PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA-PA
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2015

PROVA PARA O CARGO: ENFERMEIRO – NÍVEL SUPERIOR

NOME:_____________________________________________________INSCRIÇÃO__________________

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS E DISCURSIVAS
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém:
1.1. 30 QUESTÕES de múltipla escolha (objetivas) correspondentes ao cargo e nível de escolaridade
do candidato;
1.2. Prova Discursiva com dois temas propostos dos quais o candidato deverá optar por um e produzir
uma Dissertação-Argumentativa como gênero textual.
2. Cada questão de múltipla escolha (objetiva) apresenta CINCO alternativas identificadas com as letras
A, B, C, D e E; sendo apenas uma correta;
3. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões descritas no item 1.
Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique
imediatamente o fiscal de sala;
4. Observe, na FOLHA DE RESPOSTA e na FOLHA DE REDAÇÃO, se seus dados estão registrados
corretamente. Caso haja alguma divergência comunique o fiscal de sala;
5. ATENÇÃO: após conferência, assine seu nome no espaço próprio da FOLHA DE RESPOSTA com
caneta esferográfica de tinta preta;
6. Não é permitido, no momento da prova, o candidato permanecer com armas, aparelhos eletrônicos
(calculadora, telefone celular, tablet e etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógio digital e
etc.;
7. O candidato (a) só poderá se ausentar do local de prova depois de transcorrido o tempo de 1(uma)
hora do início da prova, vale ressaltar, que só poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES após 2(duas)
horas do início da prova;
8. O tempo disponível para a prova é de 04 (quatro) horas;
9. Quando terminar sua prova, entregue ao fiscal de sala, o FOLHA DE RESPOSTAS, a FOLHA DE
REDAÇÃO e o CADERNO DE QUESTÕES (caso não tenha decorrido o tempo de 2 horas do
início da prova);
10. Os três últimos candidatos a terminar a prova só poderão sair juntos.

Boa Prova!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTUGUÊS
Para responder às questões de 01 a 10, atenha-se ao texto abaixo:

A melhor e a pior comida do mundo

Há mais de dois mil anos, um rico mercador grego tinha um escravo chamado Esopo.
Um escravo corcunda, feio, mas de sabedoria única no mundo.
Certa vez, para provar as qualidades de seu escravo, o mercador ordenou:
- Toma, Esopo. Aqui está esta sacola de moedas. Corre ao mercado. Compra lá o que
houver de melhor para um banquete. A melhor comida do mundo!
Pouco tempo depois, Esopo voltou do mercado e colocou sobre a mesa um prato
coberto por fino pano de linho. O mercador levantou o paninho e ficou surpreso:
- Ah, língua? Nada como a boa língua que os pastores gregos sabem tão bem
preparar. Mas por que escolheste exatamente a língua como a melhor comida do
mundo?
O escravo, de olhos baixos, explicou sua escolha.
- O que há de melhor do que a língua, senhor? A língua é que une a todos, quando
falamos. Sem a língua não poderíamos nos entender. A língua é a chave das ciências,
o órgão da verdade e da razão. Graças à língua é que se constroem as cidades, graças
à língua podemos dizer o nosso amor. A língua é o órgão do carinho, da ternura, do
amor, da compreensão. É a língua que torna eternos os versos dos grandes poetas, as
ideias dos grandes escritores. Com a língua se ensina, se persuade, se instrui, se reza,
se explica, se canta, se descreve, se elogia, se demonstra, se afirma. Com a língua
dizemos “mãe”, “querida” e “Deus”. Com a língua, dizemos “sim”. Com a língua
dizemos “eu te amo”! O que pode haver de melhor do que a língua, senhor?
O mercador levantou-se entusiasmado:
- Muito bem, Esopo! Realmente tu me trouxeste o que há de melhor. Toma agora esta
outra sacola de moedas. Vai de novo ao mercado e traze o que houver de pior, pois
quero ver a tua sabedoria.
Mais uma vez, depois de algum tempo, o escravo Esopo voltou do mercado trazendo
um prato coberto por um pano. O mercador recebeu-o com um sorriso:
- Hum... já sei o que há de melhor. Vejamos agora o que há de pior... O mercador
descobriu o prato e ficou indignado:
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- O quê?! Língua? Língua outra vez? Língua? Não disseste que a língua era o que
havia de melhor? Queres ser açoitado?
Esopo encarou o mercador e respondeu:
- A língua, senhor, é o que há de pior no mundo. É a fonte de todas as intrigas, o início
de todos os processos, a mãe de todas as discussões. É a língua que separa a
humanidade, que divide os povos. É a língua que usam os maus políticos quando
querem enganar com suas falsas promessas. É a língua que usam os vigaristas
quando querem trapacear. A língua é o órgão da mentira, da discórdia, dos
desentendimentos, das guerras, da exploração. É a língua que mente, que esconde,
que engana, que explora, que blasfema, que vende, que seduz, que corrompe. Com a
língua, dizemos “morre” e “demônio”. Com a língua dizemos “não”. Com a língua
dizemos “eu te odeio”! Aí está, senhor, porque a língua é a pior e a melhor de todas as
coisas!

(ESOPO, 620-560 a. C.)
QUESTÃO 01 – No interior da história que você acabou de ler, uma figura de
linguagem foi pensada e usada estrategicamente para produzir o sentido que se quer
ao longo do texto. Qual figura é essa?
(A) metonímia;
(B) metáfora;
(C) eufemismo;
(D) ironia;
(E) hipérbole.

QUESTÃO 02 - O expediente linguístico que possibilitou o uso dessa figura de
linguagem foi:
(A) o jogo semântico homonímico entre as palavras língua;
(B) o jogo semântico antonímico com a palavra pano;
(C) o jogo semântico sinonímico com a palavra órgão;
(D) os jogos semânticos exclusivamente denotativos de linguagem usados neste texto;
(E) os jogos semânticos exclusivamente conotativos de linguagem usados neste texto.
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QUESTÃO 03 – A respeito da expressão Há mais de dois mil anos, usada no início
desse texto, só não podemos afirmar:
(A) poderia ser substituída sem perda de sentido por Era uma vez;
(B) situa a narrativa no tempo cronológico;
(C) poderia ter a forma verbal Há substituída por Faz, sem prejudicar o sentido do
texto;
(D) produz uma verossimilhança à narrativa;
(E) promove uma noção de valores e costumes antigos e que ainda estão para ser
aprendidos.
QUESTÃO 04 – Que função de linguagem está sendo usada em: “Mas por que
escolheste exatamente a língua como a melhor comida do mundo?”?
(A) função conativa;
(B) função expressiva;
(C) função poética;
(D) função referencial;
(E) função fática.
QUESTÃO 05 – Em relação ao uso reiterado da preposição de em contração com
artigos em: “... A língua é o órgão do carinho, da ternura, do amor, da compreensão.”, é
correto dizer:
(A) constitui uma repetição desnecessária, se vista à luz da Norma-Padrão;
(B) está de acordo com a Norma-Padrão, haja vista a regência da palavra órgão que
assim a requer;
(C) é um recurso morfossintático exigido em Norma-Padrão pelos substantivos que se
sucedem tais ocorrências da preposição;
(D) é uma questão de concordância nominal e que precisa ser efetivada;
(E) é um caso em que a preposição é repetida quatro vezes para estabelecer nexo
sintático com a palavra língua.
QUESTÃO 06 – Acerca das Concordâncias Nominal e Verbal e do uso dos pronomes
em língua padrão, é incorreto afirmar da seguinte passagem: “Muito bem, Esopo!
Realmente tu me trouxeste o que há de melhor. Toma agora esta outra sacola de
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moedas. Vai de novo ao mercado e traze o que houver de pior, pois quero ver a tua
sabedoria.”:
(A) está totalmente de acordo com a língua portuguesa na variável Padrão;
(B) a única forma verbal que não está de acordo com o Padrão da língua é traze, que
deveria estar traz;
(C) as formas verbais estão todas em concordância com a segunda pessoa do singular
(TU);
(D) o uso do pronome esta, em “Toma agora esta outra sacola”, situa o objeto sacola
em relação a quem fala, não em relação a quem ouve;
(E) o pronome possessivo tua, em “tua sabedoria”, também concorda com a segunda
pessoa do singular (TU).
QUESTÃO 07 – No trecho: “É a língua que mente, que esconde, que engana, que
explora, que blasfema, que vende, que seduz, que corrompe.”, é inaceitável afirmar:
(A) todas as ocorrências da palavra que são de pronomes relativos;
(B) há neste período 9 orações;
(C) há neste período 8 orações subordinadas adjetivas;
(D) há neste período uma única Oração Principal;
(E) há neste período 8 orações coordenadas.
QUESTÃO 08 – No período: “Com a língua se ensina, se persuade, se instrui, se reza,
se explica, se canta, se descreve, se elogia, se demonstra, se afirma.”, é correto
afirmar:
(A) todas as ocorrências de se são de conjunção subordinativa integrante;
(B) todas as ocorrências de se são de índices de indeterminação de sujeito;
(C) todas as ocorrências de se são de pronome apassivador;
(D) todas as ocorrências de se são de conjunção coordenativa;
(E) todas as ocorrências de se são de conjunção subordinativa adverbial condicional.
QUESTÃO 09 – O autor utiliza marcas linguísticas que deixam transparecer um
determinado tom (pessimismo, ironia, confiança etc.). O texto lido:
(A) expressa um teor pessimista em relação ao uso que fazemos do idioma;
(B) expressa um tom confiante de que o idioma só comporta uma face;
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(C) expressa um tom moralista, pois determina como devemos nos comportar em
relação às nossas interações comunicativas;
(D) expressa um tom irônico, pois nos leva a crer que o idioma é o que é, e que nós
não podemos fazer nada.
(E) expressa um tom dualista do idioma, e que nós que somos os responsáveis pelo
que agimos por meio dele.
QUESTÃO 10 – Em: “O quê?! Língua? Língua outra vez? Língua? Não disseste que a
língua era o que havia de melhor? Queres ser açoitado?”, o rico mercador grego
empregou uma linguagem:
(A) denotativa;
(B) coloquial;
(C) conotativa;
(D) sinestésica;
(E) popular.
MATEMÁTICA
QUESTÃO 11 - Um investidor dispõe de R$ 10.000,00 para aplicar durante 3 meses a
juros simples. Os bancos estão oferecendo uma taxa “i” variável entre 0,5% e 2%
(

. Considerando que o investidor não se decidiu por uma taxa

específica, tendo em vista o risco do investimento, qual o montante “M” que ele poderá
retirar se decidir por uma taxa qualquer nesse intervalo?
(A) M = 30.000i
(B) M = 40.000i
(C) M = 10.000 + 30.000i
(D) M = 20.000i
(E) M = 30.000i – 10.000

QUESTÃO 12 - A meta oficial da inflação anual estabelecida pelo governo é 4,5%. Este
ano, a taxa de inflação já atingiu quase 9%. Podemos afirmar que a meta oficial já foi
superada em
(A) 10%
(B) 45%
6
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(C) 50%
(D) 60%
(E) 100%

QUESTÃO 13 - Um aluno conseguiu as seguintes notas durante um período letivo,
numa determinada disciplina: 6,5; 9,5; 7,5; 3,5; 6,0 e 9,0. No entanto, ele precisava ter
uma média igual a 7,7. Considerando essas condições, qual o percentual que faltou à
média real desse aluno, para que ele atingisse o valor de que precisava?
(A) 10%
(B) 11%
(C) 12%
(D) 14%
(E) 15%

QUESTÃO 14 - O cálculo do número de pessoas presentes em atos públicos costuma
ser feito por alguns jornais, considerando que 4 (quatro) pessoas ocupam cada metro
quadrado.
Na manifestação do último dia 16 de agosto foi contabilizado por um jornal que 465 mil
pessoas ocuparam as ruas no Estado de São Paulo. Se essas pessoas estivessem
concentradas em um único espaço, que área precisaria ter tal espaço?
(A) 1800 m2
(B) 11.645 m2
(C) 46.500 m2
(D) 116.250 m2
(E) 186.000 m2
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QUESTÃO 15 - Uma pessoa dispõe de 100 m2 de lajota para revestir o piso de um
compartimento retangular que mede 15 metros de comprimento por 11 metros de
largura. Quantos metros quadrados de lajota ainda precisa adquirir para revestir toda a
área?
(A) 60
(B) 65
(C) 70
(D) 75
(E) 80
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16 - Dentre os comandos básicos utilizados para verificar a configuração de
redes, um, em específico, exibe o resultado demonstrado na figura abaixo:

Fonte: Imagem gerada internamente.
Qual das alternativas representa este comando?
(A) hostname.
(B) traceroute.
(C) clear.
(D) ipconfig
(E) ping.

QUESTÃO 17 - Dentre os tipos de memória conhecidos existe uma em especial que
tem o menor tempo de acesso pelo processador, em comparação com as demais.
Marque a resposta que descreve esse tipo de memória.
(A) RAM.
(B) ROM.
(C) Registradores.
(D) Secundária.
(E) Terciária.
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QUESTÃO 18 - Todos os computadores que acessam a internet recebem um único
endereço que é normalmente um número de 32 bits representados por quatro séries de
números que vão de 0 a 255 e são separados por pontos. Quando um usuário envia
uma mensagem a outro usuário da internet, a mensagem é decomposta em pacotes
que contêm seu endereço de destino. Seria muito difícil lembrar endereços compostos
por sequências de 12 números para se enviar uma mensagem, por isso, um
determinado sistema converte esses endereços numéricos em nomes de domínio. Um
nome de domínio é o nome alfanumérico que corresponde ao endereço de 32 bits
exclusivo para cada computador conectado à internet. Para acessar um computador na
internet, utiliza-se o nome de domínio, não sendo necessário digitar o endereço
numérico do computador de destino.
Qual o nome dado a este número usado para endereçamento citado no texto acima?
(A) ISP.
(B) HTTP;
(C) DNA.
(D) IPC.
(E) IP.

QUESTÃO 19 - Associe as funções do MS-Excel a seus significados.
I – TRUNCAR

a - Retorna o valor com a quantidade de casas decimais descrita no
argumento.

II – ARRED

b - Retorna a mediana (o valor central de uma lista ordenada).

III – MODO

c - Elevar ao quadrado cada um dos valores apresentados e soma.

IV – MED

d - Retorna apenas o número inteiro. Não arredonda apenas retira
a parte fracionada.

V - SOMAQUAD

e - Retorna a moda (o valor que mais se repete dos valores
apresentados).

(A) I-d, II-a, III-e, IV-b, V-c.
(B) I-a, II-d, III-e, IV-c, V-b.
(C) I-d, II-a, III-e, IV-c, V-b.
(D) I-a, II-d, III-b, IV-e, V-c.
(E) I-d, II-a, III-b, IV-e, V-c.
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QUESTÃO 20 - Sobre o Windows é incorreto afirmar que:
(A) O Verificador de Erros varre a unidade em busca de erros, defeitos ou arquivos
corrompidos e caso o usuário deseje, tenta corrigi-los automaticamente.
(B) O aplicativo Backup permite transferir arquivos do HD para outras unidades de
armazenamento. As cópias realizadas podem seguir um padrão de intervalos entre um
backup e outro.
(C) O firewall do Windows ajuda a proteger o sistema restringindo outros recursos do
sistema operacional de se comportarem de maneira inesperada – um indicador comum
da presença de malware.
(D) O Windows Explorer ajuda a manter o computador atualizado oferecendo a opção
de baixar e instalar automaticamente as últimas atualizações de segurança e
funcionalidade.
(E) O Windows Defender é uma funcionalidade que ajuda a proteger o computador
fazendo análises regulares no disco rígido do computador e removendo qualquer
spyware ou outro software indesejado que encontrar.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21 - A Hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de grande magnitude
e alto poder incapacitante que atinge especialmente a faixa etária economicamente
ativa, sendo assim, ela é considerada um problema de saúde pública (BRASIL, 2007)
Selecione as alternativas corretas relacionadas a esta patologia:
I - Os sintomas acometem apenas pele e os nervos periféricos, não há manifestações
que possam comprometer articulações, olhos, testículos, gânglios ou outros órgãos.
II - O alto potencial incapacitante da hanseníase está diretamente relacionado à
capacidade de penetração do Mycobacterium leprae na célula nervosa e seu poder
imunogênico.
III - Os exames dermatológicos consistem na identificação de lesões de pele por meio
de inspeção de toda a superfície corporal do paciente e realização de pesquisa de
sensibilidade térmica, dolorosa e tátil nas lesões e/ou áreas suspeitas para verificar
qualquer alteração.
IV - Vários materiais podem ser utilizados para os testes da sensibilidade. Para avaliar
a sensibilidade ao calor, usar um tubo com água quente e fria; para usar sensibilidade
10
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à dor, usar a cabeça de um alfinete; e para a sensibilidade ao tato, um chumaço de
algodão.
V - A principal via de eliminação do bacilo pelo doente e a mais provável via de entrada
deste no organismo são as vias aéreas superiores (mucosa nasal e orofaringe), através
de contato íntimo e prolongado, muito freqüente na convivência domiciliar. Por isso, o
domicílio é apontado como importante espaço de transmissão da doença. A
hanseníase não é de transmissão hereditária (congênita) e também não há evidências
de transmissão nas relações sexuais.
Marque as alternativas corretas
(A) Todas estão corretas.
(B) APENAS I, II e V estão corretas.
(C) APENAS II e V estão corretas.
(D) APENAS II, III, IV e V estão corretas.
(E) APENAS III e IV estão corretas.

QUESTÃO 22 - O acompanhamento do desenvolvimento da criança na atenção básica
objetiva sua promoção, proteção e a detecção precoce de alterações passíveis de
modificação que possam repercutir em sua vida futura. Isso ocorre principalmente por
meios de ações educativas e de acompanhamento integral da saúde da criança
(BARROS, 2008). O profissional de saúde que realiza a avaliação do desenvolvimento
infantil deve levar em consideração as informações e opinião dos pais e deve estar
atento para identificação de problemas com a finalidade de realizar o manejo adequado
da situação e possíveis tomadas de decisão. Com relação à avaliação do
desenvolvimento infantil, marque a alternativa correta:
(A) Entre 1 e 2 meses de vida observa-se o tônus muscular colocando o Bebê de
bruços, pois o mesmo deverá levantar a cabeça e os ombros.
(B) Entre 1 e 2 meses de vida observa-se o predomínio dos reflexos de Moro, apoio
plantar, sucção e preensão palmar.
(C) Entre 4 e 6 meses de vida observa-se o predomínio do reflexo Tônico cervical,
onde o bebê mantém a rotação da cabeça para o lado com consequente extensão dos
membros superiores e inferiores.
(D) Entre 7 e 8 meses de vida observa-se a predominância do reflexo de apoio plantar,
sucção e preensão palmar.
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(E) Entre 9 e 10 meses de vida observa-se de forma incompleta a presença do reflexo
de Moro.

QUESTÃO 23 - A Linha do Cuidado do Acidente Vascular Cerebral (AVC), instituída
pela Portaria MS/GM nº 665, de 12 de abril de 2012, e parte integrante da Rede de
Atenção às Urgências e Emergências, propõe uma redefinição de estratégias que
deem conta das necessidades específicas do cuidado ao AVC diante do cenário
epidemiológico, bem como de um contexto sociodemográfico considerável, a exemplo
do aumento da expectativa de vida e consequentemente o envelhecimento da
população, aumentando os fatores de risco e dimensionando mais ainda o seu desafio
no SUS. Identifique abaixo quais são os sinais de um paciente em um Acidente
Vascular Cerebral ao chegar em um serviço de emergência de acordo com o
Fluxograma de Atendimento do Acidente Vascular Cerebral Agudo .
(A) Início súbito de perda de força e sensibilidade, dificuldade visual, dificuldade de
falar, cefaleia.
(B) Dores musculares, palpitações, formigamento nos membros superiores, paciente
consciente e orientado.
(C) Dor aguda, febre, calafrios, enjoos.
(D) Dificuldade visual, tremores, dor torácica, sensação de fraqueza.
(E) Cefaleia, febre, inchaço nos membros, cianose.

QUESTÃO 24 - Doença renal crônica consiste em lesão, perda progressiva e
irreversível da função dos rins. Os principais grupos de risco para o desenvolvimento
desta patologia são diabete mellitus, hipertensão arterial e história familiar. Além
destes, outros fatores estão relacionados à perda de função renal, como
glomerulopatias, doença renal policística, doenças autoimunes, infecções sistêmicas,
infecções urinárias de repetição, litíase urinária, uropatias obstrutivas e neoplasias. O
processo de enfermagem representa um método sistemático e humanizado de
prestação de cuidados, constituído de cinco passos: investigação, diagnóstico de
enfermagem, planejamento, implementação ou intervenções de enfermagem, e
avaliação.
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Leia as assertivas abaixo e marque a alternativa que compreende uma intervenção de
enfermagem associado ao diagnóstico de enfermagem déficit de volume de líquidos
prejudicado.
(A) Monitorar a ingestão de líquidos; medir o débito urinário; orientar sobre técnicas
mencionais; observar presença de edemas no corpo; orientar quanto à ingestão de
alimentos hipossódicos.
(B) Observar cianose; Observar sinais de desidratação; Observar coloração da
mucosa; Orientar para manter os cuidados de higiene; Proporcionar ambiente
confortável.
(C) Orientar que o paciente seja movimentado no leito; Monitorar e registrar
diariamente qualquer sinal de complicação de imobilidade;
(D) Orientar a acompanhante para a realização de atividade recreativa no leito;
Realizar higiene corporal e do couro cabeludo no leito.
(E) Observar e registrar sinais de infecção; Avaliar a ferida cirúrgica incluindo
localização e tamanho; Orientar o motivo do aumento de dias de internação hospitalar

QUESTÃO 25 - Uma das Principais finalidades dos resultados dos exames
laboratoriais é reduzir as dúvidas que a história clínica e o exame físico fazem surgir no
raciocínio de uma patologia. Para que o laboratório clínico possa atender,
adequadamente, a este propósito é necessário que o preparo do paciente, a coleta, o
transporte e a manipulação dos materiais a serem examinados obedeçam a
determinadas regras. Sobre o preparo do paciente para exames, leia a alternativa
abaixo, e identifique as respostas corretas.
I - Embora qualquer veia do membro superior e que apresente condições para coleta
possa ser puncionada, as veias basílica, média e cefálica são as mais frequentemente
utilizadas.
II - Para a antissepsia no local da punção recomenda-se usar um algodão embebido
com solução de clorexedina alcoólica ou álcool etílico 70%.
III - Não há contraindicações para punções em áreas com hematomas, locais com
cicatrizes de queimaduras ou áreas com terapia ou hidratação venosa de qualquer
espécie.
IV - Não é indicado aplicar o procedimento de “bater na veia com dois dedos”, no
momento da seleção venosa visto que esse procedimento provoca hemólise capilar e
por tanto altera o resultado de certos analitos.
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V - Ao realizar a coleta de sangue é necessário que o profissional confirme os cinco
certos: paciente certo, dose certa, via certa, exame certo e hora certa.
E marque a resposta certa
(A) I,II, III e IV estão corretas
(B) I,II, III e V estão corretas
(C) I, II, IV e V estão corretas
(D) II, III ,IV e V estão corretas
(E) Todas estão corretas

QUESTÃO 26 - O Sistema Único de Saúde (SUS) é a principal política pública de
saúde brasileira e é constituído por datas que marcaram sua evolução e
aprimoramento. Esses eventos são marcados por momentos de definição de políticas
governamentais, traduzidas em legislações específicas, que de alguma forma
consolidaram e implementaram o SUS. Em relação à legislação que constitui o SUS,
podemos afirmar:
I - Lei 8.080, de 19/9/91990- Lei orgânica da Saúde que dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços.
II - Lei 8.142, de 28/12/1992- Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
III - Resolução 399, de 22/2/2006- Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – conjunto de
reformas nas relações institucionais e fortalecimento da hierarquização na gestão do
SUS.
IV - Portaria 2.203, de 05/11/1996- Aprova a Norma Operacional Básica (NOB 01/96),
que redefine o modelo de gestão do Sistema Único de Saúde.
(A) I, II e IV estão corretas.
(B) I, III e IV estão corretas
(C) I e II estão corretas
(D) I e IV estão corretas
(E) Todas as alternativas estão corretas.
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QUESTÃO 27 - A nova Política de Atenção Básica -PNAB atualizou conceitos na
política e introduziu elementos ligados ao papel desejado da Atenção Básica , avançou
na afirmação de uma Atenção Básica

acolhedora, resolutiva. Avançou, ainda, no

reconhecimento de um leque maior de modelagens de equipes para as diferentes
populações e realidades do Brasil. MS (2012) Sobre os diversos formatos de Equipes
de Saúde da Família, leia as assertivas identificando quais as Equipes Atenção Básica
que foram incluídas.
I - Equipe de saúde para a população de rua (Consultórios na Rua),
II - Unidades Básicas de Saúde Fluviais
III - Equipe de saúde da Família para as Populações Ribeirinhas.
IV - Equipe de saúde para indígenas
V - Equipe de saúde para quilombolas
Marque a alternativa correta
(A) Os itens I , II, III estão corretos
(B) Os itens I, III, IV estão corretos
(C) Os itens II, III , IV estão corretos
(D) Os itens III, IV e V estão corretos
(E) Todos os itens estão corretos

QUESTÃO 28 - O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo e o
mais comum entre as mulheres. No Brasil, a doença por ser diagnosticada em estádios
avançados, possuem taxas de mortalidade elevadas. Já o câncer do colo uterino é o
terceiro tumor mais frequente na população feminina, sendo a quarta causa de morte
de mulheres por câncer no Brasil. Devido a grande incidência dessas duas patologias e
de acordo com a LEI Nº 11.664, DE 29 DE ABRIL DE 2008 que dispõe sobre a
efetivação de ações de saúde no seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama,
no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Julgue verdadeiro ou falso para as
proposições relacionadas a esta Lei.
I - a assistência integral à saúde da mulher inclui apenas a detecção, o tratamento e
controle, ou seguimento pós-tratamento, dos cânceres do colo uterino e de mama;
II - a realização de exame citopatológico do colo uterino a todas as mulheres que já
tenham iniciado sua vida sexual e que seja maior de 18 (dezoito) anos;
III - a realização de exame mamográfico a todas as mulheres a partir dos 40 (quarenta)
anos de idade;
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IV - as mulheres cujos exames citopatológicos ou mamográficos ou cuja observação
clínica indicarem a necessidade de complementação diagnóstica, tratamento e
seguimento pós-tratamento que não puderem ser realizados na unidade que prestou o
atendimento devem ser encaminhadas aos serviços de maior complexidade;
Agora assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, ao julgamento
CORRETO das proposições acima:
A) V, F, F, V
B) F, F, V, V
C) F, V, V, F
D) F, F, F, V
E) V, F, F, F

QUESTÃO 29 - Na análise regional do Brasil, o câncer do colo do útero destaca-se
como o primeiro mais incidente na região norte com 24 casos por 100 mil habitantes
(BRASIL, 2011). O profissional de saúde, no desempenho de suas atribuições, quanto
ao

rastreamento

do

câncer

de

colo

uterino

deve

executar

procedimentos

recomendados e baseados em evidências científicas que inclui a definição da
população-alvo e do intervalo entre as coletas. Em relação ao exposto, considere as
sentenças a seguir:
I-

O método do rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões

precursoras é o exame citopatológico. O intervalo entre os exames deve ser de três
anos, após dois exames negativos com intervalo anual;
II- No Brasil o exame citopatológico deve ser priorizado na faixa etária que vai dos 25
anos e se estende até os 60 anos de idade;
III- Mulheres submetidas à Histerectomia total por lesões benignas, sem história prévia
de diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de alto grau, devem ser submetidas
anualmente ao exame citopatológico;
IV- Mulheres imunossuprimidas devem realizar o exame citopatológico com intervalos
semestrais no primeiro ano e, se normais, manter seguimento anual. Mulheres
portadoras de HIV com CD4 abaixo de 200 células /mm 3 devem ter rastreamento
citopatológico a cada seis meses até a correção dos níveis de CD4.
Marque a alternativa que contém a análise correta:
(A) Todas as sentenças estão corretas
(B) Estão corretas as sentenças I,II, e III
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(C) Estão corretas as sentenças I,III,IV
(D) Estão corretas as sentenças II,III,IV
(E) Estão corretas as sentenças I,II,IV

QUESTÃO 30 - De acordo com Brasil (2013), a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é
responsável por uma alta taxa de morbimortalidade e perda significativa da qualidade
de vida, o que reforça a importância do diagnóstico precoce. Seu diagnóstico não
necessita de alta tecnologia, e a doença pode ser tratada e controlada com mudanças
de hábito, com medicamentos de baixo custo e de poucos efeitos colaterais, que são
eficazes e de fácil aplicabilidade na Atenção Básica. Acerca desse assunto marque a
alternativa errada.
(A) O diagnóstico da HAS consiste na média aritmética da PA maior ou igual a
140/90mmHg, verificada em pelo menos três dias diferentes com intervalo mínimo de
uma semana entre as medidas, ou seja, soma-se a média das medidas do primeiro dia
mais as duas medidas subsequentes e divide-se por três.
(B) A constatação de um valor elevado em apenas um dia, mesmo que em mais do
que uma medida, não é suficiente para estabelecer o diagnóstico de hipertensão.
(C) A primeira verificação deve ser realizada em ambos os braços. Caso haja diferença
entre os valores, deve ser considerada a medida de menor valor. O braço com o menor
valor aferido deve ser utilizado como referência nas próximas medidas.
(D) As pessoas que apresentarem PA entre 130/85mmHg são consideradas
normotensas e deverão realizar a aferição anualmente.
(E) A consulta de enfermagem para pessoas com pressão arterial limítrofe tem o
objetivo de trabalhar o processo de educação em Saúde para a prevenção primária da
doença, por meio do estímulo à adoção de hábitos saudáveis de vida e também de
avaliar e estratificar o risco para doenças cardiovasculares.

17

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA-PA
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2015
ENFERMEIRO – NÍVEL SUPERIOR
PROVA DISCURSIVA
Esta prova contém dois temas propostos pela Banca, entre os quais o candidato deve
escolher apenas um, podendo usar a área de Rascunho para elaboração do texto
(Dissertação-Argumentativa). Após isto, o candidato deve transcrever o texto para a
FOLHA DE REDAÇÃO.
Para prova discursiva o candidato deverá elaborar um texto dissertativo-argumentativo
com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30, com caneta esferográfica feita
em material transparente, de tinta preta. A dissertação deverá apresentar ideias
organizadas, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa escrita,
fundamentada em argumentos consistentes.
A prova discursiva será de caráter eliminatório e classificatório, avaliada na escala de 0
(zero) a 10 (dez) pontos considerando para formulação da pontuação, as seguintes
proporções:
O critério de avaliação da redação será julgado segundo o domínio do conteúdo
baseado na Adequação à Proposta e ao Gênero (2,00 pontos), Argumentação - fuga
ao senso comum, informalidade, unidade (2,00 pontos), Coesão – ligação de ideias,
substituição, paragrafação (2,00 pontos), Coerência – clareza, organização de ideias,
progressão temática (2,00 pontos) e Gramática – acentuação, pontuação, ortografia,
estética, concordâncias e regências (2,00 pontos).

TEMA 01--------------------------------------------------------------------------------------------------------O USO CONSCIENTE DA ÁGUA NA SOCIEDADE BRASILEIRA.

TEMA 02--------------------------------------------------------------------------------------------------------O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A EDUCAÇÃO ESCOLAR NO BRASIL.
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