ENFERMEIRO

PORTUGUÊS (10 QUESTÕES)
Leia atentamente o poema a seguir, de Manoel de Barros, escritor brasileiro,
para responder às questões de 1 a 3.
O apanhador de desperdícios
Uso a palavra para compor meus
silêncios. Não gosto das palavras
fatigadas de informar. Dou mais respeito
às que vivem de barriga no chão
tipo água pedra sapo.
Entendo bem o sotaque das águas
Dou respeito às coisas desimportantes
e aos seres desimportantes.
Prezo insetos mais que aviões. Prezo
a velocidade das tartarugas mais que a
dos mísseis. Tenho em mim um atraso
de nascença.
Eu fui aparelhado
para gostar de passarinhos.
Tenho abundância de ser feliz por isso.
Meu quintal é maior do que o mundo.
Sou um apanhador de desperdícios:
Amo os restos
como as boas moscas.
Queria que a minha voz tivesse um formato
de canto.
Porque eu não sou da informática:
eu sou da invencionática.
Só uso a palavra para compor meus silêncios.
MANOEL DE BARROS. Disponível em:
Http://www.revistabula.com/2680os-10-melhores-poemas-de-manoel-debarros/. Acesso em: 10 dez. 2017
01. Leia atentamente as afirmações a seguir:

I – O eu-lírico, em certa medida, preocupa-se em atribuir valor àquilo que não
parece ter mais importância.
II – Para o eu-lírico, os mísseis não são importantes porque provocam guerras
e abalam a natureza tão valorizada por ele.
III – A palavra “fatigadas”, presente no terceiro verso, pode ser substituído por
“usuais”.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a. Apenas I.
b. I e III.
c. I e II.
d. II e III.
02. A figura de linguagem presentes nos versos “Dou mais respeito/ às que
vivem de barriga no chão” (versos 4 e 5) é: a. Pleonasmo.
b. Eufemismo.
c. Prosopopeia.
d. Anacoluto.
03. Assinale a alternativa CORRETA:
a. Segundo o eu-lírico, o apreço pela natureza foi adquirido ao longo dos anos
de sua vida.
b. A palavra “invencionática” é um neologismo e procura exprimir a capacidade
inventiva do eu-lírico.
c. Os versos “Amo os restos/ como as boas moscas” (19 e 20) expressam as
dificuldades financeiras pelas quais o eu-lírico passa.
d. Para o eu-lírico, as palavras são usadas apenas para informar.
Leia atentamente a tirinha da garotinha Mafalda a seguir para responder às
questões 4 e 5:

04. Leia as afirmações a seguir:
I – A indignação do pai de Mafalda está relacionada a alguma injustiça presente
em algum jogo esportivo.
II – Mafalda interpreta de maneira correta a indignação de seu pai.
III– No último quadrinho, é possível perceber que o pai de Mafalda fica
envergonhado pela sua indignação.

São CORRETAS as afirmativas:
a. I, II e III.
b. Apenas I.
c. I e III.
d. Apenas II.
05. Leia as afirmações a seguir:
I
– Na sentença “[...] diante da indiferença do árbitro, que não marcou a
falta...”, presente no primeiro quadrinho, a oração em destaque é classificada
como oração subordinada adjetiva explicativa.
II
– A palavra “impassível”, presente no segundo quadrinho, pode ser
substituída, sem prejuízo de significado, por “indiferente”.
III
– O processo de formação da palavra “desnutridas”, presente no terceiro
quadrinho, é derivação parassintética.
São CORRETAS as afirmativas:
a. I e III.
b. Apenas II.
c. Apenas III.
d. I e II.
06. Assinale a alternativa cujas palavras estão corretamente flexionadas,
segundo o padrão culto da Língua:
a. O prefeito/ a prefeita – o barão/ a baronesa – o louva-a-deus / os louvaadeuses.
b. O cônsul/ a consulesa – o patrão/ a patroa – o joão-ninguém/ os joãoninguém.
c. O ladrão/ a ladra – o elefante/ a elefanta – o reco-reco/ os recos-recos.
d. O conde/ a condessa – o profeta/ a profetisa – o alto-falante/ os alto-falantes.
07. Leia as afirmações a seguir:
I
– Existem apenas dois tipos de predicado: o predicado verbal e o
predicado nominal.
II
– As condições para que um predicado seja verbal são: que o predicado
tenha um verbo como núcleo; que tenha um predicativo do sujeito; que indique
uma ação.
III
– As condições para que um predicado seja nominal são: que o predicado
possua um nome – substantivo ou adjetivo – como núcleo; que tenha um verbo
de ligação e um predicativo do sujeito; que indique um estado ou qualidade. IV
– Um exemplo de predicado nominal é o termo em destaque: Afonso
permaneceu calado.
É(são) CORRETA(s) a(s) afirmação(ões):
a. I e II.
b. III e IV.
c. Apenas III.
d. I e IV.

08. Assinale a alternativa INCORRETA, segundo o padrão culto de língua:
a. Este texto estava adequado à faixa etária das crianças.
b. Aquele trabalho se tornou incompatível aos meus ideais.
c. O estudante era rebelde às exigências da diretoria.
d. Meu avô é contemporâneo da Revolução Russa.
09. Assinale a alternativa em que a partícula “se” exerce a mesma função
que a presente nesta frase: “Precisa-se de novos professores”. a. Alugamse casas.
b. Ana machucou-se enquanto cozinhava.
c. Vivia-se melhor nas pequenas comunidades.
d. Eles queixaram-se das acomodações.
10. Assinale a alternativa CORRETA, segundo o padrão culto da Língua
Portuguesa:
a. Fomos nós quem encontramos as respostas.
b. Fui eu que derrubou a pilha de livros.
c. Solicito que Vossa Excelência indique vosso substituto.
d. Está desempregada 13,5% da população.
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. Na Venezuela, desde o dia 01 de abril de 2017, o presidente
_____________ enfrenta uma onda de protestos contra e a favor de seu
governo. Nas ruas, manifestantes opositores pedem a saída do presidente e
reivindicam a realização de novas eleições, acusando o governo de agravar a
crise econômica, política e social. Já o governo continua culpando a oposição
por realizar atos de terrorismo e protestos violentos para dividir e desestabilizar
o país. Assinale a alterna que completa corretamente a lacuna:
a) Nicolás
Maduro
b) Hugo Chávez
c) Fidel Castro
d) Donald Trump
22- O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a retirada
do país de um tratado contra o aquecimento global firmado por 195 países
em dezembro de 2015, chamado: a) Acordo do Canadá
b) Acordo de Paris
c) Acordo de Amsterdã
d) Acordo da China
23- O gentílico de São José do Barreiro é:
a) Barreirense
b) Barrense
c) São-joseense
d) Joseense
24- No segundo final de semana no mês de janeiro São Jose do Barreiro
festeja a micareta que é uma festa:

a) Em homenagem aos Reis Magos que voltaram a terra de origem após o
Natal.
b) Anterior ao carnaval com blocos de rua todos os dias
c) Comemorativa da passagem da cidade de vila para município.
d) Escolar para comemorar o início dos anos letivos
25- São José do Barreiro se destaca na:
a) Pecuária leiteira,
b) No gado de corte
c) No turismo
d) Todas as alternativas estão corretas
26-No dia 07 de novembro de 2017, a Revolução Russa completou:
a) 150 anos
b) 100 anos
c) 50 anos
d) 79 anos
27-A Fazenda Pau D`Alho foi planejada para:
a)
b)
c)
d)

Plantio de Cana
Servir de hospedagem para os tropeiros
Plantio de Café
Criar gado

28-Estatuto e Plano de Carreira dos Servidores Municipais é considerado:
a) Decreto
b) Leis Complementares
c) Resoluções Legislativas
d) Projetos de Lei.
29 - Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte
e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural e proporcionar
os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência são
competências:
a) Do município e do Estado
b) Do Estado e da União
c) Do Município
d) Do Município, União e Estado.
30 - Promover a educação, cultura e a assistência social são
competências:
a) Do município e do Estado
b) Do Estado e da União
c) Do Município
d) Do Município, União e Estado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (10 QUESTÕES)
31. Julgue as seguintes afirmativas sobre o diabetes:
I.
A hiperglicemia acentuada evoluindo rapidamente para cetoacidose é
mais característico do diabetes tipo 1.
II.
No diabetes tipo 2 há destruição da célula beta geralmente causada por
processo autoimune que leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina. III.
Diabetes gestacional é um estado de hiperglicemia mais severo que o diabetes
tipo 1 e 2.
IV. No diabetes tipo 2, o início é insidioso e muitas vezes a pessoa não apresenta
sintomas.
São CORRETAS:
a) apenas uma afirmativa está correta.
b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.
d) todas afirmativas estão corretas.
32. O uso da insulina regular está indicada:
a) na cetoacidose diabética.
b) na gravidez e trabalho de parto.
c) em tratamento tipo bolus antes das refeições.
d) todas alternativas corretas.
33. Na suspeita de “Hipertensão do Avental Branco” ou “Hipertensão
Mascarada”, recomenda-se:
a) monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA).
b) ecocardiograma transesofágico.
c) teste ergométrico.
d) cintilografia do miocárdio.
34. Quais os principais efeitos adversos dos betabloqueadores, muito
utilizados como droga anti-hipertensiva?
a) hipopotassemia, hiperuricemia, intolerância à glicose
b) broncoespasmo, bradicardia, vasoconstrição periférica
c) rubor facial, edema maleolar, tontura
d) retenção hídrica e taquicardia reflexa
35. A realização do “teste do pezinho” deverá ser feito entre o 3° e 7° dia
de vida da criança pois:
I. É quando há estabilização dos anticorpos da criança.
II.É quando já ocorreu uma ingestão adequada de proteínas e é possível analisar
com mais segurança o metabolismo da fenilalanina.
III.
A expansibilidade pulmonar alcança seu máximo ocorrendo oxigenação
tecidual adequada.

IV.
A dosagem do hormônio estimulante da tireóide (TSH) nas primeiras 24
horas de vida pode acarretar um aumento de falsos positivos para
hipotireoidismo congênito.
São CORRETAS:
a) apenas uma afirmativa está correta.
b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.
d) todas afirmativas estão corretas.
36. A ausculta dos batimentos cardiofetais deve ser realizada com sonar
ou com Pinard após, respectivamente:
a) 12 semanas e 20 semanas de gestação.
b) 10 semanas e 12 semanas de gestação.
c) 5 semanas e 15 semanas de gestão.
d) 20 semanas e 10 semanas de gestação.
37. Uma gestante com esquema da vacina dupla do tipo adulto – dT
completo (3 doses ou mais) sendo a última dose há menos de cinco anos:
a) deve receber uma dose de reforço da vacina.
b) não é necessário vaciná-la.
c) deve reiniciar o esquema vacinal.
d) deve realizar o teste de imunidade para difteria e tétano.
38. Foram prescritos 200 mg de ciprofloxacino. Cada 50 ml de solução
para infusão contém 100 mg de ciprofloxacino. Qual volume deve ser
administrado: a) 10 ml
b) 100 ml
c) 40 ml
d) 400 ml
39. Assinale a alternativa incorreta sobre urticária:
a) é uma placa não depressível, avermelhada ou esbranquiçada, elevada.
b) freqüentemente acontece em conseqüência de uma reação alérgica.
c) a lesão não muda de forma e tamanho durante o curso da reação alérgica.
d) o edema associado à urticária é uma conseqüência da vasodilatação e
inflamação local.
40. Julgue as seguintes afirmativas sobre arritmias cardíacas:
I.
As arritmias cardíacas são freqüentes na população em geral, mas em
particular nos pacientes com doenças cardíacas.
II.
Independente do tipo de arritmia, seus portadores sempre passam a vida
significativamente comprometida e, em muitos casos, são suscetíveis à morte
súbita.
III.
A arritmia pode ocorrer em indivíduos com o coração normal ou como
resposta
a
outras
doenças,
distúrbios
eletrolíticos ou
intoxicação medicamentosa.

IV.
A freqüência cardíaca normal (sinusal) varia de acordo com a idade;
quanto menor a idade, menor a freqüência.
São CORRETAS:
a) apenas uma afirmativa está correta.
b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.
d) todas afirmativas estão corretas.

