ENFERMEIRO

-

Cargo: ENFERMEIRO
PORTUGUES
Leia atentamente o poema Versos Íntimos, publicado em 1912 e escrito por Augusto dos Anjos,
poeta brasileiro, para responder às questões de 1 a 3.

Versos Íntimos
Vês! Ninguém assistiu ao formidável
Enterro de sua última quimera.
Somente a Ingratidão – esta pantera –
Foi tua companheira inseparável!
Acostuma-te à lama que te espera!
O homem, que, nesta terra miserável,
Mora, entre feras, sente inevitável
Necessidade de também ser fera.
Toma um fósforo. Acende teu cigarro!
O beijo, amigo, é a véspera do escarro,
A mão que afaga é a mesma que apedreja.
Se alguém causa inda pena a tua chaga,
Apedreja essa mão vil que te afaga,
Escarra nessa boca que te beija!
01- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – É possível afirmar que o eu lírico possui uma visão distópica da vida.
II – Na primeira estrofe, o eu lírico enfatiza a solidão do seu interlocutor.
III – Na segunda estrofe, o eu lírico aconselha seu interlocutor a se acostumar com a crueldade
do mundo que o cerca. Nessa estrofe, ele também afirma que, corrompidos pelo meio, fatalmente
os homens se tornam cruéis.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) I e II.
b) Apenas III.
c) Todas.
d) II e III.

02- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – Em todas as estrofes, há verbos no imperativo.
II – Na terceira estrofe do poema, o eu lírico indica que demonstrações de afeto, preocupação e
amizade, representadas no poema pelo beijo, são, na realidade, prenúncios de algo mau,
representado no poema pelo escarro.
III – Ao final do poema, o eu lírico sugere que seu interlocutor seja então o agente das crueldades.
Dessa forma, é possível afirmar que o poema aborda o comportamento humano em sociedade
e como o homem pode ser, ao mesmo tempo, vítima e autor de crueldades.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) Todas.
b) I e II.
c) II e III.
d) Apenas III.
03-Na primeira estrofe, a palavra “quimera” pode ser substituída, sem prejuízo, por:
a) amizade.
b) ilusão.
c) conquista.
d) realidade.
04- Encontramos pronome indefinido em:
a) Algo o incomoda?
b) Então, olhei para mim no espelho.
c) Tais discussões não levam à solução.
d) Ele já deve ter seus setenta anos.
05- Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, segundo o padrão culto da
Língua Portuguesa:
I – Quando a nossa imaginação ______ todas as barreiras, conquistaremos o prêmio. (Transpor)
II – ______ os clientes e o garçom. (Chegar)
III – Fomos nós que ______ nesse assunto. (Tocar)
IV – Não serei eu quem ______ as assinaturas. (Recolher)
V – Se eu ______ os dados, nunca mais os esquecerei. (Rever)
VI – ______ seis horas da tarde. (Dar)
a) Transpor – chegaram – tocou – recolherei – revir – deram.
b) Transpuser – chegaram – tocamos – recolherei – rever – deu.
c) Transpor – chegou – tocou – recolherá – rever – deu.
d) Transpuser – chegaram – tocamos – recolherá – revir – deram.

06- Leia as afirmações a seguir, acerca das regras especiais de acentuação:
I – Na Língua Portuguesa, os ditongos abertos das palavras “herói”, “troféu” e “papéis” continuam
acentuados, mesmo com as alterações da Nova Ortografia.
II – Todos os hiatos tônicos são acentuados.
III – Acentua-se com circunflexo a 3ª pessoa do plural do presente do subjuntivo dos verbos “ter”
e “vir”, bem como seus compostos.
É(são) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) I e II.
b) I.
c) II e III.
d) I e III.
07- Leia as afirmações a seguir, acerca da formação de palavras:
I – A derivação regressiva ocorre quando uma palavra é formada não por acréscimo de sufixo
e/ou prefixo, mas por redução. Um exemplo seria a palavra “compra”, derivada da palavra
primitiva “comprar”.
II – A derivação parassintética ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo simultâneo
de prefixo e sufixo à palavra primitiva. Um exemplo seria a palavra “infelizmente”.
III – Um exemplo de derivação sufixal nominal é a palavra “alfabetizar”.
É(são) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) I e III.
b) II e III.
c) I, II e III.
d) Apenas I.
08- Assinale a única alternativa em que a ocorrência de crase não é facultativa:
a) Eles ficaram na festa até às 2 horas.
b) Entreguei o presente à Adriana.
c) Refiro-me àquele paciente.
d) Cedi o lugar à minha prima.
09- Assinale a alternativa em que os substantivos compostos foram flexionados de maneira
correta, segundo a norma culta:
a) os guarda-chuvas; os abaixo-assinados; as má-formações.
b) os guardas-noturnos; as palavras-chaves; os alto-falantes.
c) os recos-recos; os bota-fora; os girassóis;
d) as bombas-relógio; os gentil-homens; os amores-perfeitos.
10- Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, segundo o padrão culto da
Língua Portuguesa:
Já ____ 5 anos que o plano diretor foi aprovado. O processo foi longo porque ____ cláusulas
para serem revistas e ____ pendências a serem estudadas.
a) faz – havia – existia.
b) fazem – havia – existiam.
c) faz – havia – existiam.
d) faz – haviam – existia.

CONHECIMENTO GERAL
11- Na cidade de Cachoeira Paulista está localizada uma das sedes do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais, dentro do qual está situado o Centro de:
a) Estudos Tecnológicos.
b) Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.
c) Horóscopo Lunar.
d) Condição Estrelar.
12- O artigo 157 da Lei Orgânica de Cachoeira Paulista Considera- “família de baixa renda” as
famílias cuja renda familiar não ultrapasse:
a) 01(um) salário mínimo
b) 02(dois) salários mínimos
c) 03 (três) salários mínimos
d) 04 (quatro) salários mínimos
13- Uma grande festa é realizada pela comunidade Canção Nova em meados do mês de
dezembro, com missas, palestras, e shows em Cachoeira Paulista. Essa festa chama-se:
a) “Hosana, Brasil.”
b) Monsenhor Jonas Abib.
c) Renovação Carismática.
d) “Rincão do meu Senhor”
14- Na recente cerimônia de posse presidencial, a 1a. Dama Michelle Bolsonaro discursou
usando LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais). Outro código linguístico especificamente
direcionado para pessoas com limitações sensoriais é:
a) Código Morse
b) Linguagem Binária
c) Linguagem Científica
d) Linguagem Braille
15-Em 2018 o mundo perdeu um grande cientista, Stephen Hawking, retratado no filme TEORIA
DE TUDO. A grave doença que o acometia desde a mocidade era:
a) Doença de Hodkins
b) Doença de Hawking
c) ELA
d) AIDS
16- Cachoeira Paulista abriga a Estação Ferroviária que é considerada uma das mais magníficas
construções da história deste país e era na época o ponto de encontro de dois importantes ramais
ferroviários do Brasil. Uma dessas ferrovias era:
a) Estrada de Ferro São Paulo x Rio
b) Estrada de Ferro Dom Pedro II
c) Estrada de Ferro do Norte
d) Todas estão corretas

17- O opositor de Nicolas Maduro não descartou autorizar a intervenção de uma força
estrangeira, para que o ditador venezuelano pare de usurpar o poder. Guardió é atualmente:
a)
b)
c)
d)

Vice presidente da Venezuela.
Representante dos sindicatos da Venezuela.
Líder do Legislativo.
Militar reformado.

18-Em fevereiro de 2019, o Facebook comemora:
a)
b)
c)
d)

O 10º aniversário.
O 20º aniversário
O 15º aniversario.
O 25º aniversário.

19- O ministro José Antonio Dias Tóffoli é:
a)
b)
c)
d)

Atual Presidente da Câmara Federal.
Atual Presidente da Câmara Estadual
Atual Presidente do TCE
Atual Presidente do Supremo Tribunal Federal.

20- Segundo a Lei Orgânica, no seu artigo 155, o direito à saúde implica nos seguintes direitos
fundamentais:
I – condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e
lazer;
II – respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental;
III – opção quanto ao tamanho da prole;
IV – acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Município às ações e serviços de
promoção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer discriminação, inclusive transporte
em casos qualificados como emergência médica e de natureza social;
V – proibição de cobrança ao usuário do SUS, pela prestação de serviços de assistência à
saúde pública e contratada, conforme legislação.
São corretas:
a)
b)
c)
d)

I, II, IV e V
II, IV e V
I, II e IV
I, II, III, IV e V

CONHECIMENTO ESPECIFICO
21-Sobre os antihipertensivos mais utilizados, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O propranolol possui como mecanismo de ação o bloqueio do beta-adrenoreceptor e efeito
colateral o broncoespasmo.
b) O anlodipino possui como mecanismo de ação a redução da resistência vascular periférica
por diminuição da concentração de cálcio nas células musculares lisas vasculares e efeito
colateral o rubor facial e edema de extremidades, sobretudo maleolar.
c) O captopril possui como mecanismo de ação a inibição da enzima conversora da
angiotensina (bloqueio da transformação de angiotensinaI em angiotensinaII) e efeito colateral
tosse seca por acúmulo de bradicinina.
d) O losartana possui como mecanismo de ação a inibição adrenérgica de ação central e efeito
colateral impotência sexual e palpitação.
22-Julgue as seguintes afirmativas sobre a administração de medicamentos via intramuscular:
I. Antes da administração é importante inspecionar visualmente e por palpação no local da
aplicação, verificando se não há enrijecimento, presença de nódulos subcutâneos, hematomas,
inflamação local, lesões cutâneas ou marcas de outras aplicações. Nesse caso, deve-se
escolher outra região para a aplicação.
II. A administração intramuscular é contraindicada em pacientes com distúrbios de coagulação
ou que fazem uso de anticoagulantes e próteses, na região da prótese (p. ex., prótese de
glúteo).
III. A Técnica em Z é recomendada principalmente para medicamentos com alta probabilidade
de refluxo (oleosos e suspensões) e para medicamentos em que o refluxo pode causar danos à
pele, como anticoncepcionais e medicamentos à base de ferro.
IV. No glúteo deve-se aplicar na região dorsoglútea, quadrante superior lateral um volume
máximo de até 5 mℓ.
São corretas:
a) afirmativas I, III e IV.
b) afirmativas I, II e III.
c) afirmativas II e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.
23-Existe a possibilidade de a punção radial ocluir a circulação arterial da mão. Por isso, é
importante avaliar a circulação colateral da mão pela artéria ulnar, antes de cada punção da
artéria radial, por meio do:
a) teste de Allen.
b) sinal de Tinel.
c) teste de Trendelenburg.
d) teste de Ober.

24- Assinale a alternativa INCORRETA sobre vacinação:
a) A vacina hepatite B deve ser administrada preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida,
ainda na maternidade. Caso não tenha sido administrada na maternidade, aplicar na primeira
visita ao serviço de saúde. Se a primeira visita ocorrer após a 6a semana de vida, administrar a
vacina pentavalente (DTP-Hib-HB).
b) A 1a dose da vacina rotavírus deve ser administrada aos 5 anos de idade. A idade mínima
para administração desta dose é de 1 ano e a idade máxima é de 6 anos.
c) No calendário vacinal do adulto, na profilaxia do tétano após alguns tipos de ferimentos,
deve-se reduzir o intervalo para 5 anos. Em caso de gravidez observar calendário específico
para gestante.
d) Para pessoas de 20 a 29 anos de idade e profissionais de saúde recomenda-se duas doses
da vacina SCR (SARAMPO, CAXUMBA, RUBÉOLA) . Com intervalo de 4 semanas. Demais
adultos nascidos a partir de 1960, devem ter pelo menos uma dose. A vacina também está
disponível para mulheres no puerpério; caso não tenha sido administrada no puerpério,
administrá-la na primeira visita ao serviço de saúde.
25-Sobre o Código de Ética Profissional, assinale a alternativa correta:
a) Respeitar as diretivas antecipadas da pessoa no que concerne às decisões sobre cuidados
e tratamentos que deseja ou não receber no momento em que estiver incapacitado de
expressar, livre e autonomamente, suas vontades.
b) Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal
desde que não ofereçam ricos ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
c) Administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da droga, via de administração e
potenciais riscos somente quando solicitado pelo médico plantonista responsável.
d) Registrar e assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que
suas ações sejam assinadas por outro profissional somente quando houver acordo entre os
profissionais da equipe e o enfermeiro responsável.
26-Julgue as seguintes afirmativas sobre queimaduras:
I. A ferida deve ser limpa com água e clorexidina degermante a 2%. Na falta desta, usar água e
sabão neutro.
II. Na face e no períneo o curativo deve ser exposto.
III. O curativo oclusivo deve ser realizado em quatro camadas: atadura de morim ou de tecido
sintético (rayon) contendo o
princípio ativo (sulfadiazina de prata a 1%), gaze absorvente/gaze de queimado, algodão
hidrófilo e atadura de crepe.
IV. São considerados sinais e sintomas de infecção em queimadura: mudança da coloração da
lesão, edema de bordas das feridas ou do segmento corpóreo afetado, aprofundamento das
lesões, mudança do odor (cheiro fétido), descolamento precoce da escara seca e
transformação em escara úmida.
São corretas:
a) apenas a afirmativa I.
b) afirmativa II e III.
c) afirmativas I, III e IV.
d) todas afirmativas corretas.

27- É a complicação mais comum do diabetes e compreende um conjunto de síndromes
clínicas que afetam o sistema nervoso periférico sensitivo, motor e autonômico, de forma
isolada ou difusa, nos segmentos proximal ou distal, de instalação aguda ou crônica, de caráter
reversível ou irreversível, manifestando-se silenciosamente ou com quadros sintomáticos
dramáticos. Afeta 50% das pessoas com DM com mais de 60 anos, pode estar presente antes
da detecção da perda da sensibilidade protetora, resultando em maior vulnerabilidade a
traumas e maior risco de desenvolver úlcera. Trata-se:
a) do acidente isquêmico transitório.
b) da neuropatia diabética.
c) da nefropatia diabética.
d) da cetoacidose diabética.
28-Assinale a alternativa INCORRETA sobre a sífilis na gestação:
a) A sífilis na gestação requer intervenção imediata, para que se reduza ao máximo a
possibilidade de transmissão vertical.
b) A sífilis congênita é um agravo de notificação compulsória, sendo considerada como
verdadeiro evento marcador da qualidade de assistência à saúde materno-fetal em razão da
efetiva redução do risco de transmissão transplacentária, de sua relativa simplicidade
diagnóstica e do fácil manejo clínico/terapêutico.
c) A infecção do feto depende do estágio da doença na gestante: quanto mais tardia a infecção
materna, maior é o risco de comprometimento fetal.
d) O diagnóstico clínico, na fase primária, é dado pela identificação do cancro duro. Tal lesão
pode estar localizada internamente na vagina e no colo uterino e não ser percebida pela
mulher.
29-De acordo com a Lei 8.080 de 1990 CAPÍTULO II, constitui-se como princípio do SUS:
a) centralização político - administrativa no município.
b) universalidade de acesso para a atenção básica de saúde.
c) capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
d) organização dos serviços de saúde visando a duplicidade de meios para fins idênticos.
30- Julgue as seguintes afirmativas sobre o diagnóstico de enfermagem:
I. O processo de diagnóstico é um julgamento clínico que envolve a revisão das informações de
investigação, o reconhecimento dos sinais e padrões nos dados e a identificação dos
problemas de saúde específicos do cliente.
II. O diagnóstico preciso dos problemas do cliente assegura a seleção das intervenções de
enfermagem mais eficazes e eficientes.
III. O processo de diagnóstico de enfermagem inclui agrupamento de dados, identificação das
necessidades ou problemas do cliente e a formulação do diagnóstico de enfermagem ou
problema colaborativo.
IV. As características definidoras são critérios clínicos subjetivos e objetivos que formam
grupos, levando a uma conclusão diagnóstica.
São corretas:
a) afirmativa I e II.
b) afirmativa II e IV.
c) afirmativas I, II e IV.
d) todas afirmativas corretas.

