PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES
26 de janeiro de 2020

ENFERMEIRO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 25 (vinte e cinco) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 03 (TRÊS) HORAS.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:
O amor e a razão
Pinta-se o amor sempre menino, porque ainda que passe dos sete anos [...], nunca chega à idade de uso da razão.
Usar razão e amar são duas coisas que não se juntam. A alma de um menino que vem a ser? Uma vontade com afetos e
um entendimento sem uso. Tal é o amor vulgar. Tudo conquista o amor, quando conquista uma alma; porém o primeiro
rendido é o entendimento. Ninguém teve a vontade febricitante, que não tivesse o entendimento frenético. O amor deixará
de variar, se for firme, mas não deixará de tresvariar, se é amor. Nunca o fogo abrasou a vontade, que o fumo não cegasse
o entendimento. Nunca houve enfermidade no coração, que não houvesse fraqueza no juízo.
“Sermão do Mandato”. In Sermões. Rio de Janeiro, Agir, 1957. 4- Padre Antônio Vieira.

QUESTÃO 01
Analise as afirmativas acerca do texto:
I.

O amor é pintado como menino porque a meninice é a idade anterior ao uso da razão, portanto o amor é anterior à
razão e incompatível com ela;
II. No texto predomina a tipologia narrativa devido à presença de personagens e sequência de ações;
III. A palavra “tresvariar” significa delirar, estar fora de si, desvairado; mostrando que quem ama, perde a razão, o
discernimento;
IV. O advérbio “nunca”, usado no final do texto, representa um elemento coesivo de reiteração.
Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) II e III;
C) II e IV;
D) I, III e IV.
QUESTÃO 02
Sobre os aspectos linguísticos do texto, analise as proposições, julgando-as certas (C) ou erradas (E):
“..., que não houvesse fraqueza no juízo.” O verbo destacado está no pretérito imperfeito do indicativo;
“Ninguém teve a vontade febricitante, ...” A classe gramatical do termo destacado é adjetivo;
“Nunca houve enfermidade no coração, que não houvesse fraqueza no juízo.” A vírgula fora usada para separar
oração subordinada adjetiva explicativa;
( )
“[...], nunca chega à idade de uso da razão.” O uso da crase é facultativo nesta frase.

( )
( )
( )

A sequência correta de cima para baixo é:
A) C, C, C, E;
B) E, C, C, E;
C) E, C, E, E;
D) C, E, C, C.
QUESTÃO 03
Considerando as regras gramaticais de regência, concordância e colocação pronominal, assinale a opção correta:
A) Quando o sujeito é indeterminado sempre, mesmo quando houver o índice de indeterminação “se”, o verbo deve ficar
na 3ª pessoa do plural. Ex. “Ainda se viviam num mundo de certezas”;
B) O verbo chamar com o significado de “fazer vir”, “convocar” é transitivo indireto;
C) Os verbos obedecer e desobedecer na língua culta moderna, fixou-se como transitivo indireto;
D) Em relação ao verbo, o pronome átono estar enclítico quando vem antes dele.
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QUESTÃO 04
Sobre a reestruturação de frases e orações, analise as afirmativas abaixo:
I.

“O Ministro comunicou a seu secretariado que ele seria exonerado.” Para acabar com a ambiguidade, a frase poderia
ser escrita assim: “O ministro comunicou a própria exoneração a seu secretário.”;
II. “Neste momento, não se deve adotar medidas precipitadas, que comprometam o andamento de todo o programa.” A
frase não precisa ser reestruturada do ponto de vista gramatical;
III. “Apesar da Assessoria ter informado em tempo, (...).” A frase deve ser reestruturada para: “Apesar de a Assessoria ter
informado em tempo, (...).”;
IV. “No discurso de posse, mostrou determinação, não ser inseguro, inteligência e ter ambição.” O problema aqui decorre
de coordenar palavras (substantivos) com orações (reduzidas de infinitivo). Uma das formas que pode ser reestruturada
a frase é: “No discurso de posse, mostrou determinação, segurança, inteligência e ambição.”.
Estão corretas:

A) I, III e IV, apenas;
B) III e IV, apenas;
C) I, II e III, apenas;
D) I, II, III e IV.
QUESTÃO 05
Sobre a Redação Oficial, assinale o item que completa as lacunas, respectivamente, corretamente:
“Redação Oficial é a maneira pela qual o poder _______ redige comunicações oficiais e _______. A sua finalidade básica
é comunicar com _______ e clareza. A _______ é um atributo que se caracteriza pela articulação da linguagem comum ou
técnica para a perfeita compreensão da ideia veiculada. Há o predomínio da norma _______ da língua.”
A) Público, atos normativos, objetividade, precisão, culta;
B) Privado, leis, objetividade, precisão, culta;
C) Público, atos normativos, objetividade, concisão, coloquial;
D) Público, atos normativos, subjetividade, precisão, coloquial.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
São competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), exceto:
A) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;
B) Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de
Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual;
C) Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;
D) Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência
estadual e regional.
QUESTÃO 07
Segundo a Lei nº 8.142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS),
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale
a afirmativa correta:
A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada
pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde;
B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais
segmentos;
C) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério
da Saúde;
D) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde previstos nesta lei.
QUESTÃO 08
Entre as prioridades do Pacto pela Vida do SUS está:
A) Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema público universal garantidor desses direitos;
B) Garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde;
C) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama;
D) Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o compromisso de
cada uma delas.
QUESTÃO 09
A Atenção Básica (AB) é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas.
As atribuições dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as referidas disposições legais que
regulamentam o exercício de cada uma das profissões. São atribuições específicas do profissional médico, exceto:
A) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados;
B) Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade;
C) Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou, no
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários;
D) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles.
QUESTÃO 10
A vigilância de perigos, como agentes químicos, físicos e biológicos que possam ocasionar doenças e agravos, e que envolve
o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas
e processos, da produção ao consumo é uma tarefa tradicionalmente realizada pela vigilância:
A) Epidemiológica;
B) Sanitária;
C) Ambiental;
D) Da saúde do trabalhador.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
A administração de oxigênio constitui intervenção de
enfermagem frequente em pacientes com padrão
respiratório ineficaz. A opção que NÃO compreende uma
avaliação positiva da implementação desta intervenção em
adultos é:

QUESTÃO 14
Diversos fatores podem afetar a cicatrização de feridas
cirúrgicas. Associe os fatores presentes na Coluna 1 com
as possíveis intervenções de enfermagem para sua
prevenção, descritas na Coluna 2, e assinale a opção
correta.

A) O paciente está alerta e orientado;
B) A frequência cardíaca é inferior a 100bpm;
C) A respiração não requer esforço;
D) A saturação de O2 está entre 35% e 65%.

Coluna 1
I. Edema;
II. Oxigenação tecidual insuficiente;
III. Hiperatividade do cliente;
IV. Hemorragia.

QUESTÃO 12
São cuidados de enfermagem realizados durante a
intubação gastrointestinal, EXCETO:

Coluna 2
a. Monitorar sinais vitais e o local da ferida;
b. Implementar medidas para manter as bordas da ferida
aproximadas, incentivar repouso;
c. Elevar a parte afetada, aplicar compressa fria;
d. Incentivar a respiração profunda, a mudança de
decúbito e a tosse controlada.

A) Confirmar o posicionamento da sonda mediante a
combinação de métodos;
B) Medição do comprimento do tubo a ser introduzido;
C) Se possível, manter o paciente em decúbito dorsal para
facilitar a introdução da sonda e todo o processo de
inserção;
D) Estimular a deglutição quando o tubo alcançar a
nasofaringe.

A associação correta é:
A) I-a, II-b, III-c, IV-d;
B) I-d, II-c, III-a, IV-b;
C) I-c, II-d, III-b, IV-a;
D) I-b, II-a, III-d, IV-c.

QUESTÃO 13
Considerando o incentivo à deambulação como uma
intervenção de enfermagem no período pós-operatório,
compreendem seus benefícios, EXCETO:

QUESTÃO 15
Dona Benedita, 68 anos, apresenta diagnóstico de
diabetes mellitus, realizando tratamento medicamentoso
com insulina, possuindo esquema terapêutico prescrito de
insulina NPH (28UI antes do café da manhã e 24 UI antes
de dormir) e insulina regular (14 UI antes do café da
manhã, 12 UI antes do almoço e 14 UI antes do jantar).
Considere esse contexto e assinale a opção com
informações CORRETAS.

A) Promover a hipotensão ortostática;
B) Prevenir a estagnação do sangue e eventos
tromboembólicos;
C) Aumento do metabolismo e aeração pulmonar;
D) Reduzir a distensão abdominal pós-operatória.

A) Sabendo-se que o frasco de insulina apresenta 10ml,
são necessários 3 frascos de cada tipo de insulina por
mês para que todas as doses prescritas sejam
aplicadas;
B) Durante a combinação dos dois tipos de insulina para
aplicação, deve-se aspirar primeiro a insulina de ação
intermediária (NPH);
C) Apesar de serem descartáveis, as seringas com agulhas
acopladas para administração da insulina podem ser
reutilizadas pela própria pessoa, desde que a agulha e
a capa protetora não tenham sido contaminadas;
D) Após um mês do início do uso, o frasco de insulina deve
ser congelado para que possa ser utilizado por mais um
mês e então ser descartado.
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QUESTÃO 16
Compreendem informações verdadeiras acerca de
aspectos do exame físico do recém-nascido, EXCETO:

QUESTÃO 18
A insuficiência renal crônica (IRC) apresenta repercussões
em praticamente todos os sistemas orgânicos. Uma de
suas complicações compreende a anemia. Acerca deste
contexto, analise os itens que seguem, classificando-os
como verdadeiro (V) ou falso (F).

A) Deve-se avaliar o peso em relação ao peso ideal ao
nascer. Consideram-se normais tanto uma perda de
peso de até 10% ao nascer quanto a sua recuperação
até o 15º dia de vida;
B) A fontanela anterior mede de 1 a 4cm, tem forma
losangular, fecha-se do 9º ao 18º mês e não deve estar
fechada no momento do nascimento. A fontanela
posterior é triangular, mede cerca de 0,5 cm e fecha-se
até o segundo mês;
C) Deve-se contar a frequência cardíaca, que normalmente
varia entre 120bpm e 160bpm;
D) Deve-se observar a respiração, que é basicamente
torácica estando entre 12mrm e 35mrm.

( ) A anemia associada à IRC pode estar associada à
produção aumentada de eritropoietina, aumento do
tempo de sobrevida dos eritrócitos, sangramento do
trato gastrointestinal e perda de sangue durante a
hemodiálise;
( ) Os indivíduos com anemia podem apresentar
sintomas inespecíficos, como mal-estar, fadiga geral
e diminuição da tolerância à atividade;
( ) O tratamento da anemia, quando realizado com
alfaepoetina, pode apresentar os efeitos adversos de
hipotensão, redução da coagulação nos locais de
acesso vascular e convulsões.

QUESTÃO 17
O Brasil é o segundo país com mais casos de Hanseníase
no mundo, a qual consiste em uma doença crônica,
infectocontagiosa, causada pelo Mycobacterium leprae, de
alto
potencial
incapacitante.
Considerando
seu
tratamento, assinale a opção CORRETA.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, V, V;
B) F, V, F;
C) V, V, F;
D) F, F, V.

A) O tratamento da hanseníase é inicialmente hospitalar e
deve ser continuado a nível ambulatorial, pois utiliza
esquemas terapêuticos padronizados, tratamento
poliquimioterápico (PQT);
B) A gravidez e o aleitamento contraindicam o tratamento
PQT padrão;
C) O encerramento do PQT deve acontecer segundo
critérios de regularidade no tratamento (número de
doses e tempo de tratamento), de acordo com cada
esquema, sempre com avaliação neurológica
simplificada, avaliação do grau de incapacidade física e
orientação para os cuidados após a alta;
D) Os pacientes devem ser agendados para retorno a cada
7 dias. Os doentes que não comparecerem à dose
supervisionada deverão ser visitados em seu domicílio
no máximo em 7 dias.

QUESTÃO 19
A ascite apresenta-se como uma manifestação comum de
disfunção hepática. Considerando este sinal clínico,
assinale a opção INCORRETA.
A) O aumento da circunferência torácica e o rápido ganho
de peso constituem sintomas de apresentação comuns
da ascite, podendo ser acompanhado de falta de ar;
B) A presença e a extensão da ascite são avaliadas por
meio de percussão do abdome;
C) A medição e o registro diário da circunferência
abdominal e do peso corporal são essenciais para
avaliar a progressão da ascite e sua resposta ao
tratamento;
D) O repouso no leito pode constituir terapia útil,
principalmente para os clientes cuja condição é
refratária aos agentes antidiuréticos.
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QUESTÃO 20
Acerca das manifestações clínicas da hipoglicemia como
complicação aguda do diabetes, assinale a opção
INCORRETA:

QUESTÃO 22
Considerando o câncer de colo do útero, assinale a opção
INCORRETA:
A) A prevenção primária do câncer do colo do útero está
relacionada à diminuição do risco de contágio pelo HPV;
B) A prevenção primária compreende estratégias para a
detecção precoce, com a abordagem de indivíduos com
sinais e/ou sintomas da doença, além da identificação
de lesões precursoras ou sugestivas de câncer, com
encaminhamento para investigação e tratamento;
C) No estágio invasor da doença, os principais sintomas
são sangramento vaginal (espontâneo, após o coito ou
esforço), leucorreia e dor pélvica, que podem estar
associados com queixas urinárias ou intestinais nos
casos mais avançados;
D) A infecção pelo HPV é causa necessária para o
desenvolvimento do câncer do colo do útero.

A) Na hipoglicemia leve, o estímulo do sistema nervoso
simpático ocasiona sintomas como sudorese, tremor,
taquicardia, palpitação, nervosismo e fome;
B) Na
hipoglicemia
moderada,
há
sinais
de
comprometimento do sistema nervoso central, que
podem se manifestar pela ocorrência de cefaleia,
tontura, confusão, lapsos de memória, dormência dos
lábios e da língua, diplopia;
C) Na hipoglicemia grave, podem ocorrer comportamento
desorientado, convulsões, dificuldade em despertar do
sono ou perda da consciência;
D) A neuropatia autônoma ou o uso de betabloqueadores
no tratamento de hipertensão arterial podem
intensificar os sintomas típicos da hipoglicemia.

QUESTÃO 23
O abortamento compreende uma situação hemorrágica
importante da primeira metade da gestação. Considerando
esta situação clínica, associe as colunas em acordo com as
formas de classificação do abortamento e suas possíveis
intervenções / cuidados clínicos. Em seguida, assinale a
opção correta.

QUESTÃO 21
A pressão intracraniana (PIC) elevada afeta muitos
pacientes com distúrbios neurológicos e constitui uma
verdadeira emergência, que precisa ser tratada
imediatamente. Considerando seu manejo clínico, analise
cada assertiva como verdadeira (V) ou falsa (F) e assinale
a opção correta.

Coluna 1
I. Ameaça de abortamento;
II. Abortamento completo;
III. Abortamento inevitável/incompleto;
IV. Abortamento infectado.

( ) Os diuréticos osmóticos, como a dobutamina, podem
ser administrados para desidratar o tecido cerebral e
reduzir o edema cerebral;
( ) O débito cardíaco deve ser reduzido, utilizando-se o
volume de líquidos e agentes inotrópicos, como o
manitol;
( )A
drenagem
do
líquido
cerebrospinal
é
frequentemente realizada, devendo-se drenar o
máximo de líquor possível;
( ) O controle da febre é fundamental, devendo-se evitar
a elevação da temperatura, visto que a febre aumenta
o metabolismo cerebral e a velocidade de formação
do edema.

Coluna 2
a. Emprego de misoprostol via vaginal; aspiração manual
intrauterina; curetagem uterina;
b. Antibioticoterapia de largo espectro, medidas de
suporte,
esvaziamento
uterino,
laparotomia
exploradora;
c. Orientar repouso, evitar relações sexuais e analgésico,
se dor;
d. Observação.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

A associação correta entre as colunas é:

A) V, V, V, V;
B) F, F, F, V;
C) V, F, V, F;
D) F, V, F, F.

A) I-c, II-d, III-a, IV-b;
B) I-a, II-b, III-d, IV-c;
C) I-d, II-a, III-c, IV-b;
D) I-d, II-c, III-b, IV-a.
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QUESTÃO 24
Compreendem direitos ou deveres do profissional de
enfermagem, estabelecidos na Resolução do COFEN nº
564/2017, EXCETO:
A) Impossibilidade de negar-se a ser filmado, fotografado
e exposto em mídias sociais durante o desempenho de
suas atividades profissionais;
B) Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de
Enfermagem no desempenho de atividades em
organizações da categoria;
C) Apoiar e/ou participar de movimentos de defesa da
dignidade profissional, do exercício da cidadania e das
reivindicações por melhores condições de assistência,
trabalho e remuneração, observados os parâmetros e
limites da legislação;
D) Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e
transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e
liberdade, observando os preceitos éticos e legais da
profissão.
QUESTÃO 25
Para a Vigilância Epidemiológica, o conceito de surto
compreende:
A) O elevado poder de transmissão da doença, através de
vetores ou outras fontes de infecção, colocando sob
risco a saúde coletiva;
B) Epidemia em que os casos se restringem a uma área
geográfica pequena e bem delimitada ou a uma
população institucionalizada;
C) Manifestação de uma doença ou uma ocorrência que
cria um potencial para causar doença;
D) Número de casos novos de um agravo.
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