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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 Noções de Informática 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 14:30h e término às 18:30h (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 na lista de presença e no 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 São Félix do Xingu, o 
candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2009. 
 

REALIZAÇÃO  

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 



LÍNGUA PORTUGUESA 
 

ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS QUESTÕES DE 1 A 10. 
O dilema pedagógico 
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Resgatar as origens e motivações das escolas democráticas 
implica compreender o cenário de mudanças que começa a se 
desenhar no campo da educação ainda no século 19. Desponta um 
sentimento de desilusão com a pedagogia tradicional, erigida a partir 
dos sistemas nacionais de ensino, criados sob inspiração do ideário 
iluminista e os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade da 
Revolução Francesa. Para transformar servos em cidadãos livres, a 
escola postulava o domínio de saberes legitimados pela ciência, em 
que a figura do professor é a autoridade máxima, que detém e 
transmite esses saberes. "Nessa perspectiva, os sistemas nacionais de 
instrução foram concebidos como imensas máquinas de transmissão 
do saber constituído", observa Ghanem. 

As reações se multiplicam e, em meio às críticas à chamada 
escola tradicional, diferentes teorias sobre a prática pedagógica 
começam a aparecer, em várias partes do mundo. 

As críticas à pedagogia tradicional terminam por impulsionar um 
amplo movimento reformista. No Brasil, sob a expressão do "escolanovismo", 
assume sua representação máxima. 

"Ensinamos crianças, não matérias", difundia o da Escola Nova, 
para quem a pedagogia tradicional, "verbalista e enciclopédica", 
reduzia o processo educativo exclusivamente à dimensão do saber. Se 
até então o professor era a figura central, com a responsabilidade de 
iluminar o caminho de seus discípulos e transformar súditos em 
cidadãos, agora se reivindica uma escola capaz de extrapolar a mera 
transmissão de conteúdos para valorizar os processos de 
aprendizagem. 

Desloca-se o eixo – do ensinar para o aprender. E ao deslocar o 
eixo de uma pedagogia centrada na ciência da lógica para uma 
pedagogia de inspiração filosófica, com contribuições crescentes da 
biologia e da psicologia, a educação começa a viver mudanças 
profundas. 

                                                                                                 http://revistaeducacao.uol.com.br/textos.asp?codigo=12702 

                                                                                                                                                                               [com adaptações] 

 

01. Pode-se afirmar que no texto predomina a intenção de  
(A) traçar um perfil dos educadores afeitos à pedagogia tradicional. 
(B) defender a necessidade de se romper definitivamente com a pedagogia de inspiração filosófica. 
(C) informar o leitor a respeito de movimentos pedagógicos que têm orientações distintas. 
(D) defender a tese de que a democratização da educação depende da transmissão do saber 

constituído no campo da pedagogia. 
 
02. De acordo com o texto, ao deslocar-se o eixo do ensinar para o aprender,  
(A) objetiva-se transformar súditos em cidadãos. 
(B) dá-se destaque para o saber enciclopédico. 
(C) o foco do processo pedagógico passa a ser o aluno. 
(D) a transmissão de conteúdos passa a ser mais valorizada. 
 
 
 
 
 
 
 



03. Não há crítica à pedagogia tradicional na seguinte passagem do texto: 
(A) “Resgatar as origens e motivações das escolas democráticas implica compreender o cenário de 

mudanças que começa a se desenhar no campo da educação ainda no século 19” (linhas 1-3). 
(B) “‘Ensinamos crianças, não matérias’, difundia o da Escola Nova, para quem a pedagogia tradicional, 

‘verbalista e enciclopédica’, reduzia o processo educativo exclusivamente à dimensão do saber” 
(linhas 18-20). 

(C)  “Para transformar servos em cidadãos livres, a escola postulava o domínio de saberes legitimados 
pela ciência, em que a figura do professor é a autoridade máxima, que detém e transmite esses 
saberes” (linhas 6-9). 

(D) “Desponta um sentimento de desilusão com a pedagogia tradicional, erigida a partir dos sistemas 
nacionais de ensino, criados sob inspiração do ideário iluminista e os princípios de liberdade, 
igualdade e fraternidade da Revolução Francesa” (linhas 3-6). 

 
04. Quanto às normas de colocação pronominal, é correto afirmar que, no enunciado “agora se 
reivindica uma escola capaz de extrapolar a mera transmissão de conteúdos” (linhas 22-23), a próclise 
justifica-se pelo(pela) 
(A) uso do registro informal da língua. 
(B) presença de um termo atrativo. 
(C) ocorrência de forma verbal paroxítona. 
(D) posição que o pronome ocupa na frase, não iniciando a oração. 
 
05. Quanto aos fatos gramaticais da língua, pode-se afirmar que  
(A) o uso da crase, em “As críticas à pedagogia tradicional” (linha 15), é optativo. 
(B) o vocábulo “o”, em “difundia o da Escola Nova” (linha 18), é um pronome e refere-se a “movimento”.  
(C) há um desvio em relação à regência verbal em “implica compreender o cenário de mudanças” 

(linhas 1-2). 
(D) a mudança da posição do adjetivo em “a educação começa a viver mudanças profundas” (linha 28) 

alteraria completamente o sentido do enunciado. 
 
06. Haverá alteração de sentido se substituirmos 
(A) “ainda” por “até mesmo”, em “no campo da educação ainda no século 19” (linhas 2-3). 
(B) “até então” por “até esse momento”, em “Se até então o professor era a figura central” (linhas 20-

21). 
(C) “nessa perspectiva” por “nessa ótica”, em “Nessa perspectiva, os sistemas nacionais de instrução” 

(linhas 9-10). 
(D) “em meio às” por “no decorrer das”, em “em meio às críticas à chamada escola tradicional” (linhas 

12-13). 
 
07. Ocorre linguagem figurada no seguinte fragmento de texto: 
(A) “a escola postulava o domínio de saberes legitimados pela ciência” (linhas 7-8). 
(B) “No Brasil, sob a expressão do ‘escolanovismo’, assume sua representação máxima” (linhas 16-17). 
(C) “diferentes teorias sobre a prática pedagógica começam a aparecer, em várias partes do mundo” 

(linhas 13-14). 
(D) “os sistemas nacionais de instrução foram concebidos como imensas máquinas de transmissão do 

saber constituído” (linhas 9-11). 
 
08. Em relação ao emprego dos sinais de pontuação, é correto afirmar que, em 
(A) “Ensinamos crianças, não matérias” (linha 18), usou-se vírgula para indicar elipse do objeto. 
(B) “Desloca-se o eixo – do ensinar para o aprender” (linha 25), o travessão assinala mudança de 

interlocutor. 
(C)  “No Brasil, sob a expressão do ‘escolanovismo’, assume sua representação máxima” (linhas 16-17), 

as vírgulas separam orações adjetivas. 
(D) “‘Nessa perspectiva, os sistemas nacionais de instrução foram concebidos como imensas máquinas 

de transmissão do saber constituído’” (linhas 9-11), as aspas sinalizam uma citação. 
 
 
 
 
 



09. No que concerne às relações de retomada de sentido, o pronome 
(A) “quem”, em “para quem a pedagogia tradicional” (linhas 18-19) refere-se a “crianças”. 
(B) “que”, em “que a figura do professor é a autoridade máxima” (linha 8), refere-se a “ciência”. 
(C) “que”, em “que detém e transmite esses saberes” (linhas 8-9), refere-se a “autoridade máxima”. 
(D) “que”, em “que começa a se desenhar no campo da educação ainda no século 19” (linhas 2-3), 

refere-se a “escolas democráticas”. 
 
10. “Documento passado por funcionários portadores de fé pública, no qual se reproduzem peças 
processuais, escritos constantes de suas notas ou se certifica algo”. 
O texto acima definido corresponde a um(a) 
(A) certidão. 
(B) relatório. 
(C) atestado. 
(D) memorando. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
11.  Os dispositivos por meio dos quais o computador recebe a entrada de dados ou dá a saída de 
informações são os 
(A)  Periféricos. 
(B)  Firmwares. 
(C)  Peoplewares. 
(D)  Programas. 
 
12.  No Windows Explorer, a unidade (volume) que é amplamente utilizada para disquetes de 31/2   é a: 
(A)  (A:) 
(B)  (C:) 
(C)  (D:) 
(D)  (E:) 

 
13.  Para acionar a janela de “Localizar e substituir” no Microsoft Word é necessário pressionar as 
teclas: 
(A)  CTRL + A. 
(B)  CTRL + N. 
(C)  CTRL + B. 
(D)  CTRL + U. 

 
14.  O tipo de software que permite a manutenção dos recursos da máquina, como ajustes em discos, 
memória, conserto de outros programas é o 
(A)  Tradutor. 
(B)  Linguagem de Programação. 
(C)  Utilitário. 
(D)  Aplicativo. 

 
15.  Os sites que servem de entrada para a navegação dos internautas são chamados de 
(A)  Html. 
(B)  Portal. 
(C)  Telnet. 
(D)  Web Page. 
 
16.  O Browser é um programa que possibilita a leitura e visualização de páginas Web.  O programa que 
não representa um Browser é o 
(A)  Firefox. 
(B)  LiveMotion. 
(C)  Mozilla. 
(D)  Safári. 

 
 
 



17.  O tipo de site de busca que faz uma busca automatizada, onde o usuário digita uma palavra e o site 
procura endereços que contêm o assunto desejado é o 
(A)  Diretório. 
(B)  Metabuscas. 
(C)  Indexadores. 
(D)  Webmail. 
 
18.  Dentre os tipos de memórias mais conhecidos, aquele, que fica conectada a placa-mãe, e é 
também chamado de memória interna ou memória primária, é o(a): 
(A)  Virtual. 
(B)  Cachê. 
(C)  Secundária. 
(D)  Principal. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
19. Em uma unidade da Estratégia Saúde da Família de um bairro da periferia de Belém, o serviço de 
imunização se encontrava suspenso há mais de seis meses por não dispor de freezer e geladeira, para 
a conservação dos imunobiológicos, em condições adequadas de temperatura. Assim, a garantia de 
infraestrutura necessária ao funcionamento das equipes de Saúde da Família compete 
(A) às Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal. 
(B) às Secretarias Estaduais de Saúde e a Distrito Federal. 
(C) ao Ministério da Saúde e ao Distrito Federal. 
(D) às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 
 
20. As equipes de Saúde da Família são compostas por diversos profissionais, dentre os quais os 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS). De acordo com o Sistema Único de Saúde, o número de ACS 
recomendado por equipe é 
(A) quatro. 
(B) doze. 
(C) oito. 
(D) seis. 
 
21. A Lei 8.080, de 1990 prevê a criação de Comissões Intersetoriais de âmbito nacional, integradas 
pelos Ministérios e Órgãos complementares e por entidades representativas da sociedade civil. Essas 
Comissões tem como finalidade articular políticas e programas de interesse para a saúde e estão 
subordinadas ao 
(A) Ministério da Saúde. 
(B) Sistema Único de Saúde. 
(C) Conselho Nacional de Saúde. 
(D) Distrito Federal. 
 
22. Compareceu à consulta de enfermagem de primeira vez, um paciente com queixas de tosse com 
expectoração há mais de três semanas, astenia, febre e perda de peso. O mesmo informou não ter 
realizado tratamento para tuberculose anteriormente. O enfermeiro suspeitou de tuberculose pulmonar e 
solicitou, no momento da consulta, um exame de baciloscopia do escarro e outro na manhã do dia 
seguinte, cujos resultados foram positivos. Diante do caso e com vistas ao tratamento do paciente, 
baseado no Programa de Tuberculose do Ministério da Saúde/Brasil, a conduta do enfermeiro seria 
(A) viabilizar o início imediato do tratamento para a tuberculose, com o esquema básico, 

supervisionando a ingestão dos medicamentos. 
(B) encaminhar o paciente ao médico para que seja solicitado o exame radiológico do tórax, com vistas 

à confirmação do diagnóstico antes de iniciar o tratamento. 
(C) iniciar imediatamente o tratamento com o Esquema Básico + Etambutol, haja vista a positividade 

dos dois exames de baciloscopia. 
(D)  solicitar a cultura para o Mycobacterium tuberculosis, para a confirmação do diagnóstico. 
 
 
 
 



23. Um portador de hanseníase paucibacilar iniciou o tratamento em uma unidade municipal de saúde 
com o recebimento das três primeiras doses do esquema poliquimioterápico e por motivos 
desconhecidos deixou de comparecer às consultas aprazadas por dois meses. O enfermeiro do 
programa de hanseníase solicitou que o Agente Comunitário de Saúde fizesse uma busca ativa desse 
paciente, o qual compareceu à unidade imediatamente. Nesse caso, a conduta do enfermeiro com 
relação ao tratamento do paciente seria 
(A) reiniciar imediatamente o tratamento com a administração supervisionada da primeira dose, tendo 

em vista que o paciente ficou dois meses sem a medicação, ultrapassando o prazo estabelecido. 
(B) prosseguir o tratamento com a quarta dose supervisionada, em virtude do paciente se encontrar 

ainda dentro dos prazos estabelecidos para a conclusão do esquema de tratamento com 06 doses 
em até 09 meses. 

(C) continuar o tratamento com a primeira dose supervisionada, haja vista que o paciente ainda estar 
dentro dos prazos estabelecidos para a conclusão do tratamento com 12 doses em até 18 meses. 

(D) solicitar uma baciloscopia da linfa, com o intuito de verificar a carga bacilar para em seguida avaliar 
o esquema de tratamento mais adequado à situação do paciente. 

 
24. A senhora M.J.C compareceu à Unidade Municipal de Saúde de S. Felix do Xingu com queixa de 
corrimento vaginal, disúria e dispareunia. Atendida pelo enfermeiro do Programa de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST) que, após a anamnese, avaliação de risco e exame ginecológico, 
constatou sinais de cervicite com a presença de mucopus no orifício externo do colo. Assim, a atitude 
do enfermeiro diante desse caso seria tratar 
(A) Candidíase. 
(B) Vaginose. 
(C) Gonorréia e Clamídia. 
(D) Tricomoníase. 

 
25. É competência do Ministério da Saúde estabelecer políticas  e normas para que seja ofertado pré-
natal  com qualidade. Além dos equipamentos e instrumentais para realização de consultas e exames, 
levando-se em conta ainda a capacitação adequada dos profissionais envolvidos na assistência à 
mulher no seu percurso na unidade de saúde, envolvendo seu aspecto humano. Com base neste tema, 
identifique os itens considerados corretos. 
(I) Na gravidez, considera-se como ganho súbito de peso um aumento superior a 500 g em uma 
semana. 

(II) Após uma contração uterina, movimentação fetal ou estimulo mecânico sobre o útero; um aumento 
transitório na freqüência cardíaca fetal é sinal de boa vitalidade. 

(III) Quando no resultado da urina tipo I constar “traços” de proteinuria, deve-se repetir o exame 
em 15 dias e referir a gestante ao pré-natal de alto risco. 
(IV) Quando a gestante apresentar edema de tornozelo sem hipertensão ou aumento súbito de peso, a 
conduta é relacionar o edema à postura no final do dia, temperatura ou ao tipo de calçado. 

(V) Para calcular a data provável do parto leva-se em consideração a duração média da 
gestação normal de 280 dias ou 40 semanas a partir da data da última menstruação.  
Estão corretas as alternativas: 
(A) I, II e IV 
(B) I e III 
(C) I, II, IV e V 
(D) Todas estão corretas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26. O Ministério da saúde, a partir de 1984, adotou uma estratégia visando incrementar a capacidade 
resolutiva dos serviços de saúde na atenção à criança, priorizando cinco ações básicas de saúde com 
comprovada eficácia, entre elas destacamos o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 
infantil. Dentro deste contexto consideramos incorreta a alternativa: 
(A) As normas estabelecidas para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil foram 

incorporadas também ao PACS e PSF. 
(B) Crianças com história de baixo peso ao nascer devem obrigatoriamente ser consideradas crianças 

de risco nutricional. 
(C) Na carteira da criança, o crescimento pode ser representado por meio de dois tipos de curvas, 

sendo uma a curva da distância ou velocidade e a outra a curva de crescimento longitudinal. 
(D) Uma das atividades básicas realizadas em todas as consultas de rotinas é estimular o aleitamento 

materno até os seis meses de vida e orientar alimentação complementar a partir deste mesmo 
período. 

 
27. A detecção precoce do câncer de colo de útero em mulher assintomática por meio de exame 
citopatológico permite a detecção de lesões precursoras e da doença em estágio inicial, o que é 
oferecido pelo programa de prevenção do câncer de colo do útero do Ministério da Saúde. Com 
referência a este tema marque a alternativa Incorreta: 
(A) Em caso de uma mulher grávida que foi à unidade de saúde para realizar o exame citopatológico, a 

conduta é avisar a mesma que é contra-indicada a coleta pelo seu estado gestacional. 
(B) Em mulheres histerectomizadas nas quais permaneceu, apenas, o colo do útero, o exame deve ser 

procedido regularmente. 
(C) Uma amostra pode ser considerada satisfatória em caso de células escamosas cobrindo menos de 

10% da superfície da lâmina. 
(D) Quando o resultado do exame citopatológico é compatível com NIC II e NIC III, a conduta é 

encaminhar imediatamente para colposcopia para confirmar que há invasão do tecido conjuntivo. 
 
28. A imunização representa um avanço no controle de doenças com características epidemiológicas 
distintas. O Programa nacional de imunização (PNI) preconiza a importância das ações de vacinação 
em todo o território nacional. Baseado neste contexto, marque a alternativa correta: 
(A) A vacina oral de rotavírus humano pode ser administrada a partir de 01 mês e quinze dias até 02 

meses e sete dias de idade. 
(B) Caso uma criança de 1 ano e 3 meses de idade chegue à unidade para fazer o reforço da vacina 

tetravalente, o profissional de saúde deve aplicar a tríplice viral de acordo com a sua idade. 
(C) A vacina tríplice viral deve ser administrada a partir de 9 meses de idade com o objetivo de prevenir 

doenças como sarampo, rubéola e caxumba. 
(D) É possível administrar a segunda dose da vacina oral de rotavírus humano a partir de 3 meses e 7 

dias a 5 meses e 15 dias de idade, preconizando o intervalo mínimo de quatro semanas entre a 
primeira e a segunda dose. 

 
29. Um homem de 31 anos de idade, tabagista há 12 anos, etilista, foi internado em uma unidade de 
clínica médica para tratamento cardíaco. Durante a internação, apresentou dor torácica, taquipnéia, pele 
fria e pegajosa, náuseas e ansiedade; sinais vitais: temperatura 36,0 °c, pulso 110 batimentos por 
minuto, pressão arterial 140 x 120 mmHg e respiração 22 movimentos por minuto.De acordo com a 
situação hipotética apresentada, marque a alternativa correta: 
(A) A partir do raciocínio clínico e da Taxonomia de NANDA, o enfermeiro tem evidências clínicas 

suficientes para elaborar, entre outros, os seguintes diagnósticos: troca gasosa ineficaz, perfusão 
tecidual inadequada e ansiedade. 

(B) Uma das principais prescrições de enfermagem para essa situação é posicionar o paciente em 
decúbito dorsal com a cabeça lateralizada. 

(C) Para melhorar a função respiratória do paciente acima, a enfermeira implementou mudança de 
posição com freqüência. 

(D) Podemos dizer que a Taxonomia de NANDA permite ao enfermeiro a suspensão do tratamento 
medicamentoso. 

 
 
 
 



30. “O profissional de enfermagem, participa como integrante da sociedade, das ações que visam 
satisfazer às necessidades de saúde da população”, este texto foi extraído do código de ética dos 
profissionais de Saúde e refere-se a 
(A) deveres. 
(B) responsabilidades. 
(C) princípios. 
(D) deveres.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


