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PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR 

PRAZO DETERMINADO Nº 36/2019-FSPSS 

CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1) Assinale a palavra que se acentua pelo mesmo motivo de OFÍCIO: 
a) Xará. 
b) Cerimônia. 
c) Juízo. 
d) Nó. 
 
 
2) Considere o seguinte trecho de um texto publicado na revista Mente Curiosa (Ano 3, nº 49, fev. 2019): As 
selfiessão comuns nas redes sociais. O termo americano não tem tradução para o português, elas basicamente 
funcionam como __________. O que as pessoas não sabem é que essas publicações revelam muito sobre a 
__________ de quem posta e têm um impacto direto na de quem vê.  
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.  
a) auto retrato – auto estima.  
b) autorretrato – autoestima.  
c) auto-retrato – autoestima.  
d) auto-retrato – auto-estima.  
 
 
3)  As regras da Nova Ortografia  -  que passaram a fazer parte do nosso vocabulário oficialmente em 2016 -  
trouxeram algumas modificações, tais como a escrita da palavra "supercidadão". Seguindo as orientações de 
uso/desuso do hífen, assinale a alternativa que contém uma  grafia "antiga"  não aceita pela nova regra: 
a) Hiperautoritário 
b) Superamigável 
c) Hiper-racional 
d) Super-moderno 
 
 
4) Considere o seguinte trecho: Uma avalanche de patinetes elétricos encheu no ano passado o centro de Madri. 
Embora as autoridades locais tivessem pedido que esperassem a aprovação da nova legislação sobre mobilidade, 
trêsempresas espalharam pela cidade esses veículos de duas rodas que afetariam a circulação e a comodidade 
dos cidadãos. (Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/23/economia/1550946892_712943.html)  
A expressão sublinhada no texto estabelece uma relação de: 
a) comparação.  
b) alternância.  
c) concessão.  
d) consequência. 
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5) Considere o seguinte início de um texto retirado da revista Superinteressante(02/2019): Terapia genética 
pode curar síndrome de Angelman em fetos A síndrome de Angelman foi relatada pela primeira vez em 1965 
pelo neurologista britânico Harry Angelman, e é um distúrbio neurológico raro que causa um crescimento 
insuficiente do cérebro. Numere os parênteses a seguir, identificando a ordem das ideias que dão sequência 
lógica ao trecho acima. 
( ) Uma nova terapia genética criada por cientistas da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, 
porém, pretende se tornar a cura para a doença.  
( ) Problemas decorrentes da doença envolvem deficiência intelectual e efeitos colaterais, como alterações de  
comportamento, convulsões e dificuldade em andar e dormir.  
( ) Sua ação libera um conjunto de moléculas que corrigem as falhas genéticas do bebê ainda no útero.  
( ) O tratamento, que ainda não foi testado em humanos, consiste em usar a ferramenta de edição genética 
CRISP-Cas para injetar um vírus inofensivo que infecta propositalmente os neurônios de fetos.  
( ) Em casos mais graves, pessoas nessa condição podem passar a vida inteira sem falar uma única palavra.  
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo. 
a) 1 – 3 – 4 – 2 – 5.  
b) 4 – 3 – 1 – 2 – 5.  
c) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.  
d) 3 – 1 – 5 – 4 – 2. 
 

CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 
6) A Lei Federal no 8.080/1990 que regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, 
estabelece, em seu art. 7o, o princípio de “integralidade” dos cuidados de saúde. Esse princípio obriga a que: 
a) os pacientes portadores de doenças agudas sejam tratados em locais distintos daqueles dos portadores de 
doenças crônicas. 
b) os serviços coletivos sejam prestados pelos municípios, e os curativos, pelas outras esferas de governo, de 
maneira integrada. 
c) o conjunto das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 
todos os níveis de complexidade do sistema, deve compor um conjunto articulado e integrado. 
d) as equipes de saúde devem ser sempre multiprofissionais, capazes de dar conta da unidade biopsicossocial 
dos pacientes. 
 
 
7) Quando da identificação em uma unidade básica de saúde de um caso de tuberculose pulmonar bacilífero, 
sem complicações clínicas maiores, o médico de família deve: 
a) encaminhar o paciente para um serviço de controle de tuberculose da unidade mais próxima. 
b) convocar, por carta ou telefonema à unidade, todos os membros da família para revisão junto à unidade. 
c) divulgar, publicamente, o caso para que todos os que tenham mantido contato com o paciente agendem 
visitas à unidade. 
d) solicitar aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que compareçam ao domicílio do paciente, desenvolvam 
ações educativas e agendem consultas dos expostos à unidade. 
 
 
8) O art. 198 da Constituição brasileira estabelece que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único”. Rede regionalizada e hierarquizada significa que 



 

 
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião 

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações 

 
PROVA 

 
Cargo: Enfermeiro 

 

 

3 
 

os: 
a) serviços de saúde devem estar ancorados em uma rede de atenção básica em cada região de saúde. 
b) serviços de saúde devem ser organizados em bases territoriais definidas, de acordo com a distribuição da 
população e o nível de complexidade dos serviços. 
c) serviços hospitalares de nível terciário devem necessariamente estar contidos em cada região de saúde. 
d) ambulatórios, postos de saúde e as clínicas de saúde da família devem subordinar-se a hospitais de nível 
secundário e terciário em cada região. 
 
 
9) São doenças de notificação compulsória, EXCETO: 
a) Botulismo. 
b) Cólera. 
c) Dengue. 
d) Diarréia. 
 
10) Com base nos dados relacionados à saúde da família, o número máximo de pessoas cobertas por uma equipe 
de acordo com a Política Nacional da Atenção Básica deve ser de: 
a) Até 5 mil pessoas. 
b) Até 4 mil pessoas. 
c) Até 2.500 pessoas. 
d) Até 1 mil pessoas. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11) De acordo com o Calendário de Vacinação 2017, a idade máxima da primeira e da segunda doses, 
respectivamente, da vacina rotavírus humano deverá ser administrada rigorosamente nos limites de qual faixa 
etária? 
a) Até 1 mês e 15 dias e 3 meses e 7 dias. 
b) Até 3 meses e 15 dias e 7 meses e 29 dias. 
c) Até 1 mês e 20 dias e 3 meses e 7 dias. 
d) Até 3 meses e 15 dias e 5 meses e 7 dias. 
 
 
12) Os diagnósticos de enfermagem representam uma importante fonte de conhecimento científico da 
enfermagem. Por meio deles, é possível: 
a) Contribuir para expansão do cuidado. 
b) Estimular o cliente a participar do plano terapêutico. 
c) Direcionar a pesquisa e o ensino. 
d) Obter critérios legais para participação do cliente. 
 
 
13) Os sistemas de informação em saúde oferecem suporte para que gestores em determinado nível de decisão 
planejem, decidam e realizem ações eficazes. A sigla do sistema de informação implantado em todos os 
municípios, alimentado pela ficha de atendimento que avalia a cobertura vacinal de rotina e em campanhas é: 
a) SI-PNI; 
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b) SIH/SUS; 
c) SIA/SUS; 
d) SINAN. 
 
 
14)  O(A) enfermeiro(a) está orientando o paciente com diagnóstico de herpes genital. Qual item será incluído 
no plano de cuidados para esse paciente? 
a)  Quando você estiver tomando seus medicamentos antivirais, você não estará em período contagioso. 
b)  A transmissão do vírus somente ocorre quando há feridas visíveis do herpes. 
c)  Não há cura para o herpes genital, mas os surtos podem ser encurtados com a medicação correta. 

d)  A transmissão desta infecção pode ocorrer mesmo nas fases em que o paciente estiver assintomático. 
 
 
15) Com 2 meses, a criança deve receber a 1ª dose da vacina tetravalente, desta forma, ela estará evitando, 
EXCETO: 
a) Difteria. 
b) Tétano. 
c) Sarampo. 
d) Coqueluche. 
 
 
16) São várias as atribuições da equipe da Atenção Básica no atendimento aos usuários portadores de HIV/AIDS 
ou outras Doenças Sexualmente Transmissíveis.  
Assinale a alternativa que não corresponde a esse aspecto. 
a) Realizar as ações de vigilância epidemiológica pertinentes a cada caso. 
b) Desenvolver atividades informativo-educativas de prevenção e controle desses agravos. 
c) Promover a adesão das gestantes ao pré-natal e oferecer o teste para sífilis, para Hepatite B e para o HIV a 
todas as gestantes da área de abrangência da unidade, realizando aconselhamento pré e pós-teste. 
d) Encaminhar todos os casos suspeitos de HIV/AIDS ou DST para avaliação inicial na emergência hospitalar. 
 
 
17) Uma mulher multigesta, cuja gravidez foi confirmada, pergunta ao(à) enfermeiro(a) qual será a data provável 
do parto. O primeiro dia de seu último período menstrual foi 20 de março. Usando a regra de Naegele, o(a) 
profissional de saúde estima que a data provável do parto (DPP) será: 
a) 27 de dezembro 
b) 13 de fevereiro  
c) 17 de janeiro 
d) 20 de dezembro 
 
 
18) C.R.S., enfermeira de uma Unidade Básica de Saúde, realiza consulta de enfermagem em criança de 11 anos. 
No exame físico, que ela realiza em todas as consultas da saúde da criança e do adolescente, ela utiliza o gráfico 
de Tanner com o objetivo de avaliar: 
a) Desenvolvimento psicológico. 
b) Desenvolvimento psico-motor. 
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c) Desenvolvimento puberal. 
d) Grau de adequação escolar. 
 
 
19) Durante a realização do exame físico de um paciente com diagnóstico de Pneumonia, podem estar presentes 
na ausculta do tórax: 
a) roncos e sibilos, que são ruídos mais grossos e de tonalidade mais grave, podem ser comparados ao 
arrebatamento de pequenas bolhas. 
b) cornagens, caracterizadas por som baixo e de difícil ausculta, causada por obstrução localizada na traqueia. 

c) murmúrios vesiculares, que são sons de processos patológicos, que comprometem a árvore 
brônquica. 
d) estertores crepitantes, que são ruídos finos, homogêneos, de mesma altura, timbre e intensidade, sendo 
auscultados na fase inspiratória. 
 
20)  Um paciente foi diagnosticado com sífilis primária (Fase I). Ao avaliar o paciente, o(a) enfermeiro(a) deve 
prever/antecipar quais achados clínicos? 
a)  Úlceras genitais firmes e indolores. 
b)  Erupções avermelhadas nas palmas das mãos. 
c)  Dor de garganta e gânglios linfáticos inchados. 
d)  Fraqueza muscular e mudanças visuais. 
 

 

RASCUNHO PARA USO DO CANDIDATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


