro de 2009

NÍVEL SUPERIOR
Cargo: ENFERMEIRO
(SECRETARIA DE SAÚDE)
Nome do Candidato: ______________________________________________________
Nº de Inscrição: ________________________
________________________________________
Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de
escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de
inscrição e no cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao
fiscal de sala.

1.

2. Esta prova contém 30 questões objetivas, sendo 05 de Língua Portuguesa, 05 de Noções de Meio
Ambiente, 05 de Legislação do SUS, 05 de Noções de Informática e 10 de Conhecimentos Específicos. Caso
exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para
rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 14:30h e término às 18:30h (horário
local).
3. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTÃO RESPOSTA,
considerando a numeração de 01 a 30.
4. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte
superior do CARTÃO RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique
imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.
5. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está
assinado no seu documento de identificação.
6. Utilize somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois não serão consideradas marcações a lápis
no CARTÃO RESPOSTA. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de
suas respostas.
7. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO RESPOSTA.
8. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta por erro do candidato. O cartão resposta só
será substituído se for constatada falha de impressão.
9. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora
após o início da mesma. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
10. O candidato deverá devolver no final da prova, o cartão-resposta e o boletim de questões, recebidos.
11. Será automaticamente eliminado do concurso público da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia, o
candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2009.

LÍNGUA PORTUGUESA
ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE
AS QUESTÕES DE 01 A 05.
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Infância abandonada
A UNICEF acaba de apresentar
estatísticas sobre a situação da
infância no Brasil que reforçam um
quadro alarmante de falta de atenção
ao menor. O primeiro desses dados,
baseado na Pesquisa Nacional por
Amostragem de Domicílios (PNAD), do
IBGE, mostra que quase 240 mil
jovens com menos de 18 anos são
hoje chefes de família. Em outras
palavras, são adolescentes – que pela
lei ainda não podem ser responsabilizados por seus atos – com
atribuições como sustentar uma casa ou mesmo criar filhos. Essas
crianças com papéis de adultos em quase sua totalidade deixaram a
escola mais cedo (ou nem chegaram a frequentá-la), tentaram se colocar
no mercado de trabalho antes do tempo, engravidaram sem
planejamento, foram abandonadas nas ruas ou assumiram a guarda de
irmãos mais novos. Em todas as circunstâncias, são vítimas do descaso,
da pobreza e de uma situação de completa falta de assistência do
Estado. A UNICEF avança sobre essa premissa, mostrando que no País
o Índice de Desenvolvimento Infantil está abaixo da média mundial e
muito longe daquele verificado em nações desenvolvidas. Esse índice
leva em consideração o percentual de crianças com pais e mães, a
quantidade das que estão com as vacinas em dia, o grau de escolaridade
e a taxa de mortalidade infantil. Nesses dois últimos aspectos, os
números brasileiros revelam um desempenho lamentável. Em dez
Estados brasileiros, a taxa de mortalidade entre crianças com até cinco
anos supera a faixa de 30 por mil nascidos vivos. No Pará, a estatística é
de absoluto descalabro: 10,4% das mortes de crianças com menos de um
ano ocorrem por causas desconhecidas. No Acre e em Alagoas, a
mortalidade infantil alcança 41,3 crianças por mil nascidos vivos. No
campo da educação, a defasagem entre o Norte e o Sul do País fica
evidente. A UNICEF aponta que quase 13% das crianças com 10 anos de
idade não sabem ler. Número que cai para 1,2% no Sul do Brasil. No
geral, apenas 64% das crianças brasileiras que entram na escola
terminam o ensino médio. O resto fica pelo caminho. Se faz urgente uma
reversão dessa situação. Afinal, que futuro o Brasil está planejando, se
não cuida daqueles que vão dirigi-lo lá na frente?
Carlos José Marques
http://wwwterra.com.br/istoe/edicoes/2066/artigo141436-1.htm

01. O cerne da denúncia feita por Carlos José Marques reside no(na)
(A) falta de investimento em saúde no Brasil.
(B) alto índice de analfabetismo entre as crianças brasileiras.
(C) descaso do governo com crianças e adolescentes brasileiros.
(D) desnível existente entre nações desenvolvidas e não desenvolvidas.

02. O autor do texto manifesta a necessidade de se combater o problema por ele apontado na seguinte
passagem do texto:
(A) “A UNICEF aponta que quase 13% das crianças com 10 anos de idade não sabem ler. Número que
cai para 1,2% no Sul do Brasil” (linhas 31-33).
(B) “No Pará, a estatística é de absoluto descalabro: 10,4% das mortes de crianças com menos de um
ano ocorrem por causas desconhecidas” (linhas 28-29).
(C) “Se faz urgente uma reversão dessa situação. Afinal, que futuro o Brasil está planejando, se não
cuida daqueles que vão dirigi-lo lá na frente?” (linhas 35-36).
(D) “A UNICEF avança sobre essa premissa, mostrando que no País o Índice de Desenvolvimento
Infantil está abaixo da média mundial e muito longe daquele verificado em nações desenvolvidas”
(linhas 20-22).
03. Quanto às relações de retomada, é incorreto afirmar que
(A) o pronome “que” refere-se a “adolescentes”, em “que pela lei ainda não podem ser responsabilizados
por seus atos” (linhas 11-13).
(B) “daqueles” reporta-se a “atuais governantes”, em “Afinal, que futuro o Brasil está planejando, se não
cuida daqueles que vão dirigi-lo lá na frente” (linhas 35-36).
(C) a forma “das” retoma “crianças”, em “Esse índice leva em consideração o percentual de crianças
com pais e mães, a quantidade das que estão com as vacinas em dia” (linhas 22-24).
(D) o relativo “que” refere-se a “estatísticas”, em “A UNICEF acaba de apresentar estatísticas sobre a
situação da infância no Brasil que reforçam um quadro alarmante de falta de atenção ao menor”
(linhas 1-5).
04. No trecho “Em outras palavras, são adolescentes – que pela lei ainda não podem ser
responsabilizados por seus atos – com atribuições como sustentar uma casa ou mesmo criar filhos”
(linhas 10-14), a locução grifada tem a função de
(A) retomar e reformular a informação anterior.
(B) acrescentar um elemento decisivo à argumentação do autor.
(C) introduzir uma informação de pouca importância para a questão levantada.
(D) assinalar uma estratégia concessiva por meio da qual o autor introduz novas informações.
05. Há características de ofício em
(A) ”Impossível enviar documentação VG motivo atraso pagamento mensalidade PT. Favor enviar
recibo assinado urgente PT”.
(B) “Ilmo Senhor Diretor da E. E. XYZ,
Solicitamos a V.S.ª permissão para utilizar, nos dias 14 e 15 deste mês, o ginásio de esportes de
sua escola para a realização de uma campanha de doação de alimentos a crianças carentes. Certos
de merecer sua atenção, subscrevemo-nos, atenciosamente”.
(C) “Cláudia de Oliveira Melo, que atualmente ocupa o cargo de secretária, com exercício no
Departamento de Ensino Médio, requer a V.S.ª se digne conceder-lhe auxílio-doença nos termos do
artigo 143, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União”.
(D) “Sueli Martins Silva, portadora do RG n.º....., residente e domiciliada à Tv. RXP, n.º 92, nesta cidade,
é estudante deste estabelecimento de ensino, cursando atualmente o 3.º ano do Ensino Médio”.

NOÇÕES SOBRE MEIO AMBIENTE
06. O Sistema Nacional de Meio ambiente, estruturado pela Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, tem o
Conselho Nacional de Meio Ambiente como
(A) órgão central.
(B) órgão superior.
(C) órgão executor.
(D) órgão consultivo e deliberativo.
07. No estado do Pará, as licenças ambientais serão expedidas por tempo certo, a ser determinado pelo
órgão ambiental, não podendo em nenhum caso ser superior a
(A) 1 (um) ano.
(B) 4 (quatro) anos.
(C) 5 (cinco) anos.
(D) 10 (dez) anos.
08. É instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos:
(A) O zoneamento ambiental.
(B) A compensação a municípios.
(C) A avaliação de impactos ambientais.
(D) O licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras.
09. As águas salinas classe 2 podem ser destinadas
(A) à proteção das comunidades aquáticas.
(B) à recreação de contato primário.
(C) à recreação de contato secundário.
(D) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional.
10. O lançamento de efluentes em águas de classe especial
(A) é vedado.
(B) deverá atender as condições e padrões de lançamento de efluentes.
(C) observará as metas progressivas obrigatórias, intermediárias e finais.
(D) não deverá ocasionar a ultrapassagem das condições e padrões de qualidade de água.

LEGISLAÇÃO DO SUS
11. Segundo a Constituição Federativa do Brasil de 1988 o Sistema Único de Saúde, além de outras
atribuições, tem por competência:
(A) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
(B) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
(C) Fiscalizar e inspecionar o tráfego dos portos e aeroportos.
(D) Somente as letras ‘a’ e ‘b’ estão corretas.

12. Os municípios, para receberem os recursos de que trata o Art.3º, da Lei 8.142, de 28 de Dezembro
de 1990, deverão contar, dentre outros, com:
(A) Fundo de amparo ao trabalhador e relatório de gestão.
(B) Fundo de Saúde, Conselho Municipal, Plano Privado e Comissão de elaboração do Plano de
Carreira, Cargos e Salários (PCCS).
(C) Fundo de Saúde, Conselho de Saúde, Plano de Saúde e Relatórios de Gestão.
(D) Fundo de Amparo ao Trabalhador e Plano de Carreira, Cargos e salários (PCCS).

13. A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, estabelecendo a Organização, Direção e Gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS), assevera que
(A) as ações e serviços de saúde executados serão organizados de forma nacional e hierarquizada em
níveis de complexidade crescente com direção descentralizada.
(B) os municípios exercerão sua competência em sua esfera por meio do Prefeito, podendo constituir
consórcios desenvolvendo conjunto de ações e organizar distritos de forma a integrar e articular
recursos.
(C) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) serão
desenvolvidas diretamente ou mediante a participação complementar da iniciativa privada.
(D) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, ou seja, sendo exercida exclusivamente pelo
Ministério da Saúde.

14. Compete, no Sistema Único de Saúde (SUS), à
(A) Direção Estadual acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde,
independentemente da competência municipal.
(B) Direção municipal colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham
repercussão sobre a saúde humana e atuar no controle junto aos órgãos municipais, estaduais e
federais competentes.
(C) Direção nacional promover a descentralização dos serviços e das ações de saúde para os Estados.
(D) As três assertivas estão corretas.
15. Sobre o financiamento de recursos para o Sistema Único de Saúde (SUS) é correto afirmar:
(A) As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) serão creditas diretamente em
contas especiais a serem movimentadas pela direção nacional.
(B) O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a
receita estimada, independente da Lei de Diretrizes Orçamentárias, os recursos necessários à
realização de suas finalidades.
(C) Outras fontes de recursos serão destinadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), tais como ajuda,
contribuições, doações e donativos, alienações de capital e rendimentos de capital.
(D) As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão financiadas
por recursos exclusivos do Sistema Único de Saúde (SUS).

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
16. Quando um usuário exclui um arquivo ou pasta, e logo após desiste dessa ação, será necessário
pressionar as teclas __________ para recuperar e recolocar no local de origem, o arquivo ou pasta,
antes da exclusão.
(A)
CTRL + K.
(B)
CTRL + T.
(C)
CTRL + Z.
(D)
CTRL + N.

17. A janela “Painel de Controle” do Windows XP não fornece opção para
(A)
(B)
(C)
(D)

adicionar ou remover programas.
configurar o teclado e o mouse.
gerenciar dispositivos.
gerenciar bancos de dados.

18. A opção “comentários” permite ao usuário mostrar um comentário em uma determinada célula
numa planilha no Microsoft Excel 2003, esta opção pertence ao menu:
(A)
Arquivo.
(B)
Dados.
(C)
Exibir.
(D)
Editar.
19. No Microsoft Word 2003, a janela “Salvar Como” permite ao usuário salvar um documento utilizando
um dos tipos abaixo, exceto:
(A)
Formato Executável (*.exe; *.com).
(B)
Página da Web (*.htm; *html).
(C)
Modelo de documento (*.dot).
(D)
Formato Rich Text (*.rtf)

20. O ato de transferir arquivos do computador de um usuário para a Web é denominado:
(A)
(B)
(C)
(D)

Download.
Upload.
NumLoad.
EndLoad.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Uma usuária de uma unidade de referência materno-infantil, após confirmação do diagnóstico de
câncer do colo do útero foi encaminhada a um hospital de referência em oncologia para realização de
radioterapia, contudo, a mesma deixou de ser atendida pela justificativa de que o aparelho que realizava
esse procedimento se encontrava com defeito e sem previsão de funcionamento. Assim, de acordo com
a Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a gerência desse hospital feriu o princípio da
(A) acessibilidade.
(B) direito à informação.
(C) igualdade.
(D) universalidade.

22. O Ministério da Saúde, visando garantir vida saudável para todos os brasileiros, implantou a
Estratégia Saúde da Família. Assim, sobre o Agente Comunitário de Saúde (ACS) é correto afirmar.
(A) É necessariamente um morador da comunidade onde trabalha e está totalmente identificado com a
comunidade.
(B) É responsável pelo acompanhamento de, no máximo, 50 famílias que vivem no seu território de
atuação e 50 famílias de outro território.
(C) São capacitados e supervisionados somente pelo médico para o desenvolvimento de ações de
prevenção de doenças.
(D) São responsáveis pelo desenvolvimento de ações de prevenção de doenças e de promoção da
saúde, bem como pelas ações curativas.

23. O senhor A.M.C compareceu a uma unidade municipal de saúde com queixa principal de tosse e
expectoração por três semanas, perda de peso e sudorese noturna, referiu não ter realizado tratamento
para tuberculose anteriormente. Após o resultado de duas baciloscopias negativas, o enfermeiro,
suspeitando de tuberculose o encaminhou a uma unidade de referência, para exames complementares,
onde teve o diagnóstico confirmado para a tuberculose pulmonar. Nesse caso e para fins de tratamento,
o enfermeiro deverá adotar a seguinte conduta.
(A) Encaminhar o cliente para realização do tratamento na unidade de referência, haja vista a
negatividade das duas baciloscopias de escarro.
(B) Encaminhar o cliente ao médico da unidade de saúde para que o mesmo inicie o esquema de
tratamento, acompanhando-o até a alta.
(C) Iniciar o tratamento com a primeira dose supervisionada e encaminhar o paciente para
acompanhamento e tratamento na unidade de referência.
(D) Não iniciar o tratamento e solicitar a Prova Tuberculina para confirmação do diagnóstico da doença.

24. Compareceu a unidade municipal de Saúde de Conceição do Araguaia uma cliente, no quarto mês
de gestação, apresentando seis lesões eritematosas disseminadas pelo corpo, com perda de
sensibilidade, infiltrações e espessamento dos nervos ulnar e mediano. Diante da situação apresentada
e utilizando a classificação operacional da Hanseníase, recomendada pela Organização Mundial de
Saúde (OMS), o enfermeiro deveria classificar o caso como hanseníase
(A) paucibacilar e encaminhar a cliente à unidade de referência, haja vista que se encontra grávida e
precisa de esquema de tratamento especial.
(B) multibacilar e providenciar o internamento da cliente em um hospital de referência, em virtude de a
doença apresentar riscos sérios para a criança.
(C) multibacilar e tratar a cliente na própria unidade de saúde, com os esquemas padrão de
Poliquimioterapia, pois são considerados seguros tanto para a mãe como para a criança.
(D) paucibacilar e tratar a cliente na unidade com esquema especial, havendo necessidade de ajustar
as doses das medicações, conforme o peso corpóreo da cliente.

25. “Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve interação profunda
entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender
de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional”. Sobre o aleitamento
materno, e de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, marque as situações maternas
que contra-indicam a amamentação.
(A) Mulheres com câncer de mama que foram tratadas ou estão em tratamento.
(B) Presença de fissuras na região mamilo-areolar no período puerperal.
(C) Mamas ingurgitadas, com aparecimento do terceiro ao quinto dia após o parto.
(D) Ocorrência de mastite unilateral na mama lactante a partir da segunda semana após o parto.

26. Uma criança, com sete dias de nascida, em condições normais de saúde, compareceu a sala de
vacinação de um Programa Saúde da Família para ser vacinada contra a Hepatite B. Nesse caso e
conforme o calendário Básico de Vacinação da Criança, do Ministério da Saúde, o profissional de saúde
deverá proceder da seguinte forma:
(A) aprazar a primeira dose para 30 dias, a segunda dose para 60 dias e a terceira dose para 90 dias
após a primeira dose.
(B) realizar a primeira dose da vacina e aprazar a segunda dose para 30 dias após a primeira e a
terceira dose 180 dias após a primeira dose.
(C) realizar a primeira dose da vacina e aprazar a segunda e terceira dose para 30 e 60 dias,
respectivamente.
(D) aprazar a primeira dose para 60 dias e a segunda e terceira dose para 90 e 180 dias após a primeira
dose.
27. Atendida no Programa de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) de uma unidade de saúde, a
senhora M.C.S, com queixas de pequenas úlceras, precedidas de ardência, prurido e dor na região
genital. O enfermeiro, com base no Manual de Controle de DST, do Ministério da Saúde, realizou a
anamnese e exame físico da cliente e constatou a evidência de lesões vesiculosas. Assim, a conduta do
enfermeiro seria tratar
(A) Cancro Mole e Donovanose e solicitar sorologia para Hepatite B.
(B) Donovanose e Cancro Mole e oferecer anti-HIV.
(C) Herpes Genital e Sífilis, se VDRL ou RPR forem reagentes.
(D) Sífilis e Cancro Mole e fazer biópsia.

28. Considerando a qualidade de atendimento à criança, de forma conseqüente, o Ministério da Saúde
propõe o Calendário Mínimo de Consultas para a Assistência à Criança. Assim, uma criança que
compareceu à consulta subsequente, na unidade de saúde, com 12 meses de idade deverá retornar
para a próxima consulta com
(A) 15 meses.
(B) 24 meses.
(C) 20 meses.
(D) 18 meses.

29. A senhora M.S.C, de 55 anos, após a aferição repetida da pressão arterial em dias diversos em
uma unidade de saúde, constatou a Pressão Arterial Sistólica de 159 mmHg e a Pressão Arterial
Diastólica de 99 mmHg. Diante desses valores e com base na classificação da pressão arterial para
adultos, do Ministério da Saúde, podemos classificá-la como
(A) Hipertensão.
(B) Pré-hipertensão.
(C) Hipertensão - Estágio 1.
(D) Hipertensão - Estágio 2.

30. Com relação ao Aleitamento Materno e de acordo com a definição da Organização Mundial de
Saúde (OMS), quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água
adocicada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais, pode ser definido como
(A) aleitamento materno exclusivo.
(B) aleitamento materno predominante.
(C) aleitamento materno misto ou parcial.
(D) aleitamento materno regular.

