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PROVA PROCESSO SELETIVO –

podem

ter

acesso

à

mercadoria

dinheiro

-

representado neste caso pelo salário - passaporte

ENFERMEIRO

único às demais mercadorias, o que lhes permite a
sobrevivência. Nesse sentido, percebe-se que o
salário, expressão do valor da força de trabalho, não

TEXTO

importa os meios pelos quais seja estabelecido, não
"deveria" descer a níveis que ameacem a própria
O regime capitalista de produção pressupõe

sobrevivência e reprodução da classe trabalhadora

a generalização da produção para a troca. Com a

dada a importância para o capital, que a submete,

expansão desta - entendida como expressão da

mas que dela necessita (até mesmo enquanto

diferenciação da divisão social do trabalho - ocorre

exército de reserva), para continuar sua trajetória de

também a separação definitiva dos produtores

valorização e acumulação. (Pelo menos até a fase

diretos de mercadorias dos seus meios de produção.

atual, o capitalismo não conseguiu se descartar

Expropriados, passam a ser possuidores de uma

definitivamente da força de trabalho, embora a

única

substituição de trabalho vivo por trabalho morto seja

mercadoria

-

sua

força

de

trabalho.

Proletarizados, são convertidos em trabalhadores
assalariados. Simples operadores dos instrumentos
de produção que não mais lhes pertencem.

mais e mais acelerada).
O trabalho torna-se então alienado, vazio de
sentido para o trabalhador, dado que o resultado de

Para participar do processo de troca, para ter

sua atividade passa a ser propriedade de outrem.

existência social, o produtor precisa então levar sua

Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte citação:

mercadoria ao mercado, onde esta irá defrontar-se

"O antigo possuidor de dinheiro marcha adiante

com todas as demais mercadorias. Seu possuidor a

como capitalista, segue-o o possuidor da força de

leva "livremente" ao mercado e vende-a por tempo

trabalho como seu trabalhador, um, cheio de

determinado,

continuar

importância, sorriso satisfeito e ávido por negócios;

sobrevivendo. Não se aliena definitivamente dela,

o outro, tímido, contrafeito, como alguém que levou

pois só agindo assim pode continuar participando da

a própria pele ao mercado e agora não tem mais

troca. Caso contrário, nada mais teria a oferecer.

nada a esperar, exceto o - curtume." Revela-se aqui

Alienando-se de sua mercadoria única, nada mais

todo o significado do fato de a força de trabalho ser

seria que um escravo - ele próprio mercadoria. Isso

transformada em uma mercadoria a mais, no mundo

significa que alguém, o comprador, proprietário do

da produção capitalista, em que os produtos do

dinheiro e dos meios de produção, adquire o direito

trabalho não mais pertencem a seus produtores,

de usar essa força de trabalho pelo tempo acordado.

anônimos participantes de um espetáculo no qual

Caracteriza-se, assim, a dicotomia proprietários dos

entram em cena sem nem mesmo perceber e no qual

meios de produção/proletários.

têm de permanecer independentemente de sua

forma

única

de

Os proprietários da força de trabalho, os

vontade. Sua sobrevivência está agora delimitada

trabalhadores, submetem-se, porque dessa maneira

por decisões que vão, cada vez mais, afastando-se de

integram-se eles próprios no mercado. Só assim

seu domínio, às quais, por meios mais ou menos

violentos, acabam sendo obrigados a acatar. A

02)Constitui uma afirmação verdadeira sobre a

"liberdade", não conquistada senão que imposta, que

linguagem usada no texto a expressa na

lhes permite colocar sua força de trabalho à venda,

alternativa:

significa a subordinação completa, definitiva, do

(A) Apresenta emprego de expressões referenciais

trabalho ao capital. Este, sim, impondo as regras e

em que é constante a presença de termos

condições aos personagens que a ele são atrelados.

ressignificados por causa de seu sentido conotativo.

O conflito é inerente e intransponível. Ingenuidade

(B) O raciocínio argumentativo do autor recorre a

querer

expressões antitéticas para mostrar ao leitor sua

eliminá-lo,

mantendo-se

intocadas

as

características do cenário em que se insere.

opinião sobre a problemática do capitalismo.
(C) A linha argumentativa adotada pelo enunciador

FONTE:

do discurso, na abordagem temática, parte de um

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/vio

ponto de vista definido e, a seguir, vale-se do

lencia-urbana-no-brasil.htm

processo referencial, com predomínio da linguagem
denotativa.

(AS QUESTÕES DE 1 A 08 ESTÃO

(D) A estratégia argumentativa do enunciador do

RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO)

discurso contempla o emprego constante de palavras

Para responder a essas questões, assinale

e expressões metafóricas para caracterizar as

APENAS UMA ÚNICA alternativa correta.

relações interpessoais

01)No texto,

03)Há ocorrência de predicado verbal na

(A) O sistema de produção, ao transferir para si o

alternativa:

domínio da força de trabalho do trabalhador,

(A) “Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte

assegura o aumento do capital para seus donos.

citação:”

(B) A ideologia capitalista está voltada para a

(B) “Sua sobrevivência está agora delimitada por

produção de produtos que possibilitem distribuir os

decisões”

resultados do trabalho humano.

(C) “a ele são atrelados”

(C) O modelo de produção e de troca adotado pelo

(D) “O conflito é inerente e intransponível”

capitalismo colabora, para a satisfação duradoura e
significativa de todos os envolvidos na cadeia de

04)Há exemplo de linguagem figurada em:

produção.

(A) “O regime capitalista de produção pressupõe a

(D) A relação Capital e Produção insere o

generalização da produção para a troca.”

trabalhador como parte importante do processo, com

(B) “o produtor precisa então levar sua mercadoria

o objetivo de torná-lo um gestor livre de sua força

ao mercado”

de trabalho.

(C) “...a substituição de trabalho vivo por trabalho
morto seja mais e mais acelerada”
(D) “Este, sim, impondo as regras e condições aos
personagens”

(B) Para atender a determinação da Justiça, uma
05) A expressão “o comprador” exerce a função

série de exemplares do dicionário deverá ser retirado

de:

de circulação.

(A) Adjunto adverbial de lugar.

(C) Deve-se esperar que os dicionários apresentem o

(B) Aposto.

maior número de significados possível para as

(C) Vocativo.

palavras.

(D) Predicativo.

(D) Quantos de nós pode afirmar, com segurança,
que nunca empregou uma palavra com sentido

06)Vocábulo que não admite dupla pronúncia,

pejorativo?

masculino ou feminino, é o da alternativa:
(A) “produtor”

10)Marque a alternativa em que todas as

(B) “capital”

palavras são acentuadas pela mesma regra:

(C) “personagens”

(A) Pulmão, íntima, encíclica, impossível.

(D) “cenário”

(B) Amazônia, técnico, única, dívidas.
(C) Têm, predatório, teólogo, há.

07)As aspas, na palavra “livremente”, foram

(D) Econômico, político, ecológica, técnico.

usadas com a finalidade de expressar:
(A) Ironia

SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

(B) crítica.
(C) contestação.

11)O Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela

(D) concordância.

Constituição Federal de 1988 e regulamentado
pelas Lei Orgânica de Saúde (Lei 8.080, de 19 de

08)A forma verbal “levou”, observando o modo-

setembro de 1990) e Lei 8.142, de 28 de dezembro

temporal, pode ser substituída pela forma

de 1990, tem como propósito alterar a situação de

composta da alternativa:

desigualdade

(A) Tem levado.

população, tornando obrigatório o atendimento

(B) Tinha levado.

público a qualquer cidadão. Para tanto, o SUS é

(C) Terá levado.

regido pelos seguintes princípios:

(D) Teria levado

I - Universalidade: garante o acesso à assistência à

na

assistência

à

saúde

da

saúde nos três níveis de atenção a toda a população.
09)Assinale a alternativa correta quanto à

II - Integralidade na assistência: entendido como a

concordância:

preservação

(A) Fazem alguns anos que o dicionário Houaiss

comunidade.

vem se consolidando como um dos principais

III - Equidade: considera que todo cidadão é igual

dicionários do português brasileiro.

diante do SUS e será atendido conforme as suas

da

autonomia

do

cliente

necessidades, sem barreiras e/ou privilégios.

e

da

IV - Resolubilidade: é a exigência de que o sistema

Sistema Único de Saúde, entre outros. Dessa

de saúde esteja habilitado para atender todos os

forma, a composição da equipe mínima da ESF

problemas de saúde, tanto os individuais como os

recomendada é:

coletivos.

(A) Um médico da família, um enfermeiro, um

Assinale a alternativa correta, considerando as

auxiliar de enfermagem e de quatro a seis agentes

afirmativas anteriores:

comunitários de saúde.

(A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

(B) Um médico da família, um enfermeiro, um

(B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.

auxiliar de enfermagem e de dois a três agentes

(C) Todas as afirmativas estão incorretas.

comunitários de saúde.

(D) Todas as afirmativas estão corretas.

(C) Um médico da família, um enfermeiro, dois
auxiliares de enfermagem e de quatro a seis agentes

12)De acordo com a Portaria nº 399 de 22 de

comunitários de saúde.

fevereiro de 2006 analise as alternativas a seguir:

(D) Um médico da família, um enfermeiro, dois

I. Entre as prioridades do Pacto pela Vida estão a

auxiliares de enfermagem e de dois a três agentes

Saúde do Idoso, Mortalidade Infantil e Materna,

comunitários de saúde.

Câncer de colo do útero e de mama.
II. O Pacto em Defesa do SUS envolve ações

14)No que se diz respeito à participação social no

concretas

Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa

e

articuladas

pelas

três

instâncias

federativas no sentido de reforçar o SUS como

INCORRETA:

política de Estado mais do que política de governos;

(A) A Constituição de 1988 incorporou as principais

e de defender, vigorosamente, os princípios basilares

propostas da VIII Conferência, criando o Sistema

dessa política pública, inscritos na Constituição

Único Saúde (SUS).

Federal.

(B) Os conselhos de saúde são órgãos de caráter

III. O Pacto de Gestão do SUS reitera a importância

permanente e deliberativo.

da participação e do controle social com o

(C) As Conferências de Saúde devem se reunir em

compromisso de apoio à sua qualificação.

cada nível de governo, em espaço de tempos não

(A) Apenas a alternativa I está correta.

superiores a 2 (dois) anos, com representantes dos

(B) As alternativas I e II estão corretas.

vários segmentos sociais.

(C) As alternativas I e III estão corretas.

(D) Os conselhos de saúde devem controlar e

(D) Todas as alternativas estão corretas.

fiscalizar a execução da política de saúde em sua
esfera governamental, inclusive em seus aspectos

13)A Estratégia Saúde da Família (ESF) trata-se

econômicos e financeiros.

de um modelo de saúde, baseado na nova
organização da Atenção Básica. Ele possui como

15)De acordo com a Lei Orgânica da Saúde,

princípios

NÃO se constitui como objetivo ou atribuição do

básicos

a

integralidade,

hierarquização, territorialização, cadastramento
da clientela, incorporação das diretrizes do

Sistema Único de Saúde (SUS):

(A) A identificação dos fatores condicionantes e
determinantes da saúde.

18)Acerca dos sinais vitais do corpo humano,

(B) A assistência às pessoas por intermédio de ações

analise as afirmações abaixo e assinale a

de promoção, proteção e recuperação da saúde, com

alternativa INCORRETA:

a realização integrada das ações assistenciais e das

(A) A avaliação dos sinais vitais permite identificar

atividades preventivas.

necessidades básicas dos pacientes, é uma maneira

(C) A execução de ações como as de vigilância

rápida e eficiente.

sanitária, vigilância epidemiológica e de saúde do

(B) O ser humano é mantido em uma temperatura

trabalhador.

constante em torno de 37ºC, sendo que as

(D) A manutenção do sigilo das informações de

extremidades do corpo podem se apresentar em

saúde obtidas por meio das notificações.

menor temperatura. Os limites de temperatura em
que o metabolismo pode apresentar falhas são de
menos que 10ºC e maior que 51ºC.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(C) A aferição da pressão arterial deve ser realizada
16)De acordo com a Portaria 104, de 25 de

na posição sentada, com o braço repousado sobre

janeiro de 2011, o Ministério da Saúde apresenta

uma superfície firme.

uma lista de doenças, agravos e eventos em saúde

(D) Antes de aferir a pressão arterial do paciente, o

pública considerados de notificação compulsória,

profissional deve certificar-se de que o paciente não

devendo ser notificados todos os casos suspeitos

está com a bexiga cheia, não praticou exercícios

e/ou confirmados.

doenças

físicos e não ingeriu bebidas alcoólicas, café,

consideradas de NÃO notificação compulsória

alimentos ou fumou até 30 minutos antes da medida.

Nesse

caso,

as

incluem:
(A) Varicela, teníase e escabiose.

19)A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um

(B) Coqueluche, dengue e varíola.

grave problema de saúde pública no Brasil e no

(C) Paralisia flácida aguda, botulismo e difteria.

mundo, já que constitui fator de risco para o

(D) Febre amarela, leptospirose e tuberculose.

desenvolvimento de doenças cardiovasculares,
cerebrovasculares e renais. Assim, são cuidados

17)São possíveis diagnósticos de enfermagem

importantes para a medida da pressão arterial:

para um paciente inconsciente, EXCETO:

I - Certificar-se que a bexiga do paciente não está

(A) Padrão respiratório ineficaz, relacionado à

cheia.

inconsciência.

II - Solicitar que o paciente mantenha o braço acima

(B) Diminuição na perfusão cerebral, relacionada ao

da altura do coração.

estado de inconsciência.

III - Esperar pelo menos de 1 a 2 minutos antes de

(C)

Distúrbio

hidroeletrolítico,

relacionado

à

realizar novas medidas.

incapacidade de ingerir por via oral.

IV - Pedir que o paciente descanse por 5 a 10

(D) Dor relacionada aos procedimentos invasivos

minutos em ambiente tranquilo, antes da aferição da

necessários ao indivíduo inconsciente.

pressão arterial.

V - Orientar o paciente que apenas o tratamento

dezembro de 2014. Qual é a data provável do

farmacológico pode contribuir para a redução da

parto (DPP), considerando a Regra de Näegele?

pressão arterial.

(A) 25 de agosto de 2015.

(A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

(B) 15 de setembro de 2015.

(B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.

(C) 25 de setembro de 2015.

(C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

(D) 25 de outubro de 2015.

(D) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.
22)Considerando os transtornos mentais mais
20)A

ferida

representa

uma

ruptura

na

comuns na saúde pública, assinale a alternativa

continuidade da pele, desencadeada por agentes

correta:

físicos, químicos, mecânicos e biológicos, podendo

(A) Os distúrbios bipolares são categorizados como

contribuir para a origem de danos celulares e

distúrbios do humor. Englobam a ocorrência de

tissulares. Quaisquer que sejam as origens,

episódios depressivos e um ou mais episódios de

causas e consequências de uma ferida, o foco

humor exaltado.

prioritário de atenção deve ser o portador e todos

(B) Os distúrbios depressivos são categorizados

os seus aspectos biopsicossociais e espirituais.

como distúrbios de ansiedade. Caracterizam-se por

Nesse sentido, a realização do curativo e a

distúrbios que envolvem sentimentos, pensamento e

escolha da cobertura ideal são fundamentais para

comportamento.

favorecer o processo de cicatrização. No que se

(C)

refere ao curativo, ele tem a finalidade de:

considerado um distúrbio psicótico. Ocorre a

I - Remover corpos estranhos e quaisquer outras

realização repetida de rituais destinados a prevenir

partículas.

algum evento.

II - Proteger a ferida contra contaminação e

(D) A esquizofrenia é categorizado como um

infecções.

distúrbio de ansiedade. Ocorre o comprometimento

III - Promover hemostasia.

grosseiro da realidade, incluindo alucinações,

IV - Oferecer conforto psicológico.

delírios e fala desorganizada.

O

transtorno

obsessivo-compulsivo

é

V - Diminuir a intensidade da dor.
(A) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.

23)O choque decorre geralmente do débito

(B) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.

cardíaco inadequado. Por esta razão, qualquer

(C) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.

fator que reduza o débito cardíaco pode levar ao

(D) Todas as afirmativas estão corretas.

choque

circulatório.

Baseado

nesse

enunciado,analise as assertivas a seguir e assinale
21)S. M. dá entrada na unidade básica de saúde

a alternativa correta:

para a primeira consulta de pré-natal. Durante a

I.

anamnese, a paciente refere que a data da última

diminuição da capacidade de bombeamento do

menstruação (DUM) foi ocorreu no dia 18 de

coração é denominado choque cardiogênico.

O choque circulatório que decorre da

II.

II. No choque irreversível, as transfusões

(C) Disponibilizar seus serviços profissionais à

sanguíneas ou qualquer outro tipo de terapia tornam-

comunidade, em casos de emergência, epidemia e

se incapazes de salvar a vida da pessoa.

catástrofe, visando vantagens pessoais.

III.

III. No choque hipovolêmico pela perda de

(D) Proteger a família, a pessoa, a família e a

plasma, tem como complicador o aumento da

coletividade contra danos decorrentes de imperícia,

viscosidade sanguínea, tornando lento o fluxo

negligência ou imprudência por parte de qualquer

sanguíneo.

membro da equipe de saúde.

IV.

IV. Choque endotóxico é um tipo especial

de choque anafilático.

26)O SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de

(A) Somente as afirmativas I e II estão corretas.

Urgência

(B) Somente as afirmativas II, III e IV estão

participantes de uma rede de atenção às

corretas.

urgências de forma integrada e regionalizada,

(C) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.

permitindo

(D) Todas as afirmativas estão corretas

situações de urgência e emergência no ambiente

é

destinado

o

aos

atendimento

municípios

qualificado

em

pré-hospitalar. Pode-se dizer, então, que é/são
24)No atendimento a vítima politraumatizada

componente/s fundamentai/s desse serviço:

pode

Traumatismo

(A) Organização de redes locorregionais de atenção

apresentar

integral às urgências, enquanto elos da cadeia de

acontecer

Cranioencefálico

um

e

a

vítima

rinorragia, que significa:

manutenção da vida.

(A) Perda de liquor ou sangue pelo nariz.

(B)

(B) Sangramento auricular.

qualidade

(C) Perda rápida da consciência.

determinantes e condicionantes das urgências e por

(D) Diâmetro desigual das pupilas.

meio de ações transetoriais de responsabilidade

Adoção
de

de

estratégias

vida,

promocionais

buscando

identificar

de
os

pública.
do

(C) Capacitação e educação continuada das equipes

profissional de enfermagem as descrições abaixo

de saúde de todos os âmbitos da atenção a partir de

figuram como deveres a serem cumpridos,

um enfoque estratégico promocional, envolvendo os

EXCETO:

profissionais de nível superior e técnico, em acordo

(A) Prestar adequadas informações à pessoa, família

com as diretrizes do SUS.

e coletividade a respeito dos direitos, riscos,

(D) Todas estão corretas.

25)Em

relação

às

responsabilidades

benefícios e intercorrências acerca da assistência de
enfermagem.

27)O exame físico é uma parte integrante e

(B) Respeitar, reconhecer e realizar ações que

importante da Sistematização da Assistência de

garantam o direito da pessoa ou de seu representante

Enfermagem (SAE). A SAE deve ser adotada por

legal, de tomar decisões sobre sua saúde, tratamento,

todo enfermeiro, em qualquer área de atuação,

conforto e bemestar.

inclusive nas urgências. Considere as afirmativas
abaixo e assinale a INCORRETA:

(A) Timpanismo é o som semelhante ao de um

30) Ao nascer o recém – nascido deve receber:

tambor, esse som é produzido durante a técnica de

(A) A vacina BCG intradérmica.

ausculta abdominal.

(B) As vacinas Sabin, BCG intradérmica e a

(B) Muitas estruturas corporais, embora não

Hepatite B.

visíveis, são acessíveis à mão e podem ser avaliadas

(C) A vacina Sabin.

pelo tato.

(D) As vacinas BCG intradérmica e a Hepatite B.

(C) Estados nutricionais, padrões de fala e
movimentos corporais são observados durante a
inspeção.
(D) Em geral é a história de saúde do paciente que
orienta o examinador nos esforços de obtenção de
dados adicionais para um perfil completo do
paciente.

28) Em relação ao XABCDE do trauma, coloque
os atendimentos na sequência CORRETA:
I. Manutenção da ventilação
II. Manutenção da circulação
III. Via aérea estável e desobstruída
IV. Exposição e controle ambiental
V. Avaliação neurológica
VI. Contenção de hemorragia externa grave
A sequência CORRETA é:
(A) IV, I, VI, V, III e II
(B) VI, III, I, II, V e IV
(C) VI, I, II, III, IV e V
(D) IV, III, I, VI, V e II

29)Em

relação

à

vítima

politraumatizada

podemos dizer que, ao abordar as vias aéreas, o
enfermeiro deverá, EXCETO:
(A)

Utilizar

manobra

de

levantamento

de

mandíbula.
(B) Observar movimentos e/ou ruídos respiratórios.
(C) Utilizar de cânula de Guedel.
(D) Colocar a vítima em decúbito lateral esquerdo,
via movimentação

