
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - SP 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2021 

Nome : 
 

ENFERMEIRO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

Este caderno de questões está constituído de 40 questões: 
Conhecimentos Específicos: 30 Conhecimento de Saúde Pública:05 Lingua Portugues: 05  

 

LEIA ATENTAMENTE 

1 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

2 Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

3 Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

4 O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o 
espaço, e não apenas “x”. 

5 Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de 
respostas decorrente de erro cometido por candidato. 

6 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de 
consulta. 

7 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

8 O candidato poderá levar o caderno de questões após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

9 Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e 
assinado. 

10 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

11 O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não 
podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

12 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

1) Qual das vacinas abaixo é indicada para prevenção 
contra a tuberculose ? 
a)BCG. 
b)Hepatite B. 
c)Febre Amarela. 
d)Tríplice Viral. 
 
2)Qual das vacinas abaixo é contraindicada no período 
de gestação ? 
a)Hepatite A. 
b)Influenza. 
c)Dengue. 
d)Febre Amarela. 
 
3) Vacinas inativadas são feitas com auxilio de 
substâncias químicas que destroem o material 
genético do vírus e consequentemente impedem a sua 
replicação o que torna incapaz de causar doença. 
Baseado nas vacinais atuais do Covid -19 assinale as 
vacinas inativadas:  
a)Coronavac e Pfizer. 
b)Coronovac e Sputnik. 
c)Sputnik e Covaxin. 
d)Janssen e AstraZeneca. 
 
4) O esfigmomanômetro serve para mensurar: 
a)Saturação de oxigênio. 
b)Frequência Cardíaca.  
c)Frequência Respiratória. 
d)Pressão Arterial. 
 
5)Referente as vias de administração de 
medicamentos,que consiste na introdução de 
medicamento em gota ou solução no canal auditivo, 
usamos qual via: 
a)Otológica. 
b)Cutânea. 
c)Transdermica. 
d)Ocular. 
 
6)O sangue é constituído de quatro principais 
componentes: 
a)Plasma, glóbulos vermelhos, neutrófilos e linfócitos . 
b)Elementos figurados, hidrólise eosinófilos e monócitos   
c)Glóbulos vermelhos , brancos , fatores vasculares, 
proteínas intracelulares. 
d)Plasma, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e 
plaqueta. 
 
7)Ao realizar um hemograma é verificado que os 
valores de hemoglobina está abaixo do valor normal. 
Com este resultado podemos sugerir: 
a)Infecção. 
b)Leucopenia. 
c)Anemia. 
d)Acidose Metabólica. 
 
8)Conforme o Código de Ética de Enfermagem na 
resolução do COFEN nº 564\2017 é dever dos 
profissionais de Enfermagem: 
a)Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, 
resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, 
honestidade e lealdade. 
b)Executar atividades que não possua competência. 
c)Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso diante de 

qualquer forma ou tipo de violência contra pessoa. 
d)Exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos, 
danos, violência física e psicológica a saúde do 
trabalhador, em respeito a dignidade humana e a proteção 
dos direitos dos profissionais de enfermagem. 
 
9)São funções específicas do enfermeiro na   
Estratégia Saúde da Família, EXCETO: 
a)Cabe atender a saúde dos indivíduos e famílias 
cadastradas, realizando consulta de enfermagem.  
b)Conforme protocolos, solicitar exames complementares. 
c)Prescrever medicações e gerenciar insumos e 
encaminhar usuários a outros serviços. 
d)Realizar e fazer parte das atividades de educação 
permanente dos membros da equipe e participar do 
gerenciamento dos insumos. 
 
10)A aplicação de calor ou frio nas camadas 
superficiais da pele são realizadas por meio de bolsas 
térmicas ou compressas. O uso da compressa quente é 
indicado para: 
a) Envolver os membros inferiores (MMII) em casos de 
flebite, e superiores quando há traumatismos venosos 
resultantes de punções venosas e flebite. 
b)Envolver feridas cirúrgicas, hemorragias, lesões abertas, 
luxações ou torções antes de 24 horas. 
c) Para diminuir a congestão e a inflamação, controlar 
hemorragias, aliviar a dor local, 
d) Para diminuir o edema nas luxações e contusões, evitar 
a formação de bolhas nas queimaduras de 1° grau. 
 
11)Assinale abaixo a doença, agravo ou evento de 
saúde publica que esta na lista de notificação 
compulsória: 
a)Acidente Vascular Cerebral. 
b)Pneumonia. 
c)Tuberculose. 
d)Acidente de Trânsito. 
 
12)A bactéria Mycobacterium leprae, causa qual 
doença: 
a) Tuberculose. 
b) Hanseníase. 
c) Rubéola. 
d) Sarampo. 
 
13)Assinale abaixo um dos meios de transmissão da 
Hepatite B: 
a)De uma mãe portadora do vírus da hepatite B para seu 
bebê no nascimento. 
b)Através da exposição a sangue contaminado. 
c)Fecal-oral contato de fezes com a boca 
d)Por meio de água ou alimentos contaminados pelo vírus. 
 
14)O tratamento de feridas é parte essencial do 
processo de trabalho da enfermagem, sobre o 
tratamento com Ácidos Graxos Essenciais (AGE) 
assinale a alternativa CORRETA a respeito de sua 
indicação: 
a)Hidratação da pele e utilização em lesões superficiais 
abertas com tecido de granulação, sem infecção. 
b)Inserção de drenos ou cateteres. 
c)Feridas desvitalizadas ou necróticas e infectadas. 
d)Lesões neoplásicas; feridas muito exsudativas e 
infectadas. 
 
15)São ossos dos membros inferiores: 



 

a)Radio e ulna. 
b)Patela e úmero. 
c)Tíbia e fíbula. 
d)Carpo e escapula. 
 
16)Assinale abaixo alternativa que representa uma 
estomia intestinal: 
a)Sigmoidostomia. 
b)Vesicostomia. 
c)Gastrostomia. 
d)Traqueostomia. 
 
17)Alguns dos  principais sinais de uma parada 
cardíaca são os seguintes: 
a)Ausência de movimento no tórax;  arroxeamento da face. 
b)Unhas e lábios azulados, inconsciência, imobilidade. 
c)Ausência de batimento cardíaco, ausência de pulsação 
ausência de respiração, pele fria e amarelada, pupilas 
dilatadas. 
d)A pessoa não está respirando e  seu coração não está 
funcionando. 
 
18)Visando apoiar a inserção da Estratégia Saúde da 
Família na rede de serviços e ampliar a resolutividade, 
a abrangência e o escopo das ações da Atenção 
Primaria, além dos processos de territorialização e 
regionalização, o Ministério da Saúde criou: 
a)Núcleo de Apoio á Saúde da Família (NASF). 
b)Centro Atenção Psicossocial (CAPS). 
c)Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 
d)Núcleo de Desenvolvimento da Saúde Brasileira (NDSB). 
 
19)A respeito de alguns tubos utilizados na rotina 
laboratorial assinale a alternativa  CORRETA sobre a 
cor do tubo  e a  finalidade: 
a)Roxo: Indicado para dosagem de glicose, hemoglobina 
glicada e lactato. 
b)Azul claro: Utilizado para exames sorológicos, 
marcadores cardíacos e bioquímicos. 
c)Cinza: Exames hematológicos que requerem a 
preservação da morfologia celular. 
d)Verde claro: Determinações bioquímicas a partir do 
plasma. Também utilizado em seringas para análise de 
gasometria e eletrólitos. 
 
20)Queimadura é toda lesão causada por agentes 
externos sobre o revestimento do corpo, podendo 
destruir desde a pele até tecidos mais profundos, como 
ossos e órgãos. Isso pode ocorrer por diferentes tipos 
de agente. Podemos considerar agentes físicos como 
causas: 
a)Térmicos 
b)Elétricos 
c)Radiantes  
d)Todas as alternativas anteriores. 
 
21)Qual o nome do acumulo de placas de gordura, 
cálcio e outros elementos na parede das artérias do 
coração e em outras localidades do corpo humano: 
a)Trombose. 
b)Esclerose. 
c)Aterosclerose. 
d)Cetoacidose. 
 
22)Angioplastia é um procedimento invasivo que tem 
por finalidade reduzir ou eliminar a obstrução das 
artérias, para este tipo de procedimento normalmente é 

utilizado: 
a)Papilotomo. 
b)Cateter duplo J. 
c)Stent. 
d)Balão para CPRE. 
 
23)Uma fratura cominutiva é: 
a)É aquela que exibe dois ou mais fragmentos 
b)É aquela que exibe apenas um fragmento 
c)É uma fratura que ocorre apenas no tornozelo 
d)É uma fratura que não exibe uma lesão real. 
 
24)Referente a métodos contraceptivos, assinale a 
alternativa que contempla método não hormonal e 
exclusivo das mulheres: 
a)Dispositivo intrauterino hormonal. 
b)Preservativos. 
c)Dispositivo intrauterino de cobre. 
d)Pílula anticoncepcional. 
 
25)Referente ao Ventilador Pulmonar é CORRETO 
afirmar: 
a)O ventilador pulmonar substitui apenas parcialmente a 
ventilação espontânea. 
b)O ventilador pulmonar não é efetivo no suporte 
ventilatório. 
c)Não está indicado na Insuficiência Respiratória Aguda. 
d)O ventilador pulmonar substitui total ou parcial a 
ventilação espontânea. 
 
26)Assinale alternativa que contempla drogas 
vasoativas: 
a)Tramadol e dipirona. 
b)Midazolan e Ranitidina. 
c)Dopamina e Noradrenalina. 
d)Daptomicina e Midazolan. 
 
27)Em relação ao medicamento Ceftriaxona, trata–se 
de: 
a)Antibiótico. 
b)Diurético. 
c)Ansiolítico. 
d)Antiflamatorio. 
 
28)A operacionalização da vigilância epidemiológica 
acontece no território, fundamentalmente, por meio de: 
Analise as afirmativas abaixo: 
I- Notificação compulsória de doenças e agravos.  
II- Investigação epidemiológica. 
III- Ações vinculadas a Programas específicos. 
IV-Rede Interagencial de Informações para a Saúde 
(Ripsa) da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 
 V- Registro e monitoramento de doenças crônicas não 
transmissíveis. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a)Apenas I, II, IV e V. 
b)Apenas II, III, IV e V. 
c)Apenas I, II, III e V. 
d)I, II, III, IV e V. 
 
29)O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença 
autoimune, poligênica, decorrente de destruição das 
células β pancreáticas, ocasionando deficiência 
completa na produção de insulina. Sobre diabetes 
mellitus tipo 1A  , assinale a alternativa CORRETA: 
a)Aumento da produção hepática de glicose, disfunção 
incretínica, aumento de lipólise e consequente aumento de 



 

ácidos graxos livres circulantes. 
b)Deficiência de insulina por destruição autoimune das 
células β comprovada por exames laboratoriais. 
c)Deficiência de insulina de natureza idiopática. 
d)Perda progressiva de secreção insulínica combinada com 
resistência à insulina. 
  
30)Qual o nome da doença que ocorre quando ocorre 
uma fusão prematura de uma ou mais suturas 
cranianas. 
a)Cranioestenose. 
b)Doença de Pagnet. 
c)Doença de Crohn. 
d)Doença de Lyme. 
 

CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA 
 

31)Segundo o Sistema Único de Saúde  SUS, a diretriz 
da descentralização : 

a)É coerente com a concepção de um Estado federativo 
obediente a princípios constitucionais que devem ser 
assegurados e exercidos em cada esfera de governo, 
corresponde à distribuição de poder político, de 
responsabilidades e de recursos da esfera federal para a 
estadual e municipal. 

b)Diz respeito a uma organização do sistema que deve 
focar a noção de território, onde se determinam perfis 
populacionais, indicadores epidemiológicos, condições de 
vida e suporte social, que devem nortear as ações e 
serviços de saúde de uma região. 

c)Uma diretriz da forma de organização e 
operacionalização do SUS em todas as suas esferas de 
gestão. 

d)Aproxima a gestão municipal dos problemas de saúde, 
das condições de vida e da cultura que estão presentes 
nos distritos ou regiões que compõem o município,  deve 
ser norteada pela hierarquização dos níveis de 
complexidade requerida pelas necessidades de saúde das 
pessoas. 

 

32)De acordo com a Constituição da República 
Federativa do Brasil, Art. 200. Ao sistema único de 
saúde compete, além de outras atribuições, nos termos 
da lei: Analise as afirmativas abaixo e assinale 
verdadeiro (V) ou falso (F) sobre o artigo citado acima: 

( )incrementar, em sua área de atuação, o 
desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. 

(  )participar da formulação da política e da execução 
das ações de saneamento básico. 

(   )descentralizar com direção única em cada esfera de 
governo.  

( )colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 

(  )avaliar e controlar as despesas com saúde nas 
esferas federal, estadual, distrital e municipal. 

Assinale a alternativa que corresponde a sequência 
CORRETA: 

a)V, F, F, V, V. 

b)V, F, V, F, V. 

c)V, F, V, F, F. 

d)V, V, F, V, F. 

 

33) A respeito das  atribuições específicas dos 
profissionais das equipes que atuam na Atenção 
Básica são atribuições específicas do médico: 
EXCETO: 

a)Realizar estratificação de risco e elaborar plano de 

cuidados para as pessoas que possuem condições 
crônicas no território, junto aos demais membros da 
equipe. 

b)Encaminhar, quando necessário, usuários a outros 
pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo 
sob sua responsabilidade o acompanhamento do plano 
terapêutico prescrito. 

c)Indicar a necessidade de internação hospitalar ou 
domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento da pessoa. 

d)Realizar atividades em grupo e encaminhar, quando 
necessário, usuários a outros serviços, conforme fluxo 
estabelecido pela rede local. 

 

34) A morbidade é um dos importantes indicadores de 
saúde é um termo  usado para designar o conjunto de 
casos de uma dada doença ou a soma de agravos à 
saúde que atingem um grupo de indivíduos utilizando  
principalmente as medidas de incidência e prevalência. 
Sobre prevalência é CORRETO afirmar: 

a)É a frequência de novos casos de uma determinada 
doença ou problema de saúde num determinado período 
de tempo, oriundo de uma população sob  risco de adoecer 
no início da observação. 

b)Pode ser utilizada para o planejamento de ações e 
serviços de saúde, previsão de recursos humanos, 
diagnósticos e terapêuticos, é uma medida mais adequada 
para doenças crônicas ou de longa duração. 

c)Pode ser mensurada de forma bastante simples, basta 
contabilizar a ocorrência de determinado agravo sobre uma 
população num determinado período de tempo, o que 
representa o número de casos incidentes. 

d)É bastante utilizada em investigações etiológicas para 
elucidar relações de causa e efeito, avaliar o impacto de 
uma política, ação ou serviço de saúde, além de estudos 
de prognóstico. 

 

35)Proposto no Código de Ética Médica  referente a  
responsabilidade profissional é vedado ao médico: 

a)Recusar-se a realizar atos médicos que, embora 
permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua 
consciência. 

b)Deixar de esclarecer o paciente sobre as determinantes 
sociais, ambientais ou profissionais de sua doença. 

c)Aproveitar-se de situações decorrentes da relação 
médico paciente para obter vantagem física, emocional, 
financeira ou de qualquer outra natureza. 

d)Participar direta ou indiretamente da comercialização de 
órgãos ou de tecidos humanos.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Para responder às questões 36, 37 e 38, leia 
atentamente o texto a seguir: 

 

Por que o Brasil ainda recicla tão pouco (e produz 
tanto lixo)? 

 

Por Marília Mara Sciulo, 29 FEV 2020 – 09h16 | 
Atualizado em 25 OUT 2020 – 14h32 

 

Em agosto de 2020, a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos completou 10 anos. Mas a legislação que 
estabelece estratégias para a prevenção e a redução da 
geração de lixo, além de criar metas para enfrentar 
problemas ambientais, sociais e econômicos que 
decorrem do manejo inadequado dos descartes está 



 

longe de ter alcançado seu objetivo — especialmente 
quando o assunto é reciclagem. 

 

O Brasil gerou, em 2018, 79 milhões de toneladas de 
lixo por ano, um aumento de quase 1% em relação ao 
ano anterior, segundo o Panorama dos Resíduos 
Sólidos 2018, elaborado pela Associação Brasileira de 
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 
(Abrelpe). Deste total, a estimativa é de que somente 
3% sejam de fato reciclados, sendo que o potencial é 
de até 30%. “Não mudou muito a visão de que basta ter 
lixeiras e o sistema de coleta já está resolvido. Não 
está”, diz Ana Maria Luz, presidente do Instituto GEA 
— Ética e Meio Ambiente, organização que tem como 
finalidade desenvolver a educação ambiental. 

 

Os dados são alarmantes. O Brasil é hoje o quarto 
maior produtor de lixo plástico, segundo um estudo da 
World Wildlife Fund (WWF): são 11,3 toneladas por 
ano, das quais somente 1,28% são recicladas. O 
número está bem abaixo da média mundial, de 9%. E, 
embora quase três quartos dos municípios façam 
algum tipo de coleta seletiva, a maioria se concentra no 
Sul e Sudeste. No Centro Oeste, menos da metade das 
cidades tem coleta seletiva. 

 

(Disponível em: 
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-
Ambiente/noticia/2020/02/por-que-o-brasil-ainda-
recicla-tao-pouco-e-produz-tanto-lixo.html, adaptado) 

36)De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que:  

a) Apesar de haver uma legislação específica para uma 
melhor gestão do lixo no Brasil, o manejo de resíduos não 
é adequado. 

b) Em 2017, a quantidade de lixo gerada pelos brasileiros 
foi inferior ao número registrado no ano seguinte.  

c) Apesar de a população brasileira produzir uma 
quantidade significativa de resíduos, há uma preocupação 
com a reciclagem, pois mais da metade dos plásticos 
descartados é reciclada.  

d) A média mundial de reciclagem de lixo é inferior a 10%, 
no entanto, esse número ultrapassa a marca brasileira.  

 

37)Considerando o excerto a seguir, assinale a 
alternativa que NÃO corresponde a um antônimo do 
termo em destaque: 

 

Em agosto de 2020, a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos completou 10 anos. Mas a legislação que 
estabelece estratégias para a prevenção e a redução da 
geração de lixo, além de criar metas para enfrentar 
problemas ambientais, sociais e econômicos que 
decorrem do manejo inadequado dos descartes está 
longe de ter alcançado seu objetivo — especialmente 
quando o assunto é reciclagem. 

a) Aditamento. 

b) Decréscimo. 

c) Ampliação. 

d) Acréscimo. 

 

38)Assinale a alternativa na qual todas as palavras 
obedecem à mesma regra de acentuação de vácuo:  

a) História – tênue – óleo.  

b) Cárcere – série – herói. 

c) Terrível – máscara – lápis. 

d) Lírio – tênia – viúva.  

 39)De acordo com a norma-padrão da língua 
portuguesa, assinale a alternativa CORRETA no que diz 
respeito ao emprego do pronome: 

a)Se não fosse trabalhar, Mariana viajaria com nós no 
próximo mês.  

b)Emprestei os livros antigos, os quais tinham mais de 
vinte anos de uso.   

c)Na semana passada, houve uma situação onde fiquei 
constrangido.  

d)O dono da padaria disse que encontrou ele na esquina 
anteontem.  

  

40)Leia o trecho da canção a seguir e assinale a 
alternativa que corresponde ao tempo verbal 
CORRETO da oração em destaque: 

          Quando você chegar 

É mesmo que eu estar vendo você 

Sempre brincando de velho 

Me chamando de Pedro 

Me querendo menino, que viu de relance 

Talvez um sorriso em homenagem a Pedro (...) 

(“Quando você chegar”, Novos Baianos, adaptado) 

a) Futuro do presente do indicativo.  

b) Futuro do subjuntivo.  

c) Presente do subjuntivo.  

d) Futuro do pretérito do indicativo.  
 

 


