
 
    

CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 001/2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM 
 

REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA: 20 de Dezembro de 2009 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

Cargo: ENFERMEIRO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de 
escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de 
inscrição e no cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao 
fiscal de sala. 
  
 

2. Esta prova contém 30 questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 08 de Regime Jurídico Único - 
PMA e 12 de Conhecimentos Específicos. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao 
fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo 
seu início às 8:00h e término às 12:00h (horário local). 
 
 

3. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTÃO RESPOSTA, 
considerando a numeração de 01 a 30. 
 
 

4. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte 
superior do CARTÃO RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique 
imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 
 

5. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 
 

6. Utilize somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois não serão consideradas marcações a lápis 
no CARTÃO RESPOSTA. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de 
suas respostas. 
 
 

7. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO RESPOSTA.  
 
 

8. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta por erro do candidato. O cartão resposta só 
será substituído se for constatada falha de impressão. 
 
 

9. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da mesma. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

10. O candidato deverá devolver no final da prova, o cartão-resposta e o boletim de questões, recebidos. 
 

11. Será automaticamente eliminado do concurso público da Prefeitura Municipal de Almeirim, o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2009. 

 
Boa Prova. 

 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 



LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO 1 - QUESTÕES 01 a 05 
 

ConflitosConflitosConflitosConflitos    
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Pesquisa só agora divulgada procurou entender as causas que 
separam gerações. Não se trata do conflito que sempre existiu entre 
velhos e moços. O universo pesquisado foi o lar, a família, os pais e os 
filhos. A novidade desta vez é que o mal-estar entre as gerações que 
vivem sob o mesmo teto e repartem a mesma mesa é apenas um mal-
entendido. Os pais acham que os filhos, por serem jovens, são 
necessariamente felizes, têm tudo da vida, tudo. Podem esperar do 
mundo. Os filhos acham que os pais, por representarem o poder, são 
necessariamente felizes porque chegaram lá. Acontece que nem os 
filhos são obrigatoriamente felizes nem os pais estão obrigatoriamente 
realizados. Os filhos reclamam das cobranças paternas. Os pais 
acreditam que os filhos não reconhecem o valor do lar constituído, da 
comida na mesa todos os dias. Bastaria um olhar mais profundo de um 
grupo sobre o outro para desmanchar o equívoco. Nem os filhos 
precisam invejar os pais pelo poder, nem os pais precisam ficar 
despeitados porque os filhos têm a vida toda pela frente deles. O amor 
nunca será a soma de iguais. 

Carlos Heitor Cony 
  

01. O enunciado que melhor sintetiza a mensagem do texto é 
(A) “A felicidade não reside nem no poder, nem na juventude”. 
(B) “Os pais não deveriam ressentir-se da jovialidade e da juventude dos filhos”. 
(C) “Os filhos deveriam ser eternamente gratos aos pais por tudo o que estes lhes proporcionam”. 
(D) “O choque entre pais e filhos é incompreensível e injustificado: o sentimento que os une deveria 

estar acima das diferenças existentes entre eles”. 
 

02. Com o enunciado “Bastaria um olhar mais profundo de um grupo sobre o outro para desmanchar o 
equívoco” (linhas 13-14), sugere-se que  
(A) pais e filhos não se conhecem direito. 
(B) o amor entre pais e filhos não é intenso. 
(C) o hábito de reunir a família precisa ser fortalecido. 
(D) é necessário que os pais sejam mais tolerantes com os filhos. 

 
03. Não serão respeitadas as ideias desenvolvidas no texto, caso se substitua 
(A) “só agora” (linha 1) por “bem recentemente”. 
(B) “que separam” (linhas 1-2) por “separadas das”. 
(C) “que sempre existiu” (linha 2) por “existente há muito tempo”. 
(D) “nem os pais precisam” (linha 15) por “tampouco os pais precisam”. 

 
04. Há linguagem figurada na seguinte passagem do texto: 
(A) “Os pais acham que os filhos, por serem jovens, são necessariamente felizes, têm tudo da vida, 

tudo.” (linhas 6-8) 
(B) “Nem os filhos precisam invejar os pais pelo poder, nem os pais precisam ficar despeitados 

porque os filhos têm a vida toda pela frente deles.” (linhas 14-16) 
(C) “Pesquisa só agora divulgada procurou entender as causas que separam gerações. Não se 

trata do conflito que sempre existiu entre velhos e moços”. (linhas 1-3) 
(D) “O universo pesquisado foi o lar, a família, os pais e os filhos. A novidade desta vez é que o 

mal-estar entre as gerações que vivem sob o mesmo teto e repartem a mesma mesa é apenas 
um mal-entendido”. (linhas 3-6)  

 
 
 
 
 



05. Quanto às noções de morfologia, é verdadeiro afirmar que 
(A) “felizes” (linha 7) é um adjetivo com valor adverbial. 
(B) “conflito” (linha 2) e “universo” (linha 3) são substantivos invariáveis. 
(C) “mal-estar” (linha 4) e “mal-entendido” (linhas 5-6) são palavras compostas por aglutinação. 
(D) “constituído” (linha 12) e “despeitados” (linha 16) pertencem à mesma classe gramatical. 

 
 

TEXTO 2 - QUESTÕES 06 a 09 
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Às vezes penso que fiz no meu apartamento o que gostaria de fazer no meu 
cérebro. Renunciei a tudo o que atravanca. São dois salões imensos, tão 
vazios que parecem preparados para um baile, que nunca sai. Dois 
compridos sofás brancos contra paredes brancas, em ângulo, chão de 
parquê nu e cortinas beges nos janelões, minha única concessão à cor. Ou à 
Lívia. E só. Quando os jantares do grupo são, eram, no meu apartamento, eu 
colocava a grande mesa no centro do salão maior. No resto do ano a grande 
mesa fica desmontada e as cadeiras empilhadas na área de serviço e eu 
como na mesa da cozinha. Lucídio examinou tudo com seu meio sorriso e 
ficou em silêncio. O único comentário adequado aos meus grandes salões 
vazios. 

 
VERISSIMO, Luis Fernando. O Clube dos Anjos. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 1998, p. 21-22. 

 
06. O texto acima é um fragmento do livro O Clube dos Anjos, de Luis Fernando Verissimo. Trata-se de 
uma passagem em que predominam 
(A) enunciados analíticos e explicativos. 
(B) verbos que indicam mudança e sequências temporais. 
(C) verbos no imperativo e enunciados que incitam à ação. 
(D) estruturas simples, verbos estáticos e sequências de localização. 
 
07. Da leitura do enunciado “Às vezes penso que fiz no meu apartamento o que gostaria de fazer no 
meu cérebro” (linhas 1-2), depreende-se que o narrador 
(A) tem a mente cheia de ideias que o perturbam. 
(B) precisa proceder a uma limpeza em seu apartamento. 
(C) vive preocupado com a decoração de seu apartamento. 
(D) tem necessidade de renunciar a todos os objetos que o atrapalham. 
 
08. Quanto às noções de sintaxe, é falso afirmar que 
(A) o verbo é intransitivo em “eu como na mesa da cozinha” (linhas 8-9)  
(B) a presença da preposição “a” (linha 2) justifica-se pela regência do verbo “renunciar”. 
(C) o período “Às vezes penso que fiz no meu apartamento o que gostaria de fazer no meu cérebro” 

(linhas 1-2) é composto por subordinação. 
(D) há desvio de concordância em “Dois compridos sofás brancos contra paredes brancas, em ângulo, 

chão de parquê nu e cortinas beges nos janelões, minha única concessão à cor” (linhas 3-5). 
 

09. No que diz respeito aos fatos gramaticais da língua, é incorreto afirmar que 
(A) “que nunca sai” (linha 3) significa “que jamais se torna realidade”. 
(B) “o” e “que” em “o que gostaria de fazer” (linha 1) pertencem à classe dos pronomes. 
(C) o uso do sinal indicativo de crase é opcional em “Renunciei a tudo o que atravanca” (linha 2). 
(D) “meio”, em “Lucídio examinou tudo com seu meio sorriso” (linha 9), significa “moderado, pouco 

intenso”. 
 
10. São fórmulas de fecho usadas na redação oficial 
(A) “Sem mais para o momento” e “Certos de merecer sua atenção”. 
(B) “Conforme acordado em contato telefônico” e “Certos de merecer sua atenção”. 
(C) “Subscrevemo-nos atenciosamente” e “Temos o prazer de levar ao conhecimento de V. S.a”.  
(D) “Em atendimento à sua solicitação datada de 10 de novembro último passado” e “cordialmente”. 
 
 

 
 



REGIME JURÍDICO ÚNICO - PMA 
 
11. Invalidada por sentença judicial, transitada em julgado, a demissão do servidor estável, será ele 
reintegrado no prazo de 
(A) dez dias. 
(B) quinze dias. 
(C) trinta dias. 
(D) quarenta e cinco dias. 
 
12. Sobre remoção, assinale a resposta correta. 
(A) A remoção é a movimentação do servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro 

cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo Órgão em que é 
lotado. 

(B) A remoção é a movimentação do servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro 
cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder, mas em outro Órgão em que 
é lotado. 

(C) A remoção é a movimentação do servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro 
cargo de igual denominação e forma de provimento, em outro Poder e em outro Órgão em que é 
lotado. 

(D) A remoção é a movimentação do servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro 
cargo de diferente denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo Órgão em 
que é lotado. 

 
13. A respeito de reversão, assinale a resposta correta. 
(A) Reversão é o reingresso no serviço público do servidor em disponibilidade, em cargo de natureza e 

padrão de vencimento correspondente ao que ocupava. 
(B) Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público para o mesmo cargo. 
(C) A reversão somente pode ocorrer “ex-officio”. 
(D) Será tornada sem efeito, a reversão do servidor, que não tomar posse no prazo de dez dias. 
 
14. A respeito da duração do trabalho, assinale a resposta correta. 
(A) É de seis horas diárias ou trinta semanais, para os integrantes das atividades de magistério. 
(B) É de sete horas diárias ou trinta e cinco semanais, para os integrantes das atividades de magistério. 
(C) É de oito horas diárias ou quarenta semanais, para os integrantes das atividades de magistério. 
(D) É de cinco horas diárias ou vinte e cinco semanais, para os integrantes das atividades de 

magistério. 
 
15. A respeito de estabilidade, assinale a resposta correta. 
(A) São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso 

público. 
(B) São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso 

público. 
(C) São estáveis, após quatro anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de 

concurso público.  
(D) A estabilidade se aplica aos cargos em comissão. 
 
16. A respeito da licença para tratamento de saúde, assinale a resposta correta. 
(A) A licença para tratamento de saúde pode ser concedida “a pedido do servidor”, no prazo máximo de 

dez dias, contados da primeira falta. 
(B) A licença para tratamento de saúde pode ser concedida “a pedido do servidor”, no prazo máximo de 

quinze dias, contados da primeira falta. 
(C) A licença para tratamento de saúde pode ser concedida “a pedido do servidor”, no prazo máximo de 

cinco dias, contados da primeira falta. 
(D) A licença para tratamento de saúde pode ser concedida “a pedido do servidor”, no prazo máximo de 

oito dias, contados da primeira falta. 
 
17. A licença para tratamento de saúde, em pessoa da família, será concedida: 
(A) Com dois terços da remuneração, no primeiro mês. 
(B) Com dois terços da remuneração até dois meses. 
(C) Com dois terços da remuneração, quando exceder de um até quatro meses. 
(D) Com dois terços da remuneração, quando exceder de um até seis meses. 



 
18. A gratificação de regime especial de trabalho, incidente sobre os vencimentos, será paga no 
percentual: 
(A) Vinte por cento, para os servidores de nível de 1° grau, em regime de tempo integral. 
(B) Vinte e cinco por cento, para os servidores de nível de 1° grau, em regime de tempo integral. 
(C) Trinta por cento, para os servidores de nível de 1° grau, em regime de tempo integral. 
(D) Quarenta por cento, para os servidores de nível de 1° grau, em regime de tempo integral. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

19. Segundo a organização mundial de saúde (OMS) e o ministério da saúde, o aleitamento materno 
deve ser exclusivo até os seis meses e complementado até dois anos ou mais. Porém sabemos que 
muitas crianças recebem alimentação complementar até mesmo antes de completar os seis meses de 
idade. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a introdução precoce de outros alimentos nesta 
fase está associado à (ao) 
(A) maior absorção de nutrientes importantes só encontrados em alimentação complementar. 
(B) maior número de crianças com dificuldades na sucção. 
(C) maior refeição do bebê ao leite materno. 
(D) maior índice de mulheres trabalhando fora de casa. 
 
20. É de fundamental importância o conhecimento epidemiológico do câncer de mama na mulher, a 
distribuição da incidência e da mortalidade, uma vez que o cálculo das estimativas de casos novos 
oferece uma excelente base para o planejamento e aprimoramento das ações que visam à prevenção e 
atenção em todos os níveis. Dentre as atribuições comuns a todos os profissionais da atenção básica 
no controle do câncer de mama, destaca-se:  
(A) Conhecer hábitos de vida, valores culturais, éticos e religiosos da familia asistida e da comunidade. 
(B) Realizar busca ativa para rastreamento de mulheres de sua microárea para detecção precoce do 

câncer de colo e mama. 
(C) Realizar consulta, coleta do papanicolau e exame clínico das mamas.  
(D) Emitir prescrição do tratamento medicamentoso quando necessário. 
 
21. A enfermagem apresenta diferentes posições hierárquicas considerando a inserção dos serviços de 
enfermagem na estrutura global da organização, a posição hierárquica vai desde a subordinação 
imediata a pessoas ou grupos deliberativos do hospital. Neste contexto, marque a alternativa correta. 
(A) Autoridade e responsabilidade nunca devem ser equivalentes. 
(B) A posição hierárquica determina exclusivamente o grau de responsabilidade do ocupante do cargo.  
(C) Quanto mais alta a posição hierárquica do serviço de enfermagem menor a remuneração do cargo. 
(D) A posição hierárquica do serviço de enfermagem não interfere na dinâmica do serviço dessa classe. 
 
22. Sabe-se que a enfermagem na magnitude de seus serviços compreende um componente próprio de 
conhecimentos científicos e técnicos que são reproduzidos através de um conjunto de práticas sociais, 
éticas e políticas .De acordo com o código de ética quando o enfermeiro abandona o cliente no meio do 
tratamento, sem garantia de continuidade da assistência , está infligindo o capítulo: 
(A) Das proibições 
(B) Da responsabilidade  
(C) Dos deveres 
(D) Dos direitos 
 
23. A Reação anafilática é uma reação sistêmica aguda de hipersensibilidade que ocorre dentro de 
segundos a minutos, a partir da exposição de substâncias impróprias como medicamentos, alimentos, e 
outros. Nesta situação, o enfermeiro atua de forma ativa na busca de sinais e sintomas para o 
atendimento emergencial. Desta forma, as manifestações evidentes, no caso desta reação, é 
(A) Sinais respiratórios evidenciados por dispnéia. 
(B) Manifestações gastrointestinais evidenciadas por constipação. 
(C) Manifestações cutâneas evidenciadas pela presença de bolhas. 
(D) Manifestações cardiovasculares evidenciadas pelo pulso imperceptível. 
 
 
 
 
 
 



 
 
24. A saúde do trabalhador vem sendo uma das áreas de destaque na saúde pública, o tipo de trabalho 
e amaneira como é realizado são considerados determinantes para saúde física, psíquica e espiritual do 
trabalhador, entre os objetivos deste programa destacamos: 
(A) Permitir ao enfermeiro diagnosticar doenças ocupacionais. 
(B) Prevenir doenças ocupacionais e acidentes de trabalho através do programa de vigilância das 

condições de trabalho. 
(C) Fornecer equipamentos de proteção individual e coletiva aos trabalhadores. 
(D) Permitir internação imediata em instituições de saúde em casos de acidentes de trabalho.   
 
25. De acordo com o Art. 199 da Constituição Federal de 1988, a assistência à saúde é livre à iniciativa 
privada. Assim, as Instituições Privadas poderão participar de forma 
(A) efetiva do Sistema Único de Saúde, sem a necessidade de contrato público ou convênio e com a 

indicação do estado. 
(B) complementar do Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito público ou convênio. 
(C) auxiliar do Sistema Único de Saúde, tendo preferência as empresas de economia mista ou indicadas 

pelo município. 
(D) regular do Sistema Único de Saúde, tendo preferência as empresas privadas com fins lucrativos. 
 
26. Um cliente compareceu ao setor de urgência e emergência de uma Unidade Municipal de Saúde 
referindo há 30 dias, dores de cabeça em grande intensidade, náuseas e vômitos. Após o atendimento, 
o médico suspeitando de um aneurisma cerebral referenciou o usuário para uma consulta com o 
neurologista, contudo o funcionário do setor de marcação de consultas informou que, naquele momento, 
não havia médico neurologista e nem previsão de data. Diante desse fato, foi ferido o princípio do 
Sistema Único de Saúde de 
(A) Preservação da autonomia. 
(B) Igualdade da assistência à saúde. 
(C) Integralidade da assistência. 
(D) Participação da comunidade. 
 
27. A Unidade de Saúde da Família (USF) deve ser equipada com equipamentos e tecnologia que 
permitam a solução dos problemas de saúde mais comuns da população sob sua responsabilidade. 
Assim sendo, marque a alternativa que contém elementos que fazem parte da estrutura mínima de uma 
USF. 
(A) Sala de recepção, local para arquivos e registros, local para cuidados básicos de enfermagem, sala 

de vacinação. 
(B) Sala de apoio, sala de expurgo, laboratório de exames laboratoriais e aparelho de raio x e sala de 

Preventivo Contra o Câncer de Colo de Útero. 
(C) Consultório médico, Consultório de enfermagem, Consultório de nutrição, local para cuidados 

complexos de enfermagem. 
(D) Sala de recepção, arquivo, sala de vacinação, sala para coleta de exames laboratoriais e sala de 

Preventivo Contra o Câncer de Colo de Útero. 
 
28. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é elemento essencial na equipe Saúde da Família, pois, é o 
principal elo integrador entre comunidade e Unidade Saúde da Família. Assim, constitui um dos 
requisitos formais a ser considerado no processo de seleção e contratação dos Agentes Comunitários 
de Saúde: 
(A) Ter conhecimentos prévios na área de saúde e ambiental. 
(B) Residir na comunidade de atuação há pelo menos seis meses. 
(C) Ter disponibilidade de tempo integral para exercer as atividades. 
(D) Ser maior de vinte um anos e saber ler e escrever. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29. De acordo com o Ministério da Saúde, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave 
de saúde pública, no Brasil e no mundo, e representa um dos mais importantes fatores de risco para o 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais. Assim, a Hipertensão 
Arterial, em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva, é definida como 
(A) pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual 

a 90 mmHg. 
(B) pressão arterial sistólica menor ou igual a 139 mmHg e uma pressão arterial diastólica menor ou 

igual a 80 mmHg. 
(C) pressão arterial sistólica igual a 120 mmHg e uma pressão arterial diastólica menor ou igual a 70 

mmHg. 
(D) pressão arterial sistólica  igual a 129 mmHg e uma pressão arterial diastólica menor ou igual a 79 

mmHg. 
 
30. O Diabetes Mellitus é considerado uma epidemia mundial, traduzindo - se em grande desafio para 
os sistemas de saúde de todo o mundo por causar complicações que levam às amputações de 
membros inferiores não traumáticas, cegueira irreversível e doença renal crônica terminal. Por isso, 
testes de rastreamento são indicados em indivíduos assintomáticos que apresentem maior risco da 
doença para evitar complicações. Desse modo, constituem Fatores indicativos de maior risco para o 
diabetes tipo 2: 
(A) Idade superior à sessenta anos de idade. 
(B) Índice de Massa Corporal (IMC) menor que 25. 
(C) Antecedente familiar de hipertensão arterial de 130/87 mmHg). 
(D) Diagnóstico prévio de síndrome de ovários policísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


