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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA 
 

CARGO: ENFERMEIRO 
EDITAL Nº 001/2017 

DATA: 05/03/2017 - PERÍODO: TARDE 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Texto: TEREMOS MAIS OU MENOS 
MÉDICOS? 

 
Não há dúvida de que o diagnóstico do 

governo está correto. O Brasil precisa urgentemente 
de “Mais Médicos”, como diz o programa lançado 
pelo Ministério da Saúde. Com 1,8 profissionais 
para cada mil habitantes, o País se situa bem abaixo 
da média mundial. Só para citar um exemplo 
polêmico, Cuba, que poderia exportar profissionais 
para cá, não fosse o preconceito ideológico, tem uma 
média de 6,4 e uma colocação no Índice de 
Desenvolvimento  Humano, da ONU, relacionado à 
saúde bem superior à brasileira. Além disso, o Brasil 
precisa de “Mais Médicos” sobretudo em regiões 
remotas. Enquanto a média de profissionais no 
Sudeste e no Distrito Federal é superior a 2, ela fica 
abaixo de 1 no Norte, Nordeste e no Centro Oeste. 

 Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o IPEA, também apontou a 
medicina como a carreira mais promissora no Brasil. 
É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, com 
uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a maior 
facilidade de encontrar um emprego – o que, hoje, 
acontece com 97% dos médicos formados. 

A situação típica de um mercado de trabalho 
aquecido, em que os jovens que se formam podem 
escolher onde trabalhar. Muitas vezes, entre a selva 
amazônica ou periferias das grandes metrópoles, e 
hospitais privados localizados nos bairros nobres dos 
centros urbanos, escolhem a segunda opção, ainda 
que tenham tido a formação subsidiada pelo Estado 
nas universidades públicas.  

(...) 
Fonte: Adaptado de Leonardo Attuch, Revista ISTO É, 17/07/2013. 

 
01 - A ideia principal do texto é? 
a) exportar médicos. 
b) mostrar a falta de médicos que assola o Brasil. 
c) falar somente das regiões afetadas pela falta de 
médicos. 
d) mostrar que a situação será resolvida. 
 
02 - “Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil. É aquela capaz de gerar os maiores 
ganhos, com uma renda média de R$ 8,4 mil por 
mês, e a maior facilidade de encontrar um 
emprego – o que, hoje, acontece com 97% do 
médicos formados”.  
Analise as assertivas de I a III sobre a palavra 
sublinhada que está no fragmento textual da 
questão e assinale a alternativa correta: 

I - trata-se morfologicamente de um pronome 
demonstrativo. 
II - no texto, apresenta a função de conectivo 
coesivo. 
III - faz referência a outra palavra na oração 
anterior. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Nenhuma das afirmativas está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - “Um estudo Recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil”. Assinale a alternativa na qual os termos  
sublinhados na oração acima, classificam-se 
morfologicamente na mesma ordem em que estão 
posicionados na oração: 
a) verbo, artigo, numeral, adjetivo. 
b) artigo, substantivo, verbo, adjetivo. 
c) verbo, artigo, substantivo, adjetivo. 
d) verbo, artigo, adjetivo, substantivo. 
 
04 - “A situação típica de um mercado de 
trabalho aquecido, em que os jovens que se 
formam podem escolher onde trabalhar”. Na 
frase anterior, entre aspas, o substantivo 
sublinhado pode ter um sentido diferente, 
dependendo da sua aplicação, como no exemplo a 
seguir, “Comprei frutas no mercado da esquina”. 
Isso ocorre por se tratar de:   
a) antônimo.  
b) sinônimo.  
c) parônimo. 
d) homônimo.  
 
05 - Além disso, o Brasil precisa de “Mais 
Médicos” sobretudo em regiões remotas. Assinale 
a alternativa em que a palavra poderia substituir 
o termo sublinhado na frase acima, sem alteração 
do sentido: 
a) longínquas. 
b) nos arredores. 
c) aproximadas. 
d) abrigadas.  
 
06 - “É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, 
com uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a 
maior facilidade de encontrar um emprego – o 
que, hoje, acontece com 97% do médicos 
formados”. 
Os termos grifados no período acima se 
apresentam após um travessão, isso ocorre 
porque sintaticamente formou-se um:  
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a) adjetivo. 
b) aposto. 
c) substantivo próprio. 
d) advérbio. 
 
07 - Utilizando as informações do diagrama 
abaixo é correto afirmar sobre os conjuntos A e B 
que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) A ∩ B têm 5 elementos. 
b) A U B têm 9 elementos. 
c) A ⊃ B. 
d) A ∩ B têm 4 elementos. 
 
08 - Um reservatório de gás, em forma de um 
cilindro reto, possui 24 cm de altura e 4 cm de 
raio na base. Outro reservatório, com a mesma 
altura e cujo o raio da base é o dobro do 
primeiro, possui volume igual a: 
a) 1205,76 cm3 
b) 4823,04 cm3 
c) 2411,52 cm3 
c) 602,88 cm3 
 
09 - Se em uma promoção do tipo “leve 5 e pague 
4” posso comprar 10 latas de achocolatado por 
R$ 52,00; quanto pagaria, fora da promoção, por 
3 latas do mesmo achocolatado? 
a) R$ 13,00. 
b) R$ 15,60. 
c) R$ 19,50. 
d) R$ 26,00. 
 
10 - Para medidas grandes podemos usar o 
quilômetro, que vale 1000 metros; para medidas 
menores podemos utilizar o centímetro que vale 
___ do metro. 
O valor que completa corretamente a lacuna na 
frase acima é: 
a) 1/100. 
b) 1/10. 
c) 1/1000. 
d) 100. 

11 - Da relação abaixo, foi o único Ministro 
nomeado por Michel Temer a deixar sua pasta 
alegando motivos pessoais e não por 
envolvimento em escândalos: 
a) Fabiano Silveira. 
b) José Serra. 
c) Marcelo Calero. 
d) Romero Jucá. 
 
12 - Município paranaense que mais regenerou 
matas naturais nos últimos 30 anos: 
a) Foz do Iguaçu. 
b) Itaipulândia. 
c) Londrina. 
d) Santa Helena. 
 
13 - O Juiz Sérgio Moro determinou a prisão dos 
lobistas Jorge Luz e Bruno Luz, para o 
cumprimento da ordem judicial a Polícia Federal 
deflagrou antes do carnaval passado uma 
operação para a prisão dos investigados. Esta 
operação foi batizada com um trocadilho em 
relação aos nomes dos lobistas, mais 
precisamente foi denominada como: 
a) Black-out. 
b) Cosa Nostra. 
c) Eficiência. 
d) Mascate. 
 
14 - Município do qual Jussara foi desmembrado 
em 1.955: 
a) Araruna. 
b) Cianorte. 
c) Engenheiro Beltrão. 
d) Terra Boa. 
 
15 - Vacina é uma substância produzida com 
bactérias ou vírus (ou partes deles) mortos ou 
enfraquecidos. Ao ser introduzida no corpo do 
ser humano, a vacina provoca uma reação 
(imunização) do sistema imunológico, 
promovendo a produção de anticorpos 
(leucócitos) contra aquela substância.  Em 
relação ao congelamento das vacinas e sua 
viabilidade, são vacinas que podem congelar e 
não se deterioram: 
a) Contra poliomielite do tipo Sabin, sarampo. 
b) Caxumba, rubéola, vacina tríplice e dupla viral, 
varicela e febre amarela. 
c) Gripe, vacina contra raiva, tétano (TT). 
d) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
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16 - As vacinas, por sua própria composição, são 
produtos susceptíveis aos agentes físicos tais 
como a luz e o calor. O calor é bastante 
prejudicial por acelerar a inativação dos 
componentes das mesmas. É necessário, portanto, 
mantê-las constantemente refrigeradas e, por 
isso, há a necessidade de uma supervisão 
constante e eficiente dos equipamentos usados na 
refrigeração assim como na rede elétrica. Os 
seguintes cuidados se fazem necessários: 
a) Providenciar um outro refrigerador em bom 
funcionamento e regular esse refrigerador entre +4 e 
+8°C por um período de três horas antes de 
transferir os imunobiológicos. Esse controle é feito 
através do termômetro de máxima e de mínima. 
Caso não se tenha disponível outra geladeira deverá 
ser providenciada uma caixa térmica (isopor) mas é 
indispensável o termômetro de máxima e de mínima 
além de bolsas de gelo. 
b) Desligar a tomada da geladeira e abrir a porta até 
que todo gelo aderido se desprenda por si só. Usar 
faca ou outro objeto ponteagudo para a remoção 
mais rápida do gelo, pois tal método não danifica os 
tubos de refrigeração. 
c) Limpar o refrigerador com um pano umedecido 
em solução de água com sabão neutro e enxugar 
com pano limpo e seco. Jogar água no refrigerador. 
d) Após a limpeza, não ligar o refrigerador e manter 
a porta fechada por mais ou menos 3 horas 
verificando a temperatura neste período. Quando 
essa estiver entre +4 e +8°C deve-se recolocar as 
vacinas, os diluentes, as garrafas e os recipientes 
para gelo. 
 
17 - A Enfermagem compreende um componente 
próprio de conhecimentos científicos e técnicos, 
construído e reproduzido por um conjunto de 
práticas sociais, éticas e políticas que se processa 
pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se na 
prestação de serviços à pessoa, família e 
coletividade, no seu contexto e circunstâncias de 
vida. Faz parte das responsabilidades e deveres 
da enfermagem: 
a) Promover e ser conivente com a injúria calúnia e 
difamação de membro da Equipe de Enfermagem 
Equipe de Saúde e de trabalhadores de outras áreas, 
de organizações da categoria ou instituições. 
b) Exercer a profissão com justiça, compromisso, 
equidade, resolutividade, dignidade, competência, 
responsabilidade, honestidade e lealdade. 
c) Praticar e/ou ser conivente com crime, 
contravenção penal ou qualquer outro ato, que 
infrinja postulados éticos e legais. 
d) Todas estão as alternativas estão incorretas. 

18 - O Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem leva em consideração a necessidade 
e o direito de assistência em Enfermagem da 
população, os interesses do profissional e de sua 
organização. Em relação ao Código de Ética que 
INCORRETO afirmar: 
a) É direito exercer a Enfermagem com liberdade, 
autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e 
princípios legais, éticos e dos direitos humanos. 
b) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, 
científicos e culturais que dão sustentação a sua 
prática profissional. 
c) É de responsabilidade e dever da enfermagem não 
encaminhar a pessoa, família e coletividade aos 
serviços de defesa do cidadão, nos termos da lei. 
d) Obter desagravo público por ofensa que atinja a 
profissão, por meio do Conselho Regional de 
Enfermagem. 
 
19 - São atuações do Enfermeiro nos Programas 
da Saúde da Mulher, EXCETO: 
a) Realizar testes de acuidade visual. 
b) Assistência ao Pré-Natal Normal Parto e 
Puerpério e Gestação de Alto-Risco. 
c) Prevenção de DST (Doenças Sexualmente 
Transmissíveis) e AIDS Adolescência e Mulher. 
d) Atendimento às vitimas de violência sexual e 
serviços de atendimento ao aborto legal. 
 
20 - São sintomas mais expressivos da síndrome 
de Burnout, EXCETO: 
a) Crescimento da fadiga constante. 
b) Aumento do tônus muscular. 
c) Distúrbios de sono, dores de cabeça e enxaquecas. 
d) Dores musculares. 
 
21 - As doenças infecciosas podem ser provocadas 
por: 
a) Bactérias e Vírus. 
b) Vírus e Fungos. 
c) Fungos e Parasitas. 
d) Todas alternativas estão corretas. 
 
22 - Cada doença infecciosa possui os seus 
próprios sinais e sintomas específicos. Os sinais e 
sintomas gerais comuns a diversas doenças 
infecciosas incluem: 
a) Dermatite cutânea, cistite e uretrite. 
b) Náuseas, vômitos, cistite e febre. 
c) Febre, perda de apetite, fadiga e dores musculares. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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23 - Os tipos, causas e sintomas das infecções 
urinárias variam de acordo com o local onde há 
infecção. São tipos de infecção urinária: 
a) Cistite (infecção na bexiga), Uretrite (infecção na 
uretra). 
b) Pielonefrite (infecção nos rins), Infecção nos 
ureteres. 
c) Salmonella ou E. Coli. são os mais freqüentes. 
d) As alternativas”a” e “b” estão corretas. 
 
24 - A infecção intestinal pode ser causada por 
uma série de agentes diferentes como bactérias, 
fungos, parasitas e vírus. Em crianças é mais 
comum que a infecção intestinal seja causada 
devido à presença de algum vírus. Um dos mais 
importantes vírus é: 
a) Rotavírus. 
b) Arthropoda. 
c) Nematoda. 
d) Platyhelminthes. 
 
25 - O atendimento ao recém-nascido, inicia-se na 
sala de parto. À Enfermagem cabe, EXCETO: 
a) Identificar o recém-nascido com pulseira própria 
ou feita com esparadrapo e colocada no antebraço e 
tornozelo. 
b) Em partos múltiplos a ordem de nascimento 
deverá ser especificada nas pulseiras através de 
números iniciando de trás para frente (4, 3, 2, 1 etc.) 
após o nome da mãe. 
c) Registrar, na ficha do recém-nascido, sua 
impressão plantar e digital do polegar direito da 
mãe. 
d) Preencher a ficha do recém-nascido com os dados 
referentes às condições de nascimento, hora e data 
do parto. 
 
26 - Qualquer dos métodos usados para obter a 
idade gestacional permite classificar os RN em:  
a) Prematuros: idade gestacional inferior a 37 
semanas. 
b) A termo: idade gestacional entre 37 e 41 semanas 
e 6 dias. 
c) Pós-termo: idade gestacional igual ou maior que 
42 semanas. 
d) Todas alternativas estão corretas. 
 
27 - A atenção em planejamento familiar 
contribui para a redução da morbimortalidade 
materna e infantil na medida em que, EXCETO: 
a) Diminui o número de gestações não desejadas e 
de abortamentos provocados. 
b) Diminui o número de cesáreas realizadas para 
fazer a ligadura tubária. 

c) Aumenta o número de ligaduras tubárias por falta 
de opção e de acesso a outros métodos 
anticoncepcionais. 
d) Aumenta o intervalo entre as gestações, 
contribuindo para diminuir a frequência de bebês de 
baixo peso e para que eles sejam adequadamente 
amamentados. 
 
28 - São passos para o Pré-Natal de Qualidade na 
Atenção Básica, EXCETO: 
a) A gestante não possui o direito de conhecer e 
visitar previamente o serviço de saúde no qual irá 
dar à luz (vinculação). 
b) Iniciar o pré-natal na Atenção Primária à Saúde 
até a 12ª semana de gestação (captação precoce). 
c) Garantir os recursos humanos, físicos, materiais e 
técnicos necessários à atenção pré-natal. 
d) Toda gestante deve ter assegurado a solicitação, 
realização e avaliação em termo oportuno do 
resultado dos exames preconizados no atendimento 
pré-natal. 
 
29 - É o número de casos novos dessa doença que 
se iniciou no mesmo local ou período: 
a) Prevalência. 
b) Incidência. 
c) Morbidade. 
d) Mortalidade. 
 
30 - Assinale a alternativa correspondente a 
Mortalidade: 
a) Representa a intensidade com que os óbitos por 
uma determinada doença ocorrem numa certa 
população. 
b) Mortalidade geral, mortalidade infantil, 
mortalidade materna e por doenças transmissíveis 
são os mais utilizados para avaliar o nível de saúde 
de uma população. 
c) O coeficiente de letalidade situa transição entre os 
indicadores de morbidade e mortalidade. 
d) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
 
 


