PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Edital 004/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA LUZIA
C A D E R N O
CADERNO

P R O V A S

CARGO:

6.1
PROVAS:

D E

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

•

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Leia, atentamente, as instruções gerais que se encontram no
verso desta capa.
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INSTRUÇÕES GERAIS:
1. Este caderno de provas contém um total de 10 (dez) questões objetivas
de Conhecimentos Específicos. Confira-o.
2. A prova objetiva de múltipla escolha terá duração de 1 h 30 min (uma
hora e trinta minutos), incluído o tempo destinado à transcrição de suas
respostas no gabarito oficial.
3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha
de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta.
4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro
do candidato.
5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de
respostas, devidamente preenchidos e assinados.
6. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a
mesma poderá ser destacada.
7. As questões da Prova Objetiva e o gabarito serão publicados no quadro
de avisos da sede da Prefeitura de Santa Luzia, situada à Avenida VII, nº
50 – Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia – MG, e divulgados nos endereços eletrônicos www.santaluzia.mg.gov.br e www.fumarc.org.br no 1º
(primeiro) dia útil subsequente à realização das provas.
8. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa
prova.
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Prezado(a) candidato(a):
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 01
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), anualmente 8 milhões de pessoas adoecem de Tuberculose (TBC) no mundo, sendo que 95% desses casos
(7,6 milhões) ocorrem em países em desenvolvimento. O Brasil é o 2º colocado no
mundo em número absoluto de casos, demonstrando a magnitude do problema.
Em relação à tuberculose, estão corretas as afirmativas, EXCETO:
(A) A doença ocorre com maior frequência em áreas de grande concentração populacional e precárias condições socioeconômicas e sanitárias.
(B) O controle de comunicantes, a vacinação BCG e a quimioprofilaxia são as únicas medidas de controle para a TBC.
(C) O período de transmissibilidade ocorre enquanto o doente estiver eliminando
bacilos e não tiver iniciado o tratamento.
(D) O tratamento da TBC deve ser feito em regime ambulatorial, no serviço de
saúde mais próximo à residência do paciente.
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QUESTÃO 02
Em relação à Dengue, é CORRETO afirmar:
(A) A transmissão se faz através da picada das fêmeas do mosquito Aedes aegypti
no ciclo homem – Aedes aegypti – homem.
(B) A transmissibilidade ocorre no período de viremia, que começa um dia antes
da febre até o sexto dia da doença.
(C) No Dengue Hemorrágica (DH) e Síndrome de Choque do Dengue (SCD), os
sintomas iniciais são semelhantes ao Dengue Clássico, com agravamento no
3º ou 4º dia.
(D) O exame laboratorial mais utilizado para o diagnóstico do Dengue é a Prova
do Laço, que necessita ser feita diariamente até o 6º dia.
QUESTÃO 03
A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa, crônica, causada pelo bacilo de
Hansen. Afeta, principalmente, a pele e os nervos periféricos, progredindo lentamente, com um período médio de incubação de 5 anos.
Sobre a Hanseníase, analise as afirmativas abaixo:
I-

Este bacilo é capaz de infectar grande número de pessoas (alta infectividade), mas poucos adoecem.
PORQUE

II- O bacilo de Hansen possui baixa patogenicidade.
Está CORRETO afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II são verdadeiras e II justifica I.
I e II são verdadeiras e II não justifica I.
I é verdadeira e II é falsa.
I é falsa e II é verdadeira.
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QUESTÃO 04
De acordo com o Código de Ética e Deontologia de Enfermagem, com os princípios
fundamentais das relações profissionais, são responsabilidades e deveres dos trabalhadores das equipes de enfermagem, EXCETO:
(A) Comunicar ao COREN e aos órgãos competentes fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional.
(B) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
(C) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.
(D) Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, à família e à coletividade,
necessárias ao exercício profissional.

QUESTÃO 05
A Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002 ampliou as
responsabilidades dos municípios na Atenção Básica, estabelecendo o processo
de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de
busca de maior equidade. Como forma de organização do processo, pactuou critérios de habilitação e desabilitação de municípios e estados.
Na condição de Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada, os municípios deverão
assumir as seguintes responsabilidades, EXCETO:
(A) Disponibilização, em qualidade e quantidade suficiente para a sua população,
de serviços capazes de oferecer atendimento de saúde.
(B) Elaboração do Plano Municipal de Saúde.
(C) Implementação do Pacto de Indicadores da Atenção Básica com o Ministério
da Saúde.
(D) Manutenção do cadastro atualizado das unidades assistenciais sob sua gestão.
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QUESTÃO 06
No Sistema Único de Saúde (SUS), a Atenção Primária à Saúde (APS), através
dos centros de saúde, é responsável pela resolução da maioria dos problemas de
saúde da população.
Os princípios que orientam o serviço são, EXCETO:
(A) Capacidade de resolução em todos os níveis da assistência.
(B) Centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera do governo.
(C) Integralidade da assistência.
(D) Participação da comunidade.

QUESTÃO 07
O RN Moisés, sexo masculino, peso ao nascer 2.500 gramas, com 24 horas de
nascido iniciou com icterícia, tendo sido realizados exames laboratoriais que indicaram a necessidade de fototerapia. Moisés permaneceu internado por 15 dias,
sendo liberado para casa com orientações para a realização do teste do pezinho
e administração das primeiras vacinas. Observando-se a necessidade de implementar as ações de atenção à saúde da criança, são indicadas as seguintes vacinas para serem administradas a Moisés:
(A) 1ª dose de BCG e 1ª dose da vacina VIP (Vacina Inativada contra a Poliomielite).
(B) 1ª dose de vacina Pentavalente, Rotavírus e Pneumococos 10.
(C) 1ª dose de vacina Sabin, Rotavírus e Pneumococos 10.
(D) Dose única de BCG e 1ª dose de vacina contra a Hepatite B.
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QUESTÃO 08
O local indicado de administração de medicações e vacinas por via intramuscular
em crianças menores de 2 anos de idade é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Deltoide.
Glúteo.
Vasto lateral.
Vasto mediano.

QUESTÃO 09
A Organização Mundial de Saúde (OMS) criou a Aliança Mundial para Segurança
do Paciente em 2004, a fim de alertar os países sobre a promoção da segurança
do paciente e do trabalhador da saúde.
Nesse contexto, a diretriz do “Cuidado Limpo é Cuidado Seguro” engloba as seguintes temáticas:
(A) Administração segura de injetáveis e imunobiológicos.
(B) Desenvolvimento de equipes cirúrgicas seguras e indicadores da assistência
cirúrgica.
(C) Higienização das mãos e procedimentos clínicos e cirúrgicos seguros.
(D) Segurança do sangue e de hemoderivados.

8
QUESTÃO 10
Norvina, 40 anos, apresentava quadro de cefaleia intensa, dor retrorbitária, mialgia
e artralgia, acompanhado de febre termometrada de 39,6º. Foi atendida pela
equipe de saúde e feita a suspeição diagnóstica de Dengue. Prescrito o seguinte
esquema de soro para ser administrado em 5 horas:
•
•
•

500 ml de Soro Fisiológico 0,9%
60 ml de Glicose Hipertônica
2 ml de Dipirona

Quantas macrogotas serão infundidas por minuto, para que o volume termine no
tempo pré-estabelecido?
(A)
(B)
(C)
(D)

37 gotas / minuto.
60 gotas / minuto.
75 gotas / minuto.
112 gotas / minuto.
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PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO.
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