TECNICO DE ENFERMAGEM PSF RURAL

PORTUGUÊS (10 QUESTÕES)
Leia atentamente o poema Vou-me Embora pra Pasárgada, de Manuel
Bandeira, escritor brasileiro, para responder às questões de 1 a 3.
Vou-me embora pra Pasárgada
Lá sou amigo do rei
Lá tenho a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada
Vou-me embora pra Pasárgada
Aqui eu não sou feliz
Lá a existência é uma aventura
De tal modo inconsequente
Que Joana a Louca de Espanha
Rainha e falsa demente
Vem a ser contraparente
Da nora que nunca tive
E como farei ginástica
Andarei de bicicleta
Montarei em burro brabo Subirei
no pau-de-sebo Tomarei
banhos de mar!
E quando estiver cansado
Deito na beira do rio
Mando chamar a mãe-d’água
Pra me contar as histórias
Que no tempo de eu menino
Rosa vinha me contar
Vou-me embora pra Pasárgada
Em Pasárgada tem tudo
É outra civilização
Tem um processo seguro
De impedir a concepção
Tem telefone automático
Tem alcaloide à vontade
Tem prostitutas bonitas
Para a gente namorar
E quando eu estiver mais triste

Mas triste de não ter jeito
Quando de noite me der
Vontade de me matar
— Lá sou amigo do rei —
Terei a mulher que eu quero 40Na
cama que escolherei Vou-me
embora pra Pasárgada.
BANDEIRA, M. Poesia Completa e Prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986.

01- Leia atentamente as afirmações a seguir:I – Um dos elementos centrais deste poema é o escapismo.
II – É possível afirmar que Pasárgada traria ao eu-lírico uma vida mais ativa e
cheia de aventuras.
III – É possível depreender que Pasárgada é uma cidade tecnológica.
É (São) CORRETA(s) a(s) afirmação (ões): a)Apenas
III.
b) II e III.
c) I e II.
d)Todas.
02- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I
– Há nitidamente, neste poema, as configurações de espaço, com o uso
dos advérbios “aqui” e “lá”.
II
– Segundo a visão do eu-lírico, a prostituição não é um meio aceitável
para curar a tristeza e a solidão.
III
– No poema, o eu-lírico busca uma espécie de paraíso para vivenciar
atos comuns da vida.
É (São) CORRETA(s) a(s) afirmação (ões):
a) I e III.
b) Apenas I.
c) Todas.
d) II e III.
03- Assinale a alternativa correta:
a) Segundo o poema, ser amigo do rei não traz nenhuma vantagem ao eulírico.
b)Não existe no poema uma oposição entre satisfação e insatisfação
c) A última estrofe intensifica o caráter libertador e salvador da cidade
imaginada pelo eu-lírico.
d) Não existe no poema uma oposição entre tempo presente e tempo futuro.
04- Assinale a alternativa incorreta a respeito do uso dos porquês. a)
O “porque” é utilizado em frases interrogativas.
b)
O “por quê” é utilizado no final de frases interrogativas.

c)
d)

O “porquê” é utilizando quando for uma para substantivada.
O “por que” é utilizado em frases interrogativas ou quando pode ser
substituído por “pelo qual” e suas variações.

5- Leia as informações abaixo a respeito dos substantivos coletivos.
1Cáfila
( ) Substantivo coletivo que representa um grupo de
bestas de carga.
2Matilha
( ) Substantivo coletivo que representa um grupo de
.
cães de caça
3Récua
( ) Substantivo coletivo que representa um grupo de
peixes.
4 - Vara
( ) Substantivo coletivo que representa um grupo de
camelos.
5- Cardume
( ) Substantivo coletivo que representa um grupo de
porcos.
A ordem de preenchimento correto dos parênteses de cima para baixo é:
a)
1-4-5-2-3
b)
3-1-5-4-2
c)
2-1-4-3-5
d)
3-2-5-1-4
6- Leia as afirmações abaixo a respeito do uso da vírgula.
I. Em determinadas situações, usamos a vírgula para separar apostos e
vocativos em uma oração.
II. Também usamos a vírgula para indicar a supressão de um verbo
subentendido na oração.
III. Usamos a vírgula para separar sujeito do predicado.
IV. Em outras circunstâncias também usamos a vírgula entre a oração
subordinada substantiva e a principal.
Estão CORRETAS: a)
I e IV
b)
III e IV
c)
II e III
d)
I e II
7- Assinale a alternativa INCORRETA a)
Simpatizei-me com ela.
b)
O filho obedece ao pai.
c)
Ele aspirava ao cargo de chefia.
d)
Prefiro estudar a trabalhar.
8- A pessoa que conheço não é esta e sim a que está lá. O a na frase tem
função:
a)
Artigo

b)
c)
d)

Pronome pessoal do caso obliquo.
Preposição.
Pronome demonstrativo

9- Assinale o uso correto da crase: a)
Gosto de passear à cavalo
b)
Eles prometem ir à São José do Barreiro.
c)
Os náufragos chegaram de manhã à terra.
d)
Ele foi à feira.

10-Assinale o uso correto da virgula: a)Se
não fizer frio, iremos ao clube.
b) Na confusão, ninguém se lembrou, da saída de emergência.
c) As pessoas, aplaudiram a passeata dos professores.
Você não comprou o carro, nem a casa.
LEGISLAÇÃO (10 QUESTÕES)
11. Entendido como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso
em todos os níveis de complexidade do sistema. Trata-se da descrição de
qual princípio do SUS?
a) universalidade dos serviços
b) integralidade de assistência
c) equidade na prestação dos serviços
d) descentralização dos serviços
12. A lei 8080/90 cita critérios para o estabelecimento de valores a serem
repassados a estados e municípios. Dentre eles estão, EXCETO: a) perfil
demográfico da região
b) perfil epidemiológico da população a ser coberta
c) características quantitativas e qualitativas a rede de saúde na área
d) ressarcimento de serviços prestados pela rede privada
13. De acordo com a Lei 8080/90, a base das atividades e programações
de cada nível de direção do SUS serão: a) as Conferências de Saúde
b) os Planos de Saúde
c) o processo de gestão
d) todas alternativas estão corretas
14. Cabe à direção municipal do SUS, de acordo com a Lei Orgânica da
Saúde:
a) formar Consórcios Administrativos Intermunicipais
b) cooperar financeiramente com o Estado
c) coordenar Sistemas de Vigilância Sanitária
d) coordenar nacionalmente o Sistema de Sangue, componentes e derivados

15. Qual o conceito do princípio de equidade do SUS?
a)
É a garantia dada pelo Estado de que a sociedade civil organizada tem
possibilidade concreta de influir nas políticas públicas de Saúde.
b)
É a garantia de que todos os cidadãos devem ter acesso aos serviços de
saúde públicos e privados conveniados, em todos os níveis do sistema de
saúde, assegurado por uma rede hierarquizada de serviços e com tecnologia
apropriada para cada nível.
c)
É a distribuição justa de determinado atributo populacional junto com a
eficiência, a liberdade de escolha e a maximização da saúde. É o tratamento
apropriadamente desigual de indivíduos em situação de saúde distinta.
d)
O atendimento deve incorporar um amplo espectro de intervenções,
articulando prevenção, atendimento curativo e reabilitação.
16. Qual a proposta final da VII Conferência Nacional de Saúde de março
de 1986?
a) criação do Sistema Único de Saúde
b) implantação das Ações Integradas de Saúde
c) criação dos Ministérios de Saúde
d) implantação dos Conselhos Gestores
17. De acordo com a Lei 8142/90, é INCORRETO afirmar que as
Conferências de Saúde:
a) serão realizadas de 4 em 4 anos
b) possuem representantes de vários segmentos sociais
c) avalia a situação de saúde e propõe as diretrizes para a formulação das
políticas de saúde
d) são responsáveis pela fiscalização dos gastos no SUS
18. Julgue as afirmativas sobre o Conselho de Saúde, de acordo com a
Lei 8142/90:
I. Tem caráter permanente e deliberativo.
II. É composto por representantes do governo apenas.
III. Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de
saúde na instância correspondente.
IV. Atua inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
São CORRETAS:
a) apenas uma afirmativa está correta.
b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.
d) todas afirmativas estão corretas.
19. A portaria 154/2008 cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família
(NASF). Assinale a alternativa incorreta:
a)
os NASF se constituem em porta de entrada do sistema, e devem atuar
de forma individualizada em relação à rede de saúde.

b)
os NASF são constituídos por equipes compostas por profissionais de
diferentes áreas de conhecimento.
c)
os NASF devem buscar instituir a plena integralidade do cuidado físico e
mental aos usuários do SUS por intermédio da qualificação e
complementaridade do trabalho das Equipes de Saúde da Família – ESF. d)
tendo em vista a magnitude epidemiológica dos transtornos mentais,
recomenda-se que cada NASF conte com pelo menos 1(um) profissional a
área de saúde mental.
20. Ainda de acordo com a portaria 154/2008, para efeito de repasse de
recursos federais, poderão compor os NASF 1 as seguintes ocupações do
Código Brasileiro de Ocupações:
a) médico acupunturista, assistente social
b) profissional da educação física, fonoaudiólogo
c) farmacêutico, fisioterapeuta
d) todas alternativas estão corretas
CONHECIMENTOS GERAIS (10 QUESTÕES)
21-No final de 2017, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
reconheceu Jerusalém como a capital de (a):
a) Israel
b) Palestina
c) Arábia Saudita
d) Síria
22 -O vírus da febre amarela é transmitido: a)
de pessoa a pessoa.
b) com a mordida do macaco contaminado.
c) pela picada dos mosquitos transmissores infectados.
d) todas alternativas corretas.
23-Qual doença sexualmente transmissível que apresentou surto no
Brasil em 2017? a) hepatite.
b) herpes genital.
c) candidíase.
d) sífilis.
24-Falecido em 2011, Steve Jobs foi um inventor, empresário e magnata
americano no setor da informática. Notabilizou-se principalmente por qual
empresa?
a) Samsung.
b) Motorola.
c) Apple.
d) IBM.
25-Fazenda histórica que foi transformada em hospedagem, tendo
recebido Tarsila do Amaral, Carmen Miranda, Getúlio Vargas: a)
Fazenda São Jose.

b)
c)
d)

Club dos 200
O Castro
Fazenda São Francisco

26- Sobre o Parque Nacional da Bocaina assinale a alternativa correta:
a) É uma das maiores áreas protegidas da Mata Atlântica
b) Dentre seus principais atrativos turísticos destacam-se o caninho de
Mambucaba (mais conhecido como Trilha do Ouro
c)
Também chamada “parte alta”, é onde o visitante encontra várias
cachoeiras, picos e mirantes. Ali que se inicia o Caminho de Mambucaba,
a mais famosa das trilhas do ouro. Esse roteiro tem acesso por São José
do Barreiro.
d) Todas as alternativas estão corretas

27- Sobre a antiga estrada de São Jose do Barreiro: a)
Ligava o Rio de Janeiro com São Paulo.
b) Era rota dos tropeiros até Imperadores
c) Tinha um barro no caminho que dificultava a passagem
d) Todas as alternativas estão corretas.
28 -São Jose do Barreiro junto a outras cidades do Vale Histórico foi
chamada de cidade morta, por ser uma cidade tranquila e parecer ter
parado no tempo. Quem fez esta comparação foi: a) Monteiro Lobato
b) Graciliano Ramos
c) Erico Verissimo
d) Euclides da Cunha
29- Segundo o artigo 158 da Lei Orgânica do Município de Barreiro.
Constituem patrimônio cultural municipal os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de
referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade nos quais se incluem:
I - as formas de expressão
II - as criações científicas, artísticas e tecnológicas.
III- as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico culturais.
IV
- os conjuntos urbanos e sítios de valores históricos paisagísticos,
artísticos, arqueológicos, ecológico e científico.
São CORRETAS:
a) Apenas uma alternativa
b) Apenas duas alternativas
c) Apenas três alternativas
d) Todas as alternativas.
30- Segundo o artigo 162 da Lei Orgânica do Município de Barreiro.

O Município proporcionará meio ambiente à prática do turismo, mediante:
I – O aproveitamento dos recursos naturais, como locais de passeio e
distração.
II - Práticas excursionistas
III- Apoio ao comercio local IVCriação de cursos de esportes.
São corretas:
a) Apenas uma alternativa
b) Apenas duas alternativas
c) Apenas três alternativas
d) Todas as alternativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (10 QUESTÕES)
31. São sinais e sintomas característicos que levantam suspeita de
diabetes:
a) poliúria, polidipsia, perda inexplicada de peso.
b) anúria, polifagia, ganho inexplicado de peso.
c) disúria, polidipsia, polifagia.
d) todas alternativas estão corretas.
32. A via de administração usual da insulina NPH é:
a) subcutânea.
b) intravenosa.
c) intramuscular.
d) intraóssea.
33. Assinale a alternativa incorreta sobre a hipertensão arterial sistêmica:
a)
deve-se evitar verificar a pressão arterial em situações de estresse físico
e emocional.
b)
a constatação de um valor elevado apenas um dia é suficiente para
diagnóstico de hipertensão.
c)
o controle da pressão arterial reduz complicações cardiovasculares e
desfechos como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, entre
outros.
d)
caso haja diferença entre os valores pressóricos em ambos os braços,
deve ser considerada a medida de maior valor.
34. No Brasil a hipertensão arterial sistêmica:
a) tem alta prevalência e alta taxa de controle.
b) tem baixa prevalência e alta taxa de controle.
c) tem alta prevalência e baixa taxa de controle.
d) tem baixa prevalência e baixa taxa de controle.
35. Qual das medicações abaixo possui efeito hipotensor ao agir como
diurético?
a) enalapril.

b) metildopa.
c) losartana.
d) furosemida.
36. A vacina tetravalente evita quais doenças?
a) difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções por Haemophilus
influenzae tipo B.
b) poliomielite, paralisia infantil, diarréia por rotavírus, coqueluche.
c) doença invasivas causadas por Neisseria meningitidis do sorogrupo C.
d) pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas por Pneumococo.
37. São fatores de risco para anemia na gestação: I.
Dieta com pouco ferro, vitaminas ou minerais.
II. Perda de sangue decorrente de cirurgia ou lesão.
III. Doença grave ou de longo prazo como câncer, diabetes, insuficiência
cardíaca.
IV. História familiar de anemia herdada como talassemia e anemia falciforme.
São CORRETAS:
a) apenas uma afirmativa está correta.
b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.
d) todas afirmativas estão corretas.
38. Para um paciente com hipoglicemia foram prescritos 40 ml de glicose
50% mas você só possui ampolas de 10 ml de glicose 25%. Qual o volume
da glicose 25% deve ser administrado? a) 50 ml
b) 80 ml
c) 100 ml
d) 180 ml
39. A perda de sangue proveniente do tubo digestivo pode apresentar-se
por fezes de cor negra, pastosa e brilhante com cheiro intenso e
desagradável chamada de: a) hematêmese
b) hematoquézia
c) hemorróida
d) melena
40. Sobre as equimoses, assinale a alternativa incorreta:
a) são contusões.
b) podem aparecer como lesões purpúreas a amarelo-esverdeadas.
c) são exclusivamente arredondadas, nunca irregulares.
d) acontecem em conseqüência de trauma, quando o sangue extravasa dos
vasos sanguíneos lesionados para o tecido circunvizinho.

