CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA QUADRO
PERMANENTE DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BODOQUENA-MS

INSTRUÇÕES

Matutino

01. Leia atentamente as instruções. Não manuseie este

caderno de provas até receber autorização.
02. Para fazer esta prova, você usará:
a) este caderno de questões;
b) um cartão-resposta;
c) caneta esferográfica de tinta azul ou preta, escrita
normal.
03. Ao receber autorização, verifique se no caderno constam
todas as 20 (vinte) questões e se há falhas ou
imperfeições gráficas que lhe causem dúvida. Se houver,
reclame imediatamente ao fiscal de sala.

Enfermeiro

04. Verifique, no cartão-resposta, se há marcações indevidas
no campo destinado às suas respostas. Se houver,
reclame imediatamente.
05. As questões objetivas contêm cinco (5) alternativas,
identificadas pelas letras A, B, C, D e E.
Transcreva para o cartão-resposta a alternativa correta.
Há somente uma alternativa correta para cada questão.
Exemplo: Se a alternativa correta de uma determinada
questão for B, o candidato deverá preencher totalmente
o retângulo correspondente, com caneta esferográfica
azul ou preta, conforme modelo abaixo:

06. Não faça rasuras no cartão-resposta.
07. Procure responder a todas as questões.
08. Durante a prova, não se admite que o candidato
comunique-se
com
outros
candidatos,
efetue
empréstimos, use meios ilícitos ou pratique atos contra
as normas ou a disciplina. A fraude, a indisciplina e o
desrespeito aos Fiscais encarregados dos trabalhos são
faltas que eliminam o candidato.
09. É expressamente proibido que o candidato utilize
quaisquer
meios
de
comunicação
durante
sua
permanência no local de prova, os aparelhos celulares
deverão estar desligados, inclusive não sendo permitido
que o mesmo toque em nenhum momento durante a
realização da prova.

Verifique se esta prova
corresponde ao cargo para o
qual você se inscreveu.

Data: 22 de maio de 2016
Horário: 8 horas
Duração desta Prova: 4h

Realização:
Prefeitura Municipal de Bodoquena

Nome:___________________________________
________________________________________
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CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder aos itens de 01 a 03.
Texto I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Uma pesquisa publicada recentemente no periódico científico Lancet mostrou que, apesar de
todos os avanços da ciência, da medicina e da tecnologia, a qualidade de vida do ser humano
continua baixa. O novo estudo, que teve duração de 23 anos e foi feito em 188 países, mostrou
que enquanto a expectativa de vida aumentou seis anos desde 1990, a saúde e a qualidade de
vida estão em declínio.
Isso porque, de acordo com o estudo, a maioria das pessoas que vive nos países com as
maiores expectativas de vida está passando esses anos adicionais de vida doente ou
hospitalizada. De acordo com os autores, as principais causas que contribuem com o maior grau
de perda de saúde são doenças cardiovasculares, infecções respiratórias e problemas
psiquiátricos, como depressão. Segundo eles, todas poderiam ser prevenidas com a adoção de
um estilo de vida mais saudável.
De acordo com o ranking, Japão, Cingapura, Andorra e Islândia foram alguns dos países
classificados com as maiores expectativas de vida. Enquanto os piores ficaram com Reino do
Lesoto, Suazilândia, República Centro-Africana e Guiné-Bissau, todos no continente africano.
Entretanto, de acordo com informações do site de notícias americano Fox News, mesmo
entre os "top 10" do ranking, apenas dois países - Japão e Itália - tem cidades consideradas
"zonas azuis" (tradução livre do inglês "blue zones") por um projeto da National Geographic. As
zonas azuis são áreas onde a longevidade, a saúde e a qualidade de vida convergem.
Disponível em
<http://veja.abril.com.br/noticia/saude/como-habitosdiarios-podem-influenciar-a-longevidade>. Adaptado.
Acesso em 19/mar/2016.

01. Este item envolve interpretação do texto e também avalia conhecimentos sobre diferentes tópicos
do conteúdo programático previsto para esta prova. Assinale a opção que apresenta a informação
correta:
A) O texto se inicia com a constatação de um paradoxo: o avanço científico, médico e tecnológico são
incapazes de melhorar a qualidade de vida do ser humano.
B) Em “a maioria das pessoas que vive nos países com as maiores expectativas de vida” (l. 6-7) o
verbo em destaque poderia também ser flexionado no plural, sem prejuízo para a correção
gramatical.
C) O segundo período do primeiro parágrafo é constituído de apenas três orações, dentre elas uma
oração subordinada adjetiva que limita o valor semântico da oração anterior.
D) No segundo parágrafo, o autor defende a ideia de que as principais doenças da modernidade podem
ser remediadas por meio da adoção de um estilo de vida mais saudável.
E) Em “as principais causas que contribuem com o maior grau de perda de saúde” (l. 8-9), a
oração destacada complementa circunstancialmente a oração anterior, visto que se inicia por
conjunção integrante.
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02. O acento gráfico empregado nas palavras “psiquiátricos” (l. 10), “saudável” (l. 11) e “saúde” (l. 18)
justifica-se, respectivamente, pelos mesmos motivos que os vocábulos da alternativa:
A) ânsia – herói – faísca
B) íamos – tórax – rápido
C) friíssimo – bíceps – saída
D) chapéu – elétron – balaústre
E) biquíni – automóvel – baú

03. Quanto ao emprego das classes de palavras e suas variantes, está correta a alternativa:
A) “apesar de” (l. 1) = locução prepositiva.
B) “maior” (l. 8) = substantivo.
C) “declínio” (l. 5) = adjetivo.
D) “estudo” (l. 6) = verbo.
E) “onde” (l. 18) = advérbio de lugar.

04. Quanto aos aspectos diversos de concordância e regência (inclusive crase), assinale a alternativa
INCORRETA.
A) O Brasil é um dos países que buscam soluções para uma vida mais saudável.
B) Mais de um cientista foram favoráveis às pesquisas com células tronco.
C) Grande parte dos medicamentos prescritos atualmente pela comunidade médica funciona com
restrições.
D) Avisaram-no de que tudo são apenas suposições ainda sem base científica.
E) Eles trabalham da segunda-feira à sexta-feira a fim de obter resultados que serão promissores.

05. Quanto à pontuação, assinale a alternativa correta:
A) Segundo, os pesquisadores, a tentativa era de compreender a origem celular do câncer — e não só
do câncer de mama —, e os fatores que podem contribuir para seu desenvolvimento.
B) Segundo os pesquisadores a tentativa, era de compreender a origem celular do câncer — e não só
do câncer de mama — e os fatores que podem contribuir, para seu desenvolvimento.
C) Nos últimos anos, muitos cientistas tentaram criar células humanas dessa forma, mas, nenhum
havia conseguido. Em 2005, o sul-coreano Woo Suk Hwang, da Universidade Nacional de Seul,
chegou a anunciar, o feito, e foi manchete de jornais de todo o mundo.
D) Nos últimos anos, muitos cientistas tentaram criar células humanas dessa forma, mas nenhum havia
conseguido. Em 2005, o sul-coreano Woo Suk Hwang, da Universidade Nacional de Seul, chegou a
anunciar o feito e foi manchete de jornais de todo o mundo.
E) Há especialistas, que defendem o avanço das pesquisas com células-tronco de pluripotência
induzida, que são reprogramadas artificialmente para ficarem semelhantes, às embrionárias,
apresentando as mesmas características de autorrenovação.
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RACIOCÍNIO LÓGICO
06. Beatriz escreveu a sequência (1,1,2,3,5,8,13,...) seguindo certo padrão e propôs um desafio ao
seu grupo de amigos para encontrar o próximo termo. Rafael respondeu corretamente. Dessa forma,
pode-se afirmar que o termo indicado por Rafael foi:
A) 14
B) 15
C) 16
D) 19
E) 21
2
07. A soma dos n primeiros termos de uma certa sequência é dada por Sn = 3n − 7n . Dessa forma,

pode-se afirmar que o 10º termo dessa sequência é:
A) 50
B) 40
C) 30
D) 20
E) 10

08. Foi realizada uma pesquisa de preferência sobre dois produtos A e B. Os resultados encontrados
foram os seguintes:
• 50 pessoas consomem A.
• 40 pessoas não consomem A.
• 20 pessoas consomem os dois produtos, A e B.
• 5 pessoas não consomem nem A nem B.
Dessa forma, pode-se afirmar que a quantidade de pessoas consultadas foi:
A) 115
B) 110
C) 90
D) 75
E) 50

09. Isabela tem cinco bolas pretas e três bolas brancas em um caixa. Ela deseja acrescentar certa
quantidade de bolas brancas à caixa de modo que ao retirar, de forma aleatória, uma bola da caixa a
probabilidade de ser branca seja de 75%. Desse modo, pode-se afirmar que a quantidade de bolas
brancas que deve ser acrescentada é:
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14
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10. O setor cardíaco do hospital “Vida” possui 7 médicos e 12 enfemeiros. Deseja-se formar uma equipe
com 5 membros para um procedimento específico, com 2 médicos e 3 enfermeiros. Dessa forma, a
quantidade de equipes distintas que pode ser formada é:
A) 6
B) 84
C) 504
D) 4.620
E) 55.440

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Enfermagem é a arte de cuidar e também uma ciência cuja essência e especificidade é o cuidado
ao ser humano, individualmente, na família ou na comunidade, de modo integral e holístico. Em relação
a Resolução COFEN – 358/2009, que Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem
(SAE) e a Implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que
ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, analise as afirmativas abaixo e em seguida assinale a
opção CORRETA:
I. O Processo de Enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta de
dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou
intervenções de enfermagem. Deve fornecer a base para a avaliação dos resultados de
enfermagem alcançados.
II. Ao enfermeiro, incumbe a liderança na execução e avaliação do Processo de Enfermagem, de
modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados, cabendo-lhe, privativamente, o
diagnóstico de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana, bem
como a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas, face a essas
respostas.
III. Compete ao Conselho federal de Enfermagem e aos Conselhos Regionais de Enfermagem, no ato
que lhes couber, promover as condições, entre as quais, firmar convênios ou estabelecer
parcerias, para o cumprimento dessa Resolução.
IV. O Diagnóstico de Enfermagem é o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados
na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de
enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade
humana em um dado momento do processo saúde e doença. Constituem a base para a seleção
das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados.
A)
B)
C)
D)
E)

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

12. Deontologia de Enfermagem constitui um vasto e poderoso instrumento de fundamentação para o
agir profissional enfermeiro e defende que o profissional de enfermagem:
A) Participe como integrante da sociedade, das ações que visem satisfazer às necessidades de saúde
da população.
B) Respeite a vida, a dignidade e os direitos da pessoa humana, em todo o seu ciclo vital, sem
discriminação de qualquer natureza.
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C) Exerça suas atividades com justiça, competência, responsabilidade e honestidade.
D) Exerça a profissão com autonomia, respeitando os preceitos legais da enfermagem.
E) Todas estão corretas.
13. Marta, gestante, IG: 40 semanas, deu entrada em um hospital público, apresentando contrações
rítmicas e dolorosas. Ao ser examinada pela enfermeira obstétrica de plantão, constatou-se que Marta
estava em franco trabalho de parto. Marta havia realizado seu Pré-Natal corretamente na UBS próxima
de sua residência, e sua gestação não apresentou alterações. A enfermeira tomou a decisão de realizar
o parto normal, visto que o médico obstetra de plantão ainda não havia chegado ao hospital. O parto
ocorreu sem complicações, no entanto, foi necessária a realização da episiotomia e a episiorrafia, com
aplicação de anestesia local. Diante de tal situação e com base na lei do exercício profissional de
enfermagem, conduta da enfermeira foi:
A) Legal, porque ela possui a titulação necessária e o respaldo para a lei do exercício profissional.
B) Ilegal, porque ela realizou uma atividade que não lhe compete dentro da lei do exercício profissional.
C) Ilegal, porque os procedimentos de episiotomia, episiorrafia e a aplicação de anestesia local não
são de atribuições do enfermeiro.
D) Legal, porque ela pode substituir o obstetra em qualquer situação de atendimento à parturiente, na
execução do parto.
E) Legal, porque se tratava de uma instituição pública e ela pode assumir tal atribuição.
14. S.P.L., sexo masculino, 64 anos de idade, portador de Diabetes mellitus, sem comparecer às
consultas médicas e de enfermagem há 9 meses, chega a UBS em busca de atendimento, pois
apresenta sede intensa, micção urinária várias vezes ao dia, fadiga, mal-estar, falta de apetite, náuseas
e dor abdominal. Ao examiná-lo o enfermeiro constata glicemia de 380 mg/dL, pele desidratada e hálito
cetônico, diminuição dos pelos da perna, diminuição do pulso tibial posterior, extremidade dos pés com
aparência pálida e fria. De acordo com estes sintomas o paciente pode estar com:
A) Síndrome hiperglicêmica hiperosmolar não cetótica e indícios de doença vascular periférica.
B) Cetoacidose diabética e neuropatia autonômica.
C) Cetoacidose diabética e indícios de doença vascular periférica.
D) Hiperglicemia e doença vascular cerebral.
E) Hiperglicemia e neuropatia autonômica.
15. O Pós-operatório é o período durante o qual se observa e se assiste à recuperação de pacientes
em pós-anestésico e “pós-stress” cirúrgico. Os objetivos da equipe multidisciplinar durante este período
são: a manutenção do equilíbrio dos sistemas orgânicos, alívio da dor e do desconforto, prevenção de
complicações pós-operatórias, plano adequado de alta e orientações. Cabe à enfermagem intervenções
destinadas a prevenir ou tratar complicações. Em relação às complicações na fase pós-operatória, todas
as opções estão corretas, EXCETO:
A) Náusea e vômito são comuns no pós-operatório imediato e podem trazer complicações, como a
aspiração pulmonar e desequilíbrio hidroeletrolítico.
B) O pós-operatório imediato é o período em que ocorre o maior índice de complicações
hemodinâmicas.
C) Entre as complicações respiratórias que ocorrem na fase pós-operatória, a atelectasia é a mais
comum.
D) As complicações infecciosas na ferida operatória são detectadas, em sua maioria, no pós-operatório
imediato.
E) O pós-operatório classifica-se em imediato, mediato e tardio.
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16. Transtornos mentais, comuns em emergência psiquiátrica, são alterações do funcionamento da
mente que prejudicam o desempenho da pessoa na vida familiar, na vida social, na vida pessoal, no
trabalho, nos estudos, na compreensão de si e dos outros, na possibilidade de autocrítica, na tolerância
aos problemas e na possibilidade de ter prazer na vida em geral. O profissional de enfermagem tem
como atividade avaliar as funções psíquicas de um paciente portador de transtorno mental, seja na
rede ambulatorial ou hospitalar. Os objetivos de um atendimento de emergência psiquiátrica são:
A) Agir com austeridade e conter mecanicamente o paciente.
B) Isolar os pacientes que se encontra em situação de emergência psiquiátrica em selas.
C) Estabilizar o quadro, estabelecer uma hipótese diagnóstica, excluir causa orgânica e realizar o
encaminhamento necessário.
D) Auxiliar os pacientes a melhorar as relações com outras pessoas, sendo que a abordagem verbal
deve ser a única modalidade de intervenção adotada em situações de emergências psiquiátricas.
E) Tomar atitudes agressivas com abordagem impaciente e irritadiça.
17. Gestão é o ato de garantir a eficiência de todos os recursos oferecidos por uma determinada
organização, através de um conjunto de tarefas previamente determinadas. O gestor ou gerente utiliza
habilidades, métodos, políticas, técnicas e práticas para alcançar da melhor maneira possível resultados
positivos, tanto para a empresa, quanto para os usuários e seus colaboradores. Nas unidades de
assistência de enfermagem, o enfermeiro necessita apresentar algumas qualidades. Sobre esse
assunto, relacione a primeira coluna com a segunda:
(

) Todo acervo de informações, conceitos, ideias,
experiências, aprendizagens que o administrador possui a
respeito de sua especialidade.

(

) É a capacidade de atuar em uma realidade determinada
e envolve a capacidade de integrar conhecimentos,
habilidades e atitudes como instrumentos.

(

) Fazer as coisas funcionarem sem esforço e com a certeza
de conseguir repetir o feito sempre.

(

) Comportamento do administrador frente às situações com
que se defronta no seu trabalho. Estilo pessoal de fazer
as coisas acontecerem, maneira de liderar, de motivar, de
comunicar e de levar as coisas para a frente.

1 – Competência

2 – Conhecimento
3 – Habilidades

4 – Atitudes

A sequencia correta, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

4,
2,
3,
4,
2,

2,
1,
2,
3,
1,

3, 1
3, 4
1, 4
1, 2
4, 3

18. O Programa Nacional de Imunização (PNI) vem construindo sua consolidação com esforços,
pretendendo alcançar a imunização de 100% da população-alvo, por meio da aplicação de
imunobiológicos bem conservados, proporcionando a erradicação, eliminação e/ou controle das
doenças imunopreveníveis. A Rede de Frio é o processo de armazenamento, conservação, manuseio,
distribuição e transporte dos imunobiológicos utilizados no Programa Nacional de Imunização, sendo
necessária uma equipe técnica qualificada para oferecer condições adequadas de refrigeração das
vacinas, desde a saída do laboratório até a administração da vacina. Sobre as condições mencionadas,
analise as afirmativas e assinale a INCORRETA:
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A) A sala de vacinação é a estrutura que compõe a Rede de Frio e tem como função receber,
armazenar e distribuir os imunológicos aos municípios.
B) Refrigeradores ou geladeiras são equipamentos de uso doméstico que na Rede de Frio são
destinados à estocagem de imunobiológicos em temperaturas positivas que podem variar entre
+2ºC e + 8 ºC.
C) As salas de vacinação dos centros de referência de imunobiológicos especiais devem configurar
pontos de apoio para o acesso da população, em especial, dos portadores de imunodeficiência
congênita ou adquirida.
D) A Rede de Frio é composta basicamente dos seguintes elementos: Equipe Técnica,
Equipamentos, Instâncias de Armazenamento, Transporte entre as instâncias, Controle de
Temperatura e Financiamento.
E) Para que sejam mantidas as condições ideais de conservação dos imunobiológicos, deve-se
fazer a limpeza da geladeira periodicamente, a cada 15 dias, ou quando a camada de gelo
atingir 0,5 centímetro.
19. O Edema Agudo de pulmão constitui urgência clínica e motivo frequente de internação hospitalar.
O paciente apresenta-se extremamente dispneico, cianótico e agitado, evoluindo com rápida
deterioração para torpor, depressão respiratória e, eventualmente, apneia com parada cardíaca. Dentre
as medicações utilizadas no tratamento agudo de pulmão, estão os digitálicos. Deve ser ressaltado que
a droga não é considerada de primeira escolha no tratamento do EAP, havendo casos em que ela é
contraindicada, no entanto, sua finalidade é:
A) Conter o broncoespasmo.
B) Favorecer a vasodilatação.
C) Aumentar a força contrátil do coração.
D) Reduzir a resistência periférica.
E) Diminuir a frequência respiratória.
20. Entende-se por Biossegurança Procedimentos, ações, técnicas, metodologias, equipamentos e
dispositivos capazes de eliminar ou minimizar riscos inerentes as atividades profissionais. De acordo
com os aspectos relacionados à Biossegurança no serviço de saúde, assinale (V) para as afirmativas
VERDADEIRAS e (F) para as FALSA e, em seguida assinale a alternativa com a sequência correta:
(

(

(

(

A)
B)
C)
D)
E)

) Os instrumentos perfurocortantes (agulhas, lâminas, etc) devem ser descartados em caixas
apropriadas, rígidas e impermeáveis que devem ser colocadas próximo à área em que os
materiais são usados.
) As máscaras cirúrgicas devem ter um filtro bacteriano de até 5 µ de diâmetro. São de uso único,
mas durante procedimentos de longa duração. Sua troca deverá ocorrer quando úmidas ou
submetidas a respingos visíveis.
) Para norma de biossegurança, é recomendado que todos os profissionais sejam vacinados contra
tétano, hepatite B, hepatite C e sarampo, visto que esta é a medida de prevenção mais eficaz
para a transmissão destas doenças.
) É necessário classificar os materiais de acordo com sua utilização direta ou indireta no paciente,
o que resultará em 3 grupos de artigos (não críticos, semicríticos e críticos) que determinará a
forma de processamento a que será submetido: limpeza, desinfecção ou esterilização.
F–V–F–V
V–V–F–F
V–F–F–V
V–V–F–V
V–V–V–F
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