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CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES 

 

1. Segundo o artigo 11 do Estatuto do Servidor Público Municipal de Bom Jardim da Serra, quanto à nomeação para 

cargo de carreira, assinale a alternativa incorreta: 

a. Depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 

b. Não prescinde de concurso público a nomeação para cargos de provimento em comissão. 

c. A nomeação de servidor público para o cargo de provimento em comissão determina, no ato da 

posse, o afastamento do cargo efetivo de que for titular. 

d. Os demais requisitos para o ingresso do servidor público na carreira, mediante promoção, serão 

definidos em lei específica. 

 

2. O IDMS, Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável, é uma ferramenta para a aplicação do conceito de 

desenvolvimento municipal sustentável construído a partir de uma série de indicadores considerados 

fundamentais para diagnosticar o grau de desenvolvimento de um território. Esse índice, ao avaliar o 

desenvolvimento, configura-se como uma ferramenta de apoio à gestão capaz de evidenciar as prioridades 

municipais e regionais e situar as municipalidades em relação a um cenário futuro desejável. A sustentabilidade é 

entendida como o desenvolvimento equilibrado das dimensões Social, Cultural, Ambiental, Econômica e Político-

institucional. 

Segundo relatório do SIDEMS, Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável, o IDMS de 

2014 do município de Bom Jardim da Serra é de: 

a. 0,201 

b. 0,308 

c. 0,577 

d. 0,985 

 

3. Você sabe o que é um blog? O texto a seguir é o fragmento de uma reportagem publicada na revista Veja 

Especial Jovens/agosto 2003.  

 

“Os melhores diários do século passado tinham um pequeno cadeado. A moça escrevia seus 

sentimentos mais íntimos no caderno e passava a chave para que ninguém ficasse sabendo o que lhe 

ia pela alma. O blog também é um diário, só que com a intimidade virada de cabeça para baixo: é 

colocado na internet para ser bisbilhotado por todo mundo. Escrever um diário online exige 

desprendimento da própria intimidade e pouquíssimo conhecimento de internet. É só seguir o passo a 

passo que aparece nos sites que oferecem este serviço. 

BLOG é uma abreviação de weblog, ou em português, “arquivo na rede”.  As possibilidades 

são infinitas. Pode-se juntar texto próprio com imagens, sons, desenhos tirados da rede e mesmo dos 

sites que os abrigam. A diferença em relação às antigas páginas pessoais na rede é que no blog tudo 

é escancarado, e o visitante pode deixar comentários ou as próprias fotos. E tudo isso 

gratuitamente...” 

 

Após ler o texto assinale a alternativa correta, se a afirmação é verdadeira(V) ou falsa (F): 

 

(__) A palavra blog é originada da língua inglesa e significa diário online. 

(__) Levando em conta onde o texto foi publicado, é possível afirmar que o tema abordado está adequado ao 

público alvo da revista. 

(__) O texto é formado por três parágrafos. 

(__) O segundo parágrafo contém informações de como um blog  pode ser montado e o que o diferencia dos 

antigos diários. 

(__) O blogueiro pode escrever sobre uma infinidade de assuntos em seu blog. 
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Assinale a alternativa que apresenta o preenchimento adequado: 

a. V – F – V – F – V  

b. V – V – F – V – V 

c. V – V – V – F – V 

d. V – V – V – V – V 

 

4. A palavra íntimo (linha 2 do texto)  é um parônimo da palavra intimo. Parônimos são palavras que apresentam 

pronuncia e grafia semelhantes, mas têm sentidos diferentes. 

Com base nesta informação, escolha as palavras que completam as orações abaixo, na sequência: 

I. O júri __________ os réus.  

II. O __________ de prisão já foi __________. 

III. Nos horários de pico, o __________ é intenso. 

IV. Haverá __________ demográfico em breve. 

 

Assinale a alternativa que apresenta o preenchimento adequado: 

a. Absorveu – mandado – imitido – tráfico – censo 

b. Absolveu – mandato – emitido – tráfego – senso 

c. Absolveu – mandado – emitido – tráfego – censo 

d. Absorveu – mandato – imitido – tráfico – senso 

 

5. O irmão de Vanessa tem um irmão a mais que irmãs. Quantos irmãos a mais que irmãs tem Vanessa? 

a. 4 

b. 1 

c. 2 

d. 3 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

 

6. O valor preditivo de um teste diagnóstico é: 

a. Característica apenas do próprio teste. 

b. Determinado apenas pela especificidade do teste. 

c. Determinado apenas pela especificidade e sensibilidade do teste. 

d. Determinado pela sensibilidade e especificidade do teste e pela prevalência da doença na população 

testada. 

 

7. Em relação à rede de atenção à saúde, marque a alternativa correta: 

a. A integração de gestores e prestadores de serviços promove a gestão de caso e incentiva a utilização 

de tecnologia de informação. 

b. A integração entre a atenção primária e a especializada à saúde facilita a identificação de pessoas 

com alto risco de hospitalização, porém aumenta o uso de serviços especializados. 

c. Os programas que integram a atenção primária à saúde com os outros níveis e que tem uma 

população adscrita são menos efetivos apesar de seus usuários apresentarem maior grau de 

satisfação. 

d. A qualidade clínica, os resultados sanitários e a satisfação dos usuários melhoram, e os custos dos 

sistemas de atenção à saúde aumentam. 
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8. Em relação às causas externas de morte no Brasil, é incorreto afirmar: 

a. A maioria das vítimas de violência urbana são homens, jovens, da raça negra e apresentam baixa 

escolaridade e baixo nível socioeconômico. 

b. Representam a segunda causa de morte mais frequente. 

c. Compreendem as lesões decorrentes de acidentes e violência. 

d. Observa-se aumento na mortalidade entre os motociclistas. 

 

9. A cloração da rede de água e os programas de reabilitação física para pacientes com doença neurológica crônica, 

correspondem: 

a. Ambos à prevenção secundária. 

b. À prevenção primária e terciária, respectivamente. 

c. À prevenção primária e secundária, respectivamente. 

d. À prevenção secundária e primária, respectivamente. 

 

10. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), para detecção de cânceres de maior prevalência, é 

recomendado diagnóstico precoce e rastreamento de neoplasia de: 

a. Cavidade oral 

b. Próstata 

c. Cólon 

d. Estômago 

 

11. Ao conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos 

fatores determinantes e condicionantes de saúde, individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar 

as medidas de prevenção das doenças ou agravos denomina-se: 

a. Vigilância da saúde 

b. Saúde coletiva 

c. Promoção de saúde  

d. Vigilância epidemiológica 

 

12. Sobre o cuidado domiciliar, assinale a alternativa incorreta: 

a. O cuidado domiciliar pode ser realizado com outros membros da equipe (enfermeiro, agente 

comunitário de saúde, etc.), com o objetivo de favorecer a interdisciplinaridade da atenção. 

b. O médico é imprescindível para o cuidado domiciliar. 

c. Um dos motivos para a visita domiciliar pode ser a realização da abordagem da família através  

dogenograma. 

d. O internamento e a visita são partes do cuidado domiciliar. 

 

13. As ações programáticas são instrumentos de planejamento e através dela os serviços de saúde buscam dar 

atendimento de uma forma sistematizada a situações comuns. Em relação à natureza dessas ações, assinale a 

alternativa incorreta: 

a. Situações de maior risco ou vulnerabilidade 

b. Reabilitação 

c. Promoção da saúde 

d. Alta complexidade 

 

14. “Reside na disponibilidade de informações a respeito dos problemas e das ações realizadas nos diferentes pontos 

de atenção, bem como no reconhecimento da pertinência da informação para o atendimento em pauta”. 

Assinale a alternativa que contempla o atributo dos serviços de atenção primária descrito acima corretamente: 

a. Coordenação do cuidado 

b. Atendimento em rede 
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c. Integralidade 

d. Longitudinalidade 

 

15. Um professor com história de vivência profissional em um contexto de relações organizacionais e sociais 

complexas, que sempre se mostrou comprometido e responsável em seu trabalho, apresenta atitudes e condutas 

negativas com relação aos alunos, aos colegas, à organização e à profissão. Esse tipo de transtorno mental e do 

comportamento é sugestivo de: 

a. Depressão 

b. Transtorno cognitivo leve 

c. Síndrome do esgotamento profissional (burnout) 

d. Transtorno do pânico 

 

16. Mulher, 25 anos, é atendida no Hopsital Municipal de Bom Jardim da Serra, com história de palpitação, 

taquicardia, de início súbito, após situação de estresse com o namorado, associado a quadro de mal-

estar, sem sinais de baixo débito. PA: 110X80mmHg, FC: 185 bpm e eletrocardiograma com QRS 

estreito. Qual a primeira conduta a ser tomada? 

a. Amiodarona 300mg EV 

b. Propafenona 600mg VO 

c. Cedilanide meia ampola EV 

d. Manobra vagal 

 

17. Paciente vítima de acidente automobilístico dá entrada ao Pronto-Socorro e após a monitorização 

cardíaca, foi observado dissociação eletromiocárdica. Dentre as causas abaixo qual delas não causa 

dissociação eletromiocárdica? 

a.  Tamponamento cardíaco 

b. Pneumotórax hipertensivo 

c. Fratura de 3 arcos costais esquerdos 

d. Hipovolemia severa 

 

18. Homem, 55 anos, chega ao Hospital Municipal de Bom Jardim da Serra, com queixa de palpitação e 

tontura. Seu exame físico evidencia palidez, discreto torpor e PA: 70x40mmHg, além de congestão 

pulmonar. Eletrocardiograma evidenciou taquicardia de QRS alargado com uma morfologia. A conduta 

a ser tomada é. 

a. Cardioversão elétrica imediata  

b. Manobra vagal, adenosina e verapamil. Se não houver resposta, proceder a cardioversão 

elétrica. 

c. Amiodarona 150mg. Se não houver resposta proceder a cardioversão elétrica. 

d. Desfibrilação imediata 

 

19. As três principais manifestações do tamponamento cardíaco que compõe a tríade de back são: 

a. Hipotensão arterial, bulhas cardíacas hipofonéticas ou ausentes e distensão venosa jugular. 

b. Hipertensão arterial, bulhas ausentes e distensão venosa. 

c. Hipotensão arterial, pulso paradoxal e distensão arterial. 

d. Hipotensão arterial, bulhas hiperfonéticas e distensão arterial. 

 

20. Homem, 30 anos, estava na moto e foi atropelado por um caminhão. Foi trazido à emergência do 

Hospital Municipal de Bom Jardim da Serra inconsciente, intubado (sonda nasotraqueal) e em 

ventilação assistida.  FC: 140bpm e PA: 80x40mmHg. Após administração de 2000mL de solução 
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cristaloide não houve melhora significativa dos parâmetros hemodinâmicos. As próximas medidas para 

investigação e tratamento são: 

a. Ventriculostomia para monitoração da pressão intracraniana, drenagem liquórica. 

b. Ultrassom abdominal, laparotomia exploradora se tiver líquido na cavidade. 

c. Tomografia de crânio, craniotomia para descompessão se tiver edema cerebral. 

d. Tomografia de tórax, toracotomia exploradora se tiver pnemotórax. 
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