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LÍNGUA PORTUGUESA 

Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição Nome

INSTRUÇÃO: leia, atentamente, o texto a seguir e, com 
base nele, responda às questões de 01 a 10. Volte a ele 
sempre que julgar necessário.

Origem e significado do nome:

1.  O nome Ouro Preto foi adotado em 20 de maio de 
1823, quando a antiga Vila Rica foi elevada à cidade. 
“Ouro Preto” vem do ouro escuro, recoberto com uma 
camada de óxido de ferro, encontrado na cidade. O 
primeiro nome da cidade foi Vila Rica. Depois, foi Vila 
Rica de Albuquerque, por causa do Capitão General 
Antônio de Albuquerque Coelho Carvalho, então go-
vernador das capitanias de Minas e São Paulo. Foi D. 
João V quem mandou retirar o “Albuquerque” do nome 
e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar”, para 
homenagear a padroeira da cidade.

2.  Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII. Em 1698, 
saindo de Taubaté, São Paulo, a bandeira chefiada por 
Antônio Dias descortina o Itacolomi do alto da Serra do 
Ouro Preto, onde implanta a capela de São João. Ali, 
tem início o povoamento intenso do Vale do Tripui que, 
trinta anos depois, já possuía perto de 40 mil pessoas 
em mineração desordenada e sob a louca corrida pelo 
ouro de aluvião.

3.  Em 1711, dá-se o conflito emboaba, luta pela con-
quista de terras entre paulistas, portugueses e baianos. 
O Conde de Assumar, D. Pedro de Almeida, luta para 

implantar em Vila Rica a cobrança do quinto, devido à 
Coroa e assumir o comando do território, fazendo de 
Felipe dos Santos sua primeira vítima, em 1720.

4.  Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras e 
na política.

5.  A Inconfidência Mineira é o apogeu do pensamento 
político e faz mártires entre padres, militares, poetas e 
servidores públicos, liderados por Tiradentes.

6.  Com a Independência, recebe o nome de Ouro Pre-
to e torna-se a capital de Minas até 1897. É instituí-
da Patrimônio da Memória Nacional a partir de 1933 e 
tombada pelo IPHAN em 1938. Em 1980 é considerado 
Patrimônio cultural  da Humanidade, pela UNESCO.

7.  O surgimento e apogeu da arte colonial em Minas 
Gerais - barroco mineiro - é um fenômeno inteiramen-
te ligado à exploração do ouro, acontecido no século 
XVIII, que veio criar uma cultura dotada de característi-
cas peculiares e uma singular visão do mundo.

8.  À medida que se expandia a atividade mineradora, 
o barroco explodia na riqueza de suas formas, na pom-
pa e no fausto de suas solenidades religiosas e festas 
públicas, vindo marcar, de maneira definitiva, a socie-
dade que se constituiu na região.

9.   Ouro Preto - hoje Patrimônio Histórico Mundial -  re-
presenta inquestionavelmente a síntese da arte colo-
nial mineira, não apenas pela expressão de sua histó-
ria, mas pelas excepcionalidade do acervo cultural que 
preservou.

Fonte: Secretaria de Cultura de Ouro Preto (texto adaptado)

QUESTÃO 01

O propósito comunicativo do texto: “ História de Ouro Pre-
to” é sobretudo o de

a) apresentar a cidade, contemplando nela aspectos  ge-
ográficos positivos e negativos.

b) divulgar atributos relacionados às histórias imaginá-
rias de Ouro Preto.

c) esclarecer sobre o significado e viagens de explora-
ção do ouro nas minas gerais.

d) informar de uma maneira objetiva  os fatos  históricos  
gradativos da cidade.
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QUESTÃO 02

Analise os seguintes trechos retirados do texto:

I. Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII.

II. Em 1711, dá-se o conflito emboaba, luta pela conquis-
ta de terras entre paulistas, portugueses e baianos.

III. Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras 
e na política.

IV. Ouro Preto - hoje Patrimônio Histórico Mundial - re-
presenta inquestionavelmente a síntese da arte colo-
nial mineira, não apenas pela expressão de sua his-
tória, mas pelas excepcionalidades do acervo cultural 
que preservou.

As frases em que o vocábulo ou expressão grifada pode 
ser retirada, sem que haja alteração de sentido no texto, 
são.

a) apenas as frases I e II.
b) apenas as frases II e III.
c) apenas as frases III e IV.
d) apenas as frases I e IV.

QUESTÃO 03

Para o desenvolvimento do texto, o articulador faz uso de 
vários recursos, EXCETO de

a) dados históricos.
b) inserção de discurso direto.
c) fatos relevantes para a formação histórica.
d) relato de acontecimentos.

QUESTÃO 04

Baseando-se na estruturação do texto, a CORRETA orde-
nação dos parágrafos se deu por meio de (da)

a) tempo e espaço, de maneira a contextualizar os fatos 
narrados.

b) contraste e paralelo, o que visa explicitar ideias não 
reveladas.

c) exemplificação, para dar suporte um ponto de vista 
apresentado, anteriormente.

d) apresentação de razões, uma vez que há vozes cre-
denciadas no contexto.

QUESTÃO 05

Em todas as alternativas, o termo sublinhado refere-se a 
uma palavra ou a uma expressão que o antecede no tex-
to, EXCETO:

a) “Ouro Preto” vem do ouro escuro, recoberto com uma 
camada de óxido de ferro, encontrado na cidade.

b) Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade.

c) Em 1980 é considerado Patrimônio cultural da Huma-
nidade, pela UNESCO.

d) Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII.

QUESTÃO 06

A linguagem utilizada no contexto, sobre a origem e sig-
nificado do nome de Ouro Preto, no 1º §, pode  ser con-
siderada

a) conotada, uma vez que se articula em um contexto 
literário.

b) denotada, pois se assemelha a de um dicionário.
c) informal, porque há indícios de incorreções gramati-

cais.
d) prolixa, já que se articula em um contexto científico.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que a circunstância a que reme-
te o termo sublinhado está INCORRETAMENTE indicada 
entre colchetes.

a) À medida que se expandia a atividade mineradora, o 
barroco explodia na riqueza de suas formas, na pom-
pa e no fausto de suas solenidades religiosas e festas 
públicas, vindo marcar, de maneira definitiva, a socie-
dade que se constituiu na região. [TEMPO].

b) Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou a “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade. [FI-
NAL].

c) Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras 
e na política. [ADVERSIDADE].

d) A Inconfidência Mineira é o apogeu do pensamento 
político e faz mártires entre padres, militares, poetas 
e servidores públicos, liderados por Tiradentes. [ADI-
TIVA].
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ESTATUTO DO SERVIDOR 

QUESTÃO 08

Releia o fragmento:

Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade.

Infere-se que os articuladores destacados se referem à 
classe gramatical do (a)

a) pronome.
b) preposição.
c) conjunção.
d) artigo.

QUESTÃO 09

Classifica-se o texto como, predominantemente

a) instrucional, pois prescreve o fato, no qual ocorreu a 
temática.

b) descritivo, tendo em vista o caráter imagético das 
ideias expostas.

c) narrativo, uma vez que enfoca fatos com marcas de 
temporalidade.

d) opinativo, porque apresenta fatos e o articulador se 
apresenta em 1ª pessoa.

QUESTÃO 10

Baseando-se no emprego dos sinais de pontuação, anali-
se as informações a seguir:

I. As aspas no primeiro parágrafo foram utilizadas com o 
objetivo de acentuar o valor significativo das palavras.

II. O uso dos travessões no sétimo parágrafo denota ex-
plicação e tem a função análoga dos parênteses.

III. As vírgulas no quinto parágrafo foram, respectivamen-
te, utilizadas para enumerar substantivos comuns e 
separar um aposto. 

Marque a alternativa CORRETA.

a) as informações I, II e III estão corretas.
b) apenas as informações I e II estão corretas.
c) apenas as informações I e III estão corretas.
d) apenas a informação III está correta.

A PROVA EM QUESTÃO RETRATA ASPECTOS DA LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL 02/2000, O ESTATUTO 
DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE OURO 
PRETO/MG

QUESTÃO 11

Avalie e assinale o conceito CORRETO sobre o serviço 
público em Ouro Preto/MG:

a) é considerado servidor público a pessoa legalmente 
investida em cargo público e que presta serviços jun-
to aos poderes do Município de Ouro Preto, incluindo 
autarquias, mas não fundações e empresas públicas.

b) cargo público é a ocupação funcional unitária que pre-
vê direitos e obrigações expressas em lei.

c) os cargos públicos são acessíveis a todos os brasilei-
ros e estrangeiros, excetuados o de chefe do executi-
vo municipal e de guarda municipal, restrito a brasilei-
ro nato.

d) os cargos em comissão de recrutamento limitado ape-
nas serão providos por servidores efetivos, para atri-
buições de chefia, direção e assessoramento.

QUESTÃO 12 

Coloque (V) para as afirmativas Verdadeiras ou (F) para 
as afirmativas Falsas.

(     ) o estágio probatório para cargos públicos munici-
pais efetivos será de 2 anos consecutivos.

(     ) no estágio probatório serão avaliadas a produtivi-
dade, a disciplina e a capacidade de iniciativa do 
servidor, fora outros aspectos.

(     ) o chefe que inobservar as responsabilidades ati-
nentes ao estágio probatório de seus subordinados 
poderá ser destituído de sua função de chefia.

(     ) além de percorrer o estágio probatório, o profissio-
nal será estável se for considerado apto por uma 
comissão especial.

Marque a sequência CORRETA, na ordem de cima para 
baixo.

a)  F, V, V, V.
b)  F, F, V, F.
c)  V, V, V, V.
d)  V, F, F, V.
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO 13

Analise as afirmativas abaixo.

I. a readaptação é a realocação de servidores públicos 
estáveis com problemas físicos ou psíquicos em ser-
viço compatível com sua vontade.

II. a readaptação é medida que visa aumentar a eficiên-
cia do serviço público, a partir do melhor emprego do 
servidor.

III. a readaptação será ato de ofício ou a pedido e não 
se operará, quando o servidor for incapaz de exercer 
outro cargo.

Assinale a alternativa CORRETA.

a)  as afirmativas I, II e III estão corretas.
b)  as afirmativas I, II e III estão incorretas.
c)  apenas uma afirmativa está correta.
d)  apenas uma afirmativa está incorreta.

QUESTÃO 14

Sobre as gratificações de servidores públicos do municí-
pio de Ouro Preto, é importante saber que

a) a gratificação de função é uma retribuição aos encar-
gos recebidos no exercício de chefia.

b) a gratificação natalina será de 1/12 por mês de exer-
cício no cargo e será paga até o 20º dia de dezem-
bro (50%) e no mês de aniversário do servidor (outros 
50%).

c) a gratificação de função é incorporada no salário do 
servidor decorridos 5 anos de recebimento alternado 
da gratificação. 

d) a gratificação natalina é incorporada proporcional-
mente aos meses trabalhados no salário do aposen-
tado do serviço público.

QUESTÃO 15

Sobre Licenças, o servidor de Ouro Preto:

a) na condição de gestante, terá 180 dias de afastamen-
to, remunerados a partir do 8 mês de gestação.

b) o servidor poderá tirar dois anos de licença remunera-
da para tratar de assuntos particulares, mas terá que 
pagar aos cofres públicos os valores de previdência 
social. Além disso, o prazo não contará para efeitos 
de quinquênio e  incorporação de gratificações.

c) o servidor poderá gozar de licença remunerada para 
tratamento de saúde de membro da família por 30 
dias, renováveis, de acordo com perícia médica que 
ateste a necessidade de afastamento.

d) será concedida licença remunerada proporcionalmen-
te ao tempo de serviço para acompanhar cônjuge que 
assumir mandato eletivo, durante o período do man-
dato, desde que o local de exercício seja fora do mu-
nicípio e inviabilize a prestação de serviço junto ao 
órgão do servidor.

QUESTÃO 16

“A terra parece que evapora tumultos; a água exala mo-
tins; o ouro toca desaforos; destilam liberdades aos ares; 
vomitam insolências as nuvens; influem desordens os as-
tros; o clima é tumba da paz e berço da rebelião; a nature-
za anda inquieta consigo, e amotinada lá dentro, é como 
no inferno”. Discurso histórico e político sobre a subleva-
ção que nas Minas houve em 1720. Belo Horizonte, Fun-
dação João Pinheiro, 1994, p.59.

O trecho acima é alusivo a que contexto revoltoso que 
teve por palco Ouro Preto: 

a) aos motins do São Francisco de 1736, ocasião em 
que ocorreram vários distúrbios em Ouro Preto.

b) à Revolta do Ano da Fumaça ocorrida em Ouro Preto, 
em 1833, que determinou a deposição do presidente 
Manoel Ignácio de Mello e Souza e de seu vice Ber-
nardo Pereira de Vasconcelos.

c) à Revolta de Felipe dos Santos ocorrida em Vila Rica 
e Vila do Carmo, ocasião em que era governador das 
Minas dom Pedro de Almeida Portugal. 

d) à Inconfidência Mineira de 1789, ocasião em que a 
cobrança da derrama se avizinhava e era grande a 
insatisfação popular em toda Ouro Preto.  
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QUESTÃO 17

No que se refere à colonização de Minas Gerais, observe 
as afirmações abaixo:

I. A Guerra dos Emboabas constitui-se em um capítulo 
importante da expansão colonizadora nas Minas, pois 
foi protagonizada por dois grupos litigantes. Um era 
composto por paulistas que reivindicavam o controle 
das minas de ouro, evocando a primazia da descober-
ta e, outro composto em sua maior parte por reinóis 

II. A partir da década de 1740, a produtividade das la-
vras regredia rapidamente, fazendo com que muitos 
mineradores solicitassem cartas de sesmarias, aban-
donando as antigas áreas mineradoras em direção à 
Zona da Mata e ao Sul de Minas. 

III. O principal porto fornecedor de escravos para as Mi-
nas era o de Salvador. André João Antonil no livro Cul-
tura e Opulência do Brasil por suas drogas e Minas 
fala-nos do movimento frenético dos comboios de es-
cravos em direção ao rio São Francisco, por ser essa 
a principal via de penetração às Minas. 

IV. A Comarca mais densamente povoada da Capitania 
de Minas Gerais era a do Rio das Velhas. É o que 
pode ser visto em um mapa de população elaborado 
no ano de 1776. 

Marque a alternativa CORRETA.

a)  somente as afirmações I, II e IV estão corretas.
b)  somente as afirmações II, III e IV estão corretas.
c)  somente as afirmações I, II, III estão corretas.
d)  somente as afirmações I, II, III e IV estão corretas. 

QUESTÃO 18

Com o discurso de, mais uma vez, proteger o interesse 
nacional, o governo decidiu elevar o preço dos carros 
e caminhões importados. Num país que tem uma das 
maiores cargas tributárias do mundo – quase 40% de 
tudo que é produzido por cidadão e empresas vai parar 
nos cofres públicos –, as autoridades optaram por redu-
zir as escolhas do consumidor, em vez de estimular a 
economia local.

Revista Veja, “Vai ficar mais caro”, edição 2235, 21/09/2011

Sobre o cenário acima descrito, coloque (V) para as afir-
mativas Verdadeiras ou (F) para as afirmativas Falsas 
nas afirmativas abaixo:

(     ) o aumento será de 30 pontos percentuais no im-
posto sobre produtos industrializados de veículos 
produzidos no exterior ou que sejam montados no 
Brasil mas não atendam a critérios mínimos de con-
teúdo nacional.

(     ) o argumento central da ação do governo em au-
mentar a taxação sobre veículos importados de pa-
íses como China e Coréia é proteção de empregos 
na indústria automobilística brasileira.

(     ) a falta de competitividade da indústria brasileira 
devido à várias razões, dentre elas a infraestrutura 
deficitária  do país, não foram tratadas pelo gover-
no que se silenciou acerca delas.

(     ) países com os quais o Brasil tem acordo de co-
mércio como Argentina, México, Uruguai pagarão 
integralmente as novas tarifas, ainda que as peças 
sejam fabricadas nesses mesmos países. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a)  V – V – F – F.
b)  V – V – V – F.
c)  F – F – F – V.
d)  F – F – V – V.

QUESTÃO 19

Nos exemplos abaixo estão apontados biomas existentes 
no Brasil, EXCETO:

a) mata atlântica.
b) cerrado.
c) pampa.
d) floresta temperada.

QUESTÃO 20

Relacione a segunda coluna com a primeira, no que se 
refere às regiões de conflito no mundo contemporâneo.

COLUNA 1 COLUNA 2
1.  Esse conflito se arrasta desde os 

anos 1950, dentro do contexto da 
Guerra Fria. Ao término da conten-
da, o país acabou dividido em Norte 
e Sul. No Sul a presença dos Esta-
dos Unidos é notória, assim como 
no Norte acontece com a da China.

2.  A primavera dos povos árabes. Fi-
caram assim intitulados os movi-
mentos que depuseram governan-
tes que ficaram a frente do governo 
em seus países durante décadas.  

3.  Conflito de cunho eminentemente 
religioso, colocando em campos 
opostos hinduístas e islamitas. As 
tensões entre esses dois países se 
agravam mais pelo fato de ambos 
deterem a tecnologia para o fabrico 
da bomba atômica. 

4.  A invasão desse país esteve asso-
ciada ao desdobramento do 11 de 
setembro de 2001. Os Talibãs então 
no poder nesse país asiático foram 
taxados como os planejadores do 
ataque aos Estados Unidos.

(     )  Norte da África 
e Oriente 
Médio 

(     )  Índia e 
Paquistão 

(     )  Península 
coreana 

(     )  Afeganistão

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a)  2, 3, 1, 4.
b)  2, 1, 4, 3.
c)  1, 3, 2, 4.
d)  3, 2, 1, 4.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO PlANTONISTA

QUESTÃO 21

Leia, atentamente, o texto abaixo:

Doença febril aguda, de curta duração (no máximo 12 
dias) e gravidade variável. Apresenta-se como infecções 
subclínicas e/ou leves, até formas graves, fatais. O qua-
dro típico tem evolução bifásica (período de infecção e de 
intoxicação), com início abrupto, febre alta e pulso len-
to em relação à temperatura (sinal de Faget), calafrios, 
cefaleia intensa, mialgias, prostração, náuseas e vômi-
tos, durando cerca de 3 dias, após os quais se observa 
remissão da febre e melhora dos sintomas, o que pode 
durar algumas horas ou, no máximo, 2 dias. O caso pode 
evoluir para cura ou para a forma grave (período de into-
xicação), caracterizada pelo aumento da febre, diarréia e 
reaparecimento de vômitos com aspecto de borra de café, 
instalação de insuficiência hepática e renal. Surgem tam-
bém icterícia, manifestações hemorrágicas (hematêmese, 
melena, epistaxe, hematúria, sangramento vestibular e da 
cavidade oral, entre outras), oligúria, albuminúria e pros-
tração intensa, além de comprometimento do sensório, 
que se expressa mediante obnubilação mental e torpor 
com evolução para coma.
O enfermeiro ao reconhecer os sintomas descritos acima 
suspeitará de uma doença infecto contagiosa muito co-
mum no Brasil, que se chama:

a) febre Maculosa Brasileira.
b) febre Tifóide.
c) febre Purpúrica Brasileira.
d) febre Amarela.

QUESTÃO 22

A liderança em enfermagem muitas vezes se vê prejudica-
da pelo ambiente organizacional onde a liderança aconte-
ce. Sobre a temática, marque a opção INCORRETA:

a) o enfermeiro assume posições de liderança muitas 
vezes imposta pelo organograma da instituição para 
liderar diferentes elementos do grupo com interesses 
diferentes entre si;

b) a liderança imposta faz com que o enfermeiro assuma 
com relativa freqüência, com incapacidade própria as 
dificuldades encontradas;

c) a decisão entre atender as expectativas dos grupos e 
as próprias expectativas gera inseguranças e frustra-
ção no profissional de enfermagem;

d) mesmo sem conhecimento da totalidade do trabalho 
realizado, a equipe liderada por este profissional pro-
duz quantitativa e qualitativamente bem os serviços 
prestados ao cliente.

QUESTÃO 23

A oxigenioterapia é um importante aliado a atividade la-
boral do enfermeiro, pois além de agir terapeuticamente, 
trás um conforto para os pacientes que necessitem de 
oxigênio complementar. Sobre este cuidado, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) a oxigenioterapia esta indicada para os pacientes que 
apresentem uma redução da Pressão arterial de CO2 
na gasometria arterial;

b) a oxigenioterapia tem o benefício de provocar vasodi-
latação da artéria pulmonar;

c) o Cateter nasal (pronga) com 100% de O2 a um fluxo 
de 3 l/min tem uma FiO2 estimada de 40%;

d) a máscara facial além de leve proporciona uma FiO2 
de 100%.

QUESTÃO 24

A comunicação durante o processo de enfermagem nem 
sempre é efetiva como deveria ser para melhorar isto, o 
enfermeiro precisa desenvolver estratégias de relaciona-
mento interpessoal e com isto efetivar a comunicação en-
tre enfermeiros e paciente. De acordo com o enunciado 
Marque a alternativa INCORRETA:

a) o processo de comunicação terapêutica deve ser prio-
rizado como atividade de enfermagem relevante e es-
sencial.

b) a priorização da comunicação requer do profissional 
uma mudança de foco e atitude.

c) na comunicação em enfermagem, executar consiste 
não só em ouvir o paciente, perceber não só significa 
olhar para o paciente.

d) existe na pratica de enfermagem uma ausência de va-
lorização do relacionamento pessoal e de adequação 
ao uso da comunicação no contexto do cuidado.

QUESTÃO 25

São achados freqüentes na Cetoacidose Diabética, EX-
CETO:

a) Bicarbonato inferior a 15.
b) PH superior 7,4.
c) Dosagem de insulina muito baixa ou nula.
d) Glicemia superior a 250mg/dl.



8

[ Caderno 52 ] Prefeitura MuniCiPal de ouroPreto

QUESTÃO 26

Em relação à hemorragia digestiva alta, pode-se afirmar, 
EXCETO:

a) pode se apresentar na forma de melena.
b) pode se apresentar na forma de hematêmese.
c) pode evoluir com choque hipovolêmico.
d) a etiologia mais freqüente é ruptura de varizes do esô-

fago.

QUESTÃO 27

Maslow concebeu a Teoria da motivação humana base-
ada na hierarquia das Necessidades Humanas Básicas 
(NHB) e inter-relação. De acordo com ele pode-se afirmar, 
EXCETO:

a) todo ser humano tem necessidades comuns que mo-
tivam seu comportamento no sentido de satisfazer es-
tas necessidades.

b) maslow classifica, as necessidades humanas em 5 
nível, e a forma hierárquica de satisfação e de auto-
estima, necessidades sociais e de alto-realização.

c) para Maslow, o comportamento é motivado por neces-
sidades fundamentais que podem ser inferiores e su-
periores. As necessidades superiores requerem con-
dições externas favoráveis que estejam mais acessí-
veis à satisfação.

d) a não satisfação das NHB, com o tempo pode signifi-
car o surgimento de patologias graves. 

QUESTÃO 28

Dos diagnósticos de enfermagem relacionados abaixo, 
assinale a alternativa que contenha a resposta INCOR-
RETA:

a) déficit de auto cuidado para eliminação relacionado a 
ansiedade grave evidenciado pelo relato do paciente.

b) síndrome do estresse por mudança relacionado por 
barreira do idioma evidenciado pelo relato do paciente 
e alienação.

c) incontinência urinária de urgência relacionada capaci-
dade vesical diminuída evidenciado por incapacidade 
de chegar ao banheiro a tem pó de evitar a perda uri-
nária.

d) risco de automutilação relacionado com Autoestima 
baixa evidenciado pelo relato e avisos do paciente 
previamente.

QUESTÃO 29

Para o tratamento da diarréia aguda, todas as questões 
abaixo estão corretas, EXCETO:

a) combate à desnutrição.
b) prevenção das complicações.
c) uso de medicamentos anti-espasmódicos.
d) correção da desidratação e do desequilíbrio eletrolí-

tico.

QUESTÃO 30

O conhecimento sobre o Saneamento Ambiental, permite 
relacionar os problemas ambientais com a saúde huma-
na. Pode-se considerar como fatores ambientais de risco 
que influenciam na saúde humana, EXCETO:

a) presença de agrotóxicos nos alimentos.
b) isenção do solo de resíduos tóxicos.
c) presença de metais pesados na água.
d) alta concentração de poluentes no ar atmosférico.

QUESTÃO 31

Em relação à dengue hemorrágica, qual das afirmações 
abaixo está INCORRETA?

a) pode apresentar dores abdominais fortes e contínuas.
b) pode se manifestar por sonolência ou agitação men-

tal.
c) pode haver sangramentos pela boca ou gengivas.
d) podem evoluir para o óbito próximo de 50% dos pa-

cientes.

QUESTÃO 32

A Supervisão de Enfermagem é fundamental para o de-
senvolvimento dos recursos humanos, através da educa-
ção permanente, com o objetivo de permitir intervenções 
de enfermagem mais seguras e com menos riscos aos 
usuários. (Gestão de pessoas). Dentre as afirmativas a 
seguir, qual NÃO constitui atribuição do Supervisor de En-
fermagem?

a) avaliar a qualidade da assistência de enfermagem 
prestada e identificar as necessidades da clientela em 
sua área de atuação.

b) normatizar ações básicas de enfermagem, além de 
fixar procedimentos, métodos e atividades que serão 
desenvolvidas pela equipe assistencial.

c) prever e prevenir situações de conflito e manter estra-
tégias que vise manter os supervisionados motivados.

d) identificar as necessidades de orientação e treina-
mento dos funcionários, além de avaliar os mesmos 
durante a execução de suas atividades.
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QUESTÃO 33

Observe a imagem abaixo e marque a alternativa 
INCORRETA:

Imagem disponível em http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.ph
p?term=Fratura+Da+Base+Do+Cr%C3%A2nio&lang=3 acessado em 

21/09/2011.

a) deve-se realizar uma inspeção no nariz, ouvidos e re-
gião mastóide após observar este sinal.

b) deve-se realizar uma sondagem nasogástrica para 
prevenir broncoaspiração, caso este paciente tenha 
redução significativa do nível de consciência.

c) podemos chamar este sinal como Blefarohematoma, 
sinal de panda ou guaxinim.

d) este sinal pode estar associado a lesões da base de 
crânio.

QUESTÃO 34

Em relação à interpretação de exames laboratoriais bá-
sicos, responda (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) 
para as afirmativas falsas.

(    )  Pacientes com hipotireoidismo apresentando TSH 
elevado.

(    )  Pacientes com anemia apresentam  hemoglobina < 
12.

(    )  Pacientes com hiponatremia encontram-se com po-
tássio baixo.

(    )  Pacientes com leucopenia apresentam global de leu-
cócitos abaixo do valor normal.

Marque a alternativa CORRESPONDENTE à sequência 
CORRETA, na ordem de cima para baixo.

a) F, V, F, V.
b) V, V, F, F.
c) V, V, V, V.
d) V, V, F, V.

QUESTÃO 35

As úlceras venosas são conceituadas como uma síndro-
me extremamente freqüente, com  múltiplos aspectos e 
numerosas causas.Os fatores predisponentes importan-
tes são ortostatismo, vulnerabilidade da perna a traumas 
e infeções e os efeitos do aumento da pressão venosa 
e a diminuição do fluxo arterial. De acordo com contexto 
apresentado acima, assinale a alternativa INCORRETA:

a) são causas neuropáticas das úlceras venosas neuro-
páticas: diabetes, hanseníase e alcoolismo.

b) a úlcera venosa de etiologia venosa compromete os 
tecidos vizinhos através das: Dermatites, eczemas e 
edema sem comprometer aponeurose e músculos, 
anquilose do tornozelo ou retração de tendão.

c) o desbridamento está indicado em úlceras venosas 
com etiologia arterial.

d) as úlceras venosas de etiologia neoplásica se realiza 
o diagnóstico através da biópsia e da avaliação do es-
pecialista.

QUESTÃO 36

Os mecanismos pelos quais os AINEs provocam as le-
sões, apesar de não serem ainda totalmente compreendi-
dos, podem ser divididos em locais e sistêmicos, marque 
a alternativa INCORRETA:

a) Alguns AINEs, em especial o AAS, atuam diretamente 
sobre a mucosa gástrica, provocando irritação local, 
rompendo a barreira de muco e facilitando, assim, a 
retrodifusão de H+ para o interior das células.

b) Os AINEs são também usados para o tratamen-
to de várias outras afecções musculoesqueléticas, 
tais como reumatismo extra-articular, traumas diver-
sos, gota, além de dismenorréia, cefaléia, dor pós-
operatória e também na prevenção de determinadas 
doenças, como é o caso da aspirina na profilaxia do 
acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, trom-
bose arterial e câncer de cólon.

c) Interferem com o metabolismo celular, causando sua 
destruição e morte.

d) Inibem a produção local de prostaglandinas e a secre-
ção de muco, fatores estes importantes no mecanis-
mo de defesa da mucosa.
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QUESTÃO 37

Em 1996 foi publicado um novo Sistema que procurou unir 
todos os sistemas estudados e revisados até então pelo 
CDC – Centro de Controle e Prevenção de Doenças, de 
Atlanta, e também pelo HIPAC – Hospital Infection Control 
Pratices Advisory Comittee. Embora, em agosto de 2004, 
o CDC tenha publicado uma consulta pública que confere 
modificações no sistema, ainda vigora o sistema de 1996. 
Assinale a alternativa CORRETA que se baseia nas pre-
cauções do sistema em vigor:

a) precauções Padrão ou Universal.
b) precauções baseadas nas Rotas de Transmissão.
c) precauções Empíricas.
d) todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 38

Sempre que dois medicamentos injetáveis, incompatíveis 
entre si, tiverem que ser administrados simultaneamente, 
por uma mesma via de acesso, recomenda-se que

I. Recomenda a administração simultânea de qualquer 
medicamento com hemoderivados

II. Esses medicamentos sejam preparados em separa-
do.

III. Esses sejam administrados separadamente e que, 
após administração do primeiro, a via de acesso seja 
“lavada” (administre 10 a 20 ml de água destilada).

IV. Se possível, aguarde 10 minutos para administrar o 
segundo medicamento.

V. Verificar as especificações do fabricante do medica-
mento quanto a fotossensibilidade, estabilidade após 
a reconstituição e ou/diluição e à termossensibilidade.

Marque a opção CORRETA:

a) Apenas as opções I, II e IV estão corretas.
b) Apenas as opções II, IV e V estão corretas.
c) Apenas as opções II, III e IV estão corretas.
d) Apenas as opções I, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 39

O S. aureus, um coco Gram-positivo, é uma espécie co-
mumente associada ás infecções das feridas cirúrgicas. 
Presente no ar e no ambiente, essas bactérias também 
fazem parte da flora normal da pele, das mucosas e dos 
tratos respiratório e gastrintestinal. Sobre a temática abor-
dada marque a alternativa INCORRETA.

a) A maior parte das exotoxinas é formada de proteínas 
liberadas das paredes celulares para o meio adjacen-
te. Difteria, botulismo e tétano são exemplos de doen-
ças causadas por exotoxinas bacterianas.

b) Os estreptococos do grupo A, encontrados na poeira, 
nas plantas, e no leite, podem causar infecções em 
quase todos os órgãos dos seres humanos.

c) A faringe e o nariz dos profissionais de saúde são fon-
tes frequentes de infecção hospitalar causada por es-
treptococos do grupo A.

d) A fasciite necrosante, batizada de doença comedora 
de carnes, é devida a uma cepa de estreptococos do 
grupo A capaz de produzir enzimas, que permitem a 
invasão de células epiteliais humanas e a destruição 
das proteínas pela bactéria.

QUESTÃO 40

A mortalidade materna (morte de uma mulher durante a 
gestação ou até 42 dias após seu término, independente-
mente da duração ou localização da gravidez) é um bom 
indicador para avaliar as de óbito condições de solução da 
população. Dentre as ações governamentais realizadas a 
fim de melhorar essa situação, destacam-se. Marque (V) 
verdadeiro ou (F) falso:

(    )  inclusão de um campo na declaração de óbito que 
permita identificar as mulheres grávidas por oca-
sião do óbito e até um ano após o parto.

(    )  melhoria da qualidade do registro do óbito.
(    )  fortalecimento dos setores de informação menos 

a vigilância epidemiológica dos Estados e Municí-
pios.

(    )  implantação dos comitês Federais de Morte Mater-
na.

(    )  notificação obrigatória de óbitos de mulheres em 
idade fértil.

(    )  pacto Nacional de redução de da Mortalidade Ma-
terna.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a) F, F, V, V, F, V.
b) V, V, F, F, V, V.
c) V, V, V, F, F, V.
d) V, F, V, F, V, F.




