
 

 
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião 

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações 

 
PROVA 

Cargo: Enfermeiro 

 

 

1 
 

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR 

PRAZO DETERMINADO Nº 17/2021 - FSPSS 

CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA 
1) Na frase: “Para a realização das provas do concurso, chegamos no ônibus das 7h.” A expressão refere-se a: 
a) Adjunto adverbial de meio. 
b) Adjunto adverbial de tempo. 
c) Adjunto adverbial de lugar. 
d) Adjunto adverbial de meio e de tempo. 

 
2) Em todas as alternativas, há dois advérbios, exceto: 
a) Ele permaneceu muito calado. 
b) Amanhã, não iremos ao cinema. 
c) O menino, ontem, cantou desafinadamente. 
d) Tranquilamente, realizou-se hoje, o jogo. 
 
3) Todas as sentenças abaixo apresentam ambiguidades. Assinale a alternativa em que a ambiguidade não pode 
ser desfeita com a simples alteração na ordem das palavras: 
a) As crianças comeram bolo e sorvete de chocolate. 
b) Ele viu a moça com um binóculo. 
c) Ela saiu da loja de roupa. 
d) Acabaram de roubar o banco da entrada da universidade. 
 
4)  No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Noticiando o 
fato, um jornal publicou a seguinte manchete: “CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA DO GOVERNO DO 
ESTADO ENTRA EM NOVA FASE”A manchete tem um duplo sentido, e isso dificulta o entendimento. 
Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação: 
a) Campanha contra o governo do Estado e a violência entram em nova fase. 
b) Campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase 
c) A violência do governo do Estado entra em nova fase de Campanha. 
d) Campanha contra o governo do Estado entra em nova fase de violência. 
 
5) Complete as frases com os pronomes eu ou mim e, depois, assinale a opção que apresenta a sequência 
CORRETA de cima para baixo. 
I. Traga o livro para ___, quero ler agora. 
II. Trouxe o texto para ____ corrigir; farei com imenso prazer. 
III. Para ____ acertar esta questão preciso de muita leitura 
a) mim, eu, eu 
b) mim, eu, mim 
c) eu, eu, eu 
d) eu, eu, mim 

 

CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
6) Com base nos dados relacionados à saúde da família, o número máximo de pessoas cobertas por uma equipe 
de acordo com a Política Nacional da Atenção Básica deve ser de: 
a) Até 5 mil pessoas. 
b) Até 4 mil pessoas. 
c) Até 2.500 pessoas. 
d) Até 1 mil pessoas. 
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7) O SUS incorpora o diferencial do controle social em seus princípios. Marque a alternativa que corresponde à 
sua aplicabilidade. 
a) realização obrigatória de conferências de saúde municipais a cada ano eleitoral. 
b) realização não obrigatória da reunião dos conselheiros de saúde estaduais. 
c) composição dos conselhos estaduais e municipais com garantia de 50% de representantes dos gestores da 
saúde. 
d)composição dos conselhos estaduais e municipais de saúde com garantia de 50% de representantes da 
população. 
 
8)  Segundo o modelo da História Natural da Doença (Leavell e Clark, 1976), a vacinação com a tríplice viral (MMR) 
em crianças é um exemplo de prevenção: 
a) primária - promoção da saúde. 
b) primária - proteção específica. 
c) secundária. 
d) terciária. 
 
9)  Dispõe a Lei 8.080/90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde, que vigilância sanitária é: 
a) um conjunto de ações para manter observados os riscos à saúde, devido a problemas sanitários decorrentes do 
meio ambiente. 
b) um conjunto de ações para intervir, exclusivamente, nas más condições de saúde do trabalhador, decorrentes 
do meio ambiente. 
c) um conjunto de ações para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente. 
d) um conjunto de ações para fiscalizar as atividades de trabalho, submetidas a riscos e agravos , decorrentes do 
meio ambiente. 
 
10) Com relação à investigação epidemiológica de casos e epidemias, é CORRETO afirmar que: 
a) somente se justifica e deve ser iniciada após a notificação de casos isolados ou agregados de doenças/agravos, 
clinicamente declarados. 
b) seu propósito final é orientar medidas de controle para impedir a ocorrência de novos casos. 
c) envolve obrigatoriamente o exame do doente e opcionalmente o exame de seus contatos. 
d) a primeira providência a ser tomada no sentido de minimizar as consequências do agravo para o indivíduo é se 
adotarem medidas de isolamento. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
11) O enfermeiro do trabalho, como membro da equipe de saúde ocupacional da empresa, ao participar da 
implementação de um programa de promoção à saúde a um grupo de funcionárias gestantes, realiza, entre outras 
ações, a verificação e a atualização da carteira de vacinação dessas trabalhadoras. 
De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, esse grupo deve receber, entre outras vacinas, a dTpa – 
vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) adulto a partir da: 
a) 36a semana de gestação. 
b) 12a semana de gestação. 
c) 8a semana de gestação. 
d) 20a semana de gestação. 
 
12) Os imunobiológicos, enquanto produtos termolábeis e/ou fotossensíveis, necessitam de armazenamento 
adequado para que suas características imunogênicas sejam mantidas. Em se tratando das vacinas, na sala de 
vacinação, devem ser armazenadas entre: 
a) +2 ºC e –8 ºC, sendo ideal +5 ºC. 
b) +3 ºC e +9 ºC, sendo ideal +6 ºC. 
c) +2 ºC e +8 ºC, sendo ideal +5 ºC. 
d) +3 ºC e –9 ºC, sendo ideal +6 ºC. 
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13)  Para a adequada conservação dos imunobiológicos, a limpeza do refrigerador de estoque deve ser feita: 
a) preferencialmente na véspera de feriados prolongados ou fins de semana. 
b) oportunamente, quando houver falta de energia elétrica. 
c) com regularidade, quando o estoque estiver reduzido, preferencialmente no início da semana. 
d) semanalmente, para evitar o acúmulo de gelo nas paredes do equipamento. 
 
14) Ao enfermeiro, como integrante de equipe de saúde, compete, EXCETO: 
a) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde. 
b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. 
c) prescrição de medicamentos ao seu critério em programas de saúde pública. 
d) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como membro das respectivas comissões. 
   
15) M.N., sexo masculino, 35 anos de idade, foi uma das vítimas resgatadas do desmoronamento de um prédio. 
Ao ser resgatado, apresentava inúmeras escoriações pelo corpo e alguns cortes mais profundos em membros 
superiores e na face. Entre outras providências, e diante do tipo de exposição, o serviço de urgência deve 
considerar a prevenção do tétano, indicando a: 
a) solicitação à secretaria da saúde do envio da cópia da carteira de vacinação atualizada. 
b) substituição da vacina por soro antitetânico devido às lesões superficiais e profundas na face. 
c) aplicação de uma dose de vacina antitetânica imediata e verificação posterior da situação vacinal prévia. 
d) administração de imunização passiva concomitante à vacinação, assegurando a proteção imediata e completa. 
 
16) Visando a interrupção da cadeia de transmissão do sarampo e a vacinação dos indivíduos não vacinados, após 
o contato com um trabalhador com suspeita ou confirmação da doença, deve ser realizada a vacinação de bloqueio 
no prazo máximo de até: 
a) 24 horas. 
b) 12 horas. 
c) 48 horas. 
d) 72 horas. 
 
17) Os sistemas de informação em saúde oferecem suporte para que gestores em determinado nível de decisão 
planejem, decidam e realizem ações eficazes. A sigla do sistema de informação implantado em todos os 
municípios, alimentado pela ficha de atendimento que avalia a cobertura vacinal de rotina e em campanhas é: 

1. a) SI-PNI; 

2. b) SIH/SUS; 

3. c) SIA/SUS; 

4. d) SINAN. 

 
18) Durante a realização do exame físico de um paciente com diagnóstico de Pneumonia, podem estar presentes 
na ausculta do tórax: 

1. a) roncos e sibilos, que são ruídos mais grossos e de tonalidade mais grave, podem ser comparados ao 
arrebatamento de pequenas bolhas. 

2. b)cornagens, caracterizadas por som baixo e de difícil ausculta, causada por obstrução localizada na traqueia. 
3. c)murmúrios vesiculares, que são sons de processos patológicos, que comprometem a árvore brônquica. 
4. d)estertores crepitantes, que são ruídos finos, homogêneos, de mesma altura, timbre e intensidade, sendo 

auscultados na fase inspiratória. 
 
19) A Rede de Frio é o sistema utilizado pelo Programa Nacional de Imunização, que tem o objetivo de assegurar 
que os imunobiológicos disponibilizados no serviço de vacinação sejam mantidos em condições adequadas de 
transporte, armazenamento e distribuição, permitindo que eles permaneçam com suas características iniciais até 
o momento da sua administração. Alterações de temperatura (excesso de frio ou calor) podem comprometer a 
potência imunogênica. Assim, é correto afirmar: 
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a) os imunobiológicos com prazo de validade mais curto devem ser dispostos atrás dos demais frascos, para 
otimizar a utilização dos que possuem maior prazo de validade. 
b) os imunobiológicos devem ser organizados por tipo (viral ou bacteriano) e acondicionados na 1ª e 2ª prateleiras. 
O refrigerador tipo ‘frigobar’ pode ser utilizado para conservação de imunobiológico em pequenos estabelecimentos 
de saúde. 
c) Na sala de vacinação, todas as vacinas devem ser armazenadas entre +2ºC e +8ºC, sendo a 
temperatura ideal +5ºC. 
d) Para manejo das caixas térmicas de uso diário na sala de vacinação, recomenda-se o uso de caixa térmica de 
isopor com capacidade máxima de 12 litros. É possível a utilização de gelo em barra ou escama nessas caixas   
 
20) No que se refere à vacina BCG, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  
I – Não pode ser administrada paralelamente a outra vacina.  
II – Deve ser administrada a partir dos 2 (dois) meses de vida.  
III – Deve ser administrada o mais precocemente possível, de preferência após o nascimento.  
Apenas o item I é verdadeiro.  

a) a) Apenas o item II é verdadeiro.  
b) Apenas o item III é verdadeiro.  
c) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

d) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  
 
 


