ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

PROCESSO SELETIVO
PROVA PARA CARGO DE:

AUX.ENFERMAGEM-PSF
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE
* Neste Caderno de Questões, você encontra:
- 14 questões ESPECÍFICAS
- 06 questões de PORTUGUÊS
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de
Respostas com o Fiscal de Sala.
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação
do candidato.
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de equipamentos eletrônicos.
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.
* Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por
falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é
obrigatória.
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 10/01/2010, no final da tarde.
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Processo
Seletivo nº 001/2009 da PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO de 26/11/2010.
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a
mesma.
BOA PROVA!!

Data: 10 de Janeiro de 2010.

PARTE I – AUXILIAR DE ENFERMAGEM
01 - A experiência brasileira com a estratégia de PSF vem
proporcionando mudanças positivas nas relações entre os
profissionais de saúde e a população. Diante disto, é
correto afirmar:
A) registrar os doentes da comunidade dando
prioridade ao agendamento nas consultas para
reinserção ao convívio social sadio.
B) excluir os atendimentos de terceiro grau.
C) todos os profissionais de saúde devem residir na
comunidade para favorecer um melhor
relacionamento entre os profissionais de saúde e
a comunidade assistida.
D) faz-se necessário o esforço de todos os
envolvidos na atenção básica da saúde da
população assistida na área adscrita nas
prevenções das patologias, suas complicações e a
promoção da saúde e de uma melhor qualidade
de vida.
E) o PSF assiste aos carentes da comunidade
elevando o nível de atenção básica.
02 - O Código de Ética dos profissionais de Enfermagem
atribui a integração com a equipe de enfermagem e de
saúde com a adoção dos princípios de divisão de trabalho
em equipe, onde são fundamentados em legislações,
doutrinas, diretrizes do Ministério da Saúde e OMS. É
correto afirmar que ao Auxiliar de Enfermagem compete:
A) realizar consultas de enfermagem.
B) administrar vacinas de acordo com as normas do
PNI (programa Nacional de Imunização).
C) participar do planejamento, execução, e avaliação
da programação de saúde.
D) definir o melhor horário de visitas para a equipe
de PSF.
E) exigir a atenção exclusiva dos membros da
família no ato da visita domiciliar.
03 - Na lista nacional de doenças de notificação
compulsória do Ministério da Saúde, está excluído a(s)
doença(s) abaixo:
A) diabetes melitus, pericardite, miocardite.
B) hepatite B, cólera, dengue.
C) coqueluche, febre amarela, hepatite C.
D) HIV, dengue, cólera.
E) Poliomielite, caxumba, meningite, difteria.
04 - A vacina contra hepatite B está disponível no SUS.
Mas, para todas as faixas etárias só está disponível nos
centros de referência para imunobiológicos especiais
(CRIE), conforme Manual do CRIE, MS, neste caso do
CRIE é concedido, exceto para o seguinte caso:
A) vítimas de abuso sexual.
B) profissionais de saúde.
C) gestantes.
D) pessoas
reclusas
(presídios,
hospitais,
psiquiátricos).
E) coletadores de lixo.

05 - No PSF utiliza-se a estratégia de busca ativa. É
correto afirmar que busca ativa é:
A) busca de números de eventos reais e os que
poderiam acontecer na comunidade.
B) consiste no agrupamento e distribuição dos dados
de casos registrados em fichas epidemiológicas.
C) termo que expressa situações de novos casos de
um evento ocorrido numa população, durante um
período determinado.
D) é a busca de casos já conhecidos na comunidade
e referenciado para setores de terceiro grau.
E) busca de casos suspeitos, que se dá de forma
permanente ou não; visitas periódicas do serviço
de saúde em áreas silenciosas e na ocorrência de
casos em localidades próximas.
06 - No manual técnico de assistência pré-natal apresenta
níveis de execução da equipe de saúde. Dentre as
atribuições não compete ao auxiliar de enfermagem:
A) administra vacina antitetânica.
B) verifica peso, pressão arterial e anota os dados na
ficha da gestante.
C) orienta as mulheres e sua famílias sobre a
importância do pré-natal e da amamentação.
D) realiza consulta de pré-natal.
E) participa das atividades educativas.
07 - A leitura da prova tuberculínica é realizada após
quanto tempo após a aplicação com régua milimetrada.
A) é realizada de 100 a 180 horas.
B) é realizada desde 2 horas após a aplicação.
C) é realizada de 72 a 96 horas.
D) é realizada desde aparição de pápulas no local da
aplicação.
E) é realizada de 10 a 24 horas.
08 - Dentro do calendário básico de vacinação da criança,
está incorreto:
A) Poliomielite 2 meses via oral.
B) TT (tétano) aos 7 anos via IM.
C) DPT aos 2 meses via IM.
D) Sarampo aos 9 meses via SC.
E) BCG ao nascer por via IM.
09 - A hanseníase não escolhe raça, idade, sexo, e, a
possibilidade de infecção é alta. No seu quadro clínico não
se apresenta a seguinte forma:
A) indeterminada.
B) meningogócica.
C) virchowiana.
D) tuberculóide.
E) dimorfa.
10 - As parasitoses intestinais são comuns nas
comunidades onde a transmissão/infestação se dá por:
A) locais com água contaminada.
B) transfusão sanguínea.
C) contato íntimo.
D) não há de pessoa a pessoa.
E) contato com carne vermelha contaminada.

11 - Qual a doença que se transmite através da picada do
mosquito aedis aegypti fêmea infectado.
A) malária.
B) leishmaniose.
C) hanseníase.
D) doença de chagas.
E) dengue.
12 - A conservação de determinadas vacinas na unidade de
saúde é em local adequado e em perfeito funcionamento. É
correto afirmar.
A) A BCG é conservada em geladeira sob um grau
entre +2ºC e + 8ºC.
B) A vacina contra o tétano é conservada em caixa
de isopor por 24 horas após utilizada.
C) A luz artificial causa danos a todas as vacinas sob
refrigeração.
D) A conservação das vacinas após o uso da
primeira dose deve ser em caixa de isopor até o
término do conteúdo do frasco.
E) Após a reconstituição na temperatura adequada,
entre +2ºC e +8ºC, a vacina BCG pode ser
utilizada por mais de 12 horas.
13 - Existem fatores que alteram os resultados da pressão
arterial. Quais não estão contemplados abaixo:
A) a excitação do indivíduo.
B) o nível da extremidade testada em relação ao
coração.
C) o tamanho do manguito adequado para o
tamanho do indivíduo.
D) o uso do esfigmomanômetro inadequado.
E) a força da contraçã0o do ventrículo.
14 - Referente ao aleitamento materno é incorreto afirmar.
A) a amamentação favorece a contração do útero ao
tamanho normal.
B) as crianças alimentadas exclusivamente pelo leite
materno no primeiro semestre de vida tem mais
problemas de doenças infecciosas.
C) a relação de segurança e intimidade da mãe e o
bebê durante a amamentação é mais afetiva.
D) é de fácil digestão e fornece proteção contra
algumas doenças.
E) o leite materno é o alimento ideal para o bebê.

PARTE II – PORTUGUÊS – Nível Médio
As questões 15 e 16 referem-se ao texto seguinte:
A economia do crime
Especialistas em segurança atribuem o número
crescente de seqüestros em São Paulo à eficiência no combate
as outras categorias de crimes. “Quadrilhas agem como
empresas”, diz – Antônio Carlos Biscaia, coordenador do
Projeto Segurança Pública do Instituto Cidadania, do PT.
“Quando aumenta a repressão a um certo delito, elas migram
para outro mais rentável”, diz. Seguindo essa linha de
raciocínio, os seqüestros tomaram o lugar de destaque antes
ocupado por assaltos a banco e a carro-forte. “Roubar bancos
anda cada vez mais complicado”, diz o advogado criminalista
Adriano Salles Vanni. “As agências têm câmeras, portas
automáticas e pouco dinheiro nos caixas. Para fazer um grande
saque, é necessário avisar o gerente com antecedência”,
exemplifica. De 1999 até hoje, os bancos brasileiros investiram
R$ 1 bilhão em proteção. Houve um tempo em que seqüestros
atingiam apenas pessoas ricas e envolviam quantias
descomunais. Hoje, a modalidade de crime se banalizou,
avançando sobre a classe média. “O criminoso começa pedindo
R$ 500 mil e termina aceitando R$ 5 mil”, diz Vanni. “E a
vítima é escolhida na rua, se o carro chama a atenção”, diz.
Bandidos inexperientes usam o recurso do cativeiro para
extorquir somas modestas. “Estão cada vez mais comuns os
seqüestros amadores, sem estrutura sequer para esconder a
vítima”, admite Wagner Giudice, da Delegacia Anti-Seqüestro
paulista.
(Decio Viotto et al. A economia do crime.
Época, 3/9/2001. P. 4, com adaptações.)
15- Das afirmações seguintes com relação as idéias do
texto:
I – Nos últimos três anos, a quantia investida pelos bancos
em proteção foi inexpressiva.
II – As pessoas que dirigem carros de grande valor estão
menos sujeitas a serem seqüestradas que as que andam a
pé ou têm carros populares.
III – Atualmente, um indivíduo de classe média corre
menos risco de ser seqüestrado que na década passada.
A) Todas as afirmações estão corretas.
B) Apenas I está correta.
C) Estão corretas as afirmações I e II.
D) Todas as afirmações estão incorretas.
E) Estão corretas as afirmações II e III.
16- Das afirmações seguintes com relação ao texto:
I – A substituição do vocábulo “repressão” por “combate”
não implica alteração semântica, uma vez que no texto as
expressões são sinônimas.
II – Haverá alteração de sentido do texto, caso se substitua
o vocábulo “delito” por “território”.
III – Graças aos novos equipamentos de proteção usados
pelos assaltantes, roubar bancos tornou-se, nos últimos três
anos, uma tarefa muito fácil.
A) Está correta apenas afirmação I.
B) Estão corretas as afirmações I e III.
C) Estão corretas apenas as afirmações I e II.
D) Todas estão corretas.
E) Todas estão incorretas.

17 - Marque a alternativa em que MAL e MAU estão
empregados de maneira incorreta.
A) O mau é que entendo mal tudo isso.
B) O mau esforço não elimina o mal que as
dificuldades trazem.
C) Mal o percebi, lutei contra o mau-elemento.
D) O mau lutador acha que as dificuldades estão mal
colocadas.
E) O mal lutador luta mau.
18 - Assinale a seqüência em que todas as palavras são
acentuadas em obediência à mesma regra.
A) alguém – último
B) família – próximo
C) também – espontâneo
D) afável – açúcar
E) N. D. A.
19 - Assinale o segmento cuja pontuação está correta:
A) Para solucionar os problemas, é preciso, antes, ter
vontade de fazê-lo.
B) Para solucionar os problemas, é preciso antes, ter
vontade de fazê-lo.
C) Para solucionar os problemas – é preciso antes ter
vontade de fazê-lo.
D) Para solucionar os problemas, é preciso, antes, ter
vontade, de fazê-lo.
E) Para solucionar os problemas, é preciso antes, ter
vontade de fazê-lo.
20 - Assinale a opção incorreta quanto ao uso do acento
indicativo de crase.
A) Os livros novos pertencem às crianças da escola.
B) Os portões serão abertos às duas horas.
C) O carro estará pronto à partir de amanhã.
D) Demos os melhores lugares às pessoas que
chegaram cedo.
E) Fez o trabalho às carreiras; é claro que não ficou
bom.

