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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA RIO GRANDE DO PIAUÍ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ - PI 

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

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

ENFERMEIRO 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

10 10 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.riogrande2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ 

             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 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

O   início   de   uma   nova   era   sempre convida às especulações em relação ao futuro. 1 

Algumas reflexões revelam apenas o entusiasmo  com a evolução da capacidade  inventiva da  2 

humanidade. Outras são menos lúdicas e têm implicações bastante importantes para milhões de  3 

trabalhadores, seja em seu benefício ou prejuízo.  4 

Há duas teses muito difundidas: a do fim do trabalho e a do fim do emprego. Não são em  5 

absoluto semelhantes. Uma pode conduzir ao avanço dos trabalhadores, a outra é claramente 6 

retrógrada, apesar de se autoproclamar  moderna. 7 

Enquanto o debate do fim do trabalho nos leva aos limites da própria ordem social 8 

capitalista, o do fim do emprego traduz apenas a perspectiva neoliberal de regredir aos estágios 9 

primitivos do capitalismo. Os teóricos do fim do  emprego não estão falando do fim do trabalho, pelo 10 

contrário, pregam que uma vez que a relação assalariada de trabalho está se esvaindo e o chamado 11 

emprego fordista — formal, de longa duração, por tempo integral e com salário atrelado à 12 

produtividade — está agonizante, as  pessoas  devem  se  preparar  para  o autoemprego. Nessa visão, 13 

o trabalho como meio de acesso à renda não é mais um direito social, que deve ser garantido por 14 

políticas econômicas orientadas ao pleno emprego, conquista dos trabalhadores no pós-guerra, mas 15 

passa a depender da postura pessoal de cada um. Aqueles que investem em sua capacitação são ativos 16 

em buscar oportunidades de negócios no mercado e criam seus próprios "empregos" poderão fugir do 17 

desemprego. Assim, o que era uma questão social passou a ser uma questão individual. 18 

19 
 

PRADO, Antônio. In: Ensino Superior. 

 

 

 

 



01) Em relação às duas teses de que trata o texto, 

o autor se revela 

 

(A) cético e irônico. 

(B) analítico e crítico. 

(C) impassível e rigoroso. 

(D) tendencioso e desconfiado. 

 

02) Identifique as afirmativas verdadeiras, de 

acordo com o texto. 

 

I. A expressão "Algumas reflexões" (L.2) está 

relacionada a "especulações em relação ao 

futuro" (L.1)). 

II. O  vocábulo "seu"  (L.4)  refere-se  à palavra 

"humanidade" (L.3). 

III. Os pronomes "a" (L.5) e "a" (L.5) fazem 

alusão a termos diferentes. 

IV. A palavra "o" (L.9) alude ao vocábulo "debate" 

(L.8). 

V. O termo "o" (L.17) faz referência à expressão 

"conquista dos trabalhadores no pós-guerra" 

(L.15). 

 

A alternativa em que todas as afirmativas 

indicadas são verdadeiras é: 

 

(A) II  e  III. 

(B) III  e V. 

(C) I,   IV  e  V. 

(D) II,   III  e  IV. 

 

03) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele indica é 

 

(A) "em absoluto" (l. 5/6), — reforço. 

(B) "claramente" (L.6) — afirmação. 

(C) "pelo contrário" (L.10/12) — explanação. 

(D) "como" (L.13) — conformidade. 

 

04) A alternativa cuja palavra indicada à direita 

pode substituir, sem prejuízo de significado, o 

termo transcrito à esquerda é 

 

(A) "inventiva" (L.2) — ilusória. 

(B) "difundidas" (L.5) — controvertidas. 

(C) "atrelado" (L.12) — preso. 

(D) "ativos" (L.16) — criativos. 

 

 

 

05) No texto, os termos "Enquanto" (L.8) e 

"Assim" (L.17) denotam, respectivamente, 

 

(A) alternância e  modo. 

(B) explicação  e  conclusão. 

(C) conformidade  e finalidade. 

(D) tempo  e consequência. 

 

06) As locuções verbais "pode conduzir" (L.6) e 

"devem se preparar" (L.13) expressam, 

respectivamente, 

 

(A) desejo  e ordem. 

(B) probabilidade e obrigatoriedade. 

(C) hipótese e  incerteza. 

(D) determinação  e  confirmação. 

 

07) Identifique, nos fragmentos transcritos, os 

termos em negrito que exercem a função de 

agente da ação verbal. 

 

I. "Algumas reflexões revelam apenas o 

entusiasmo" (L.2). 

II. "a outra é claramente retrógrada" (L.6). 

III. "pelo contrário, pregam que uma vez que a 

relação assalariada de trabalho está se 

esvaindo" (L.11). 

IV. "o chamado emprego fordista (...) está 

agonizante" (L.11). 

V. "o trabalho (...) não é mais um direito social, 

que deve ser garantido por políticas 

econômicas orientadas ao pleno 

emprego" (L.14/15). 

 

A alternativa em que todos os termos indicados 

funcionam como agente da ação verbal é 

 

(A) II e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) I, III e V. 

(D) III, IV e V. 

 

08) Exerce a mesma função sintática de “dos 

trabalhadores” (L.15) a expressão: 

 

(A) “do capitalismo” (L.9/10) 

(B) “do trabalho” (L.10) 

(C) “à produtividade,” (L.12) 

(D) “de   uma   nova   era...” (L.1). 
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09) Sobre a oração “...Há duas teses muito 

difundidas:” (L.5) pode-se afirmar; 

 

(A) Com o verbo existir, em substituição a haver, 

pode ser reescrita da seguinte forma: 

“Existem duas teses muito difundidas”. 

(B) O verbo existir quando substitui o verbo haver 

não pode se flexionar no plural. 

(C) “duas teses muito difundidas” funciona como 

sujeito do verbo haver. 

(D) Não há possibilidade de substituição do verbo 

haver por existir, pois alteraria o sentido da 

frase. 

 

10) Marque alternativa que apresenta uma oração 

cujo nome é o núcleo do predicado. 

 

(A) “O   início   de   uma   nova   era   sempre 

convida às especulações em relação ao futuro” 

(L.1). 

(B) “Há duas teses muito difundidas” (L.5). 

(C) “Os teóricos do fim do  emprego não estão 

falando do fim do trabalho...” (L.10). 

(D) “...o trabalho como meio de acesso à renda 

não é mais um direito social...” (L.13/14) 

 

 

    QUESTÕES INFORMÁTICA – 11 a 20 

 

 

11) Assinale a alternativa correta de um tipo de 
memória secundária: 

 

(A) Disco Rígido. 
(B) Memória RAM. 
(C) Memória ROM. 
(D) CACHE. 
 

12) A técnica de Pipelining é: 
 
(A) Também conhecida como técnica de 

preferência, garante que apenas uma 

instrução possa ser executada. 
(B) Tecnologia de processamento mais rápido na 

memória principal, fazendo com que o disco 
rígido possa transferir dados e arquivos de 

forma mais rápida. 
(C) Tecnologia cujo papel principal é realizar, de 

forma permanente e sucessiva, ciclos de 

instrução, pode funcionar por meio de vários 
ciclos de instrução sendo executados de forma 
concorrente. Ou seja, é um técnica de 
implementação em que várias instruções são 
sobrepostas na execução.  

(D) Tecnologia cujo papel principal é realizar, de 
forma esporádica e por prioridade, ciclos de 

instrução, pode funcionar por meio de um 
ciclo de instrução sendo executado de forma 
em fila. Ou seja, é uma técnica de ajudar o 
processador a funcionar em seu nível máximo. 

13) O Scanner, Mesa digitalizadora e o Drive são 

respectivamente periféricos apenas de: 
 
(A) Entrada e Saída – Entrada – Entrada e Saída. 
(B) Entrada – Entrada – Entrada e Saída. 
(C) Entrada – Entrada – Entrada. 
(D) Entrada – Entrada e Saída – Entrada. 
 

14) É um tipo de memória que permite uma única 
programação, geralmente, feita pela fábrica. É 
irreversível. 
 

O tipo de memória descrito é: 
 

(A) EPROM 
(B) EEPROM 
(C) Memória FLASH. 
(D) PROM. 

 
15) Analise as afirmativas abaixo com relação aos 

atalhos do Windows 8 e responda: 

 
I- O atalho Shift+Insert colar o item 

selecionado. 

II- Tecla do logotipo do Windows +I abre 

o botão Compartilhar. 

III- Tecla do logotipo do Windows +M 

minimiza todas as janelas. 
 
(A) Apenas o item I é falso.  
(B) Apenas o item II é falso. 
(C) Apenas o item III é falso. 
(D) Existe mais de um item falso. 

 
16) Com relação ao Microsoft Edge do Windows 

10 analise as afirmativas abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl+D adiciona site atual aos 

favoritos ou à lista de leitura. 

II- O atalho Ctrl+T abrir uma nova guia. 

III- O atalho Ctrl+K duplicar guia. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Nenhum item é falso. 

 
17) Em relação ao BrOffice Calc analise os itens 

abaixo: 
 
I- O atalho Ctrl+tecla de adição aumenta o 

tamanho da fonte de uma célula. 

II- O atalho Ctrl+tecla de subtração diminui o 

tamanho da fonte de uma célula. 

III- O atalho Ctrl+F1 abre o Assistente de 

funções. 
 

(A) Os itens I, II e III são verdadeiros. 

(B) Os itens I, II e III são falsos. 

(C) Os itens I e II são verdadeiros. 

(D) Apenas o item III é verdadeiro. 
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18) São propriedades básicas de um sistema de 

Segurança da Informação, EXCETO: 

 

(A) Confidencialidade. 

(B) Integridade. 

(C) Autenticidade. 

(D) Disponibilidade. 

 

19) No BrOffice.org Writer, versão 5.1, a opção 

Anotação está localizado no menu: 

 

(A) Arquivo. 

(B) Editar. 

(C) Inserir. 

(D) Ferramentas. 

 

20) Com relação ao Internet Explorer 10 analise 

os itens abaixo: 

 

I- O Filtro SmartScreen é uma ferramenta que 

converte um Site Web para o modo de leitura, 

ou seja, se um determinado site estiver com 

textos longos ou textos de grandes extensões, 

o Filtro SmartScreen ajusta para uma leitura 

mais fácil. Ao contrário da alteração do 

tamanho de uma fonte, o Filtro SmartScreen 

amplia ou reduz tudo na página, incluindo 

textos e imagens. 

II- A Navegação InPrivate permite que o 

usuário navegue na Web sem deixar vestígios 

no navegador em uso. A Navegação InPrivate 

tem efeito apenas durante o tempo que 

permanece na janela, ou seja, em caso de 

abrir outra janela do navegador ela não estará 

protegida pela Navegação InPrivate. 

III- A Filtragem ActiveX é um tecnologia 

inserida em muitos dos principais sites para 

aprimorar a experiência de navegação. 

Entretanto pode representar riscos à 

segurança e tornar o computador lento. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Os itens II e III são falsos. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Nenhum item é falso. 

QUESTÕES CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DA ÁREA – 21 a 40 

 

 

21) O Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem leva em consideração a 
necessidade e o direito de assistência em 
Enfermagem da população, os interesses do 
profissional e de sua organização. Sobre os 
direitos, as responsabilidades e deveres do 

profissional para com a pessoa, família e 
comunidade, está correto o que se afirma, 
exceto:  

 
(A) O profissional pode recusar-se a executar 

atividades que não sejam se sua competência 

técnica, científica, ética e legal ou que não 

ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, 
família e coletividade. 

(B) O profissional tem direito a ter acesso às 
informações relacionadas à pessoa, família e 
coletividade necessárias ao exercício 
profissional. 

(C) O profissional deve avaliar criteriosamente sua 
competência técnica, científica, ética e legal e 
somente aceitar encargos ou atribuições, 
quando capaz de desempenhá-lo de forma 
segura para si e para outrem. 

(D) O profissional pode abster-se de realizar 
assistência de enfermagem em situações que 

se caracterizem como urgência e emergência, 
assim como executar ou participar da 
assistência à saúde sem o consentimento da 

pessoa ou seu representante legal, mesmo 
que sob risco iminente de morte. 
 

22) A atenção à mulher no período gestacional e 

pós-gestacional deve ter como características 

essenciais a qualidade e a humanização. 

Assim, 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. Segundo o Manual Técnico de Pré-

Natal e Puerpério para uma atenção 

qualificada e humanizada (Brasil, 2006), a 

respeito das condutas que o profissional 

deverá realizar na primeira consulta de pré-

natal analise as afirmações abaixo: 
 

I. Coletar a história clínica da gestante, dados 

sociodemográficos, econômicos, condições de 

moradia, saneamento e antecedentes clínicos 

e familiares, tais como: hipertensão arterial, 

diabete mellitus, doenças congênitas, 

gemelaridade, desvios nutricionais, entre 

outras. 
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II. Investigar antecedentes obstétricos da 

gestante, como o número de gestações 

anteriores, incluindo abortamentos, número 

de partos, filhos nascidos vivos ou mortos, 

intervalo entre as gestações, ocorrência de 

isoimunização Rh, além de dados sobre os 

nascimentos anteriores incluindo 

prematuridade e baixo peso ao nascer. 

III. Coletar dados da gestação atual, como a data 

da última menstruação para cálculo da idade 

gestacional, peso prévio e altura, sinais e 

sintomas da gestação em curso, hábitos 

alimentares, internação durante a gestação, 

aceitação ou não da gravidez pela mulher, 

parceiro e família, especialmente se for 

adolescente, entre outros. 

IV. Realizar a classificação de risco da gestante, 

exame físico incluindo determinação de peso e 

altura, cálculo de IMC, aferição da pressão 

arterial, exame das mamas, exame 

ginecológico e obstétrico além da solicitação 

dos exames de rotina: hemoglobina, 

hematócrito, colesterol total, sorologia para 

sífilis, HIV, hepatite B e C, toxoplasmose, 

rubéola, caxumba, sumário de urina, teste de 

hemoglobina glicada para rastreio do diabetes 

gestacional, colpocitologia oncótica e 

colposcopia obstétrica. 

 

Marque abaixo o número de afirmações 

corretas: 

 

(A) uma 

(B) duas 

(C) três 

(D) quatro 

 

23) Rezende e Montenegro (2012) definem 

hiperêmese gravídica como a ocorrência de 

vômitos incoercíveis ou perniciosos durante a 

gravidez, caracterizados por sua grande 

intensidade, repercussão clínica e efeitos. Nas 

formas mais graves os vômitos são 

persistentes e obrigam o jejum forçado que 

culmina em lesões dismetabólicas e 

acentuação das alterações hidroeletrolíticas. 

Nesses casos a hospitalização é obrigatória e 

o seguinte cuidado deve ser prestado: 

 

(A) Suspender alimentação oral e administração 
de alimentação parenteral; 

(B) Monitoramento do balanço hídrico, incluindo a 
ingesta e excreta da paciente. 

(C) Administração de líquidos conforme prescrição 
a fim de repor as perdas fisiológicas, como 

solução salina isotônica e soluções glicosadas. 
(D) Todas as alternativas estão corretas. 

24) A avaliação do estado neurológico é uma 

parte crítica do exame físico do recém-

nascido. Grande parte do exame neurológico 

ocorre durante a avaliação dos sistemas 

corporais, como desencadear reflexos 

localizados e observar postura, tônus 

muscular, controle da cabeça e movimentos 

(Wong, 2011). A respeito da avaliação dos 

reflexos no recém-nascido e a resposta 

normal para esses reflexos, assinale a 

alternativa incorreta: 

 

(A) No reflexo de Babinski ocorre a sacudida ou 

mudança súbita no equilíbrio que provoca 

extensão e abdução dos membros e 

estiramento dos dedos, com o indicador e o 

polegar adquirindo a forma de C, seguidas de 

flexão e adução dos membros; as pernas 

podem flexionar um pouco e o recém-nascido 

pode chorar. 

(B) No reflexo da marcha o recém-nascido é 

seguro de modo que a sola do pé toque uma 

superfície dura, ocorre flexão e extensão das 

pernas, simulando uma caminhada. 

(C) No reflexo de Preensão o toque das palmas 

das mãos próximo a base dos dedos causa 

flexão dos dedos do bebê. 

(D) No reflexo de Moro diante de um estímulo 

sonoro ou movimento súbito ocorre abdução e 

extensão brusca de membros superiores do 

recém-nascido, geralmente associado a 

movimento semelhante de membros inferiores 

e choro forte. 

 

25) A fototerapia, principal forma de tratamento 

da icterícia no recém-nascido, consiste na 

exposição da pele da criança à luz 

fluorescente, a qual irá promover a excreção 

de bilirrubina por meio de fotoisomerização, 

alterando a estrutura da bilirrubina e, assim 

facilitando sua eliminação do organismo do 

bebê (Wong, 2011). A respeito dos cuidados 

de enfermagem diante dos recém-nascidos 

que recebem fototerapia, analise as 

afirmações abaixo: 

 

I. Os recém-nascidos devem ser posicionados 

despidos sob a luz e reposicionado 

frequentemente para expor todas as áreas da 

superfície corporal à luz. 

II. Após o início da fototerapia, é necessário avaliar 

frequentemente (a cada 6 a 12 horas) os 

níveis séricos de bilirrubinas. 

III. Devem ser protegidos os olhos do bebê com 

uma máscara opaca ou devido protetor ocular, 

de modo a evitar exposição direta à luz.  
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IV. Monitorização dos horários de início e término 

da fototerapia, número e tipo de lâmpadas de 

luz fluorescente, distância entre a superfície 

das lâmpadas e o recém-nascido e presença 

de efeitos colaterais como rash cutâneo, 

metabolismo aumentado, desidratação e 

hipertermia devem ser avaliados.  

 

São cuidados de enfermagem importantes aos 

recém-nascidos que recebem fototerapia o que se 

afirma no(s) item(ns): 

 

(A) I e II 

(B) II 

(C) I e III 

(D) I, II, III e IV. 

 

26) A dengue permanece como uma doença de 

níveis endêmico-epidêmicos no cenário 

nacional, constituindo-se como uma doença 

infecciosa febril aguda e pode ter curso 

benigno ou grave, dependendo a forma clínica 

com que se apresenta no individuo. A dengue 

pode caracterizar-se como a forma clássica da 

dengue ou evoluir para o quadro de febre 

hemorrágica da dengue e síndrome do choque 

da dengue (Brasil, 2010). De acordo com o 

estadiamento e tratamento dos casos 

suspeitos de dengue proposto pelo Ministério 

da Saúde (Brasil, 2010), analise as afirmações 

abaixo sobre a caracterização do quadro 

clínico e as condutas pertinentes e assinale a 

alternativa incorreta: 

 

(A) Diante do paciente com prova do laço 

negativa e ausência de manifestações 

hemorrágicas e/ou sinais de alarme, a 

conduta deve ser a hidratação oral e 

administração de antitérmicos e analgésicos 

conforme quadro sintomático. 

(B) Diante do paciente com prova do laço positiva 

ou manifestações hemorrágicas espontâneas, 

porém ausência de sinais de alarme e 

hemograma normal, a conduta deve ser 

hidratação oral e administração de 

antitérmicos e analgésicos conforme quadro 

sintomático. 

(C) Diante do paciente com prova do laço positiva 

ou manifestações hemorrágicas espontâneas, 

com hematócrito aumentado em até 10% do 

valor basal e/ou plaquetopenia entre 50 e 

100.000 cels/mm3 e/ou leucopenia <1.000 

cels/ mm3, a conduta deve ocorrer em 

tratamento na unidade de terapia intensiva, 

com hidratação endovenosa vigorosa e 

administração de antiagregantes plaquetários.  

(D) Diante do paciente em choque, com 

manifestações hemorrágicas presentes ou 

ausentes a conduta deve compreender: 

hidratação venosa rápida sob supervisão 

médica, por um período mínimo de 24h; 

exames inespecíficos obrigatórios: 

hemograma completo, tipagem sanguínea, 

albumina sérica, radiografia de tórax e outros 

exames conforme necessidade, como: glicose, 

ureia, creatinina, eletrólitos, transaminases, 

gasometria, ultrassom de abdome e tórax. 

 

27) É um problema de saúde prioritário no Brasil 

que atinge todos os grupos etários. Em sua 

forma pulmonar o indivíduo pode apresentar 

dor torácica e tosse inicialmente seca; e, 

quando produtiva, acompanhada ou não de 

escarros hemoptoicos. A tosse produtiva é o 

sintoma mais frequente, que pode ser 

acompanhada por cansaço, febre baixa 

vespertina, sudorese noturna, 

emagrecimento, prostração entre outros 

sintomas. Essa doença, causada por bactéria e 

transmissível por via respiratória corresponde 

à: 

 

(A) Pneumoconiose 

(B) Tuberculose 

(C) Lepra 

(D) Chikungunya 

 

28) A Reforma Psiquiátrica tem como objetivos, 

exceto: 

 

(A) A redução dos leitos psiquiátricos até o fim 

gradual dos manicômios. 

(B) A reinserção social do indivíduo em sofrimento 

psíquico. 

(C) O tratamento do paciente com transtorno 

mental junto à família e à comunidade. 

(D) O isolamento social do paciente em hospitais 

psiquiátricos por um período de tempo 

específico. 

 

29) São considerados de maior porte e 

complexidade (municípios com mais de 200 

mil habitantes), que dispõe de atendimento 

24 horas todos os dias da semana, equipe 

profissional de pelo menos dezesseis 

profissionais e acolhimento durante o período 

noturno, por um limite de até uma semana: 

 

(A) CAPS III 

(B) CAPS I 

(C) CAPS II 

(D) CAPS AD 
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30) Segundo o Calendário Nacional de Imunização 

atualizado, a vacina contra a Hepatite A 

deverá ser administrada preferencialmente: 

 

(A) Em dose única, aos 12 meses de vida, 

podendo ser realizada até os 24 meses. 

(B) Em dose única, aos 15 meses de vida, 

podendo ser realizada até os 23 meses. 

(C) Em dose única aos 12 meses e dose de 

reforço aos 4 anos de idade. 

(D) Em dose única aos 15 meses e dose de 

reforço aos 4 anos de idade. 

 

31) Após atualização do Calendário Nacional de 

Imunização para o ano de 2016 segundo a 

nota informativa n°149/2015, a Vacina 

Papiloma Vírus Humano – HPV Quadrivalente 

sofreu alteração, passando a ter a seguinte 

recomendação: 

 

(A) Administração de duas doses (0 e 6 meses) 

no grupo de mulheres de 9 a 13 anos. 

(B) Administração de três doses (0, 6 e 12 meses) 

no grupo de mulheres de 9 a 11 anos. 

(C) Administração de três doses (0, 6 e 10 meses) 

no grupo de mulheres de 9 a 13 anos. 

(D) Administração de duas doses (0, 12 meses) 

no grupo de mulheres de 9 a 11 anos. 

 

32) O coeficiente de mortalidade infantil é um 

indicador de saúde que contabiliza os óbitos 

ocorridos em crianças: 

 

(A) de 0 a 28 dias de vida. 

(B) até os cincos anos de vida. 

(C) até o primeiro ano de vida. 

(D) até os primeiros sete dias de vida.  

 

33) De acordo com o Estatuto do Idoso, 

respaldado na Lei N°: 10.741, de outubro de 

2003, O idoso goza de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sem prejuízo da proteção integral, sendo 

assegurado por lei ou por outros meios todas 

as oportunidades e facilidades, para 

preservação de sua saúde física e mental e 

seu aperfeiçoamento moral, intelectual, 

espiritual e social, em condições de liberdade 

e dignidade. A respeito da violência contra o 

idoso tratada na referida Lei, analise as 

afirmações abaixo: 

I.    Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de 

negligência, discriminação, violência, 

crueldade ou opressão, e todo atentado aos 

seus direitos, por ação ou omissão, será 

punido na forma da lei. 

II. Todo cidadão tem o dever de comunicar à 

autoridade competente qualquer forma de 

violação a esta Lei, incluindo atos de violência 

contra o idoso, que tenha testemunhado ou de 

que tenha conhecimento. 

III. Os casos de suspeita ou confirmação de 

violência praticada contra idosos serão objeto 

de notificação compulsória pelos serviços de 

saúde públicos e privados à autoridade 

sanitária, bem como serão obrigatoriamente 

comunicados por eles aos órgãos públicos, 

incluindo autoridade policial, Ministério 

Público, Conselho Municipal do Idoso, 

Conselho Estadual do Idoso, Conselho 

Nacional do Idoso. 

IV. Considera-se violência contra o idoso qualquer 

ação ou omissão praticada em local público ou 

privado que lhe cause morte, dano ou 

sofrimento físico ou psicológico. 

 

Assinale abaixo as afirmações corretas: 

 

(A) I e II 

(B) I, II e IV 

(C) III e IV 

(D) I, II, III e IV. 

 

34) A pele é um dos maiores órgãos do corpo 

humano, sendo a camada de tecido que 

possibilita a interação do nosso organismo 

com o meio externo. Sua função concentra-se 

na proteção de estruturas internas, 

manutenção da homeostase, termoregulação 

e percepção por meio dos receptores neurais. 

Assim sobre a epiderme e suas estruturas, 

marque a alternativa incorreta. 

 

(A) Os ceratinócitos são os principais constituintes 

da epiderme, com um ciclo de vida de 15 dias. 

(B) A camada espinhosa tem uma espessura que 

pode variar de cinco a dez camadas de 

ceratinócitos. 

(C) A camada córnea apresentam citoplasma 

bastante reduzido, em razão da ausência das 

organelas, que foram substituídas por 

ceratina. 

(D) A camada basal trata-se da camada mais 

interna da epiderme, na qual os ceratinócitos 

possuem multiplicação desordenada na 

tentativa de repor rapidamente as células 

mortas durante o ciclo vital da epiderme. 
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35) Um paciente foi admitido na Unidade de 

Terapia Intensiva com suspeitar de crise 

hipertensiva associada a possível Edema 

Agudo de Pulmão. Cinco dias após sua 

admissão o paciente começou a apresentar 

febre intensa com intervalos de menos de 2h. 

Solicitou-se então que rodassem todas as 

culturas a esse paciente para buscar o 

possível foco de infecção. Três dias após a 

realização do exame percebeu-se que o 

paciente estava com uma infecção no trato 

respiratório por Acinetobacter. Uma bactéria 

gram-negativa, não móvel e de difícil 

tratamento. Com o achado nos exames 

percebeu-se que alguém da equipe técnica 

(fisioterapeuta, enfermeiro, médico ou técnico 

de enfermagem) foi vetor da bactéria de um 

paciente contaminado para o paciente em 

questão. Hábitos de biossegurança não foram 

utilizados para que isso acontecesse. Assinale 

a alternativa correta sobre o possível hábito 

que responsável por tal evento. 

 

(A) O profissional a todo procedimento realizava a 

lavagem das mãos antes e após a realização; 

(B) O profissional com as mãos sujas apenas do 

pó das luvas realizou a higienização das mãos 

como cuidados relacionado a biossegurança. 

(C) O profissional ao realizar a aspiração do 

paciente utilizou o capote como proteção 

individual. 

(D) O profissional ao realizar a aspiração do 

paciente, a fez com luva de procedimento, a 

mesma que tinha usado com o paciente 

anterior. 

 

36) O acrômio TIME ajuda em uma realização 

sistemática do leito da úlcera onde a letra T 

refere-se à presença de tecidos desvitalizados 

ou não viáveis no leito da úlcera, a letra I, à 

presença de infecção e colonização; a letra M, 

a “moisture imbalane” , ou seja, desequilíbrio 

da umidade e a letra E refere a “edge”, ou 

seja, avaliação da borda da ferida. Nesse 

sentido, responda a alternativa incorreta 

sobre as feridas. 

 

(A) A utilização de curativos oclusivos associados 
à terapia compressiva é uma forma 
interessante de tratamento de úlceras por 
pressão, pois concilia o tratamento da 

hipertensão venosa no leito da ferida. 
(B) Curativos como o hidrocolóide, alginatos, 

hidrogéis e carvão ativado com prata podem 
ser associados à terapia compressiva elástica 
e inelástica. 

(C) A úlcera por pressão possui uma categoria 

conhecida como lesão tissular profunda, a 

qual é caracterizada como uma pele íntegra, 

apresentando uma cor púrpura ou 

acastanhada, podendo ser quente ou fria, 

mole ou dura. 

(D) O desbridamento mecânico e o cirúrgico 

geralmente são utilizados para úlceras com 

grande quantidade de tecido desvitalizado ou 

necrótico. 

 

37) Manuscritos egípcios (15550 aC) descrevem 

curativos compostos por linho (fibras 

vegetais), óleos (gordura animal) e mel. 

Acredita-se que o linho tenha sido usado pela 

sua absorvência; a gordura por suas 

propriedades de barreira e o mel pelo efeito 

antibacteriano. Esses mesmos conceitos são 

usados no desenvolvimento de novos 

curativos. Nesse sentido, assinale a 

alternativa incorreta sobre as coberturas. 

 

(A) Os curativos oclusivos são aqueles que criam 

e mantêm uma hidratação ideal para o 

processo de cicatrização. 

(B) Caso aconteça a escolha errada da cobertura 

é possível provocar um retardamento no 

processo de cicatrização. 

(C) O carvão ativado tem a exclusiva função de 

retirar necrose e esfacelo do leito da ferida, 

portanto sua principal função é realizar 

desbridamento enzimático. 

(D) O curativo primário é o curativo que entra em 

contato direto com a ferida e o secundário 

aquele que serve para fixar um curativo 

primário à pele do paciente. 

 

38) Órgãos internacionais recomendam a 
implantação de medidas para identificar a 
prevalência e incidência das úlceras por 
pressão, quer seja em unidades específicas ou 
em todo o complexo hospitalar. Nesse sentido, 

sabendo da importância da Escala de Braden 
na avaliação dos fatores de riscos para o 
desenvolvimento de úlceras, assinale a 

alternativa incorreta. 
 
(A) A classificação do grau de risco adota escores 

que pontuam o risco entre valores que vão de 

4 a 23. 
(B) A Escala de Braden avalia fatores como: 

nutrição, percepção sensorial, fricção e 
cisalhamento, atividade, mobilidade e 
umidade. 

(C) A Escala de Braden deve ser aplicada na 

admissão de cada cliente. 
(D) Sabe-se que quanto maior a pontuação, maior 

o risco de desenvolver e/ou agravar a úlcera 
por pressão. 
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39) Órgãos internacionais recomendam a 

implantação de medidas para identificar a 

prevalência e incidência das úlceras por 

pressão, quer seja em unidades específicas ou 

em todo complexo hospitalar, assim como 

recomendam diretrizes baseadas em 

evidências científicas para a prevenção de tais 

lesões, dentre elas a aplicação da Escala 

Preditiva de Braden. Sobre essa última, julgue 

as afirmativas abaixo com V (verdadeiro) ou F 

(falso) e assinale a sequência correta abaixo: 

 

I - A Escala de Braden deverá ser aplicada apenas 

na admissão do paciente, pois se trata do 

melhor momento para avaliar o risco de 

desenvolver úlcera por pressão. 

II - Por meio da pontuação obtida com a Escala de 

Braden, pode-se afirmar que quanto menor a 

pontuação, maior o risco de desenvolver e/ou 

agravar uma úlcera por pressão. 

III - A Escala de Braden foi baseada na 

fisiopatologia das úlceras por pressão, 

permitindo avaliar aspectos importantes à 

formação da lesão, conforme seis subescalas: 

percepção sensorial, atividade, mobilidade, 

umidade, nutrição e fricção, exatamente 

nessa sequência.  

IV - As cinco primeiras subescalas são pontuadas 

entre 1 (mais favorável para desenvolver o 

problema) a 4 (menos favorável para 

desenvolver o problema), tendo o último item 

sendo pontuado em apenas três possibilidade: 

problema, potencial para o problema e 

nenhum problema. 

V - Na subescala “umidade” avalia-se a pele 

constantemente úmida, pele muito úmida, 

pele ocasionalmente úmida e a pele 

raramente úmida, tendo no terceiro item 

citado a necessidade de se trocar o lençol 

aproximadamente 1 vez por dia.  

 

(A) F, V, F, V, V 

(B) F, F, F, V, V 

(C) V, V, F, V, F 

(D) V, V, V, V, V 

 

40) Assinale a alternativa que não indica uma das 

principais questões e alterações feitas nas 

recomendações da atualização das diretrizes 

de 2015 para profissionais de saúde. 

 

(A) Flexibilidade no acionamento do serviço 

médico de emergência para corresponder 

melhor ao ambiente clínico do profissional da 

saúde. 

(B) A profundidade das compressões em adultos 

foi modificada para pelo menos 3 polegadas 

(5cm), mas não deve ser superior a 3,4 

polegadas (6cm). 

(C) Para que haja retorno total da parede do tórax 

após cada compressão, os socorristas devem 

evitar apoiar-se no tórax entre as 

compressões. 

(D) A frequência das compressões foi modificada 

para o intervalo de 100 a 120/min. 

 




