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PORTUGUÊS
TEXTO I

Aceitando sua essência
Desde que nascemos, somos guiados e influenciados
pelas pessoas à nossa volta.
Algumas pessoas, como nossos pais, se esforçam muito
para nos passar o que aprenderam em suas vidas, na
esperança que isso torne a nossa mais fácil. Depois de
algum tempo, começamos a criar nossas próprias
associações, valores e regras. E, com um pouco de sorte,
conseguimos encontrar nossa verdadeira essência.
No lado pessoal isso significa aprender coisas simples.
Desde descobrir se somos pessoas mais produtivas pela
manhã ou pela noite, até entender se nos sentimos mais à
vontade
na
cidade,
no
campo
ou
na
praia. Profissionalmente, significa saber se preferimos ser
um diretor financeiro, diretor de cinema, surfista ou
empreendedor. Eu diria que, de todos estes “encontros”,
os mais difíceis ocorrem quando temos que reconhecer e
superar (ou aceitar) “partes” de nós que não gostamos.
Porém tudo na vida tem dois lados. O Yin e Yang, elétron
e nêutron, dia e noite e assim por diante. E você, como
reflexo de tudo ao seu redor, também tem dois lados, que
fazem parte de um “todo”. Enquanto não conseguirmos
entender e aceitar isso, iremos sofrer toda vez que nos
deparamos com esta “parte”.
Aceite sua essência e verá que a vida flui. E nada vale mais
a pena do que permitir que a vida flua. Porque a gente só
leva desta vida a vida que a gente leva.
( Pierre Schürmann, Revista ISTO É , novembro 2011)

QUESTÃO 1_____________________________________
Não se depreende do texto:
a) Só nossos pais se esforçam para nos passar o que
aprenderam em suas vidas.
b) Encontrar profissionalmente nossa essência significa
saber se preferimos ser um diretor financeiro, diretor de
cinema, surfista ou empreendedor.
c) Os mais difíceis de nossos “encontros” ocorrem quando
temos de aceitar partes de nós que não gostamos.
d) Tudo na vida tem dois lados: o yin e o yang.
e) Como tudo na vida tem dois lados, nós também temos
dois lados.
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QUESTÃO 2___________________________________ __
A oração que inicia o período “... Desde que nascemos,
somos guiados e influenciados pelas pessoas à nossa
volta”. Tem valor de:
a) Causa
b) Consequência
c) Tempo
d) Condição
e) Finalidade
QUESTÃO 3__________________________________ ___
“Nossa” ( linha 05), “Isso” ( linha 09) têm como referente
textual respectivamente:
a) Vida – encontrar nossa verdadeira essência
b) Família - essência
c) Vida – essência
d) Vida – aprender coisas simples
e) Família – encontrar nossa verdadeira essência.
QUESTÃO 4_________________________________ ____
No período “Desde descobrir se somos pessoas mais
produtivas pela manhã ou pela noite, até entender se
nos sentimos mais à vontade na cidade, no campo ou na
praia”.
As duas ocorrências do “se” no fragmento são
respectivamente:
a) Pronome apassivador – pronome apassivador
b) Pronome reflexivo – pronome apassivador
c) Conjunção subordinativa integrante
– conjunção
subordinativa integrante
d) Conjunção subordinativa
integrante – pronome
apassivador
e) Pronome apassivador – conjunção subordinativa
integrante
QUESTÃO 5_____________________________________
A regência obedece às normas na alternativa:
a) Paguei-lhe o débito
b) Avise-lhe de que o tempo vai fechar
c) Lembre de mim sempre que puder
d) Agradeço-lhe ao convite
e) Ele sempre se sobressai na empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO – PE
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2011

1

UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ
TÉCNICO EM ENFERMAGEM PSF
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

QUESTÃO 6____________________________________ _
Assinale a alternativa cujo verbo pode ser empregado no
singular ou plural:
a) Mais de um torcedor____________as mãos. ( apertarse)
b) A multidão________para ver o Sumo Sacerdote. (
acotovelar-se)
c) O Brasil foi um dos que____________da luta pela
democracia. ( participar)
d) Mais de um passageiro____________o voo.( perder)
e) A maior parte da turma_________mais cedo. ( sair)
QUESTÃO 7____________________________________ _
Disseram-____ para_____decidir sobre o que_____ fazia
mais feliz.
a) me – mim – me
b) me – eu – me
c) me – eu – mim
d) mim – mim – mim
e) mim – eu – me
QUESTÃO 8_____________________________________
No período : “na esperança que isso torne a nossa mais
fácil...” a palavra destacada:
a) É substantivo com função de objeto direto
b) É adjetivo com função de predicativo do objeto.
c) É substantivo com função de predicativo do sujeito
d) É adjetivo com função de predicativo do sujeito
e) É adjetivo com função de adjunto adnominal
QUESTÃO 9_____________________________________
Observe os itens:
I – Observávamos tudo a nossa volta.
II – Saía a gritar efusivamente todos os nomes da família
pelo corredor..
III - Vive as custas de seu próprio esforço.
IV – Foi até a sorveteria mais próxima e comprou o maior
sorvete que viu.
O acento indicador de crase deve ser colocado:
a) Em I, II, III e IV
b) Em I , II e III
c) Em II e III
d) Em II apenas
e) Em III apenas
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QUESTÃO 10___________________________________ _
Do período “ Aceite sua essência e verá que a vida flui”.
É correto afirmar:
a) Há três orações em uma relação de coordenação.
b) Há três orações em uma relação de subordinação.
c) Há três orações e a terceira oração tem valor de
substantivo.
d) Há três orações e entre as duas primeiras orações a
relação é de subordinação.
e) Há três orações e a terceira oração tem valor de
adjetivo.

CONHECIMENTOS GERAIS E
ATUALIDADES
QUESTÃO 11________________________________ ____
Após denúncias de superfaturamento em obras públicas
apontadas em reportagem da revista Veja, em julho de
2011, a presidente Dilma Rousseff determinou o
afastamento da cúpula do Ministério dos Transportes.
Indique a alternativa na qual consta quem era o Ministro
dos Transportes na época.
a) Antônio Palocci
b) Alfredo Nascimento
c) Pedro Novais
d) Wagner Rossi
e) Nelson Jobim
QUESTÃO 12___________________________________ _
Em março de 2011 o Japão foi atingido por Sismo e
tsunami que causaram danos substanciais ao país. De
acordo com as autoridades Japonesas foram milhares de
mortos e feridos. Uma das consequências do tsunami foi
o acidente nuclear ocorrido na cidade Okuma. Indique a
alternativa em que consta o nome da usina nuclear
atingida nessa catástrofe:
a) Usina Nuclear de Chernobil.
b) Central Nuclear de Nagasaki.
c) Usina Nuclear de Angra I.
d) Central Nuclear de Fukushima.
e) Usina Nuclear de Hiroshima

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO – PE
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2011

2

UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ
TÉCNICO EM ENFERMAGEM PSF
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

QUESTÃO 13___________________________________ _
Para medir as variações no padrão de qualidade de vida
das diferentes populações do mundo, o programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) criou um
índice global. Qual foi esse índice?
a) INUD – Índice das Nações Unidas para o
Desenvolvimento.
b) IDH – Índice de Desenvolvimento Humano.
c) IEVP – Índice de Expectativa de Vida Populacional.
d) IQVM – Índice de Qualidade de Vida Mundial.
e) IEQVG – Índice de Expectativa e Qualidade de Vida
Global.
QUESTÃO 14___________________________________ _
Realizada de 3 a 14 de junho de 1992, a Conferência das
Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento
(também conhecida como Cúpula da Terra, Eco 92 ou Rio
92) reuniu 108 chefes de Estado para buscar mecanismos
que rompessem o abismo de desenvolvimento entre o
norte e o sul do planeta, mas preservando os recursos
naturais da Terra. A intenção era introduzir a ideia do
desenvolvimento sustentável, um modelo de
desenvolvimento econômico menos consumista e mais
adequado ao equilíbrio ecológico. As bases para a Rio 92
foram lançadas em 1972, quando a ONU organizou sua
primeira conferência ambiental.
Em 2012 a cidade do Rio de Janeiro voltará a sediar a
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável, vinte anos depois da histórica Conferência
do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de
1992. A Conferência de 2012 vem sendo chamada de:
a) Eco 2012
b) 2ª Conferência do Rio
c) Rio + 20
d) 3ª Conferência do Rio
e) Conferência Global sobre Desenvolvimento Sustentável
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QUESTÃO 15___________________________________ _
O município pernambucano de Cedro possui 171,64 km²
de território e, segundo dados do IBGE (Censo
Demográfico 2010), sua população é de:
a) 24.314 habitantes
b) 16.560 habitantes
c) 8.314 habitantes
d) 10.778 habitantes
e) 52.030 habitantes

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16___________________________________ _
O Clostridium tetani, esporo responsável pelo Tétano, é
encontrado na natureza e suas principais fontes de
infecção estão listadas abaixo, exceto:
a) Terra ou areia
b) Águas putrefatas
c) Fezes de animais ou humanos contaminadas
d) Perdigotos lançados por tosse, fala ou espirro
e) Latas velhas
QUESTÃO 17___________________________________ _
Na escala de coma de Glasgow, que avalia os níveis de
consciência, o melhor resultado encontrado em um
paciente é:
a) Somatório equivalente a 3
b) Somatório equivalente a 6
c) Somatório equivalente a 8
d) Somatório equivalente a 9
e) Somatório equivalente a 15
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QUESTÃO 18___________________________________ _
O termo “amastigota” se refere a forma que o parasita
adquire ao infectar órgãos de indivíduos infectados pela
patologia:
a) Doença de Chagas
b) Difteria
c) Esquistossomose mansônica
d) Coqueluche
e) Cólera

QUESTÃO 22__________________________________ __
Segundo o Calendário Básico de Vacinação da Criança,
preconizado pelo Ministério da Saúde, a vacina
Meningocócica é administrada nos meses:
a) 2º, 4º e reforço no 6º mês
b) 1º, 3º e reforço no 5º mês
c) Ao nascer, 2º e reforço no 4º mês
d) 3º, 5º e reforço no 7º mês
e) 3º, 5º e reforço no 15º mês

QUESTÃO 19__________________________________ __
Que tipo de curativo é indicado em queimaduras de
segundo grau?
a) Curativo seco com gazes
b) Curativo úmido
c) Curativo parcialmente úmido, com pomada, com
finalidade de resfriar a superfície queimada
d) Curativo seco estéril com lençol ou toalha
e) Curativo compressivo

QUESTÃO 23___________________________________ _
São medidas de controle preconizadas para eliminação
da Esquistossomose mansônica, exceto:
a) Saneamento ambiental
b) Promover a criação de caramujos
c) Realizar instalações hidráulicas
d) Eliminação de caramujos
e) Realizar instalações sanitárias

QUESTÃO 20__________________________________ __
Foram prescritos a um paciente dois soros. Um SG 5%
com 250 ml e um SF 9%, para serem administrados
ambos, em 3 horas. O resultado aproximado em
gotas/minuto será:
a) 80 gotas/min
b) 74 gotas/min
c) 83 gotas/min
d) 92 gotas/min
e) 78 gotas/min
QUESTÃO 21___________________________________ _
Qual a quantidade em ml, equivalente a 40 U de
insulina?
a) 0,2 ml
b) 0,3 ml
c) 0,4 ml
d) 0,5 ml
e) 0,6 ml
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QUESTÃO 24____________________________________
Um socorrista ao atender vítima de fratura de membro
inferior, que se queixa de dor, deve:
a) Limitar a movimentação do paciente imobilizando-o.
b) Pedir para o paciente movimentar o membro, para o
socorrista avaliar a lesão.
c) Realinhar membro, tentando colocá-lo no lugar.
d) Levar o paciente o mais precocemente possível para
uma unidade de saúde, mesmo sem material para
estabilizá-lo.
e) Não imobilizar o membro, se o paciente puder
movimentá-lo.
QUESTÃO 25____________________________________
O teste de Schiller negativo, realizado em exames
ginecológicos revela:
a) Células anormais – coloração acastanhada
b) Células normais – coloração esbranquiçada
c) Células anormais – aumentadas
d) Células normais – coloração acastanhada
e) Células anormais - amareladas
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QUESTÃO 26____________________________________
Relacionadas a aplicação de penalidades previstas no
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, qual
alternativa apresenta erro?
a) Quando houver mais de uma infração, as penas
poderão ser cumulativas.
b) As penas não poderão ser cumulativas quando envolve
cassação do direito ao exercício profissional.
c) Cabe somente ao COFEN cassar o profissional.
d) Multa: equivale a obrigatoriedade de pagamento de 1 a
10 vezes o valor da anuidade da classe que o profissional
de saúde pertence.
e) A advertência verbal é feita mediante a presença de
duas testemunhas.
QUESTÃO 27____________________________________
Alguns imunos são compostos de vírus vivos atenuados.
O termo em destaque se refere a:
a) Inativado
b) Enfraquecido
c) Duplicado
d) Congelado
e) Purificado
QUESTÃO 28____________________________________
A glicemia capilar, teste realizado para medir quantidade
de glicose no sangue é medida em:
a) mmHg
b) mg/dl
c) mmdl
d) mg/Hd
e) mm/mg
QUESTÃO 29____________________________________
Um dos imunos abaixo tem a finalidade de combater
doenças diarréicas da infância, possuindo a sigla:
a) DTP + Hib
b) DTP
c) BCG
d) SCR
e) VORH
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QUESTÃO 30____________________________________
Doença infectocontagiosa em que seu bioagente
apresenta afinidade a células nervosas periféticas:
a) Hanseníase
b) Tuberculose
c) Filariose
d) Caxumba
e) Difteria
QUESTÃO 31
A prescrição para um paciente da Enfermaria F, foi de
1500U de Heparina. No posto só existem frascos de
3000U/ml. A quantidade a ser administrada em ml, será:
a) 0,6 ml
b) 0,5 ml
c) 0,3 ml
d) 4 ml
e) 2 ml
QUESTÃO 32
A recomendação para minimizar incompatibilidade de
fator Rh: mãe – filho evitando a Eritroblastose fetal é
administração de RhoGam no período gestacional de:
a) 26 semanas
b) 27 semanas
c) 28 semanas
d) 29 semanas
e) 30 semanas
QUESTÃO 33
O termo “apojadura” refere-se a:
a) Doença presente na gravidez
b) Produção de leite
c) Sinal presuntivo de gravidez
d) Infecção da mama
e) Ejeção de leite
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QUESTÃO 34
Quando colocada de bruços, a criança levanta a cabeça,
apoia-se no antebraço, alcança e pega pequenos objetos
e emite sons. De acordo com a ficha padronizada de
Acompanhamento e Desenvolvimento da Criança, o
bebê realiza estas atividades no período de:
a) 04 meses
b) 02 meses
c) 06 meses
d) 09 meses
e) 1 ano
QUESTÃO 35
Em um paciente vítima de convulsão devemos:
a) Segurar membros superiores.
b) Proteger a cabeça, segurando-a alinhada ao corpo em
decúbito dorsal.
c) Segurar membros inferiores.
d) Proteger a cabeça, segurando-a lateralizada.
e) Esperar cessar
para realizar os cuidados
de
enfermagem.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
QUESTÃO 36
A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um modo de
organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde
peculiar do Sistema Único de Saúde Brasileiro. Em
relação à Estratégia Saúde da Família avalie os itens
abaixo.
I.É função da ESF ações de prevenção, enquanto as ações
de cura e tratamento passam a ser responsabilidade da
atenção secundária e terciária.
II.A ESF é destinada ao atendimento da classe de baixa
renda.
III.A Equipe de Saúde da Família deve atuar sem área
definida, pois desta forma pode abranger um número
maior de pessoas.
IV.É função do médico da equipe de saúde da família
participar do processo de territorialização, realizar
cuidados em saúde na unidade de saúde, domicílio e
espaços comunitários, e realizar atividades de demanda
espontânea e programada.
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Marque o item correto.
a) Apenas I está correta.
b) Apenas II está correta.
c) Apenas IV está correta.
d) Apenas I e III estão corretas.
e) Apenas II e IV estão corretas.

QUESTÃO 37
A Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de
Saúde que tem como objetivo, EXCETO.
a) Estimular a implantação de hospitais de alta
complexidade em todos os municípios para garantir a
independência de seu programa de saúde.
b) Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e
serviços de saúde cuja complexidade e contingente
populacional transcenda a escala local/municipal.
c) Racionalizar os gastos e otimizar os recursos,
possibilitando ganho em escala nas ações e serviços de
saúde de abrangência regional.
d) Redução das desigualdades no acesso às ações e
serviços de saúde.
e) Garantia de acesso a todos os níveis de complexidade
do sistema de saúde para os usuários de todos os
municípios.
QUESTÃO 38
De acordo com a Política Nacional de Promoção à Saúde
marque o item abaixo que NÃO representa uma ação de
promoção à saúde.
a) Vacinação.
b) Alimentação saudável.
c) Controle do tabagismo.
d) Atividade física.
e) Estímulo à cultura de paz.
QUESTÃO 39
De acordo com o Plano Nacional da Atenção Básica, é
função da atenção básica, EXCETO.
a) Prevenção de agravos.
b) Reabilitação.
c) Redução de danos.
d) Abordagem biomédica.
e) Diagnóstico e tratamento.
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QUESTÃO 40
Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF foram
criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o
escopo das ações da atenção básica, bem como sua
resolubilidade. Sobre o NASF avalie os itens abaixo.
I.Tem como função realizar apoio matricial às equipes as
quais está vinculado.
II.Faz parte da atenção básica e é de livre acesso para
atendimento individual ou coletivo.
III.Tem como função contribuir para a integralidade do
cuidado aos usuários do SUS, principalmente por
intermédio da ampliação da clínica.
Marque o item correto
a) Apenas I está correto.
b) Apenas II está correto.
c) Apenas I e II estão corretos.
d) Apenas I e III estão corretos.
e) Os itens I, II e III estão corretos.

________________________________
Assinatura do Candidato
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