Prefeitura Municipal de Tijucas
Edital no 003/2011
http://tijucas.fepese.org.br

Caderno
de Prova
E3S04

abril

3

3 de abril
das 15 às 18 h
3 h de duração*
40 questões

Enfermeiro da Estratégia Saúde da Família

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.

Prefeitura Municipal de Tijucas

Conhecimentos Gerais
Português

10 questões

1. Assinale a resposta correta, quanto à acentuação
gráfica.
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

As palavras é e à são oxítonas.
A palavra ínterim é paroxítona, como pegada.
Como Camboriú acentuam-se Taió, Timbó.
Como Balneário, recebem acento município,
espécime, rápido.
e. ( X ) Como próximo acentuam-se fotógrafo,
trânsito, técnico.

2. Assinale a alternativa com a frase correta, quanto
ao emprego da crase.
a. ( ) Obedeço as leis de meu país.
b. ( ) Iremos a praia, ao meio-dia e meia.
c. ( X ) Não fui a festas ontem, por causa deste
concurso.
d. ( ) Era cedo quando cheguei à Balneário
Camboriú.
e. ( ) Em Tijucas, Elias viu-se cara à cara com um
dinossauro.

Texto
“A história de Tijucas começa em 1530, com a passagem do navegador europeu Sebastião Caboto pela
costa de Santa Catarina, a serviço da Espanha. O povoamento da região só se inicia de fato a partir de 1788,
quando um grupo de colonizadores decide subir o rio
Tijucas à procura de pinheiros.”
http://www.sc.gov.br/portalturismo

(20 questões)
3. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Agora é onze horas.
b. ( X ) Cachoeiras, grutas, rio e mar – nesta região
tudo me agrada.
c. ( ) Aqui é proibido a entrada de pessoas de mau
humor.
d. ( ) Hão de existir tijucanos conhecedores da
história de sua cidade.
e. ( ) Aqui aluga-se casarões do início do século XX.

4. Considerando as formas verbais sublinhadas, assinale a alternativa correta, quanto à predicação verbal.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Aquela gruta tem em seu interior um belo
córrego. – verbo transitivo indireto.
( ) Um grupo de colonizadores subiu o rio Tijucas.
– verbo transitivo indireto.
( ) Quando virás a esta cidade? – verbo transitivo
direto.
( ) Aspiro à aprovação neste concurso. – verbo
transitivo direto.
( X ) A cidade oferece aos turistas bons restaurantes, hotéis e opções de lazer. – verbo transitivo
direto e indireto.

5. Assinale a alternativa correta, quando à classificação sintática dos termos sublinhados.
a. (
b. (

) Tijucas, como vives em meu coração! – aposto.
) Conheço bem as belezas naturais de minha
cidade. – complemento nominal.
c. ( ) Seguem anexas as informações solicitadas.
– vocativo.
d. ( X ) Zita mesma organizou as últimas Olímpíadas
Tijuquenses. – predicado.
e. ( ) Em Tijucas temos casarões quanto possível
antigos. – sujeito.
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6. Assinale a alternativa correta, quanto à classificação da oração sublinhada.
a. ( X ) Coordenada adversativa: Não conheço o
Ginásio de Esportes João Bayer Filho, no
entanto pretendo conhecer.
b. ( ) Coordenada conclusiva: Porque buscavam
pinheiros, colonizadores subiram o rio Tijucas.
c. ( ) Subordinada adverbial conformativa: “quando
um grupo de colonizadores decide”.
d. ( ) Subordinada adverbial temporal: “A história
de Tijucas começa em 1530”.
e. ( ) Subordinada adjetiva restritiva: Meu pai, que
ama Tijucas, torce pelo Tiradentes Esporte
Clube.

7. Assinale a alternativa correta, quanto à adequada
substituição das expressões sublinhadas pelo pronome correspondente.
a. ( ) Esta cidade? Queremos-lhe bem.
b. ( ) José é um grande amigo. Vi-lhe na praia.
c. ( X ) Querido José, abraça-o o amigo que muito o
estima.
d. ( ) A secretária ficou satisfeita, pois paguei-a
ontem.
e. ( ) Desejo cumprimentar você pela promoção;
felicito-lhe.

8. Assinale a alternativa com a frase que não apresenta vício de linguagem.
a. ( X ) A liberdade é essencial para a democracia.
b. ( ) No Salto do rio Tijucas há uma queda d’água
que sobe pra cima 80 m de altura!
c. ( ) Mulheres invejam Angelina Jolie, porque a
boca dela é carnuda.
d. ( ) Este guia turístico ganha por cada atração que
mostra.
e. ( ) Faltou recursos para a conservação das
estradas?
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9. Complete o espaço de cada frase com uma das
formas verbais apresentadas.
1. Um grupo de turistas          o
Casarão Gallotti. (visitou / visitaram)
2. Talvez          quinze anos que
estive no Salto do rio Tijucas. (faça / fará)
3. Os Estados Unidos      um país de
grande extensão territorial. (é / são)
Assinale a alternativa que apresenta a sequência gramaticalmente correta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

visitaram – faça – é
visitou – fará – é
visitou – faça – é
visitou – faça – são
visitaram – fará – são

10. Examine o texto abaixo, como parte de um ofício.
Eu, Fabiano Silva de Menezes, brasileiro, casado,
agente administrativo, inscrito no CPF sob no 341940,
residente e domiciliado à rua Pandorgas, no 77, nesta
cidade, solicito à Vossa Excelência que aboneis as
faltas que ele teve na última semana, pois ocorreram
problemas familiares.
Limitado ao exposto, ficai com meus votos de estima e
consideração.
Assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Em “que aboneis” há perfeita concordância da
forma verbal, com o sujeito “Vossa Excelência”.
( X ) Há erro em “à Vossa Excelência”, porque antes
de pronomes de tratamento não ocorre crase.
( ) Está correta a regência, na expressão
“residente e domiciliado à rua”.
( ) Está correta a concordância da expressão “ele
teve” com o sujeito do documento.
( ) Em “ficai com meus votos” a forma verbal
concorda, adequadamente, com o pronome
“Vossa Excelência”.
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Atualidades

10 questões

11. O nome de Sakineh Mohammadi esteve, por
algum tempo, presente no noticiário nacional e internacional. Condenada à morte por apedrejamento,
pelo crime de adultério, teve sua sentença suspensa
em virtude de uma grande campanha internacional
que pedia a sua libertação.
Assinale a alternativa que indica o país onde esses
fatos ocorreram.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Irã
Cuba
China
Venezuela
Turquestão

12. Assinale a alternativa correta em relação ao
desempenho da economia brasileira em 2010.
a. ( ) O Brasil, ao contrário dos demais países emergentes, teve baixos índices de crescimento do
mercado interno e do PIB, o que poderá comprometer o desempenho da sua economia
nos próximos anos.
b. ( X ) Pode-se afirmar que houve um crescimento
do mercado interno e que teve um bom
índice de crescimento, principalmente se
comparamos nossos índices aos de desempenho da economia mundial.
c. ( ) Tivemos no último ano um desempenho econômico medíocre se comparado aos demais
países da América Latina e do Caribe e fomos
ultrapassados em valores do PIB por países
como a Espanha, o Canadá e a Hungria.
d. ( ) Devido ao pequeno crescimento do PIB o
Brasil perdeu alguns lugares na relação das
maiores economias do planeta, ocupando
hoje o 72° lugar.
e. ( ) Ao contrário dos prognósticos de alguns
economistas, a economia brasileira no último
ano teve o melhor desempenho entre os chamados BRICS, superando o PIB da China e da
Índia.

13. Dilma Rousseff, economista de 63 anos, assumiu
no dia 1o de janeiro a Presidência da República.
Assinale a alternativa correta a respeito da participação feminina no poder.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Dilma Rousseff é a primeira mulher a exercer
um cargo eletivo no Brasil.
( ) Em outros momentos da nossa história outras
mulheres, como Maria Quitéria, governaram o
país em períodos revolucionários.
( X ) Já no século XIX, o Brasil foi governado por
uma mulher. O Imperador D. Pedro II entregou a coroa à sua filha, a princesa Isabel, que
governou o país como Regente.
( ) A catarinense Anita Garibaldi, durante a
Revolução Farroupilha, assumiu a Presidência
da República Juliana que compreendia um
vasto território, de Laguna (SC) aos campos do
Rio Grande.
( ) Embora países de outros continentes tenham
tido mulheres governantes, o Brasil elegeu a
primeira mulher presidente na América Latina.

14. Examine as afirmações abaixo em relação aos
problemas urbanos que enfrentamos:
1. Um dos grandes problemas urbanos é o da
coleta e a destinação do lixo. As cidades ricas
produzem mais lixo por habitante do que as
suas irmãs mais pobres.
2. Não obstante o crescimento do mercado imobiliário, um considerável número de pessoas
em nossas cidades ainda mora em condições
extremamente precárias.
3. O crescimento da produção e venda de
automóveis, embora tenha reflexos positivos
na economia, congestiona as metrópoles e
aumenta a poluição.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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15. Segundo os dados do Censo 2010, publicados
pelo IBGE em 10 de agosto daquele ano, a população
brasileira era:
a. ( ) Inferior a 155 milhões de habitantes.
b. ( ) superior a 150 milhões, mas
inferior a 160 milhões de habitantes.
c. ( ) superior a 165 milhões, mas
inferior a 170 milhões de habitantes.
d. ( X ) superior a 190 milhões, mas
inferior a 210 milhões de habitantes.
e. ( ) superior a 200 milhões, mas
inferior a 220 milhões de habitantes.

16. Considere as afirmativas abaixo a respeito da
mobilidade social no Brasil Contemporâneo:
1. A classe “C” encontra-se em visível crescimento, particularmente na região nordeste do
Brasil.
2. O crescimento da classe “C” em parte pode ser
explicado pelo ingresso de milhares de pessoas no mercado de trabalho.
3. Com o crescimento desta nova classe
média aumenta a procura por passagens de
avião, roupas, telefones móveis e aparelhos
eletro- eletrônicos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

17. Do litoral catarinense ao do Espírito Santo, em
nosso mar territorial, repousa uma imensa reserva de
petróleo acerca de 5 mil metros abaixo do solo.
Esta imensa riqueza é conhecida como:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Camada pré-sal.
Aquífero Guarani.
Maciço do Atlântico.
Camada pré-cambriana.
Reserva Guarani- Carajás.

Página 6

18. Muitos países viveram, nas últimas décadas,
conflitos étnicos e ou religiosos que contribuíram
para a divisão da população em grupos rivais e antagônicos, provocaram matanças e enormes prejuízos
econômicos.
Examine a lista de países abaixo:
1. Sri Lanka.
2. Irlanda do Norte.
3. Israel.
Assinale a alternativa que identifica os países, da relação acima, em que ocorreram tais conflitos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Apenas 1
Apenas 3.
Apenas 1 e 2
Apenas 1 e 3
1, 2 e 3

19. Trata-se de recurso vital para a sobrevivência
humana no planeta. Torna-se a cada dia mais raro
e difícil de ser obtido, pois só podemos dispor facilmente, para uso humano, de menos de 1% da quantidade que dele existe na Terra. Trata-se do(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Sal.
Água.
Petróleo.
Oxigênio.
Gás carbônico.

20. O ano de 2010 foi marcado, nos campos da tecnologia e da informação, pelo lançamento de um novo
produto portátil que reúne inúmeras funções como
navegar na Internet, assistir vídeos e escutar música.
Assinale a alternativa que indica o nome do novo
equipamento.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Televisores Smart da LG
Desktop “All in One”
Wi Fi da Lenovo
iPad da Apple
Bluetooth
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Conhecimentos Específicos
21. A Doença Renal Crônica (DRC) é a perda lenta,
progressiva e irreversível da função dos rins. Conhecer
os aspectos clínicos dessa doença é importante para a
assistência de enfermagem a pacientes portadores.
Sobre a DRC, assinale a alternativa correta.

23. As parasitoses intestinais são doenças transmissíveis de alta prevalência em crianças.
Sobre os tipos mais comuns de parasitoses, analise as
afirmativas abaixo:
1. A transmissão da ascaridíase ocorre por ingestão de ovos embrionados através das mãos
sujas, alimentos ou água contaminados. Nas
parasitoses maciças pode ocorrer a oclusão
intestinal e levar à morte.
2. A ancilostomíase, também conhecida por
amarelão, é uma infecção que atinge principalmente a porção superior do intestino.
Pode ser adquirida pela ingestão de água ou
alimentos contaminados pelos cistos.
3. A amebíase é uma parasitose cujos sintomas
variam desde a diarreia aguda, sanguinolenta
e mocoide, acompanhada de febre, até uma
forma branda caracterizada por desconforto
abdominal leve ou moderado.
4. A enterobíase é uma infecção do intestino
causada por um parasita que se aloja no final
do intestino próximo ao ânus. Caracteriza-se
pelo sintoma de prurido anal.

a. ( ) As três principais causas de DRC são pielonefrites, doença dos rins policísticos e uretrites.
b. ( ) O diagnóstico se baseia na avaliação da
função renal pelo teste de Clearance de
creatinina.
c. ( ) O tratamento da DRC consiste em duas abordagens: uma clínica, a hemodiálise, e outra
cirúrgica, o transplante renal.
d. ( ) O quadro clínico da DRC é dividido em quatro
fases. A fase terminal é denominada “Falência
Renal”.
e. ( X ) Hipertensão arterial, edema, insuficiência
cardíaca congestiva, anorexia, perda de peso,
cefaleia e alterações dermatológicas como
palidez, prurido e pele seca e amarelada são
alguns sinais e sintomas de uremia.

22. Nas salas de recuperação pós-anestésica (SRPAs)
a assistência de enfermagem no pós-operatório imediato (POI) inclui a participação na avaliação do estado
do paciente para a alta intra-hospitalar. A escala de
Aldrete & Kroulik, atualmente, é o critério mais utilizado nessa avaliação.
Sobre os aspectos analisados, assinale a alternativa
correta.

(20 questões)

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

a. ( X ) Saturação de oxigênio, atividade muscular,
respiração, circulação e consciência.
b. ( ) Saturação de oxigênio, tônus muscular e irritabilidade reflexa.
c. ( ) Abertura ocular, resposta motora e resposta
verbal.
d. ( ) Abertura ocular, saturação de oxigênio, tônus
muscular e resposta verbal.
e. ( ) Frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, cor e irritabilidade reflexa.
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24. A desnutrição infantil representa um quadro
clínico grave, requer atenção, cuidado e acompanhamento sistemático da enfermagem.
Sobre desnutrição, assinale a afirmativa correta.
a. ( ) A forma mais utilizada para o diagnóstico
da desnutrição é a verificação do perímetro
braquial.
b. ( X ) Quanto à causa, a desnutrição pode ser classificada em primária ou secundária. A desnutrição primária ocorre por oferta inadequada de
alimentos e a desnutrição secundária ocorre
por algum distúrbio no aproveitamento dos
alimentos.
c. ( ) A idade em que a criança é mais vulnerável à
desnutrição é nos primeiros 6 meses. A introdução de alimentação complementar diminui
os riscos de um quadro de desnutrição.
d. ( ) As formas graves de desnutrição são denominadas Marasmo e Kwashiorkor. Alguns
sinais clínicos do Marasmo são edema generalizado, hepatomegalia e peso para idade
muito abaixo do percentil 3. Os casos de
Kwashiorkor são caracterizados por magreza
extrema e atrofia muscular, perda intensa do
tecido subcutâneo e irritabilidade.
e. ( ) As crianças desnutridas não podem receber
vacinas, pois apresentam vulnerabilidade
aumentada às reações das vacina.

25. Dentre as teorias de Enfermagem, a Teoria do
Autocuidado consiste basicamente na ideia da promoção do autocuidado, dadas as condições, em diferentes graus, e sempre que possível. O autocuidado é a
prática de atividades que o indivíduo inicia e executa
em seu próprio benefício, na manutenção da vida, da
saúde e do bem estar.
Essa teoria foi desenvolvida e defendida por qual
Enfermeira?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Jean Watson
Imogenes King
Sister Callista Roy
Dorothea Elizabeth Orem
Madeleine M. Leininger
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26. A Doença Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma
doença com repercussões sistêmicas, prevenível e
tratável, caracterizada pela limitação do fluxo aéreo
pulmonar.
Sobre esse assunto, identifique as afirmativas abaixo
como verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ):
(

(

(

(

) A limitação do fluxo aéreo pulmonar é causada
por uma associação entre doença de pequenos brônquios (bronquite crônica obstrutiva) e
destruição de parênquima (enfisema).
) Os principais indicadores para o diagnóstico
de DPOC são dispneia, tosse crônica, expectoração crônica e história de exposição crônica
aos fatores de risco.
) Dentre os fatores de risco para DPOC, o principal é a exposição ocupacional a poeira e produtos químicos, responsável por 80 a 90% dos
casos de DPOC. O tabagismo é responsável
por 20% das causas determináveis.
) A gravidade de um paciente com DPOC
depende do grau de obstrução ao fluxo de
ar bem como da intensidade dos sintomas
(falta de ar e diminuição de capacidade para
a realização das atividades diárias). Pode ser
classificada em Estádios do 1 ao 4 (DPOC leve,
moderada, grave ou muito grave).

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–F
V–V–F–V
V–F–V–F
F–V–V–V
F–F–V–V

27. Indique qual o agente de desinfecção amplamente utilizado em artigos semicríticos e sensíveis
ao calor, numa concentração de 2%, por um período
de exposição de 30 minutos, que não danifica metais,
borrachas e lentes.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Iodo
Cloro
Formaldeído
Glutaraldeído
Quaternário de amônia
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28. Em pessoas idosas, a demência é uma síndrome
que acarreta declínio funcional progressivo e perda
gradual da autonomia e independência.

30. A icterícia em recém-nascidos representa, em
geral, um quadro fisiológico de evolução benigna na
grande maioria dos casos.

Sobre as características da demência, assinale a alternativa incorreta.

Sobre as características e os cuidados com a icterícia
fisiológica assinale a alternativa correta.

a. ( X ) Demência em idosos é conhecida como
Doença de Alzheimer, caracterizada por perda
de memória e declínio cognitivo com início
abrupto, de evolução rápida e progressiva.
b. ( ) A demência no meio familiar provoca diversas mudanças e alterações. Dentre as mais
comuns se destacam: angústia, sentimento
de culpa, ira, agressividade, constrangimento,
inversão de papéis, doenças orgânicas, sendo
indispensável o apoio terapêutico para o
paciente e o cuidador/familiar.
c. ( ) Em muitas pessoas, o transtorno cognitivo
não é reversível, e eles precisarão de cuidados
crônicos que permitam sua alimentação e
higiene, evitem acidentes e controlem seu
comportamento.
d. ( ) Para o diagnóstico de demência é essencial
que os déficits cognitivos e as alterações do
comportamento e da personalidade causem
significativo comprometimento das atividades
profissionais, ocupacionais e sociais do indivíduo e representem declínio significativo com
relação os níveis prévios de funcionamento.
e. ( ) O idoso, com um possível transtorno da
memória, deve ser submetido a uma investigação clínica e cognitiva. Essa última pode
consistir no Mini Exame do Estado Mental
(MEEM).

a. (

b.

c.

d.

e.

) O aparecimento da icterícia fisiológica ocorre
já nas primeiras horas de vida e atinge maior
intensidade após 24 horas. O desaparecimento também é rápido, aproximadamente
48 horas após o nascimento.
( ) A alimentação nas primeiras horas de vida
aumenta os níveis de bilirrubina e contribui
para o aparecimento da icterícia fisiológica.
( X ) A fototerapia é o tratamento mais utilizado
para a icterícia fisiológica. A luz age auxiliando na degradação da bilirrubina indireta,
transformando-a em substâncias facilmente
eliminadas pela urina e pelas fezes.
( ) Para a avaliação da icterícia fisiológica são
necessários métodos laboratoriais sofisticados
como a fluoremetria e a medição transcutânea dos níveis de bilirrubina.
( ) O aparelho de fototerapia deve ser ajustado a
uma distância de aproximadamente 1 metro
do berço do recém-nascido. Deve-se manter
o bebê completamente despido e a proteção
dos olhos nesse tipo de tratamento é dispensada, pois a luz a essa distância recomendada
não causa danos aos fotorreceptores da retina.

29. Segundo a Lei do Exercício Profissional da Enfer
magem, são ações privativas do enfermeiro, exceto:
a. ( ) Consulta de enfermagem.
b. ( ) Consultoria, auditoria e emissão de parecer
sobre matéria de enfermagem.
c. ( ) Prescrição da assistência de enfermagem.
d. ( ) Chefia de serviços e de unidades de
enfermagem.
e. ( X ) Elaborar medidas de prevenção e controle
sistemático da infecção hospitalar como
membro de comissões de controle de infecção hospitalar.
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31. Assinale a alternativa incorreta sobre a hanseníase.
a. ( X ) A hanseníase apresenta período de incubação,
em média, de 3 a 6 meses.
b. ( ) O ser humano é reconhecido como a única
fonte de infecção, embora tenham sido identificados animais naturalmente infectados – o
tatu, o macaco mangabei e o chimpanzé.
c. ( ) A principal via de eliminação dos bacilos dos
pacientes multibacilares (virchowianos e
dimorfos) é a aérea superior, sendo, também,
o trato respiratório a mais provável via de
entrada do Mycobacterium leprae no corpo.
d. ( ) O Mycobacterium leprae é um parasita intracelular, sendo a única espécie de micobactéria
que infecta nervos periféricos, especificamente as células de Schwann.
e. ( ) Os doentes com poucos bacilos – paucibacilares (PB), indeterminados e tuberculoides
– não são considerados importantes fontes
de transmissão da doença, devido à baixa
carga bacilar. Os pacientes multibacilares, no
entanto, constituem o grupo contagiante,
assim se mantendo como fonte de infecção,
enquanto o tratamento específico não for
iniciado.

32. A deficiência auditiva gera no idoso um dos mais
incapacitantes distúrbios de comunicação, impedindo-o de desempenhar plenamente seu papel na
sociedade. É comum observarmos o declínio da audição acompanhado de diminuição na compreensão de
fala por parte do idoso, dificultando sua comunicação
com outrem.
Identifique a medida inadequada na comunicação com
as pessoas idosas que apresentem declínio auditivo:
a. ( ) Articule bem as palavras.
b. ( X ) Fale sempre em tom de voz alta para facilitar a
compreensão.
c. ( ) Fale de frente, para que a pessoa idosa possa
fazer a leitura labial.
d. ( ) Evite ambientes ruidosos.
e. ( ) Evite submeter as pessoas idosas a situações
constrangedoras quando essas não entenderem o que lhes foi dito ou pedirem para que a
fala seja repetida.
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33. É o conjunto de ações que visam a diminuir os
prejuízos biológicos, econômicos e sociais trazidos
pelo uso e abuso de drogas, sem necessariamente
implicar o abandono do consumo, considerando que,
naquele momento, algumas pessoas não querem ou
não conseguem parar de usar drogas.
No contexto do HIV e outras Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DST), estamos nos referindo à(ao):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

risco.
probabilidade.
vulnerabilidade.
redução de danos.
vigilância epidemiológica.

34. São atribuições específicas do enfermeiro do
programa Agentes Comunitários de Saúde:
1. Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as
ações desenvolvidas pelos ACS.
2. Supervisionar, coordenar e realizar atividades de qualificação e educação permanente
dos ACS, com vistas ao desempenho de suas
funções.
3. Facilitar a relação entre os profissionais da
Unidade Básica de Saúde e ACS, contribuindo
para a organização da demanda referenciada.
4. Realizar consultas clínicas e procedimentos
na USF e, quando indicado ou necessário, no
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc).
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4

Prefeitura Municipal de Tijucas

35. A regulamentação do planejamento familiar
no Brasil, por meio da Lei no 9.263/96, foi conquista
importante para mulheres e homens no que diz respeito à afirmação dos direitos reprodutivos. Conforme
consta na referida Lei, o planejamento familiar é
entendido … como o conjunto de ações de regulação
da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação, ou aumento da prole pela mulher,
pelo homem, ou pelo casal (art. 2o).

36. A sífilis é uma doença infecto-contagiosa sistêmica, de evolução crônica. A sífilis congênita é a infecção do feto pelo Treponema pallidum, transmitida por
via placentária, em qualquer momento da gestação
ou estágio clínico da doença em gestante não tratada
ou inadequadamente tratada.
Em relação a esse assunto, analise as afirmativas abaixo:
1. O T. pallidum é uma espiroqueta de alta patogenicidade. Não é cultivável, mas a inoculação
em cobaia permite seu isolamento e confirmação laboratorial. Pode ser visualizado sob
microscopia de campo escuro, coloração pela
prata ou imunofluorescência direta.
2. O homem e os animais silvestres são os
reservatórios.
3. O T. pallidum, quando presente na corrente
sanguínea da gestante, atravessa a barreira
placentária e penetra na corrente sanguínea
do feto. A transmissão pode ocorrer em qualquer fase da gestação.
4. O período de incubação pode ocorrer dos
3 meses de gestação a 3 meses de vida.
5. A transmissão vertical pode ocorrer por todo
o período gestacional.

A atenção em planejamento familiar contribui para a
redução da morbimortalidade materna e infantil, pois:
1. Diminui o número de gestações não desejadas e de abortamentos provocados.
2. Aumenta o número de cesáreas realizadas
para fazer a ligadura tubária.
3. Diminui o número de ligaduras tubárias por
falta de opção e de acesso a outros métodos
anticoncepcionais.
4. Diminui o intervalo entre as gestações, contribuindo para diminuir a frequência de bebês
de baixo peso e para que os bebês sejam
adequadamente amamentados.
5. Possibilita a prevenção e/ou postergação
de gravidez em mulheres adolescentes ou
com patologias crônicas, tais como diabetes,
cardiopatias, hipertensão, portadoras do HIV,
entre outras.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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37. A Hipertensão Arterial Sistêmica é a mais frequente das doenças cardiovasculares. É também o
principal fator de risco para as complicações mais
comuns como acidente vascular cerebral e infarto
agudo do miocárdio, além da doença renal crônica
terminal.
São atribuições do enfermeiro no controle da
hipertensão:
1. Realizar consulta de enfermagem, abordando
fatores de risco, tratamento não-medicamentoso, adesão e possíveis intercorrências ao
tratamento, encaminhando o indivíduo ao
médico, quando necessário.
2. Tomar a decisão terapêutica, definindo o início do tratamento medicamentoso.
3. Capacitar os auxiliares de enfermagem e os
agentes comunitários e supervisionar, de
forma permanente, suas atividades.
4. Desenvolver atividades educativas de promoção de saúde com todas as pessoas da comunidade; desenvolver atividades educativas
individuais ou em grupo com os pacientes
hipertensos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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38. A operacionalização da vigilância epidemiológica
compreende um ciclo de funções específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo,
permitindo conhecer, a cada momento, o comportamento da doença ou agravo selecionado como alvo
das ações, para que as medidas de intervenção pertinentes possam ser desencadeadas com oportunidade
e eficácia.
Identifique as afirmativas abaixo como verdadeiras ( V )
ou falsas ( F ), em relação às funções da vigilância
epidemiológica:
(
(
(
(
(

) Coleta de dados.
) Processamento de dados coletados.
) Análise e interpretação dos dados
processados.
) Recomendação das medidas de prevenção e
controle apropriadas.
) Promoção das ações de prevenção e controle
indicadas.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–V–V–V
V–V–V–F–F
V–F–F–F–V
F–V–F–V–V
F–F–V–V–F
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39. Identifique se as afirmativas abaixo sobre o calendário básico de vacinação para criança, recomendado
pelo Ministério da Saúde, são verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ):
( ) Ao nascer são recomendadas dose única da
vacina BCG-ID e a 1a dose da vacina hepatite B.
( ) No 1o mês de vida recomendada a 2a dose da
vacina hepatite B.
( ) Com 2 meses de vida são recomendadas a
1a dose da vacina tetravalente (DPT +Hib); a
1a dose da vacina oral da poliomielite (VOP);
a 1a dose da vacina oral de rotavírus humano
(VORH); a 1a dose da vacina pneumocócica 10.
( ) Com 3 meses de vida é recomendada a vacina
meningocócica C.
( ) Com 18 meses de vida é recomendada a
2a dose da vacina meningocócica C.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–F–V
V–V–V–V–F
V–F–F–F–V
F–V–F–V–V
F–F–V–V–F

40. A Aids é uma doença caracterizada por uma disfunção grave do sistema imunológico do indivíduo infectado pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV).
Identifique as afirmativas abaixo, sobre os fatores de
risco associados aos mecanismos de transmissão do
HIV, como verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ):
(
(
(
(

(

) Variações frequentes de parceiros sexuais,
sem uso de preservativos.
) Doação de sangue.
) Utilização de sangue ou seus derivados sem
controle de qualidade.
) Uso compartilhado de seringas e agulhas não
esterilizadas (como acontece entre usuários
de drogas injetáveis).
) Gravidez em mulher infectada pelo HIV.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–V–F–F
V–F–V–F–V
V–F–V–V–V
F–V–V–V–F
F–V–F–F–V
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