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            PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ -MA 
          CONCURSO PU BLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

TURNO: MANHÃ 

 

ENFERMEIRO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 

causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais. 

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material 

entre os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, 

boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa 

de fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 9438-4081 
 

E-mail: 

Ima.primeiracruz2015@outlook.com 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

CARGO: ENFERMEIRO 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

AS QUESTÕES  DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Nessa sociedade neoliberal que respira uma cultura globocolonizadora, consumista, a 1 

verdadeira cultura é substituída pelo entretenimento. Busca-se formar consumidores e não cidadãos. 2 

Menos razão e mais emoção. Cultura é tudo aquilo que humaniza o nosso espírito e nossa consciência. 3 

Ora, como o sistema multiplicará os seus lucros se as pessoas tiverem senso crítico e refinamento 4 

espiritual? 5 

.................................................................................................................................................. 6 

A receita de sucesso do sistema é tornar o supérfluo necessário. Fazer com que o consumidor 7 

prefira perder a cabeça a ver desaparecer das prateleiras o seu xampu preferido... Ninguém liga a 8 

televisão para ver anúncios. Exceto a televisão a cabo, ninguém paga para ver televisão. Ela vive dos  9 

anunciantes. Mas precisa de programas e telejornais para atrair o telespectador. Tudo bem pensado para 10 

distraí-lo, entretê-lo, sem  incomodá-lo e muito menos leva-lo a perceber que a realidade contém      11 

fatos e verdades que o  senso comum ignora. 12 

Já pensou a televisão exibindo uma série sobre a dívida externa brasileira e seus efeitos na 13 

economia nacional e na qualidade de vida do povo? Não daria ibope (....) 14 

A força do sistema reside em seu poder de sedução. Ele mexe com a mente e o coração das 15 

pessoas. Acena com riqueza fácil, beleza fácil, poder fácil, desde que se adotem os seus valores: 16 

acumular, competir, ficar-na-sua, não se envolver com problemas alheios e causas coletiva. Imprima à 17 

sua vida o doce embalo dos filmes de Hollywood. Ou você conhece algum vencedor sem uma boa     18 

dose de egoísmo? 19 

Assim, o sistema desumaniza. E quando a desumanização aparece na forma de violência 20 

urbana (por que os pobres ficariam isentos da sedução da riqueza?), então o sistema grita:  “Basta! 21 

Desarmem-se!” Ora, como desarmar-se num sistema que induz a desamar? Conhece algum vencedor 22 

preocupado com a sorte de 50 milhões de pobres e dos 21 milhões de  miseráveis que existem no  23 

Brasil? 24 

 
FREI BETTO. Como deixar-se MOLDAR pelo sistema. IN:  caros Amigos. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

CARGO: ENFERMEIRO 

 

01) Da leitura do texto, pode-se inferir 

 

(A) Entretenimento e cultura são incompatíveis no 

mundo atual. 

(B) O entretenimento destrói o senso crítico dos 

cidadãos conscientes. 

(C) A cultura de massas é a solução contra o 

consumismo da sociedade neolíberal. 

(D) O sistema entraria em crise se os cidadãos 

tivessem, pelo menos, capacidade de 

discernimento: 

 

02) Para o autor, 

 

(A) A conduta das pessoas leva a V a emitir 

programas de baixa qualidade. 

(B) Os cidadãos se voltam para o consumo como 

meio de esquecer os problemas sociais. 

(C) Os modelos de sucesso impostos pela mídia 

revelam-se materialistas e desumanos. 

(D) Os telespectadores são seduzidos pelos 

exemplos de sucesso fácil que presenciam no 

seu convívio social. 

 

03) A alternativa em que a substituição, proposta 

à direita mantém o significado original do 

termo transcrito  é: 

 

(A) Isentos (L.21)  - imunes.  

(B) "consumista" (L.1) — desgastante. 

(C) "supérfluo”(L.7) — abundante. 

(D) "dose” (L.19) — mistura.  

 

04) Pode ser retirado do texto, sem alterar o 

sentido do contexto, o termo: 

 

(A)  “seus” (L.13) 

(B) “os” (L.4) 

(C) “com” (L.15) 

(D) “quando” (L.20) 

 

05) Sobre a pontuação usada no texto/.pode-se 

afirmar:   : 

 

(A) Os parênteses da linha 21 isolam uma 

reflexão. 

(B) Os dois-pontos da linha 21 introduzem  uma 

enumeração.  

(C) As aspas da linha 21/22 indicam ironia. 

(D) As reticências da linha 8 sugerem hesitação. . 

 

 

 

 

06) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele denota é: 

 

(A) "de" (L.7) - dimensão. 

(B) "para" (L.10) - direção. 

(C) "sobre" (13) -  assunto.  

(D) "sem" (L.18) -  referência. 

 

07) Passando-se a oração "a verdadeira cultura é 

substituída pelo entretenimento." (L.1/2) para 

voz ativa, a forma verbal correspondente a "é 

substituída" ficará sendo: 

 

(A) substituía. 

(B) substituiu. 

(C) substituirá. 

(D) substitui. 

 

08) Observe a frase:  

 

"Cultura é tudo aquilo que humaniza o nosso 

espírito e a nossa consciência." (L.3). 

 

Sobre a frase em destaque, é correto afirmar: 

(A) O  período  é  composto  por  coordenação  e 

subordinação. 

(B) O vocábulo "que" exerce função subjetiva. 

(C) O termo "Cultura" é o agente da ação verbal. 

(D) A palavra "tudo" modifica o nome. 

 

09) Os termos "desde que" (L.16) e "Assim" 

(L.20), no texto, expressam, respectivamente, 

ideias de 

 

(A) condição e conclusão. 

(B) tempo e causa. 

(C) concessão e explicação. 

(D) alternância e comparação. 

 

10) Exerce a mesma função sintática que o termo 

"de egoísmo" (L.19) a expressão: 

 

(A) "das prateleiras" (L.8). 

(B) “da riqueza" (L.21). 

(C) “do povo” (L.14). 

(D) "da sedução" (L.21). 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

CARGO: ENFERMEIRO 

INFORMÁTICA BÁSICA – QUESTÕES DE 11 A 15 
 

11) Sobre hardware e software, analise: 

 

I. O Software refere-se a todos os elementos de 

programação de um sistema de computação, 

isto é, todos os programas, sejam de 

aplicação ou básicos do sistema, contrastando 

com a parte física e visível do sistema, o 

hardware. 

II. O Hardware é um conjunto de equipamentos 

que constituem o computador. Trata-se da 

parte física do sistema, todos seus elementos 

visíveis, partes mecânicas, elétricas, 

magnéticas, entre outros. Contrasta com a 

outra parte do sistema de computação, o 

software. 

 

(A) Apenas a afirmativa I está correta. 

(B) Apenas a afirmativa II está correta. 

(C) As afirmativas I e II estão corretas. 

(D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

12) O formato padrão ao salvar um arquivo de 

texto do aplicativo BrOffice Writer é: 

 

(A) doc 

(B) docx 

(C) xls 

(D) odt 

 

13) No Microsoft Word 2010 a função do atalho 

Ctrl+W é: 

 

(A) Refazer a última ação feita. 

(B) Fechar o documento sendo editado. 

(C) Localizar um trecho de texto no documento. 

(D) Alinhar o texto selecionado à direta. 

 

14) Sobre o aplicativo Microsoft Excel 2010 

analise as afirmativas abaixo: 

 

I. A função =SOMA permite somar apenas os 

valores de um intervalo contíguo. 

II. A função =EXATO compara se dois textos são 

diferentes. 

III. A função =CONT.SE conta o número de 

células que respeitam um certo critério. 

 

(A) Apenas as afirmativas I e II são falsas. 

(B) Apenas as afirmativas II e III são falsas. 

(C) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 

 

 

 

15) O Backdoor é um programa que: 

 

(A) Monitora as atividades do usuário e envia 

essas informações à terceiros. 

(B) Permite que o computador tenha uma 

proteção a mais contra ataques de terceiros. 

(C) Envia mensagens eletrônicas indesejadas por 

ou não solicitadas, muito utilizado para a 

propagação de outras ameaças. 

(D) Permite que um invasor tenha acesso a um 

computador comprometido. 

 

MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 16 A 20 
 

16) Sendo A={∅, {3}} então: 

 

(A) ∅ ∉ A 

(B) {3}  ∉ A 

(C) ∅ ⊄ A 

(D) {3}  ∈ A 

 

17) Quais desses números são irracionais? 

 

(A) 4 e √9 

(B) √5 e −√5 

(C) √32
5

 e √16
4

 

(D) √27
3

 e √81
4

 

 

18) Dados os conjuntos 𝑈 = {1,3,5,6} e seus 

subconjuntos, 𝐴 = {3,5} e 𝐵 = {1,6} então: 

(𝐴𝑈𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ) ∩ 𝐵 será: 

 

(A) ∅ 

(B) 𝐴 ∩ 𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

(C) 𝐴 ∪ 𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

(D) �̅� 

 

19) A raiz de 1000% será: 

 

(A) 10% 

(B) 100% 

(C) 1000% 

(D) 10000% 

 

20) As raízes da equação: 𝑥2 − 6𝑥 + 10 = 0 

representam: 

 

(A) Nº(s) Inteiro(s). 

(B) Nº(s) Natural(s). 

(C) Nº(s) Inteiros positivos. 

(D) Números Complexos. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

CARGO: ENFERMEIRO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÕES DE 21 A 40 

 
21) De acordo com a resolução do COFEN nº 

311/2007 que aprova a reformulação do 

código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem. A respeito das relações com os 

trabalhadores de enfermagem, assinale a 

alternativa incorreta: 

 

(A) É direito do profissional recusar-se a executar 

prescrição medicamentosa e terapêutica, onde 

não conste a assinatura e o número de 

registro do profissional, exceto em situações 

de urgência e emergência. 

(B) É dever do profissional responsabilizar-se por 

falta cometida em suas atividades 

profissionais, independente de ter sido 

praticada individualmente ou em equipe. 

(C) É direito do profissional recusar-se a executar 

prescrição medicamentosa e terapêutica em 

caso de identificação de erro ou ilegibilidade. 

(D) É direito do profissional assinalar as ações de 

enfermagem que não executou, bem como 

permitir que suas ações sejam assinadas por 

outro profissional. 

 

22) A hipertensão é uma das mais sérias e mais 

comuns complicações da gravidez. De acordo 

com Rezende e Montenegro (2008) a 

ocorrência de hipertensão induzida pela 

gravidez também é conhecida como toxemia 

gravídica e é uma doença da última metade 

da gestação que se caracteriza por 

hipertensão, edema e proteinúria. Quanto às 

formas clínicas da toxemia gravídica, analise 

as afirmações abaixo e assinale com V para as 

verdadeiras e F para as falsas. 

 

( ) A hipertensão gestacional é caracterizada 

apenas pela hipertensão durante o período da 

gestação. 

( ) Pré-eclâmpsia leve ou moderada é 

caracterizada pelo aumento súbito de peso 

(maior ou igual a 500g/semana), seguido de 

edema generalizado, depois hipertensão e 

posteriormente proteinúria. 

( ) Eclâmpsia é caracterizada pelo quadro de 

hipertensão, edema e proteinúria 

acompanhado de ataques convulsivos e coma. 

( ) A Síndrome HELLP é a forma grave de pré-

eclâmpsia caracterizada por hemólise, 

elevação das enzimas hepáticas e diminuição 

das plaquetas. 

 

A sequência correta é: 

(A) FVFV 

(B) FVVF 

(C) VVVV 

(D) VFVV 

 

23) O principal objetivo da atenção pré-natal e 

puerperal é acolher a mulher desde o início da 

gravidez, assegurando, no fim da gestação, o 

nascimento de uma criança saudável e a 

garantia do bem-estar materno e neonatal. 

Dessa forma, a realização dos procedimentos 

técnicos básicos, exames clínicos e 

laboratoriais além de orientações e 

aconselhamentos oferecidos às mães são 

fundamentais para a condução saudável da 

gestação. Tomando como base as 

recomendações do Ministério da Saúde para a 

atenção ao pré-natal (BRASIL, 2006; 2013) a 

respeito dos exames de rotina que devem ser 

solicitados durante o pré-natal, analise as 

alternativas e identifique a única falsa: 

 

(A) Na primeira consulta devem ser solicitadas as 

dosagens de Ht e Hb para investigação de 

anemia e tipagem sanguínea e fator Rh a fim 

de rastrear possível isoimunização. 

(B) Na primeira consulta devem ser solicitadas as 

sorologias para sífilis (VDRL), anti-HIV, 

Hepatite B (HBsAg), toxoplasmose e rubéola, 

devendo ser repetidas apenas as sorologias 

para Sífilis, anti-HIV próximo à 30ª semana de 

gestação, devido ao risco de transmissão 

vertical aumentada. 

(C) O exame da glicemia em jejum deve ser 

solicitado ao iniciar o pré-natal e deve ser 

repetido próximo à 30ª semana de gestação 

para rastreamento do diabetes gestacional. 

(D) Outros exames podem ser acrescidos à rotina 

mínima recomendada pelo MS, tais como 

exame parasitológico de fezes, colpocitologia 

oncótica e urocultura para o diagnóstico de 

bacteinúria assintomática. 

 

24) As principais causas da mortalidade de 

crianças menores de cinco anos continuam 

sendo as afecções perinatais, a pneumonia e 

as complicações da doença diarreica e da 

desnutrição. Segundo o Manual de Atenção 

Integral às Doenças Prevalentes na Infância – 

AIDPI, o enfermeiro diante da criança com 

quadro de diarreia deverá avaliar o estado de 

hidratação. Com base nisso, analise as 

afirmações abaixo: 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

CARGO: ENFERMEIRO 

I. Há quatro tipos de classificação possíveis para 

o nível de hidratação: desidratação leve, 

moderada, grave e intensa. 

II. O quadro de desidratação é caracterizado por 

dois ou mais dos seguintes sinais: inquietação 

ou irritação, olhos fundos, beber avidamente 

(com sede), ao sinal da prega a pele volta 

lentamente ao estado anterior. 

III. No quadro de desidratação grave a criança 

apresenta dois ou mais dos seguintes sinais: 

letargia ou inconsciência, olhos fundos, não 

consegue beber ou bebe muito mal, ao sinal 

da prega a pele volta muito lentamente ao 

estado anterior. 

IV. No quadro de desidratação intensa a criança 

apresenta dois ou mais dos seguintes 

sintomas: inconsciência ou coma, olhos 

fundos, não consegue beber, ao sinal da prega 

a pele volta muito lentamente ao estado 

anterior, pulso imperceptível e cianose. 
 

Está correto o que se afirma em: 

(A) I e II 

(B) I, II e III 

(C) II e III 

(D) Todas estão corretas 
 

25) Kaplan & Sadock (2007) definem ansiedade 

como um sinal de alerta que indica um perigo 

iminente e capacita a pessoa a tomar medidas 

para lidar com uma ameaça, sendo essa 

ameaça desconhecida, interna, vaga e 

conflituosa. O DSM-V lista uma série de 

transtornos relacionados à ansiedade, a 

respeito deles assinale a alternativa 

incorreta: 
 

(A) O transtorno de pânico se caracteriza pela 

ocorrência espontânea e inesperada de 

ataques de pânico, isto é, período distintos de 

medo intenso que podem variar de vários 

ataques por dia a apenas poucos por ano. 

(B) A distimia constitui-se no medo de ficar só em 

lugares públicos como shoppings e 

supermercados, por exemplo, particularmente 

naqueles dos quais seria difícil uma saída 

rápida durante o curso de um ataque de 

pânico. 

(C) As fobias específicas referem-se ao medo 

excessivo de um objeto, circunstância ou 

situação específicos, tal como o medo de 

palhaços. 

(D) O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) são 

obsessões ou compulsões recorrentes que 

levam ao pensamento e comportamento 

consciente, padronizado e repetido sobre 

ações de contar, verificar ou evitar, por 

exemplo. 

26) De acordo com os pressupostos da Reforma 

Psiquiátrica, a Lei nº 10.216 de 2001 entra 

em vigor e passa a dispõe sobre a proteção e 

os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental. Com base 

nisso, analise as afirmações abaixo e assinale 

a alternativa incorreta: 

 

(A) É responsabilidade do Estado o 

desenvolvimento da política de saúde mental, 

a assistência e a promoção de ações de saúde 

aos portadores de transtornos mentais, com a 

devida participação da sociedade e da família, 

a qual será prestada em estabelecimento de 

saúde mental, assim entendidas as 

instituições ou unidades que ofereçam 

assistência em saúde aos portadores de 

transtornos mentais. 

(B) A internação, em qualquer de suas 

modalidades, só será indicada quando os 

recursos extra-hospitalares se mostrarem 

insuficientes. 

(C) O tratamento visará, como finalidade 

permanente, a reinserção social do paciente 

em seu meio. 

(D) É permitida pelo Estado a internação de 

pacientes portadores de transtornos mentais 

em instituições com características asilares e 

judiciais, neste último caso, sem o acesso aos 

meios de comunicação disponíveis. 

 

27) Segundo o Calendário Nacional de Imunização 

atualizado para o ano de 2016, a nota 

informativa n° 149 de 2015 dispões sobre a 

mudança ocorrida no esquema vacinal da 

vacina Papiloma Vírus Humano – HPV 

Quadrivalente. A respeito do esquema básico 

para a vacina HPV, assinale a alternativa 

correta: 

 

(A) Três doses aos 0, 6 e 12 meses em meninas 

de 11 a 13 anos; 

(B) Três doses aos 0, 6 e 12 meses em meninas 

de 9 a 13 anos; 

(C) Duas doses aos 0 e 6 meses em meninas de 9 

a 13 anos; 

(D) Duas doses aos 6 e 12 meses em meninas de 

11 a 13 anos. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

CARGO: ENFERMEIRO 

28) As mudanças informadas pela nota de n° 149 

de 2015 no Calendário Nacional de 

Imunização para o ano de 2016 que passaram 

a vigorar desde janeiro do referido ano foram: 

 

(A) Substituição da terceira dose da vacina oral 

contra poliomielite (VOP) pela vacina 

inatinativa (VIP) passando a ser administrada 

aos 2, 4 e 6 meses por VIP e dois reforços 

com VOP aos 15 meses e 4 anos de idade. 

(B) A Febre Amarela passou a ter somente uma 

dose de reforço aos 10 anos de idade, 

permanecendo uma dose aos 12 meses e 

reforço aos 10 anos. 

(C) Remoção da terceira dose da vacina 

pneumocócica 10 V, permanecendo o 

esquema aos 2 e 4 meses e reforço aos 12 

meses. 

(D) Mudança no período de reforço da vacina 

Meningocócica C dos 15 meses para os 12 

meses de vida, permanecendo com duas 

doses aos 3 e 5 meses e reforço aos 12 

meses, podendo ser administrado até os 4 

anos de idade. 

 

29) De acordo com o estatuto do idoso 

resguardado na Lei n°: 10.741 de 2003, são 

explicitados, exceto: 

 

(A) O direito do idoso à educação, cultura, 

esporte, lazer, diversões, espetáculos, 

produtos e serviços que respeitem sua 

peculiar condição de idade. 

(B) O direito aos idosos, a partir de 65 (sessenta 

e cinco) anos, que não possuam meios para 

prover sua subsistência, nem de tê-la provida 

por sua família, em ser assegurado o benefício 

mensal de 2/3 (dois terços) do salário-

mínimo, nos termos da Lei Orgânica da 

Assistência Social. 

(C) A responsabilidade do Poder Público em criar 

oportunidades de acesso do idoso à educação, 

adequando currículos, metodologias e material 

didático aos programas educacionais a ele 

destinados. 

(D) A responsabilidade de haver inseridos nos 

currículos mínimos dos diversos níveis de 

ensino formal conteúdos voltados ao processo 

de envelhecimento, ao respeito e à 

valorização do idoso, de forma a eliminar o 

preconceito e a produzir conhecimentos sobre 

a matéria. 

 

 

 

30) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

é defendido pela Lei n° 8069 de 1990. De 

acordo com as Medidas Específicas de 

Proteção, aplicadas sempre que os direitos 

reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou 

violados, têm como princípios que regem 

essas medidas, exceto o que se afirma em: 

 

(A) Interesse superior da criança e do 

adolescente: a intervenção deve atender 

prioritariamente aos interesses e direitos da 

criança e do adolescente, sem prejuízo da 

consideração que for devida a outros 

interesses legítimos no âmbito da pluralidade 

dos interesses presentes no caso concreto; 

(B) Privacidade: a promoção dos direitos e 

proteção da criança e do adolescente deve ser 

efetuada no respeito pela intimidade, direito à 

imagem e reserva da sua vida privada, exceto 

por ordem jurídica ou familiar. 

(C) Intervenção precoce: a intervenção das 

autoridades competentes deve ser efetuada 

logo que a situação de perigo seja conhecida; 

(D) Intervenção mínima: a intervenção deve ser 

exercida exclusivamente pelas autoridades e 

instituições cuja ação seja indispensável à 

efetiva promoção dos direitos e à proteção da 

criança e do adolescente 

 

31) No âmbito da Vigilância em Saúde, Alexandre 

Pito (2012) define como risco em saúde 

pública a probabilidade de que se produza um 

evento que pode afetar adversamente a saúde 

de populações humanas, considerando em 

particular a possibilidade de que se propague 

internacionalmente ou pode representar um 

perigo grave e imediato. Dessa forma, são 

doenças e agravos de notificação compulsória 

aqueles que representam um risco em saúde 

pública e devem ser obrigatoriamente 

notificadas no SINAN e secretarias de saúde. 

Assinale abaixo a alternativa que não 

compreende doenças ou agravos de 

notificação compulsória: 

 

(A) Hepatites Crônicas, Infecção pelo Papiloma 

Vírus Humano (HPV) e Sífilis congênita e 

adquirida. 

(B) Dengue, Cólera e Tuberculose; 

(C) Violência doméstica, sexual e/ou outras 

violências; 

(D) Infecção pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) em gestantes e crianças 

expostas ao risco vertical e Síndrome da 

imunodeficiência adquirida (SIDA). 
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32) A úlcera venosa corresponde 

aproximadamente a 75% das causas de 

úlceras crônicas dos membros inferiores, 

sendo um problema comum nos países 

ocidentais, causando um significativo impacto 

econômico. Sobre esse problema de saúde 

pública assinale a afirmação incorreta. 

 

(A) A prevalência total de úlcera venosa varia de 

0,06% a 2%, sendo maior de 4% em pessoas 

acima de 65 anos de idade. 

(B) A úlcera venosa corresponde o estágio mais 

avançado da doença venosa crônica, a qual 

está associada à disfunção da bomba 

muscular da panturrilha, o que leva a 

hipertensão venosa. 

(C) As duas principais causas de falha da bomba 

muscular da panturrilha são a pressão 

prolongada e o distúrbio plaquetário. 

(D) A utilização de curativos oclusivos associados 

à terapia compressiva é uma forma 

interessante de tratamento das úlceras 

venosas, pois concilia o tratamento da 

hipertensão venosa e do leito da ferida. 

 

33) No último Guidelline de Prevenção e 

Tratamento de Úlceras por pressão 

desenvolvido pela National Pressure Ulcer 

Advisory Painel (NPUAP) e a European 

Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) em 

2014 foram incluídos discussões aprofundadas 

do enquadramento teórico subjacente ao risco 

de úlceras por pressão. Assim, analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I. É importante desenvolver e implementar um 

plano de prevenção baseado no risco para os 

indivíduos identificados como estando em 

risco de desenvolver úlcera por pressão. 

II. Considerar o impacto dos seguintes fatores 

risco de um determinado individuo 

desenvolver úlceras por pressão: perfusão e 

oxigenação, situação nutricional deficiente e 

aumento da humidade da pele. 

III. Se forem selecionados instrumentos de 

avaliação do risco para a abordagem 

estruturada da avaliação do risco, a utilização 

de fatores adicionais como a perfusão 

tecidual, a condição da pele e outros riscos 

relevantes, deveram ser considerados como 

parte de uma avaliação completa do risco. 

IV. Em indivíduos em risco de desenvolver úlcera 

por pressão, deverá ser realizado a avaliação 

logo que possível, dentro de um prazo 

máximo de 5 horas após a admissão. 

 

É incorreto o que se afirma em: 

(A) I e II 

(B) II e IV 

(C) Apenas III 

(D) Apenas IV 

 

34) Historicamente o manejo de feridas sempre foi 

um desafio para o homem, com o advento do 

antibiótico no século XIX pensou-se que o 

tratamento de feridas não seria mais um 

problema, porém os pesquisadores se 

enganaram. Atualmente, as feridas 

constituem um oneroso problema para os 

portadores, cuidadores, profissionais e 

gestores de saúde. Assim, devido à dificuldade 

em se obter melhores resultados no 

tratamento de feridas complexas, estudos 

sobre o efeito da alteração da pressão 

atmosférica na biologia da cicatrização foram 

iniciados e culminaram com a criação de um 

produto comercial chamado de Vaccum 

Assited Closure – VAC, utilizado hoje por meio 

de uma aplicação de uma cobertura (esponja 

de poliuretrano) conectada a um tubo plástico 

à bomba de vácuo. Estamos falando da 

cobertura: 
 

(A) Terapia por Esponja 

(B) Terapia por pressão negativa 

(C) Terapia por pressão positiva 

(D) Bomba de Granulação 

 

35) Há evidências claras e consistentes de uma 

maior sobrevivência à PCR quando a pessoa 

presente no local realiza a RCP e rapidamente 

usa o DEA. Assim o acesso imediato a um 

desfibrilador é um componente fundamental 

do sistema de atendimento. Nesse contexto, 

avalie as asserções a seguir e a relação 

proposta entre elas. 
 

I. A implantação de um acesso público a 

desfibrilação envolve quatro componentes: (1) 

uma resposta prática e planejada, que 

preferencialmente inclua a identificação dos 

locais e bairros, onde haja alto risco de PCR; 

(2) treinamento dos possíveis socorristas em 

RCP e na utilização do DEA; (3) contato 

integrado com o serviço médico de 

emergência local e (4) um programa de 

melhoria contínua de qualidade. 

  Porque 

II. Essa alteração em relação às Diretrizes de 

2010 enfatiza a função do atendente de 

emergência em ajudar o socorrista leigo a 

reconhecer a ausência ou a anormalidade da 

respiração. 
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(A) As asserções I e II são proposições 

verdadeiras, e a II é uma justificativa correta 

da I. 

(B) As asserções I e II são proposições falsas, 

mas a II não é uma justificativa correta da I. 

(C) A asserção I é uma proposição verdadeira e a 

II é uma proposição falsa. 

(D) A asserção I é uma proposição falsa e a II é 

uma proposição verdadeira. 

  

36) O número total de compressões aplicadas 

durante a ressuscitação é um fator 

determinante importante da sobrevivência em 

PCR. O número de compressões aplicadas é 

afetado pela frequência e pela fração das 

compressões. Assim, qualquer aumento na 

frequência e na fração das compressões gera 

um aumento no número total de compressões 

aplicadas, com isso para melhorar a fração 

das compressões, deve-se reduzir o número e 

a duração das interrupções das compressões. 

Sabendo disso, analise os itens abaixo e 

marque a afirmação incorreta. 

 

(A) Em vítimas adultas de PCR, o correto é que os 

socorristas apliquem compressões torácicas a 

uma frequência de 100 a 120/min. 

(B) O número de compressões torácicas aplicadas 

por minuto durante a RCP é um fator 

determinante importante do retorno da 

circulação espontânea e da sobrevivência com 

boa função neurológica. 

(C) Na maioria dos estudos, a aplicação de mais 

compressões está associada a menores taxas 

de sobrevivência, ao passo que a aplicação de 

menos compressões está associada a uma 

maior sobrevivência. 

(D) Durante a RCP manual, os socorristas devem 

aplicar compressões torácicas até uma 

profundidade de, pelo menos, 2 polegadas 

para adulto, evitando excesso na 

profundidade das compressões. 

 

37) As quedas resultam de menores lesões até as 

mais graves, como fraturas de quadril ou 

traumatismo craniano que resultam na 

redução da mobilidade e independência e 

aumentam o risco de morte prematura. Sobre 

essa temática assinale a alternativa correta. 

 

(A) Um paciente com uma doença hemorrágica é 

mais provável ter uma fratura de crânio após 

uma queda no ambiente hospitalar do que 

uma hemorragia intracraniana. 

 

(B) Um ambiente não familiar, uma doença 

aguda, cirurgia e disfunção da mobilidade são 

critérios que não chamam a atenção do 

enfermeiro para o risco de queda nesses 

pacientes. 

(C) Quedas que resultam em lesões diminuirão 

possivelmente a duração da estadia do 

paciente no ambiente de cuidado de saúde, 

colocando-o em risco ainda maior de outras 

complicações. 

(D) A avaliação dos fatores de risco para a queda 

de um paciente é essencial para determinar as 

necessidades específicas e desenvolver 

intervenções orientadas para prevenir as 

quedas. 

 

38) A prevenção e controle eficazes de infecção 

requerem que você permaneça consciente dos 

modos de transmissão e as maneiras de 

controlá-las. Na unidade hospitalar, no 

domicilio ou instituição de cuidado estendido, 

um cliente necessita ter um conjunto de itens 

de higiene pessoal, compartilhar comadres, 

mictórios, bacias de banho e talheres 

facilmente leva a infecções cruzadas. Nesse 

sentido, sobre a prevenção e o controle de 

infecção para reduzir os reservatórios de 

infecção assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) Acondicione todas as agulhas dentro de 

recipientes à prova de perfurações, que 

devem estar no local de uso. 

(B) Não deixe frascos de soluções abertos. 

(C) Date os frascos quando abri-los e descarte-os 

em 48 horas, no mínimo; 

(D) Mantenha os tubos de drenagem e as bolsas 

coletoras desobstruídos para prevenir 

acúmulos de líquidos seroso sob a superfície 

da pele. 

 

39) Há três tipos de cateteres comuns: os 

externos, os de alívio e os demora. A maioria 

deles é feita de látex, embora existam os de 

silicone para pacientes alérgicos ao látex. 

Assinale a alternativa incorreta sobre sua 

indicação: 

 

(A) Aliviar a distenção vesical, quando os 

pacientes não conseguem urinar; 

(B) Evitar que a bexiga torna-se distendida 

durante certos procedimentos, como uma 

cirurgia. 

(C) Obter amostras estéreis de urina; 

(D) Aliviar a pressão arterial. 
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40) A irrigação do cateter é uma técnica para 

restaurar e manter a permeabilidade da 

sonda. Um cateter com boa drenagem, 

contudo, não precisa ser irrigado. O 

oferecimento de uma generosa ingestão oral 

de líquidos é, por vezes, suficiente para 

produzir uma urina diluída, evitando que a 

sonda fique obstruída por muco ou resíduos 

tissulares. Sabendo disso assinale analise as 

alternativas abaixo, sobre os cuidados com 

esse dispositivo: 

 

I. Planeje a limpeza do meato e da parte 

próxima a ele, pelo menos uma vez por dia, a 

limpeza regular, reduz o número de 

microorganismos colonizadores. 

II. Coloque almofadas descartáveis sob os 

quadris de uma paciente e sob o pênis de um 

paciente. A almofada de absorção protege a 

roupa de cama, evitando que fique úmida ou 

suja. 

III. Coloque as luvas limpas e lave os genitais, o 

períneo, o meato e o cateter (nessa ordem) 

com sabonete e água morna, logo após 

enxague e seque. A higiene de rotina remove 

as secreções grosseiras e os microorganismos 

transitórios, ao mesmo tempo que atende aos 

princípios de assepsia. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I e III 

(B) II e III 

(C) I e II 

(D) I, II e III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


