ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

PROCESSO SELETIVO
PROVA PARA CARGO DE:

ENFERMEIRO - 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 – ENFERMEIRO
01 - O Manual Técnico para o controle da tuberculose do
Ministério da Saúde atribui aos profissionais de saúde
atividades de controle de tuberculose. Aos Enfermeiros no
Programa Saúde da família, é correto afirmar:
A) colher e enviar as amostras de escarros ao
laboratórios.
B) dar alta aos pacientes após tratamento.
C) identificar os sintomáticos respiratórios entre as
pessoas que procuram as unidades básicas de
saúde, nas visitas domiciliares ou mediante os
relatos dos ACS.
D) prescrever o tratamento conforme o esquema I.
E) agendar consultas para o médico.
02 - No resultado do teste tuberculínico, é correto a
seguinte notificação:
A) fator reator forte igual a 0 – 4 mm.
B) fator reator fraco igual a 0 – 4 mm.
C) fator reator fraco igual a 0 – 5 mm.
D) fator não reator acima de 10 mm.
E) fator reator forte igual a 10 mm ou mais.
03 - Nas consultas de crescimento e desenvolvimento da
criança em unidades de PSF é correto afirmar:
A) as consultas regulares vão de 0 a 1 ano com
acompanhamento e desenvolvimento da criança
durante este período.
B) o registro gratuito pela unidade de saúde da
família.
C) ser
acompanhada
exclusivamente
pelos
profissionais multidisciplinares de saúde.
D) a amamentação protege o bebê e ajuda a
desenvolver sua inteligência.
E) o cartão da criança só deve ser guardado até 1
ano de idade.
04 - É correto afirmar quanto aos alimentos para oferecer a
criança:
A) os alimentos de origem vegetal ricos em ferro
estão os folhosos vermelhos.
B) a absorção do sulfato ferroso oral pode ser
aumentada se for oferecida juntamente com
vitamina C.
C) se a mãe tem dificuldades de amamentar,
oferecer diversos alimentos até conseguir
amamentar novamente.
D) em caso de mamilo invertido oferecer leite
artificial a criança.
E) até 2meses de idade oferecer leite materno
exclusivamente.
05 - É desnecessário numa sala de vacina:
A) caixa térmica (grande e pequena).
B) garrafas plásticas com água.
C) freezer de no mínimo 280 litros.
D) depósito com tampa e pedal para lixo comum.
E) pia com torneira, sabão líquido, saco de lixo
hospitalar.

06 - Quanto aos cuidados em pacientes portadores de
hipertensão arterial, é incorreto afirmar:
A) Verificar a TA nos dois membros superiores de
usuários idosos.
B) TA maior ou igual a 140 x 90 mmhg, encaminhar
ao acolhimento para consulta médica.
C) A prática de verificação de TA em maiores de 18
anos para captação de possíveis hipertensos.
D) A tensão arterial deve ser verificada no braço que
foi feito cateterismo cardíaco.
E) Ao verificar TA se informar se o membro
utilizado foi o lado de um cateterismo,
mastectomia, AVC, se positivo não verificar
neste mesmo lado.
07 - Ao final do dia de trabalho numa sala de vacina o
enfermeiro supervisiona atividades corretas, como:
A) desprezar as sobras de vacinas com validades
conforme orientação específica.
B) dividir e somar as doses aplicadas e registradas
no mapa diário de vacinação.
C) verificar e anotar a temperatura da geladeira no
mapa de controle semanal de temperatura.
D) acondicionar as vacinas reutilizáveis em caixas
de isopor de um dia para o outro.
E) deixar todo o material esterilizado para a auxiliar
de serviços gerais guardar.
08 - É correto afirmar quanto às normas de desinfecção
dos equipamentos de nebulização:
A) secar as máscaras com álcool a 70%.
B) solução de hipoclorito deve ser trocada uma vez
por dia.
C) secar bem com pano limpo (compressa ou toalha)
e guardar em depósito com tampa.
D) lavar os copinhos com água, sabão e álcool a
91%.
E) nunca enxaguar os copinhos com ABD.
09 - É classificada como diabete gestacional:
A) é mais evidente em gestantes de idade inferior a
14 anos.
B) tem maior incidência nas mulheres de cor clara.
C) é comum em mulheres solteiras.
D) a diminuição
da tolerância à glicose, de
magnitude variável, diagnosticada pela primeira
vez, na gestação, podendo ou não persistir após o
parto.
E) não apresenta nenhum risco ao crescimento intrauterino da criança.

10 - Não é indicado insulinoterapia:
A) diabetes gestacional obrigatoriamente durante os
nove meses.
B) diabetes melitus tipo II em uso de
hipoglicemiantes orais ou não.
C) em caso de falência primária ou secundária aos
hipoglicemiantes orais.
D) diabetes melitus frente a um estresse cirúrgico
emocional ou clínico.
E) pacientes agudamente enfermos cuja indicação
de insulinoterapia pode ser transitória.
11 - São doenças de notificação compulsória:
A) hanseníase, dengue, hepatite C, leptospirose.
B) acidente vascular cerebral, tuberculose, diabetes.
C) anemia ferropriva, HIV, osteoporose, artrite
reumatóide.
D) peste, hipertensão arterial, fungocitose, anorexia.
E) câncer, estomatite aguda, atelectasia.
12 - É parte do esquema básico para tratamento e
posologia da tuberculose:
A) 1ª fase do tratamento- 4 meses com RHZ.
B) 1ª fase do tratamento- 2 meses com RHZ.
C) 2ª fase do tratamento- 6 meses com RHZ.
D) 2ª fase do tratamento- 2 meses com RH.
E) 1ª fase do tratamento com RHZ + E.
13 - Tem como características clínicas da tricomoníase
genital:
A) corrimento branco, inodoro, fissuras.
B) maceração da pele, vagina e colo recobertos por
placas brancas.
C) corrimento com aspecto de “leite coalhado”.
D) corrimento abundante, amarelado ou amarelo
esverdeado, odor fétido.
E) ardor, dispareunia, dor a micção.
14 - Inclue-se na consulta de pré-natal:
A) O teste anti-HIV é obrigatório para todas as
gestantes.
B) Orientar
quanto
a
obrigatoriedade
da
amamentação para gestantes soropositivas para
HIV.
C) Oferecer o teste anti-HIV a toda gestante, com
aconselhamento pré e pós-teste.
D) Informar para iniciar o tratamento com AZT oral
após o parto normal.
E) Orientar quanto ao tratamento só após o parto
normal.

PARTE II - PORTUGUÊS
As questões 15 e 16 referem-se ao texto seguinte:
A noção dos Direitos Humanos está totalmente
ligada ao contexto de cada época. Quando não havia
escrita e a fala humana ainda se estruturava com sons
guturais, primitivos, os “direitos humanos” eram
inexistentes como conceito e como prática: a luta pela
sobrevivência era bruta, dura, e favorecia os mais fortes. E
assim foi, durante séculos.
O princípio cristão do amor ao próximo, nesse
processo, representou uma revolução cultural, uma radical
novidade (o que não impediu que seu arauto terminasse
condenado à morte, e morte na cruz, a mais terrível!). Mas
a idéia mais elaborada, doutrinária, dos seres humanos
como iguais e, portanto, com os mesmos direitos, é um
resultado da luta da burguesia contra o obscurantismo dos
senhores feudais e da aristocracia absolutista. Já na
Declaração de Independência Norte-Americana, de 1776,
os seres humanos eram considerados “naturalmente iguais,
livres e independentes”. Uma novidade!
Essas idéias novas, afirmativas de direitos e de
um original entendimento do humano, foram elaboradas
teoricamente com mais detalhes pela Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa,
lançada em 26 de agosto de 1789. Em síntese, ela reafirma
que “todos os homens são iguais perante a lei” e que “a lei
deve proteger a liberdade pública e individual contra a
opressão daqueles que governam” – o que o Absolutismo
considerava impensável!
(Chico Alencar. Direitos mais humanos. Rio de Janeiro:
Garamond, p. 21, com adaptações.)
15 - Das afirmações seguintes com relação as idéias do
texto:
I – A construção dos Direitos Humanos foi lento e
decorreu da luta da burguesia contra a opressão.
II – A noção de Direitos Humanos é universal e imutável.
III – Os senhores feudais e a aristocracia elaboraram a
doutrina dos Direitos Humanos.
A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Estão corretos os itens II e III.
C) Todos estão corretos.
D) Apenas o item I está correto.
E) Todos estão incorretos.
16 - Das afirmações referentes ao texto:
I – Contextualmente, a palavra “humano” (3º parágrafo) é
um substantivo.
II – A palavra “arauto” (2º parágrafo) está sendo utilizada
no texto com o sentido de “portador de mensagens”.
III – A expressão “nesse processo” (2º parágrafo) refere-se
a uma idéia implícita no parágrafo anterior.
A) Todas estão corretas.
B) Todas estão incorretas.
C) Estão corretas apenas I e II.
D) Está correta apenas a III.
E) Estão corretas apenas I e III.

17 - Marque a opção em que o fonema /Z/ é representado
pela letra X em todas as palavras.
A) e___ecutante, de___erção, apra___ível
B) resci___ão, ra___oável, ane___ação
C) e___oneração, e___orbitante, e___iguidade
D) e___igibilidade, e___tinto, cláu___ula
E) má___imo, e___clusão, pre___unção
18 - Assinale a alternativa em que o elemento grifado O é
vogal de ligação.
A) faço
B) cerebrozinho
C) opor
D) alunos
E) cartografia
19 - Nas três orações do período seguinte, os predicados
são, respectivamente:
“É possível que cheguemos cansados, mas isso
não impossibilitará a realização do encontro”.
A) nominal / verbo-nominal / verbal
B) nominal / verbal / verbal
C) verbal / verbo-nominal / nominal
D) nominal / nominal / verbal
E) verbo-nominal / verbo-nominal / verbal
20 - Marque a alternativa que preenche corretamente as
lacunas:
“Maria estava __________ irritada e, à
__________ voz, porém com __________ razões, dizia
__________ desaforos”.
A) meia – meia – bastantes – bastante
B) meio – meia – bastantes – bastantes
C) meio – meia – bastante – bastante
D) meia – meia – bastantes – bastantes
E) meia – meia – bastante – bastante

