Fundação de Saúde Pública de São Sebastião
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

PROVA
Cargo: Auxiliar de Enfermagem
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR
PRAZO DETERMINADO Nº 24/2021 - FSPSS
CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA
1) A ação verbal destacada na frase “O mendigo QUEIMOU-SE ao esquentar sua comida.”, está na mesma voz
verbal que em:
a) Alugam-se casas para temporada de verão.
b) Vive-se muito bem no campo sulino.
c) A criança machucou-se ao brincar com a faca.
d) Consertam-se bicicletas no centro da cidade.
2) Regência é a parte da língua que estuda a relação de subordinação entre um verbo (ou nome) e seus
complementos. Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta: a) Hoje em dia, os flhos obedecem
menos os pais.
b) A assistência médica não chegou a tempo de assistir o paciente.
c) Dona Maria assiste o programa que passa pela manhã, todos os dias.
d) Foi multado por não obedecer o código de trânsito.
3) Assinale a alternativa que apresenta o uso correto do “porquê”.
a) A reunião terminou e você foi embora sem falar nada por que?
b) Eis que vi o porque de tamanha violência.
c) Não comprou o carro porquê estava muito caro.
d) Desconheço o motivo por que você a deixou.
4) Dentre as alternativas abaixo, a que NÃO obedece ao padrão da norma culta da língua em relação à
concordância nominal é:
a) É necessário garantia para alugar um imóvel.
b) A porta da sala estava meia empenada.
c) Anexo ao processo, segue o envelope com o cheque.
d) Era meio-dia e meia quando ela chegou para almoçar.
5) Observe os enunciados que expõem sobre os tempos verbais.
I. O Futuro do Pretérito é aquele que indica uma ação que ______________acontecer.
II. O Pretérito Perfeito Simples indica uma ação iniciada e terminada no _______________.
III. O Pretérito-Mais-Que-Perfeito indica uma ação que aconteceu _________ de outra já ______________.
Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas dos enunciados acima.
a) poderia / passado / antes / concluída.
b) poderá / passado / depois / começada.
c) pode / presente / antes / começada.
d) pôde / presente / ao mesmo tempo / concluída.

CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
6) O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/1990, dispõe sobre a
organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa. Segundo esse Decreto, as Comissões Intergestores devem pactuar a organização e o
funcionamento das ações e serviços integrados na rede de atenção à saúde. Qual das comissões abaixo se
organiza no âmbito da União e está vinculada ao Ministério da Saúde?
a) Comissão Intergestores Nacional.
b) Comissão Intergestores Quadripartite.
c) Comissão Intergestores Bipartite.
d) Comissão Intergestores Tripartite
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7) De acordo com a Lei 8080/90, a saúde é um direito fundamental do ser humano. A respeito desta Lei, é
correto afirmar que:
I – o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais
que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos;
II - a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar;
III – um dos objetivos do SUS é a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da
saúde;
IV – um dos campos de atuação do SUS é a vigilância econômica.
Dos itens acima mencionados, estão corretos apenas:
a) I e IV
b) I, II e III.
c) II e IV.
d) I, III e IV.
e) III e IV.
8) A Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. São objetivos do
Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO:
a) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
b) O controle de bens de consumo, diretamente relacionado com a saúde, compreendidas todas as etapas e
processos, da produção ao consumo.
c) A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para
a saúde e a participação na sua produção.
d) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
9) São ações de proteção à saúde, EXCETO:
a) Ações de tratamento da água para evitar a cólera e outras doenças.
b) Atendimento médico ambulatorial básico e especializado.
c) Prevenção de doenças transmitidas pelo sexo - DST e AIDS.
d) Prevenção da cárie dental.
10) O SUS é regido por diversos princípios. Um dos mais importantes faz referência a participação da sociedade
no processo de fiscalização e aplicação de recursos e no andamento dos trabalhos realizados. Nos municípios a
participação da sociedade é garantida por meio dos:
a) Partidos políticos.
b) Associações de moradores.
c) Conselhos de monitoramento.
d) Conselhos municipais de saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) Sobre a Influenza, assinale a alternativa incorreta:
a) A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório.
b) É de elevada transmissibilidade e distribuição global, com tendência a se disseminar facilmente em epidemias
sazonais e também podendo causar pandemias.
c) A doença pode ser causada pelos vírus influenza A, B e C, sendo que o vírus C apresenta maior importância
clínica.
d) A transmissão ocorre principalmente através do contato com partículas eliminadas por pessoas infectadas ou
mãos e objetos contaminados por secreções.
12) Sobre a vacina contra Influenza, assinale a alternativa incorreta:
a) A vacina influenza trivalente (fragmentada e inativada) deve ser administrada por via intramuscular ou
subcutânea profunda.
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b) A vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas ou medicamentos, procedendose as administrações com seringas e agulhas diferentes em locais anatômicos diferentes.
c) Recomenda-se a administração da vacina por via intramuscular em pessoas que apresentam discrasias
sanguíneas ou estejam utilizando anticoagulantes orais.
d) A vacinação contra o vírus influenza em gestantes é uma estratégia eficaz de proteção para a mãe e para o
lactente.
13) O paciente J.L.V., sexo masculino, 28 anos, deve receber 500 ml de Soro Fisiológico 0,9% em 3 horas. Qual o
gotejamento adequado?
a) 55 gotas por minuto
b) 27 gotas por minuto
c) 33 gotas por minuto
d) 83 gotas por minuto
14) A cistoscopia é um exame de realizado para visualizar_ . Assinale a alternativa que preenche adequadamente
as lacunas.
a) Gastroenterologia; O estômago
b) Otorrinolaringologia; A laringe
c) Otorrinolaringologia; A cavidade nasal
d) Urologia; O interior da bexiga
15) A Amoxicilina disponível no hospital municipal tem apresentação comercial de 250mg / 5ml. O paciente B.R.C.
está recebendo 1g a cada 12 horas. Ao realizar a requisição diária para a farmácia, para as próximas 24 horas, o
auxiliar de enfermagem deverá solicitar:
a) 20ml
b) 40ml
c) 50ml
d) 8ml
16) Considerando a Portaria nº 204 de 17 de fevereiro de 2016, que define a Lista Nacional de Notificação
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo
o território nacional, assinale a alternativa correta:
a) Para fins de notificação compulsória de importância nacional, doença é definida como: qualquer dano à
integridade física ou mental do indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas.
b) A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço
assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas desse atendimento,
pelo meio mais rápido disponível.
c) Para fins de notificação compulsória de importância nacional, agravo é definido como: enfermidade ou estado
clínico, independente de origem ou fonte, que represente ou possa representar um dano significativo para os seres
humanos.
d) A notificação compulsória negativa é a comunicação semanal realizada pelo responsável pelo estabelecimento
de saúde à autoridade de saúde, informando que na semana epidemiológica foi identificado doença, agravo ou
evento de saúde pública constante da Lista de Notificação Compulsória.
17) Não é um local recomendado para a aplicação de medicações por via intramuscular:
a) Músculo ilíaco
b) Dorso glúteo
c) Músculo vasto lateral
d) Músculo reto femoral
18) Analise as seguintes condutas profissionais de um auxiliar de enfermagem:
I - Utilizar técnica asséptica em todas as suas ações
II - Carregar roupas de cama junto ao corpo e evitar jogá-las no hamper
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III - Lavar as mãos com água e sabão antes de iniciar qualquer cuidado com o paciente e após terminá-lo São
maneiras de evitar a disseminação de uma infecção:
a) Apenas o item I
b) Apenas os itens II e III
c) Todos os itens
d) Apenas os itens I e III
19) O _______ situa-se no peritônio, no quadrante superior esquerdo do abdômen, atrás do estômago,
imediatamente abaixo do diafragma. Tem a forma e o tamanho de um punho fechado (4x8x12cm) e pesa 180 a
250g no adulto, sendo o maior órgão linfóide do organismo. Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa:
a) Baço.
b) Pâncreas.
c) Fígado.
d) Timo.
20) Quanto à complexidade, define-se ferida __________ como aquela que evolui espontaneamente para a
resolução, se - guindo os três estágios principais da cicatrização fisiológica: inflamação, proliferação celular e
remodelagem tecidual. Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa:
a) Simples.
b) Complexa.
c) Com cobertura.
d) Infectada.

RASCUNHO PARA USO DO CANDIDATO
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