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MEU EGO 
 

Sabemos dos nossos problemas, às vezes 
queremos resolvê-los o mais rápido possível, nos 
tornamos tão egoístas nesse ponto que nem ao menos 
nos lembramos dos problemas das outras pessoas, e 
mesmo sabendo que de certa maneira podemos ajudá-
los, nada fazemos. 

Não basta querermos o melhor pra si mesmo, 
temos que desejar sempre o melhor para o próximo, 
assim, quando nos colocarmos no lugar do outro 
independentemente da situação que ele esteja 
passando, iremos descobrir a maneira mais adequada 
de olhar com sinceridade para essas pessoas. 
Autor desconhecido 
 

01) Em relação ao texto. O ato de uma pessoa se 
colocar no lugar da outra é mais conhecido 
como: 

 

(A) Simpatia. 
(B) Companheirismo. 
(C) Empatia. 
(D) Solidariedade. 
 
02) O problema da garota já foi resolvido pelos 

pais.  Caso trocássemos a palavra problema, 
por problemas, quantas outras palavras 
deveriam ser modificadas para fins de 
concordância: 

 

(A) Três. 
(B) Duas. 
(C) Quatro. 
(D) Cinco. 
 

03) Na frase, “Neste País, há bons e maus 
políticos”, o sujeito da frase é: 

 

(A) Bons e maus políticos. 
(B) Bons e maus. 
(C) Políticos. 
(D) N.D.A.  
 

04) Na seguinte frase a palavra em destaque 
representa uma conjunção: 

 
 Aproveite a festa, pois não é necessário que 

você exagere!  
 
(A) Explicativa. 
(B) Condicional. 
(C) Alternativa. 
(D) Conclusiva. 

05) Ontem assisti à aula da professora na minha 
sala. As palavras em destaque representam 
respectivamente: 

 
(A) advérbio, verbo, pronome. 
(B) verbo, substantivo, pronome. 
(C) substantivo, adjetivo, adverbio. 
(D) verbo, substantivo, substantivo.  
 
06) De acordo com as regras de crase, ocorre 

paralelismo na seguinte alternativa: 
 
(A) Funcionamos de segunda à sexta. 
(B) Horário de funcionamento das 8h às 18h. 
(C) Estarei lá de 9h as 10h.  
(D) Almoço de segunda a sexta de 11h às 13h.  
 
07) Das frases a seguir, apenas uma apresenta 

sujeito oracional: 
 
(A) Namorar uma colega de classe é muito 

comprometedor.  
(B) Venha que eu vou ensinar você. 
(C) Somos todos iguais. 
(D) Estou perdido na trilha. 
 
08) O prefixo latino retro, tem significado de 

movimento: 
 

(A) Para dentro. 
(B) Para perto. 
(C) Para fora. 
(D) Para trás. 
 
09) Em relação às regras de regência analise os 

seguintes itens e marque a alternativa correta: 
 
I. O enfermeiro assistiu___paciente que estava 

ferido. 
II. O funcionário aspira___cargo. 
III. Vamos assistir___vídeo no you tube. 
 

(A) ao, ao, ao. 
(B) ao, o, ao. 
(C) o, ao, ao. 
(D) o, o, ao. 
 
10) Como tínhamos imaginado, a academia é a 

melhor opção. Trata-se de uma oração 
subordinada: 

 

(A) Conformativa. 
(B) Concessiva. 
(C) Consecutiva. 
(D) Condicional. 
 

Português 
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11) A Bioética pretende contribuir para que as 
pessoas estabeleçam “uma ponte” entre o 
conhecimento científico e o conhecimento 
humanístico, a fim de evitar os impactos 
negativos que a tecnologia pode ter sobre a 
vida. Assinale a alternativa CORRETA de 
acordo com o princípio da bioética que se 
refere à igualdade de tratamento e à justa 
distribuição das verbas do Estado para a 
saúde, a pesquisa etc.: 

 
(A) Justiça. 
(B) Beneficência. 
(C) Autonomia. 
(D) Não maleficência. 
 
12) Vigilância em saúde do trabalhador é o 

conjunto de atividades que se destina, através 
das ações de vigilância epidemiológica e 
vigilância sanitária, à promoção e proteção da 
saúde dos trabalhadores, assim como visa à 
recuperação e reabilitação da saúde dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos 
advindos das condições de trabalho 
abrangendo entre outros, EXCETO: 

 
(A) Assistência ao trabalhador vítima de acidentes 

de trabalho ou portador de doença profissional 
e do trabalho. 

(B) Participação em estudos, pesquisas, avaliação 
e controle dos riscos e agravos potenciais à 
saúde existentes no processo de trabalho. 

(C) Informação ao trabalhador e à sua respectiva 
entidade sindical e às empresas sobre os riscos 
de acidentes de trabalho, doença profissional e 
do trabalho, bem como os resultados de 
fiscalizações, avaliações ambientais e exames 
de saúde, de admissão, periódicos e de 
demissão, respeitados os preceitos da ética 
profissional. 

(D) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água 
e bebidas para consumo humano. 

 
 
 
 
 
 
 

13) A concepção de um sistema único de saúde 
(SUS) e sua institucionalização por meio da 
Constituição foram um dos maiores avanços na 
luta pela construção de um país mais justo e 
menos desigual. É o princípio que prevê a 
organização e a participação da comunidade na 
gestão do SUS. 
 

(A) Participação da comunidade. 
(B) Decisão comunitária. 
(C) Influência populacional. 
(D) Direitos humanos. 
 
14) São atribuições dos profissionais da Estratégia 

Saúde da Família, dentre outras, EXCETO:  
 
(A) Manter atualizado o cadastramento das 

famílias e dos indivíduos no sistema de 
informação indicado pelo gestor municipal e 
utilizar, de forma sistemática, os dados para a 
análise da situação de saúde considerando as 
características sociais, econômicas, culturais, 
demográficas e epidemiológicas do território, 
priorizando as situações a serem 
acompanhadas no planejamento local. 

(B) Estabelecer normas e padrões sobre limites de 
contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, 
metais pesados e outros que envolvam risco à 
saúde. 

(C) Realizar o cuidado da saúde da população 
adscrita, prioritariamente no âmbito da 
unidade de saúde, e quando necessário no 
domicílio e nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações, entre outros). 

(D) Realizar busca ativa e notificar doenças e 
agravos de notificação compulsória e de outros 
agravos e situações de importância local. 

 
15) Assinale a alternativa CORRETA de acordo 

com a lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990: 

 
(A) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 

deverá ser, como o SUS, descentralizado, 
hierarquizado e regionalizado.  

(B) Ao Distrito Federal competem as atribuições 
reservadas aos Estados e aos Municípios. 

(C) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação 
ao conjunto dos demais segmentos. 

(D) A assistência à saúde é livre à iniciativa 
privada. 

 
 

Conhecimento  
do SUS 



Comissão Organizadora do Concurso Público 
Prefeitura Municipal de Pacajus - CE 

 

 Prova de Enfermeiro PSF 
 

 

 

3 

16) O Plano Diretor de Regionalização deve ser 
elaborado na perspectiva de garantir o acesso 
aos cidadãos, o mais próximo possível de sua 
residência, a um conjunto de ações e serviços 
vinculados a, EXCETO: 

 
(A) Acompanhamento de pessoas com doenças 

crônicas de alta prevalência. 
(B) Tratamento clínico e cirúrgico de casos 

urgências ambulatoriais e psiquiátricas. 
(C) Cobertura universal do esquema preconizado 

pelo PNI para todas as faixas etárias. 
(D) Controle de doenças bucais mais comuns. 
 
17) A VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS), 

realizada no ano de 1986, contou com a 
participação de técnicos do setor saúde, de 
gestores e da sociedade organizada, propondo 
um modelo de proteção social com a garantia 
do direito à saúde integral. Na esteira deste 
processo democrático constituinte, o chamado 
movimento sanitário tinha as seguintes 
proposições concretas, EXCETO: 

 
(A) A saúde como direito de todo o cidadão, 

independente de ter contribuído, ser 
trabalhador rural ou não trabalhador. Não se 
poderia excluir ou discriminar qualquer cidadão 
brasileiro do acesso à assistência pública de 
saúde. 

(B) As ações de saúde deveriam garantir o acesso 
da população às ações de cunho preventivo 
e/ou curativo e, para tal, deveriam estar 
integradas em um único sistema. 

(C) A iniciativa privada poderiam participar da 
saúde em caráter complementar. 

(D) A descentralização da gestão, tanto 
administrativa, como financeira, de forma que 
se estivesse mais próximo da quarta 
proposição que era a do controle social das 
ações de saúde. 

 
18) A Atenção Básica envolve ações que se 

relacionam com aspectos coletivos e 
individuais e visa resolver os problemas de 
saúde mais frequentes e de maior relevância 
para a população. De acordo com a atenção 
básica, assinale a alternativa CORRETA: 

 

(A) O Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF, 
está vinculado à Atenção Básica e se constitui 
em porta de entrada do sistema para os 
usuários. 

(B) As atribuições dos profissionais das equipes de 
Saúde da Família, de saúde bucal e de Agentes 
Comunitários de Saúde estão previstas na 
Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. 

(C) A par das atividades comuns a todos os 
profissionais envolvidos na Estratégia Saúde da 
Família, todos têm a mesma função específica. 

(D) O agente comunitário de saúde e o enfermeiro, 
são, dentre outros, profissionais que compõem 
o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF 
1, 2 e 3, segundo o Código Brasileiro de 
Ocupações – CBO. 

 
19) De acordo com os princípios do sus, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

(A) Resolutividade:  é entendida como uma 
redistribuição das responsabilidades quanto às 
ações e serviços de saúde entre os vários 
níveis de governo, a partir da ideia de que 
quanto mais perto do fato a decisão for 
tomada, mais chance haverá de acerto. 

(B) Hierarquização: é a exigência de que, quando 
um indivíduo busca o atendimento ou quando 
surge um problema de impacto coletivo sobre 
a saúde, o serviço correspondente esteja 
capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o 
nível da sua competência. 

(C) Regionalização: quando por insuficiência do 
setor público, for necessário a contratação de 
serviços privados, devem ter preferência os 
serviços não lucrativos. 

(D) Equidade: é assegurar ações e serviços de 
todos os níveis de acordo com a complexidade 
que cada caso requeira, more o cidadão onde 
morar, sem privilégios e sem barreiras. 

 
20) Os gestores do SUS devem garantir o 

cumprimento das seguintes regras na 
composição dos Conselhos da Saúde, a 
proporcionalidade de:  

 
(A) 50% de usuários, 25% de trabalhadores de 

saúde e 25% de gestores e prestadores. 
(B) 100% de usuários. 
(C) 50% de trabalhadores de saúde, 25% de 

usuários e 25% de gestores e prestadores. 
(D) 50% de gestores e prestadores, 25% de 

usuários e 25% de trabalhadores de saúde. 
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21) Em qual dia é comemorado a emancipação 
politica de Pacajus (Restauração Definitiva pelo 
decreto Nº 1.591 de 23 de maio de 1935)? 

 

(A) Dia 23 de Março; 
(B) Dia 23 de Maio; 
(C) Dia 13 de Julho; 
(D) Dia 15 de Novembro; 
 
22) De acordo com o Plano Municipal de Cultura do 

Município de Pacajus – CE, este é constituído 
da sede da cidade e 2 distritos, sendo os 
distritos: 

 

(A) Itapipoca e Pastal; 
(B) Pascoal e Itaipaba; 
(C) Horizonte e Guaiúba; 
(D) Sede e Lagoa; 
 
23) Dentre as lagoas encontradas na Região de 

Pacajus, pode-se citar; 
 
(A) Pacacas, Matador e Beiradoce; 
(B) Itaipaba, Pascoal e Matadouro; 
(C) Itaipaba, Cavalaria e Paulicéia; 
(D) Todos os itens estão corretos; 
 
24) Sobre a história de Pacajus, assinale o item 

CORRETO. 
 

(A) Na região hoje que faz parte do território de 
Pacajus já foi conhecida como terra do Caju, 
momento histórico em que teve sua 
emancipação política liderada por um “Padre” 
motivo pelo qual a cidade ficou com esse 
nome, “PA” + “CAJUs”; 

(B) A cidade de Pacajus, foi a primeira vila na 
região norte do Estado, sendo dela 
emancipadas as cidades de Fortaleza e 
Horizonte; 

(C) As origens históricas da cidade de Pacajus se 
encontram diretamente associadas não a um 
lugar, mas a um povo, formado por um longo 
processo de disputas e conflitos entre os 
indígenas da etnia Paiaku e os colonizadores 
portugueses nos sertões cearenses; 

(D) A cidade de Pacajus tem sua origem com os 
comerciantes nordestinos que atravessavam os 
Estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio 
Grande do Norte para a venda de gado; 

25) Na história de Pacajus, quem foram “Ary 
Nogueira” e “Emandes Modesto”: 

 
(A) Políticos responsáveis pela emancipação 

política do Município; 
(B) Primeiros grandes juristas da cidade; 
(C) Compositores e músicos da cidade conhecidos 

internacionalmente; 
(D) Artistas Visuais em Pacajus; 
 
26) Qual vegetação é predominante na região de 

Pacajus: 
 
(A) Cerrado; 
(B) Tropical; 
(C) Caatinga; 
(D) Meionorte; 
 
27) Sobre a economia de Pacajus assinale o item 

CORRETO: 
 
(A) A Economia de Pacajus baseia-se 

predominantemente na pesca artesanal; 
(B) O município está localizado em um dos novos 

polos industriais mais dinâmicos do estado; 
(C) Pacajus tem sua economia baseada na 

pecuária, sendo esta para a venda para a 
capital; 

(D) Todos os itens estão incorretos; 
 
28) Sobre a região de Pacajus assinale o item 

CORRETO: 
 
(A) Pacajus limita-se ao leste com a cidade de 

Cascavel; 
(B) Pacajus faz fronteira ao sul com a cidade de 

Horizonte; 
(C) Pacajus faz fronteira ao norte com a cidade de 

Chorozinho; 
(D) Pacajus faz fronteira ao leste com as cidades 

de Guaiúba e Acarape; 
 
29) Sobre o plano de cultura de Pacajus assinale o 

item CORRETO: 
 
(A) O plano possui uma abrangência decenal (dez 

anos); 
(B) O plano possui uma abrangência anual (um 

ano); 
(C) O plano possui uma abrangência bienal (dois 

anos); 
(D) O plano possui uma abrangência até aprovação 

de novo plano; 
 

Conhecimentos 
Regionais 
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30) A “BR” que passa por Pacajus é a: 
 
(A) BR 226; 
(B) BR 151; 
(C) BR 172; 
(D) BR 116; 

 
 
 
 
 
 

 
31) Com relação as atividades desenvolvidas pela 

estratégia saúde da família nas unidades 
básicas de saúde, assinale a alternativa 
INCORRETA de acordo com procedimentos 
médicos e de enfermagem realizados: 

 
(A) Imunizações. 
(B) Curativos, drenagem de abscessos, suturas e 

pequenas cirurgias (colostomias, cirurgias 
bucais, fistulectomias, etc.). 

(C) Administração de medicamentos orais e 
injetáveis 

(D) Terapia de reidratação oral. 
 
32) A hanseníase é uma doença de notificação 

compulsória em todo o território nacional e de 
investigação obrigatória. Seu agente etiológico 
é: 

 
(A) Mycobacterium leprae. 
(B) Plasmodium. 
(C) Trypanosoma cruzi. 
(D) Treponema pallidum. 
 
33) A importância do papel do enfermeiro no 

tratamento da diabetes, se dá principalmente 
pelo fato de que, devido aos seus 
conhecimentos, torna-se possível a orientação 
e o esclarecimento das principais dúvidas e 
questionamentos que o paciente possa ter 
sobre a doença. Assinale a alternativa 
INCORRETA de acordo com orientações para 
pessoas dietéticas: 

 
(A) É fundamental discutir com o usuário a técnica 

de aplicação – local, via de aplicação e rodízio 
–, dispensando atenção especial quanto à 
gradação da seringa de 1 ml, e demonstrando 
nela a dose prescrita e sua correspondência na 
seringa graduada em unidades. 

(B) Desestimular os diabéticos ao consumo de 
álcool, aos jejuns prolongados ou à 
alimentação insuficiente no sentido de prevenir 
quadros hiperglicêmicos. 

(C) Deve ser estimulada a prática de atividades 
físicas orientadas e acompanhadas, pois o 
funcionamento dos músculos requer a 
utilização de glicose e, se os níveis estiverem 
muito baixos, podem ocorrer acidentes. 

(D) Usuários diabéticos devem ter esclarecimento 
de que certos medicamentos podem produzir 
hipoglicemia, como aspirina, anti-inflamatórios 
não esteroides (AINES) e betabloqueadores. 
Portanto, nestes casos, devem estar atentos 
aos sinais e sintomas do problema a fim de 
providenciar a conduta necessária o mais 
breve possível. 

 
34) Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, são 

instituições destinadas a acolher os pacientes 
com transtornos mentais, estimular sua 
integração social e familiar, apoiá-los em suas 
iniciativas de busca da autonomia, oferecer-
lhes atendimento médico e psicológico. De 
acordo com características do CAPS assinale a 
alternativa INCORRETA: 

 

(A) CAPS I – Serviço de atenção a saúde mental 
em municípios com população: de 20 mil até 
70 mil habitantes.  

(B) CAPS II – Serviço de atenção a saúde mental 
em municípios com população: 70 mil a 200 
mil habitantes.  

(C) CAPS III – Serviço de atenção a saúde mental 
em municípios com população: 200 mil 
habitantes. 

(D) CAPS i - serviço especializado para usuários de 
álcool e drogas (de 70 mil a 200 mil 
habitantes).  

 
35) Os profissionais de enfermagem possuem um 

papel muito importante nas ações de controle 
da hanseníase. Na prevenção da hanseníase, 
busca e diagnóstico dos casos, tratamento e 
seguimento dos portadores, prevenção e 
tratamento de incapacidades, gerência das 
atividades de controle, sistema de registro e 
vigilância epidemiológica e pesquisas. De 
acordo com a hanseníase assinale a alternativa 
CORRETA: 

 

 

 

Conhecimentos 
Específicos 
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(A) O principal reservatório da hanseníase é o ser 
humano. Outros possíveis reservatórios são 
gado bovino, primatas, aves e outros 
mamíferos. 

(B) A transmissão da hanseníase é plena enquanto 
o indivíduo estiver eliminando bacilos. Com o 
início do esquema terapêutico adequado, a 
transmissão tende a diminuir gradativamente 
e, em geral, após 15 dias de tratamento chega 
a níveis insignificantes. 

(C) É uma doença infecciosa bacteriana de 
evolução muito lenta e predominante no 
adulto. Atingem pele e os troncos nervosos, 
principalmente aqueles que têm inserção mais 
periférica que passam mais próximo à pele. As 
lesões podem afetar os nervos dos olhos, 
mucosa nasal, pele, membros superiores e 
inferiores. 

(D) Os sintomas mais comuns são febre alta, 
calafrios intensos que se alternam com ondas 
de calor e sudorese abundante, dor de cabeça 
e no corpo, falta de apetite, pele amarelada e 
cansaço. Dependendo do tipo de hanseníase, 
esses sintomas se repetem a cada dois ou três 
dias. 

 
36) A enfermagem tem papel fundamental no 

controle das DST/aids, seja desenvolvendo 
atividades de promoção e prevenção das 
mesmas intervindo individualmente, na família 
ou na comunidade, ou detectando fatores e 
situações de risco, promovendo educação em 
saúde. Assinale a alternativa CORRETA de 
acordo com DTS causada por fungos: 

 
(A) Condiloma. 
(B) Donovanose. 
(C) Gonorreia. 
(D) Candidíase. 
 
37) São critérios de risco para infecção cervical, 

EXCETO: 

 

(A) Parceiro com sintoma. 
(B) Paciente com múltiplos parceiros, sem 

proteção. 
(C) Paciente acredita ter se exposto a DST. 
(D) Paciente proveniente de áreas de alta 

prevalência de sífilis e herpes. 
 
 
 
 

38) Assinale o grupo que incluem portadores de 
Hipertensão Arterial Sistêmica grau III, que 
possuem um ou mais fatores de risco, com 
doença cardiovascular ou renal manifesta. A 
probabilidade de um evento cardiovascular, em 
10 anos, é estimada em mais de 30%. Para 
esse grupo, está indicada a instituição de 
imediata e efetiva conduta terapêutica. 

 
(A) Grupo de risco alto. 
(B) Grupo de risco baixo. 
(C) Grupo de risco muito alto. 
(D) Grupo de risco médio. 
 
39) De acordo com a lei nº 10.741, de 1º de 

outubro de 2003, a prevenção e a manutenção 
da saúde do idoso serão efetivadas por meio 
de, EXCETO: 

 
(A) Cadastramento da população idosa em base 

matrimonial. 
(B) Unidades geriátricas de referência, com 

pessoal especializado nas áreas de geriatria e 
gerontologia social. 

(C) Atendimento domiciliar, incluindo a internação, 
para a população que dele necessitar e esteja 
impossibilitada de se locomover, inclusive para 
idosos abrigados e acolhidos por instituições 
públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e 
eventualmente conveniadas com o Poder 
Público, nos meios urbano e rural. 

(D) Reabilitação orientada pela geriatria e 
gerontologia, para redução das sequelas 
decorrentes do agravo da saúde. 

 
40) Infestação intestinal causada por helminto. 

Pode cursar assintomática ou apresentar, como 
característica principal, o prurido perianal, 
frequentemente noturno, que causa 
irritabilidade, desassossego, desconforto e 
sono intranquilo. As escoriações provocadas 
pelo ato de coçar podem resultar em infecções 
secundárias em torno do ânus, com congestão 
na região anal, ocasionando inflamação com 
pontos hemorrágicos, onde se encontram, 
frequentemente, fêmeas adultas e ovos. 
Assinale a alternativa CORRETA de acordo 
com as doenças descrita: 

 
(A) Escabiose. 
(B) Enterobíase. 
(C) Giardíase. 
(D) Filariase. 
 


