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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 sangue é suscetível a infecção através de circuitos de infusão venosa. As bactérias podem invadir o sistema 

vascular a partir de infecções locais de tecidos. Sabendo isso, assinale a alternativa que apresenta a opção 

correta em relação a coleta de hemocultura. 

I. A hemocultura detecta invasão bacteriana (bacteremia). 

II. A hemocultura detecta a disseminação sistêmica de uma infecção através da corrente sanguínea (septicemia). 

III. São identificados 67% dos patógenos na primeira 24hora, e até 90% dentro de 72 horas. 

IV. Deve ser coletado três amostras de sangue em intervalos de no mínimo 1 hora. 

V. A complicação mais comum da venipunção é a formação de hematoma. 

Quanto às afirmações acima: 

a. I, III e IV estão corretas 

b. II, III, IV estão corretas 

c. I, II, IV e V estão corretas 

d. Todas estão corretas 

 

7. Em relação à precaução de patógenos transmitidos pelo ar, assinale a alternativa incorreta: 

a. O quarto deve manter pressão positiva com a porta fechada. 

b. Dois pacientes com a mesma infecção podem compartilhar o mesmo quarto. 

c. A movimentação do cliente para fora do quarto deve ser limitada. 

d. Os visitantes devem utilizar máscara N95, retirando apenas quando sair do quarto. 
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8. No Manual das Ações do Departamento de Atenção Básica encontramos várias ações para a Atenção Básica, 

dentre elas Ação 1: “Induzir a melhoria do acesso e da qualidade dos Serviços de Atenção Básica – PMAQ”. 

Assinale a alternativa incorreta de acordo com os objetivos desta ação. 

a. Promover a qualidade e inovação na gestão da Atenção Básica, fortalecendo os processos de auto 

avaliação, monitoramento e avaliação, apoio institucional e educação permanente nas três esferas de 

governo. 

b. Encaminhar para o setor de nutrição a qualidade da alimentação e o uso dos sistemas de informação 

como ferramenta da gestão da Atenção Básica 

c. Fornecer padrões de boas práticas e organização das Unidades Básicas de Saúde (UBS) que norteiem 

a melhoria da qualidade da Atenção Básica. 

d. Ampliar o impacto da Atenção Básica sobre as condições de saúde da população e sobre a satisfação 

dos seus usuários, por meio de estratégias de facilitação do acesso e melhoria da qualidade dos 

serviços e ações da Atenção Básica. 

 

9. O Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) possui diretrizes que indicam as ações para o alcance do 

seu propósito, podendo modificar os determinantes de saúde e promover a saúde da população. Sendo 

consolidadas em:  

1. Organização da Atenção Nutricional;  

2. Promoção da Alimentação Adequada e Saudável;  

3. Vigilância Alimentar e Nutricional;  

4. Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição;  

5. Participação e Controle Social;  

6. Qualificação da Força de Trabalho;  

7. Controle e Regulação dos Alimentos;  

8. Pesquisa, Inovação e Conhecimento em Alimentação e Nutrição;  

9. Cooperação e articulação para a Segurança Alimentar e Nutricional. 

 

Quanto às afirmações acima: 

a. Todas alternativas corretas. 

b. 1, 2, 3, 5,8 e 9 corretas. 

c. 2, 4, 6,8 e 9 corretas. 

d. 1, 3, 4, 6 e 7 corretas. 

 

10. Durante o exame físico, de R.H.I., sexo masculino, 25 anos de idade, verifica-se os seguintes sinais vitais: 

Temperatura axilar de 36,5 C, respiração regular com 25 incursões por minuto, pulso radial de 70 batimentos por 

minuto, pressão sistólica de 115 mmHg e pressão diastólica de 80 mmHg. 

O enfermeiro então identifica que a pessoa apresenta: 

a. Pressão arterial limítrofe 

b. Taquipnéia 

c. Bradicardia 

d. Padrão respiratório de Biot 

 

11. Um dos princípios fundamentais do Código de Ética dos profissionais de enfermagem vigente, entre outros, refere 

que este: 

a. Atua na promoção, prevenção e recuperação da saúde, estando vedada a atuação na reabilitação da 

saúde. 

b. Compromete-se com a saúde e a qualidade de vida da pessoa e família, estando vedada a atuação na 

saúde da coletividade. 

c. Participa como integrante da equipe de saúde, com defesa dos princípios das políticas públicas de 

saúde e ambientais. 

d. Defende a hierarquização e a centralização político-administrativa dos serviços de saúde. 
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12. Assinale a alternativa correta de acordo com os pressupostos da Avaliação na Atenção Básica em Saúde 

a. A avaliação em saúde é um processo exclusivamente crítico sobre práticas e processos desenvolvidos 

no âmbito dos serviços de saúde. 

b. É um processo contínuo e sistemático cuja temporalidade não é definida em função do âmbito em 

que ela se estabelece. 

c. A avaliação é exclusivamente um procedimento de natureza técnica, embora essa dimensão esteja 

presente, devendo ser entendida como processo de negociação entre atores sociais. Deve constituir-

se, portanto, em um processo de negociação, sem pactuação entre sujeitos que partilham 

corresponsabilidades. 

d. O processo de avaliação é mediado por relações de poder. Isto não deve ser ignorado por quem tem 

a responsabilidade de conduzi-lo, sendo fundamental reforçar a implementação de mecanismos que 

assegurem a participação democrática dos envolvidos. 

 

13. É responsabilidade do Ministério da Saúde definir as vacinas de caráter obrigatório em todo o território nacional 

ou em determinadas regiões do país, de acordo com o comportamento epidemiológico das doenças preveníveis 

por vacinação (artigo 26, do Decreto n0 78.231, de 12/08/1976). O Programa Nacional de Imunizações (PNI), 

que organiza e disciplina as ações de vacinação, estabelece como prioritária a administração, no primeiro ano de 

vida, dos seguintes imunobiológicos: 

a. Vacina contra poliomielite, tuberculose (BCG), hepatite B e difteria, tétano e coqueluche (DTP). 

b. Vacina contra tuberculose (BCG), sarampo, tétano e hepatite B. 

c. Vacina contra poliomielite, gripe, hepatite B e rubéola, caxumba e sarampo. 

d. Vacina contra poliomielite, tuberculose (BCG), hepatite B e gripe. 

 

14. Os dados e informações que alimentam o Sistema de Vigilância Epidemiológica são os seguintes: 

I. Dados demográficos, socioeconômicos e ambientais 

II. Dados de morbidade 

III. Dados de mortalidade 

IV. Dados de natalidade 

V. Notificação de surtos e epidemias 

 

Estão corretas: 

a. I, III, IV e V 

b. I, II, III e V 

c. I, II, III e IV 

d. Todas as alternativas 

 

15. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema 

Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 

Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

a. Centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo. 

b. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos, com prioridade dos Estados 

na prestação de serviços de assistência à saúde da população. 

c. Integralidadede assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema. 

d. Privar a participação da comunidade. 

 

16. A promoção de saúde é um conceito e um processo que se estende através do espectro de vida, o qual inclui a 

triagem de saúde. São recomendados padrões e orientações especificas para a população em relação à 

periodicidade de exames. 

Assinale a alternativa incorreta, sabendo que qualquer exame pode ser realizado com maior frequência quando 

julgado necessário: 
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a. Autoexame de Mama – Mensal 

b. Exame de Próstata – Anual 

c. Exame Ginecológico – Anual 

d. Exame Testicular – Anual 

 

17. A Lei nº 8.080/90, Seção II – Da Competência, estabelece que à direção estadual do Sistema Único de Saúde 

(SUS), compete: 

a. Executar, rotineiramente, serviços de saúde básicos e de baixa, média e alta complexidade. 

b. Determinar a política de regulação das Agências de Saúde Suplementar. 

c. Determinar quais redes serão hierarquizadas controladas e subordinadas ao SUS. 

d. Participar no controle dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana. 

 

18. Na sala de vacinação, local destinado à administração dos imunobiológicos, é importante que todos os 

procedimentos desenvolvidos garantam a máxima segurança, prevenindo infecções nas crianças e adultos 

atendidos. 

Para isso, é necessário que: 

a. O refrigerador para conservação de imunobiológicos seja de compartimento único, e tenha 

capacidade mínima para 230 litros. 

b. O saco plástico é de cor preta para o lixo hospitalar e de outra cor para outros tipos de lixo. 

c. Examinar o imunobiológico, observando a aparência da solução, o estado da embalagem, o prazo 

de validade, a via de administração, o número do lote e a dosagem; 

d. Verificar e anotar a temperatura do refrigerador, ou refrigeradores, no respectivo Mapa de 

Controle Diário de Temperatura, no horário de chega do turno do trabalho. 

 

 

19. Leia as frases abaixo e marque F para falso e V para verdadeiro. Em seguida, assinale a alternativa que contém a 

sequência correta: 

(__) O pulso é a contração e dilatação de uma artéria, que corresponde aos batimentos cardíacos. 

(__) O controle de pulso pode ser feito apenas nas artérias radial e femoral. 

(__) O limite de normalidade do pulso no homem é 60 a 70 batimentos por minuto. 

(__) Quanto ao volume do pulso, que se refere ao número de pulsações por minuto, pode ser rítmico ou 

arrítmico. 

 

a. V – F – V – F 

b. F – V – F – V 

c. V – V – F – V 

d. F – F – V – F 

 

20. Com base na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n° 306/2004, da Anvisa, é correto afirmar que os materiais 

perfuro cortantes são classificados no grupo: 

a. A 

b. B 

c. C 

d. E 

 

DESTAQUE AQUI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

 


