Processo Seletivo 01/2017
Cargo: Auxiliar de enfermagem
Traduzir-se
Uma parte de mim é todo mundo:
outra parte é ninguém: fundo sem
fundo.
Uma parte de mim é multidão: outra
parte estranheza e solidão.
Uma parte de mim pesa, pondera:
outra parte delira.
Uma parte de mim almoça e janta:
outra parte se espanta.
Uma parte de mim é permanente:
outra parte se sabe de repente.
Uma parte de mim é só vertigem
:outra parte, linguagem.
Traduzir-se uma parte na outra parteque é uma questão
de vida ou morte - será arte?
Ferreira Gullar
01- Neste texto o autor quis demonstrar:
a) A ambiguidade de sua personalidade.
b) Sua introspecção..
c) Com versos curtos e diretos a sua
auto análise.
d) Todas as respostas estão corretas
02- O texto demonstra:
a) A revolta do autor.
b) A dualidade do autor.
c) A baixa autoestima do autor.
d) A alta estima do autor.
03- No sentido figurado vertigem quer
dizer:
a) Loucura momentânea.
b) Irracionalidade.
c) Tentação subida.
d) Todas as alternativas estão corretas.
04-O autor conclui:
a) Necessidade de ir a um analista.
b) Talvez só através da arte possa se
traduzir uma parte na outra.
c) Que é uma pessoa imatura

d) Todas as alternativas estão corretas.
05-Pedaços alegres do seu coração.
Aponte a figura de linguagem:
a)
Metonímia.
b)
Comparação.
c)
Paradoxo.
d)
Antítese.

6- Complete de acordo com o artigo
110 da Lei Orgânica de Areias:
A duração do trabalho normal não
poderá
ser
superior
a
______________ e ____________,
facultada a compensação de horários
e a redução da jornada, na forma da
Lei;
a) oito (08) horas diárias e 44
(quarenta e quatro) semanais.
b) oito (08) horas diárias e 40
(quarenta ) semanais.
c) dez (10) horas diárias e 44
(quarenta e quatro) semanais.
d) dez (10) horas diárias e 40
(quarenta ) semanais.
7-Segundo o Artigo 114
da Lei
Orgânica de Areias
é vedada
acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto quando houver
compatibilidade de horário:
I - a de dois cargos de professor.
II- a de um cargo de professor com
outro de técnico ou científico.
III- a de dois cargos privativos de
profissionais
de
saúde
com
profissões regulamentadas.
São corretas:
a) I
b) I e II
c) I e III
d) I, II e III

8- Complete: Presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF)_____________
defendeu nesta sexta-feira, 17, em
entrevista à rádio CBN, a realização de
um referendo ou plebiscito para definir
pontos da reforma política.
a) Ministra Carmem Lúcia.
b) Rodrigo Janot.
c) Eliseu Padilha.
d) Aloysio Nunes Ferreira.
9-Brasileira especialista em doenças
infecciosas da Fiocruz Pernambuco foi
escolhida como uma das dez cientistas
mais importantes de 2016 pela revista
britânica “Nature”, pela pesquisa em
que descobriu a relação entre a
microcefalia e o vírus da Zika. Trata-se
de:
a) Celina Turchi.
b) Maria Quitéria de Jesus.
c) Leila Diniz.
d) Anita Garibaldi.
10- De acordo com a Lei Orgânica de
Areias
o
município
comemora,
anualmente sua emancipação em:
a) 26 de julho.
b) 14 de setembro.
c) 18 de novembro.
d) 27 de abril.
11-De acordo com a Portaria
687/2006, a responsabilidade de
divulgar a Política Nacional de
Promoção
da
Saúde
é
responsabilidade:
a) apenas do Gestor Federal.
b) apenas do Gestor Municipal.
c) do Gestor Municipal e do Gestor
Estadual.
d) do Gestor Municipal, do Gestor
Estadual e do Gestor Federal.
12-De acordo com a Portaria
399/2006: "... são recortes territoriais
inseridos em um espaço geográfico
contínuo, identificadas pelos gestores
municipais e estaduais a partir de
identidades culturais, econômicas e
sociais, de redes de comunicação e

infraestrutura
de
transportes
compartilhados pelo território". Tratase:
a) das Regiões de Saúde.
b) das Regiões Populacionais.
c) das Regiões de Planejamento.
d) das Regiões Culturais.
De acordo com a Lei 8080/90,
responda as duas seguintes questões.
13- A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios exercerão, em
seu âmbito administrativo, as
seguintes atribuições, dentre outras:
I. Definição das instâncias e
mecanismos de controle, avaliação e
de fiscalização das ações e serviços
de saúde.
II. Administração dos recursos
orçamentários e financeiros
destinados, em cada ano, à Saúde.
III. Acompanhamento, avaliação e
divulgação do nível de saúde da
população e das condições
ambientais.
IV. organização e coordenação do
sistema de informação de saúde.
São corretas:
a) apenas uma afirmativa está correta.
b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.
d) todas afirmativas estão corretas.
14-Estão incluídas ainda no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS) a execução de ações:
I. de vigilância sanitária.
II. de vigilância epidemiológica.
III. de saúde do trabalhador.
IV. de assistência terapêutica integral,
inclusive farmacêutica.
São corretas:
a) apenas uma afirmativa está correta,
b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.
d) todas afirmativas estão corretas
15-De acordo com a Lei 8142/90, a
Conferência de Saúde reunir-se-á a
cada:
a) dois anos.

b) três anos.
c) quatro anos.
d) cinco anos.

16-

São
desvantagens
da
administração de medicamentos por
via intravenosa:
I. resposta lenta quando comparado à
outras vias;
II. esclerose venosa em alguns
pacientes;
III. maior desconforto que com
injeções intramusculares;
IV. reações adversas imediatas.
São corretas:
a) apenas uma afirmativa
b) duas afirmativas
c) três afirmativas
d) todas afirmativas

III. consentimento escrito da pessoa
envolvida;
IV.
consentimento
escrito
do
representante
legal
da
pessoa
envolvida.
São corretas:
a) apenas uma afirmativa
b) duas afirmativas
c) três afirmativas
d) todas afirmativas

19-A vacina contra febre amarela:
a) começa a fazer efeito 10 dias
aplicação e vale por 10 anos.
b) começa a fazer efeito 5 dias
aplicação e vale por 5 anos.
c) começa a fazer efeito 10 dias
aplicação e vale por 5 anos.
d) começa a fazer efeito 5 dias
aplicação e vale por 10 anos.

após
após
após
após

17-Assinale a alternativa INCORRETA
sobre a coleta de sangue para
exames:
a) Para obter resultados válidos, não
se deve deixar o torniquete apertado
por mais de um minuto pois pode
causar estase e hemocentração.
b) Não se deve aspirar o sangue de
um acesso venoso previamente
puncionado pois a infusão intravenosa
pode influenciar os resultados do
exame.
c) Por causa do risco de celulite, não
se deve obter amostras de sangue do
lado em que foi realizada uma
mastectomia ou uma dissecação de
linfonodos axilares.
d) Em um paciente portador de fístula
arteriovenosa de diálise deve-se
realizar a punção no mesmo braço em
que se localiza a fistula para assim
evitar lesões no outro braço.

18-O profissional de enfermagem, de
acordo com seu Código de Ética, deve
manter segredo sobre fato sigiloso de
que tenha conhecimento em razão de
sua atividade profissional, exceto:
I. casos previstos por Lei;
II. ordem judicial;

20-Julgue as seguintes afirmativas
sobre a sífilis:
I. É uma infecção de caráter sistêmico
causada pelo Treponema pallidum.
II. É transmitida predominantemente
por via sexual e vertical.
III. A infecção da criança a partir da
mãe acarreta o desenvolvimento da
sífilis congênita.
IV. A sífilis não aumenta o risco de se
contrair a infecção pelo vírus da
imunodeficiência humana.
São corretas:
a) apenas uma afirmativa
b) duas afirmativas
c) três afirmativas
d) todas afirmativas

