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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBAÚ
CONCURSO Nº 001/2010 - DATA: 19/12/2010

INSTRUÇÕES
PROVA TEÓRICA
CARGO: ENFERMEIRO I
1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartãoresposta. Confira o seu nome. Ao receber o cartão-resposta, o candidato deve assinar no
verso do cartão-resposta. Não haverá substituição desse cartão-resposta e do caderno de
provas, a não ser em caso de defeito em sua impressão.
2. Este caderno de provas contém 50 (cinquenta) questões, todas com 05 (cinco)
alternativas. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas
só será trocado se apresentar problema de impressão.
3. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a
resposta que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz
parte da prova.
4. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas
(de nº 01 à de nº 50). O cartão-resposta NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado,
manchado, ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. A rasura
implicará na anulação da resposta.
5. A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão-resposta é cobrindo,
fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente,
conforme o exemplo a seguir:
A █ C D E
6. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma
resposta, emenda ou rasura.
7. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do
cartão-resposta e sua integridade.
8. A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida,
após transcorrida 01 (uma) hora do início da mesma. Os dois últimos candidatos a
terminar a prova deverão retirar-se da sala simultaneamente, após verificarem e
assinarem o lacre do envelope que conterá os cartões-resposta. O candidato só poderá
levar consigo o Caderno de Provas, nos últimos 15 (quinze) minutos.
9. Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
10. Proibida a divulgação ou impressão da presente prova. Direitos Reservados IDEJURE.
11. O Gabarito da Prova Objetiva será divulgado e afixado em Mural da Prefeitura
Municipal de IMBAÚ, até 48 horas após a realização das provas. O resultado não será
fornecido por telefone.
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CADERNO DE PROVA
1 De acordo com a norma culta indique a alternativa adequada quanto à ortografia, em
relação às frases abaixo:

I)

III)

A rescessão econômica traz vultuosas oportunidades de desenvolvimento
para alguns;
As medidas tomadas pelo governo, provavelmente não surtirão os efeitos
esperados pela população, que já está alarmada com a situação;
O recrudecimento da violência no Rio de Janeiro é destaque na mídia atual.

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas a I está correta;
Apenas a II está correta;
Apenas a III está correta;
Todas estão corretas;
I e II estão corretas.

II)

2- Assinale a alternativa em que está INCORRETA quanto à norma culta, o emprego do
pronome pessoal:
a)
b)
c)
d)
e)

Faremos um discurso para si;
Ele levou consigo o amor de todos nós!;
Fizeram deliciosas comidas para eu ficar lá. Pegaram-me pelo estômago!;
Todos serão reprovados se não cumprirem o que lhes determinei!;
Será que ela está precisando de mim? É mesmo para eu ir?.

3- Qual o significado da palavra pragmático:
a)
b)
c)
d)
e)

Paradigma;
Prático;
Popular;
Profeta;
Preconceituoso.

4- Assinale a alternativa em que a regência verbal, NÃO está de acordo com a norma
culta da nossa língua:
a)
b)
c)
d)
e)

Beatriz estava ansiosa para saber se podia viajar naquela noite;
Ela precisava domar seus instintos, seguir seus planos para enfrentar os
problemas que viriam pela frente;
Joaquim fizera toda a prova com bastante entusiasmo e aguardava o
resultado com esperança;
Todos esperavam com ansiedade que os turistas chegassem naquela noite;
João estava feliz e o espírito repleto com verdades traduziam sua
vontade de viver.
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5- Complete os espaços da frase abaixo:
“ ___ partir de hoje serei uma pessoa melhor! Não vou mais mentir e direi ____ ela
somente boas coisas. Não irei ____ reunião, pois prometi ir ao baile. Usaremos trajes
____ rigor e será uma noite muito especial, pois pedirei sua mão em casamento. Irei
buscá-la ___ sete em ponto.”
Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços.
a)
b)
c)
d)
e)

à–à
à–a
a-a
a–a
à–à

–
–
–
–
–

àquela - a –as;
aquela - à – as;
àquela - a – às;
aquela - a – às;
àquela – à - as

6- Leia e assinale a alternativa correta quanto ao verbo em destaque:
“Cheguei à Itália aflita, porque a princípio quem devia dançar era a grande estrela
italiana Carla Fracci, que por algum motivo não pôde ir. Tudo correu muito bem nas
duas apresentações, pelas quais recebi críticas maravilhosas.” (Livro: Ana Botafogo- Na ponta
dos pés)

a)
b)
c)
d)
e)

É a forma do passado do verbo poder no pretérito perfeito do
indicativo na 3ª. Pessoa do singular;
É a forma do presente do indicativo na 3ª. pessoa do singular;
É a forma do passado do verbo poder no pretérito mais que perfeito;
Não está com a acentuação gráfica correta;
Nenhuma das alternativas está correta;

7- Diante dos enunciados abaixo, pode-se dizer:
I)
II)
III)
IV)

Agílimo é o grau superlativo de ágil;
Plúmbeo é locução adjetiva de nuvens;
Tricordiano é o adjetivo pátrio de Três Corações;
Horda é o coletivo de bárbaros, vândalos.

a)
b)
c)
d)
e)

Que apenas I e III estão corretas;
Que a I, II e IV estão incorretas;
Que apenas a II está incorreta;
Que a II, III e IV são corretas;
Que todas estão corretas.

8- Leia:
“(...) É tendência da indústria diminuir o grau de toxidade dos pesticidas”, diz a química
Eloísa Dutra Caldas, professora de toxicologia da Universidade de Brasília (UnB). “Os
lançamentos são cada vez menos tóxicos. Mas são, na maioria, mais caros. Então, os
agricultores familiares acabam comprando os antigos, mais tóxicos”. Isso quando esses
produtores, que plantam a maior parte das frutas, legumes e verduras, não compram
“genéricos”. São produtos preparados a partir de substâncias contrabandeadas, que eles
aplicam por conta própria na dose que desejam.(...)” (Revista Veja: Especial – Alimentação,
edição de 24 de novembro de 2010).
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De acordo com o texto acima é INCORRETO afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

Apesar de mais caros, os pesticidas menos tóxicos são uma tendência
industrial;
Por serem muito caros os novos pesticidas, os produtores optam pelos
mais tóxicos;
Pesticida antigo é sinônimo de alta toxicidade e pesticida moderno é
sinônimo de preço alto;
Os produtores familiares, geralmente não compram produtos caros;
A maioria dos agricultores, fabricam seus próprios pesticidas com
substâncias advindas de contrabando.

9- Na matéria acima, o sentido da expressão “genérico” tem o sentido de:

a)
b)
c)
d)
e)

Geral, que abrange o todo;
Analogia aos medicamentos “genéricos” que não seriam
eficazes;
Especificamente aquele tipo de medicamento;
De todos os tipos de medicamento;
Maioria dos medicamentos.

tão

10- O humor da charge está representado:

blog10.wordpress.com acessado em 25.11.2010
a)

b)

Pela violência urbana que assola o país, especialmente a cidade do Rio de
janeiro em relação aos tiros dados a esmo, sem direção que acabam por
minar vidas de inocentes;
Pela intenção dos governantes de incentivar a população a fim de que não
saia de casa em dias em que a polícia sobe os morros para enfrentar o
tráfico de drogas;
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c)
d)

e)

Nas “emoções” de uma bala de revólver que procura de toda forma
encontrar a sua vítima;
Por uma cidade “maravilhosa”, apesar da violência que nela existe e
extermina vidas todos os dias;
Por um homem comum que foge “correndo” da violência urbana.

11- Professora Ana tinha 36 alunos em sua classe. Certo dia lhes passou o dever de
realizar um trabalho. O trabalho era dividido em grupos, com 6 alunos cada um. Dois
grupos foram incumbidos de pesquisar sobre determinado assunto. Qual é o total de
alunos que terão de se envolver com a pesquisa desse assunto e como seriam
representados em porcentagem, respectivamente?
a)
b)
c)
d)
e)

12 alunos e 30%;
12 alunos e 24,2%;
12 alunos e 31,1%;
6 alunos e 32%;
12 alunos e 33,3%.

12- Um prédio tem altura de 45 metros. A sombra projetada por esse prédio é de 120
metros. Qual será a altura de um outro prédio, sendo que a sombra projetada por ele
é de 50 metros?
a)
b)
c)
d)
e)

0,018 metros;
0,187 metros;
1,875 metros;
18,75 metros;
187,5 metros.

13- Diante das afirmações a seguir, pode-se dizer:
I)

II)

III)

Um número natural é um número inteiro não-negativo (0, 1, 2, 3, ...). Em
alguns contextos, número natural é definido como um número inteiro
positivo, i.e., o zero não é considerado como um número natural;
O primeiro termo de uma subtração é chamado subtraendo, o segundo,
minuendo e o resultado da operação de subtração é denominado resto ou
diferença;
Exponenciação ou potenciação é uma operação matemática, escrita como
an, envolvendo dois números: a base a e o expoente n. Quando n é um
número natural maior do que 1, a potência an indica a multiplicação da
base a por ela mesma tantas vezes quanto indicar o expoente n;

a)

Apenas I e II estão corretas;

b)

Apenas III está correta;

c)

Apenas II está incorreta;

d)

Todas estão corretas;

e)

Apenas III está incorreta.
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14- Observe o gráfico abaixo e aponte a alternativa correta quanto ao crescimento
populacional ocorrido entre 2000 e 2010:

www.atireiopaunografico.com.br

a)

Comparando o crescimento da faixa etária “20 a 59” com “60 ou
mais” é possível dizer que o aumento na população na segunda
faixa etária foi maior que o da terceira em termos proporcionais;

b)

Comparando o crescimento da faixa etária “20 a 59” com “60 ou mais” é
possível dizer que o aumento na população na segunda faixa etária foi
menor que o da terceira em termos proporcionais;

c)

Comparando o crescimento da faixa etária “0-19” com “60 ou mais” é
possível dizer que o aumento na população na primeira faixa etária foi
maior que o da terceira em termos proporcionais;

d)

Comparando o crescimento da faixa etária “0-19” com “60 ou mais” é
possível dizer que o aumento na população na primeira faixa etária foi
menor que o da terceira em termos proporcionais;

e)

O crescimento da faixa etária “20 a 59” foi proporcionalmente maior que a
primeira e terceira da faixa etária.

15- A Câmara Municipal de um pequeno município tem 73% do seu orçamento mensal
para cobertura da folha de pagamento que é de R$30.000,00. A Prefeitura gasta 2/9
do orçamento com frota e transportes e manutenção, o que corresponde a
R$15.000,00 mensais. Qual o orçamento total da Câmara e da Prefeitura?
a)
b)
c)
d)
e)

R$19.300,00 e R$44.000,00;
R$ 27.200,00 e R$ 53.000,00;
R$39.400,00 e R$ 60.000,00;
R$41.095,89 e R$67.500,00;
R$45.727,00 e R$68.000,00.
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16- Três casais moram no Paraná, os homens se chamam Carlos, Luis e Pedro, as
mulheres são Lúcia Patrícia e Maria, e os homens exercem as seguintes profissões
médico, engenheiro e advogado. Com as dicas assinale a alternativa que contenha o
nome do marido, sua respectiva esposa e sua profissão:
1)
2)
3)
4)

O médico é casado com Maria;
Pedro é advogado;
Patrícia não é casada com Paulo;
Carlos não é médico.

a)
b)
c)
d)
e)

Carlos é casado com Patrícia e é advogado;
Carlos é casado com Patrícia e é engenheiro;
Luis é casado com Maria e é engenheiro;
Luis é casado com Lúcia e é médico;
Pedro é casado com Patrícia e é advogado.

17- O valor de x na seqüência 4, 9, 19, 39, x é:
a)
b)
c)
d)
e)

59;
69;
79;
89;
99.

18- O valor de x na seqüência 20, 40, 10, x, 5, 10 é:
a)
b)
c)
d)
e)

5;
10;
15;
20;
25.

19- Maradona, Pelé e Zico foram disputar uma maratona de 40 km. Sabe-se que
Maradona começou com 1 km na frente de Pelé e que Zico saiu 1 km à frente de
Maradona. Maradona terminou a maratona com uma velocidade média de 15 km/h,
Pelé 17 km/h e Zico 16 km/h. Quem chegou na primeira e segunda classificação
sucessivamente?
a)
b)
c)
d)
e)

Pelé em primeiro e Zico em segundo;
Zico em primeiro e Pelé em segundo;
Zico em primeiro e Maradona em segundo;
Maradona em primeiro e Pelé em segundo;
Maradona em primeiro e Zico em segundo.

20- A Joaninha Amarela voa da árvore A para a B em 3 segundos. Quantas vezes a
Joaninha Amarela poderá voar da árvore A até a B em um dia?
a)
b)
c)
d)
e)

1.440;
28.800;
43.200;
86.400;
259.200.
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21-Sobre aleitamento materno considere a correta:
a)
b)
c)
d)

e)

Aplicam-se compressas quentes, para desingurgitar a mama;
O leite humano pode ser congelado, desde que seja usado dentre 24 horas,
logo após poderá recongelar;
A pega está correta quando o bebe, faz um movimento de queixo colado e
um som estalado;
Para ajudar a amolecer os seios e facilitar a apreensão do mamilo,
a paciente com seios ingurgitados deve retirar um pouco de leite
antes de amamentar;
Nenhuma alternativa está correta.

22-Sobre a doação do leite humano:
I)
II)
III)
IV)
V)

O frasco com leite congelado deve ser transportado para o banco de leite
humano antes de completar 15 dias da data da primeira coleta;
Lavar as mãos e os braços até o cotovelo com bastante água e sabão;
Ferver por 30 minutos o frasco da coleta;
Para conservar o leite coletado manter na geladeira o leite cru até 12 horas
e o leite pasteurizado degelado até 24horas;
Todo leite doado será analisado, pasteurizado e submetido a um rigoroso
controle de qualidade antes de sua distribuição.

Marque as alternativas corretas:
a)
Todas as alternativas;
b)
I, II, IV e V;
c)
II, III e V;
d)
I, III, IV e V;
e)
Nenhuma das alternativas.
23- As cirurgias são classificadas de acordo com o potencial de contaminação, diante
disso assinale a correta, conforme seu conceito:
a)
Limpas: são aquelas realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de
contaminação na ausência de processo infeccioso local ou de falhas
técnicas grosseiras mesmo que nem sempre as infecções sejam evitáveis.
Ex: cirurgias de útero, cujo acesso não seja vaginal;
b)
Potencialmente contaminadas: são aquelas realizadas em tecidos
colonizados por flora bacteriana abundante, cuja descontaminação seja
difícil ou impossível. Ex: cirurgias eletivas do intestino delgado;
c)
Contaminadas: são aquelas realizadas em tecidos colonizados por flora
bacteriana pouco numerosa ou em tecido de difícil acesso. Ex: fratura
exposta;
d)
Infectadas: todas as intervenções cirúrgicas realizadas em tecidos
ou órgãos com presença de processo infeccioso local. Ex: parto
normal ou cesárea com bolsa rota há mais de 6 horas;
e)
Todos os conceitos estão corretos.
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24- Conforme a classificação dos artigos hospitalares, relacione:
I)
II)
III)

ARTIGOS CRÍTICOS;
ARTIGOS SEMI-CRÍTICOS;
ARTIGOS NÃO CRÍTICOS;

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

a)
b)
c)
d)
e)

I-II-I-I-II-II-II;
I-II-I-III-III-II-II;
I-I-I-II-I-III-I;
I-III-I-II-I-III-I;
II-I-I-III-III-III-I;

Bisturi;
Tubo de Látex;
Agulhas;
Afastador cirúrgico;
Cateter vesical;
Máscara de nebulização;
Respiradores.

25- Sobre a esquistossomose:
a)
b)

c)
d)
e)

Também conhecida como Xistosa;
É uma doença relacionada com precárias condições de saneamento, por
ingestão de água, moluscos. Causando alterações graves do tubo
digestivo;
A transmissão é indireta, através da água ou alimentos contaminados por
fezes ou urina de um paciente portador;
Os sintomas são observados na fase aguda da doença provocando
comprometimento no fígado e miocardite;
Os sintomas iniciam com mal estar geral, cefaléia, náuseas, falta de
apetite, dor de garganta, irritabilidade e sensação de angústia.

26- A higienização das mãos sempre foi considerada uma medida básica para o cuidado
ao paciente. Diante disso o que é INCORRETO afirmar sobre tal cuidado:
a)
b)

c)

Vírus, bactéria e fungos, particularmente leveduras, podem ser
transmitidas pelas mãos dos profissionais da saúde;
Vários registros na literatura mostram a importância da transmissão da
infecção cruzada como fonte de surtos de infecção relacionados à
assistência à saúde;
A contaminação das mãos dos profissionais de saúde pode ocorrer
durante o contato indireto com o paciente ou por meio de contato
direto com produtos e equipamentos no ambiente próximo a estes,
como bomba de infusão, estetoscópio. Bactérias multirresistentes e
mesmo fungos como Clostridium difficile podem fazer parte da
microbiota transitória das mãos;
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d)

e)

Entre as medidas implementadas no controle de surtos de infecção
relacionada à assistência e à saúde, a higienização das mãos sempre
exerceu um papel preponderante;
Muitos surtos são controlados após a adoção de medidas que melhorem a
adesão a essa prática, como intervenção educacional, uso de novos
produtos como gel alcoólico.

27- Qual é a carga horária semanal para o enfermeiro da CCIH, para um serviço
hospitalar que dispõe de 200 leitos:
a)
b)
c)
d)
e)

6 horas;
3 horas;
1 hora;
8 horas;
12 horas.

28-São músculos da pelve e face medial da coxa:
a)
b)
c)
d)
e)

M. interósseia dorsal e M. glúteo mínino;
M. sartório e M. psoa;
M. reto da coxa e M. bíceps da coxa;
M adutor mínimo e M. grácil;
M. miocárdio e M. digástrico.

29- Na assistência do pré natal qual é o intervalo ideal para o acompanhamento da
gestante que está com 35 semanas de gestação, conforme calendário da Secretaria
de Estado da Saúde:
a)
b)
c)
d)
e)

De 20/20 dias;
Semanais;
Mensais;
Quinzenais;
A cada 3 dias.

30- Na assistência ao parto muitas vezes ocorrem situações de risco para a mãe e a
criança, sendo necessária a intervenção mediante a utilização de fórcipe, diante
disso, qual a condição está correta de aplicabilidade do instrumento:
a)
b)
c)
d)
e)

Ausência de subida do cordão ao elevar-se o útero;
Cabeça insinuada em plano De Lee positivo;
Prevenir hipóxia fetal;
Poliidrâmnios;
Bacia estreita ou assimétrica.
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31- Segundo a Organização Mundial da Saúde, a febre hemorrágica da dengue, é
classificada de acordo com sua gravidade, qual classificação está INCORRETA de
acordo com sua definição:
a)
b)
c)
d)
e)

Grau lll: colapso circulatório com pulso fraco e rápido, estreitamento da
pressão arterial ou hipotensão, pele pegajosa e fria e inquietação;
Grau l: febre acompanhada de sintomas inespecíficos, em que a única
manifestação hemorrágica é a prova do laço positiva;
Grau ll: além das manifestações do grau l, hemorragias espontâneas leves
(sangramentos de pele, epistaxe, gengivorragia);
Grau ll: além das manifestações do grau l, pele pegajosa,com
colapso circulatório e pulso fraco;
Grau lV: Síndrome do Choque da Dengue (SCD), ou seja, choque profundo
com ausência de pressão arterial e pressão de pulso imperceptível.

32- Pela Regra de Naegele, se uma gestante núlipara, teve sua última menstruação dia
07/03/2010, a data provável do parto (DPP) é:
a)
b)
c)
d)
e)

14/12/2010;
17/11/2010;
17/01/2011;
14/12/2010;
17/12/2010.

33- Para administração de 0,75 g de Cefalotina IV, foi preciso calcular a dose, sendo que
o frasco da medicação dispunha de 1 g para ser diluído em 4 ml de água destilada.
Quantos ml de medicação será necessário aspirar?
a)
b)
c)
d)
e)

7,5 ml;
0,75 ml;
4 ml;
0,7 ml;
3 ml.

34- A mielomeningocele, costuma ocorrer na terceira semana de formação do feto.
Diante do proposto, quais são as complicações primárias dessa má formação:
a)
b)
c)
d)
e)

Úlcera de decúbito;
Atraso no desenvolvimento mental físico e psíquico;
Alterações vasomotoras graves;
Incontinência dos esfíncteres de reto e bexiga;
Alterações vasomotoras graves.

35- A amputação é a retirada parcial ou total de um membro ou um dedo, indicada nos
casos de perfusão tecidual inadequada que não responde a outros tratamentos.
Quais são as complicações potenciais desse procedimento:
a)

Infecção, sepse;
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b)
c)
d)
e)

Hematoma, necrose;
Dor fantasma não aliviada;
Retardo da cicatrização do membro residual;
Todas as alternativas estão corretas.

36- São diagnósticos de enfermagem para Síndrome Hiperosmolar Hiperglicêmia Não –
Cetótica:

a)
b)
c)
d)
e)

Déficit do volume de líquidos; Gerenciamento (gestão) ineficaz do
regime terapêutico; Risco de aspiração;
Medo; Déficit do volume de líquidos; Risco para aspiração;
Adaptação prejudicada; Medo; Gerenciamento (gestão) ineficaz do regime
terapêutico;
Excesso do volume de líquidos, Medo; Adaptação prejudicada;
Nenhuma das anteriores.

37- Pelas terminologias de Enfermagem, o que é AERAÇÃO:

a)

b)
c)
d)
e)

Método pelo qual um agente esterilizante (óxido de etileno)
absorvido é removido em artigos esterilizados por esse produto,
pelo uso circulador de ar aquecido numa câmera fechada;
Suspensão de partículas muito finas de um líquido, ou de uma solução de
ar;
Deglutição de ar seguida por flatulências e distensão do estômago e cólon;
Alteração ou perda da capacidade de falar ou de compreender a linguagem
falada ou escrita;
Igualdade de pressão osmótica entre dois elementos de uma solução ou
entre partículas finas de líquidos que se forma uma solução de ar.

38- Qual a probabilidade de que um casal do tipo sanguíneo AB tenha filhos do tipo O e
do tipo B:
a)
b)
c)
d)
e)

50 % filhos tipo B e 25% filhos tipo O;
25% filhos tipo B e 25% filhos tipo O;
25% filhos tipo B e 0% filhos tipo O;
25% filhos do tipo AB e 0% filhos do tipo B;
50% filhos do tipo AB e 25% filhos do tipo A.

39- Hélio é hemofílico e casou-se com Pamela que é normal, mas seu pai também é
portador da hemofilia. Qual a probabilidade de que este casal tenha filhos
hemofílicos:
a)
b)
c)

100%;
25%;
0%;
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d)
e)

50%;
75%.

40- Quais são as causas dos distúrbios eletrolíticos:
a)
b)
c)
d)
e)

Hipovolemia,
hiponatremia,
hipopotassemia,
hipocalcemia,
hipomagnesemia;
hiperpotassemia,
hipervolemia,
hipernatremia,
hipercalcemia,
hipermagnesemia;
Déficit de bicarbonato (primário), excesso de bicarbonato (primário);
A hipertônica ocorre basicamente em desnutridos;
A, B e C estão corretas.

41- As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de
Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei nº 5.905, 12 de julho de
1973, são as seguintes:
I)
II)
III)
IV)
V)

Advertência verbal;
Multa;
Censura;
Suspensão do exercício profissional;
Cassação do direito ao exercício profissional.

Relacione:
(
(

(

(

(

) Consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será
registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas;
) Consiste em repressão que será divulgada nas publicações oficiais dos
Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande
circulação;
) Consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem e será divulgada
nas publicações dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em
jornais de grande circulação;
) Consiste na obrigatoriedade de pagamento de uma a dez vezes o valor da
anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no
ato do pagamento;
) Consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um
período não superior a 29 dias e será divulgada nas publicações oficiais dos
Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação
e comunicada aos órgãos empregadores.

Assinale a sequência correta.
a)
b)
c)
d)
e)

I-V-III-II-IV;
I-II-III-IV-V;
V-IV-III-II-I;
I-III-V-II-IV;
I-III-V-IV-II.
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42- “Para calcular o comprimento de inserção da sonda nasogástrica, o enfermeiro antes
mede externamente, usando o corpo do paciente, colocando a extremidade distal da
sonda na ponta do nariz do paciente, estendendo até o lóbulo da orelha e, a seguir,
estendendo até __________.”.
A lacuna é corretamente preenchida por:
a)
b)
c)
d)
e)

“a região periumbilical inferior”;
“a ponta do apêndice xifóide”;
“a cicatriz umbilical”;
“a costela inferior”;
“a clavícula”.

43- Oligúria significa:
a)
b)
c)
d)
e)

Débito urinário entre 100/400 ml/24 horas;
Ausência de diurese;
Débito urinário superior a 3.000 ml/24 horas;
Débito urinário inferior a 100 ml/24 horas;
Dor durante a micção.

44- No que consiste a portaria MS 2.048/2009, do Regulamento do SUS:
a)

b)

c)

d)

e)

Consiste na sistematização e consolidação dos atos normativos
expedidos no âmbito do Ministério da Saúde e de suas entidades
vinculadas que regulamentam o funcionamento, a organização e a
operacionalização do Sistema;
Consiste em regulamentar o processo de descentralização da gestão dos
serviços e ações no âmbito do Sistema Único de Saúde e estabelece os
mecanismos de financiamento das ações de saúde, em particular da
assistência hospitalar, emergências e das diretrizes para os investimentos
no setor;
Consiste na implementação das Diretrizes Operacionais dos Pactos Pela
Vida e de Gestão e seus desdobramentos para o processo de gestão do
SUS, bem como a transição e o monitoramento dos pactos;
Consiste nas entidades públicas prestadoras de serviço, receber os
recursos de custeio correspondentes à realização das metas pactuadas no
plano operativo e não por produção;
Consiste num relatório de Indicadores de Monitoramento que será gerado
por um sistema informatizado na forma de Anexo ao Termo de
Compromisso de Gestão.

45- Ainda sobre a Regulamentação do SUS, Portaria MS 2.048/09, qual foi a data de sua
criação?
a)
b)
c)
d)

25 de fevereiro de 2009;
13 de agosto de 2009;
03 de setembro de 2009;
15 de abril de 2009;
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e)

14 de outubro de 2009.

46- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que é competência comum do Município, juntamente com a União e o Estado:
I)

IV)

Zelar pela guarda da Constituição, das Leis e das Instituições democráticas
e conservar o patrimônio público;
Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e a ciência;
Proteger o meio ambiente e incentivar a poluição em qualquer de suas
formas;
Preservar as florestas, opor-se à fauna e à flora.

a)
b)
c)
d)
e)

Os itens I e III estão corretos;
Os itens II e IV estão corretos;
Os itens I e II estão corretos;
Somente o item IV está correto;
Nenhum item está correto.

II)
III)

47- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:
a)

b)
c)
d)
e)

O Governo Municipal é exercido pelo Prefeito e pela Câmara
Municipal de Vereadores os quais constituem o Poder Executivo e o
Poder Legislativo, harmônicos entre si e independentes;
O Poder Executivo é constituído pelo Prefeito Municipal e pela Câmara
Municipal de Vereadores;
A Câmara Municipal é exercida pelo Prefeito e pelos Vereadores os quais
constituem o Poder Executivo;
O Poder Legislativo é constituído pelo Prefeito Municipal e exercido pelos
Secretários Municipais que são auxiliares diretos do Prefeito Municipal;
Nenhuma das alternativas está correta.

48- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que o Processo Legislativo compreende a elaboração de:
a)
b)
c)
d)
e)

Emendas à Lei Orgânica do Município, Memorandos, Leis Ordinárias,
Decretos Legislativos e Portaria;
Leis Complementares, Leis Ordinárias, Ato Administrativo e Portaria;
Leis Complementares, Leis Ordinárias, Portaria e Memorandos;
Emendas à Lei Orgânica do Município, Leis Complementares, Leis
Ordinárias, Decretos Legislativos e Resoluções;
Nenhuma das alternativas está correta.

49- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:

I)
II)
III)

O Vereador poderá ter domicílio e residência fixa no Município;
O Vereador deverá ter domicílio e residência fixa no Município;
O Vereador deverá ter domicílio no Município, mas poderá ter sua
residência em Município circunvizinho.
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a)
b)
c)
d)
e)

O item I está correto;
O item II está correto;
O item III está correto;
Nenhum item está correto;
As alternativas A, B e C estão corretas.

50- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:

a)

b)
c)

d)
e)

Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser realizada
mediante autorização do Juiz de Direito da Comarca, avaliação prévia e
licitação;
Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser realizada
mediante autorização do Juiz de Paz, avaliação prévia e licitação;
Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser
realizada mediante autorização por Lei Municipal, avaliação prévia
e licitação;
As alternativas A, B e C estão corretas;
Nenhuma das alternativas está correta.

BOA SORTE!
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