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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ – PI  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ- 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 

CAPS 

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 

15 05 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.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

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 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO BAIXO 
 

TEXTO 
 

TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL! 
 

Em 1997, em um show de um grupo chamado movimento Funk Clube, um funkeiro pegou o 1 
microfone da mão de um dos integrantes do grupo e, olhando para as dançarinas em cima do palco, gritou: 2 
"Há! Eu tô maluco". 3 

O grito foi repetido pelos integrantes do grupo e logo sampleado pelos DJs de todos os bailes do 4 
Rio e, pouco tempo depois, de todo o Brasil. Logo todos os brasileiros gritavam que estavam malucos, e teve 5 
gente gritando até no exterior. 6 

Se tratando do funk, eu poderia usar várias histórias como essa aqui, mas esse grito pra mim é o 7 
exemplo que eu mais gosto de usar. 8 

Isso, só uma cultura realmente popular é capaz de fazer: dar o poder ao público na arte, sem 9 
deixar de valorizar o artista. 10 

No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" um vídeo na internet sem muito roteiro, sem muita 11 
produção, mas fez tanto sucesso que mesmo com tantos problemas que o Brasil está passando, todo mundo 12 
está gritando que "tá tranquilo, tá favorável". 13 

Mais do que uma música, o Mc Bin Laden estourou uma gíria, pois toda vez que alguém falar que 14 
"tá tranquilo", alguém irá, no mínimo, pensar que "tá favorável". 15 

Mc Bin Laden é o maior fenômeno do funk da atualidade, esconde o quanto ganha, mas dizem que 16 
é cerca de R$ 60 mil por dia. 17 

Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. Catra o que era o funk pra ele. Ele então respondeu: 18 
"O funk é um presente de Deus para nós, é a válvula de escape para todos nós favelados". 19 

Vendo o que o funk proporcionou na vida dele e de vários outros MCs, inclusive na minha, eu 20 
concordo plenamente com a resposta do Mr. Catra. 21 

Mesmo com tantos problemas que os bailes funk enfrentam para continuar existindo - falo das 22 
proibições de todos os órgãos públicos que praticamente perseguem os produtores desses bailes -, mesmo 23 
com tanta corrupção nas rádios e televisões - falo dos famosos "jabás" que todos os chamados grandes 24 
artistas pagam -, o funk, sem dinheiro e sem espaço, consegue penetrar nas festas de todas as classes e até 25 
nos grandes programas de televisão. 26 

Isso tudo acontece por um espaço que ainda pode ser ocupado de maneira democrática e popular: 27 
a internet. 28 

Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse a internet o funk não existiria mais. Eu discordo, mas 29 
concordo que nesse momento a internet está cumprindo um papel importantíssimo na vida dessa cultura. 30 

Se mesmo com tanta perseguição e negação de sua existência, o funk consegue ser a cultura 31 
musical que mais tem vídeo postado e assistido na internet, imagina o funk sendo tratado da maneira que 32 
lhe é de direito? 33 

Para aqueles que não suportam ouvir funk eu tenho más notícias: o funk ainda vai acontecer. 34 
Tenho essa certeza porque quando eu era criança não era fácil ouvir música e o funk nem existia. 35 

Hoje se tem uma facilidade enorme em ouvir a música que quiser e as crianças já nascem ouvindo funk. 36 
Que venham novos MCs, que venham novos vídeos e, consequentemente, outros sucessos, pois, na 37 

internet, além de ainda estar tranquilo, também está favorável. 38 
 

MC LEONARDO. TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL. IN: Caros amigos, p.22, n. 228, Abr. 2016. - MC LEONARDO é cantor, 
compositor e fundador da APAFUNK. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ-PI 

01) O texto 

 

(A) Evidencia a descrença de que o funk não 

supere o preconceito. 

(B) Destaca a aceitação do funk pelos meios de 

comunicação. 

(C) Aponta para consolidação do funk com o 

passar do tempo. 

(D) Deixa claro a força exercida pelo dinheiro para 

a propagação do funk. 

 

02) A leitura do texto permite inferir: 

 

(A) A conduta da juventude na aceitação do funk, 

não raro, está condicionada às informações  

veiculadas  pelos órgãos de comunicação. 

(B) Os interesses comerciais  contrapõem-se à 

lógica da cultura popular.   

(C) A sociedade brasileira já não aceita a 

intervenção do poder público nas 

manifestações artísticas de natureza popular. 

(D) O descontentamento de todos os segmentos 

da sociedade brasileira com a proliferação do 

funk. 

 

03) Nos três últimos parágrafos, o texto 

transmite, essencialmente, uma mensagem de 

 

(A) Persistência na luta em favor do funk. 

(B) Valorização da arte como expressão cultural. 

(C) Superação das dificuldades através das novas 

gerações. 

(D) Reconhecimento de que ainda há um caminho 

árdua na aceitação do funk. 

 

04) A alternativa cujo fragmento evidencia uma 

opinião do autor é 

 

(A) “...o funk ainda vai acontecer.” (L.34). 

(B) “Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse 

a internet o funk não existiria mais.”(L.29) 

(C) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro.” 

(L.11). 

(D) “Tenho essa certeza porque quando eu era 

criança não era fácil ouvir música e o funk 

nem existia. (L.35). 

 

 

05) Com referência aos aspectos linguísticos, 

pode-se afirmar: 

 

(A) Na frase  “(...) alguém falar que “tá tranquilo” 

(L.14/15),   o vocábulo “que”, em destaque,  

tem o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“que” em “Vendo o que o funk proporcionou 

na vida dele...” (L.20), também em negrito. 

(B) “de todos os órgãos públicos” (L.23) e “desses 

bailes” (L.23) exercem a mesma função 

sintática. 

(C) As aspas em, "Há! Eu tô maluco" (L.3), 

introduzem o discurso indireto. 

(D) O vocábulo “até” (L.25) pode ser tomado 

como expressão expletiva. 

 

06) Quanto à norma culta, ocorre erro em: 

 

(A) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro,” 

(L.11) 

(B) “...mesmo com tantos problemas que o Brasil 

está passando,” (L.12). 

(C) “Isso tudo acontece por um espaço que ainda 

pode ser ocupado de maneira democrática e 

popular: a internet.” (L.27/28). 

(D) “Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. 

Catra o que era o funk...” (L.18). 

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre a forma verbal transcrita e a ação por 

ela expressa é: 

 

(A) “gritavam” (L.5) - ação acabada no passado. 

(B) “enfrentam” (L. 22) - Ação momentânea no 

presente. 

(C) “venham” (L.37) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “existiria” (L.29) -  ação habitual no futuro. 

 

08) Quanto ao predicado, o nome é o elemento 

central da frase-declaração em: 

 

(A) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4). 

(B) “..., todo mundo está gritando...” (L. 12/13). 

(C) “o Mc Bin Laden estourou uma gíria” (L.14). 

(D) “...quando eu era criança...”(L.35). 
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09) A alternativa em que há equivalência entre o 

fragmento transcrito e a ideia indicada ao lado 

é: 

 

(A) “...fez tanto sucesso” (L.12) - causa. 

(B) “Logo todos os brasileiros gritavam...” (L.5) -  

conclusão. 

(C) “Mesmo com tantos problemas que os bailes 

funk enfrentam para continuar existindo” 

(L.22) - explicação. 

(D) “...pois, na internet, além de ainda estar 

tranquilo, também está favorável.” (L.37/38) - 

oposição. 

 

10) Das frases abaixo, apenas uma está de acordo 

com a norma padrão. 

 

(A) “Se tratando do funk, eu poderia usar várias 

histórias como essa aqui” (L.7). 

(B) “Vendo o que o funk proporcionou na vida 

dele e de vários outros MCs, inclusive na 

minha,..” (L.20). 

(C) “...e teve gente gritando até no exterior.” 

(L.5/6). 

(D) “O exemplo que eu mais gosto de usar.” 

(L.7/8). 

 

11) Ao usar a partícula “se” em  “Hoje se tem 

uma facilidade enorme em ouvir a música 

que quiser,..” (L.36), o Autor 

 

(A) ficou dispensado de identificar o agente da 

ação destacada. 

(B) não teve como determinar o autor da ação 

evidenciada na frase. 

(C) deixa subentendido que, em casos de voz 

passiva, é preferível não indicar o agente da 

ação verbal. 

(D) mostrou o fato como provável, além de 

dependente de outro acontecimento. 

 

12) No texto, 

 

(A)  “...para todos nós favelados” (L.19) completa 

o sentido de “válvula” (L.19). 

(B) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4)  é um predicado nominal. 

(C) “tranquilo” (L.15) é um modificador de  

“alguém” (L.15). 

(D) “ penetrar” (L.25)  e “perseguem” (L.23) são 

formas verbais com a mesma regência.  

 

 

 

 

13) Com relação aos mecanismos linguísticos 

usados no texto, marque a afirmativa 

verdadeira. 
 
(A)  A oração “...que ainda pode ser ocupado de 

maneira democrática e popular: a internet” 
(L.27/28) possui valor de substantivo. 

(B)  Se o vocábulo “certa” (L.18) for transposto 
para depois do nome  com o qual se relaciona 

não provoca  alteração de sentido. 
(C) Na oração “...o funk não existiria mais.” 

(L.29), se o verbo existir for trocado pelo 
verbo “haver”, o sujeito se mantém o mesmo. 

(D) O vocábulo “brasileiros” (L.5) é formado por 
derivação imprópria. 

 

AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 
À TIRINHA ABAIXO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
14) Um texto, como uma situação comunicativa, é 

constituído de uma parte visível - a sua 

materialidade de linguagem - e também de 
implícitos, como ocorre nessa tira. 

 
Nela está implícita a ideia de que 
 
(A) O interlocutor que questiona o “gênio” do 

espelho não entendeu a pergunta desse 
último. 

(B) A personagem da primeira fala apresenta 
semelhança entre as suas estruturas física e 
moral. 

(C) O diálogo dos interlocutores contesta o 
sentido de um outro texto da literatura infantil 

preexistente. 
(D) A ausência de interação entre as personagens 

foi resultante do uso de níveis de linguagem 

diferentes. 
 
15) Constitui uma afirmação correta sobre os 

elementos linguísticos do texto a indicada em 

 
(A) Em “...me faz tão pequeno” tem predicado 

verbo-nominal. 
(B) O plural de caráter é caráteres. 
(C) A expressão “é que” do primeiro quadrinho 

introduz uma oração com valor predicativo. 
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(D) O verbo fazer possui nesse contexto regência 

de verbo transitivo indireto. 
 

 

 

 

 

16) Com relação a segurança da informação e 

internet analise os itens abaixo: 

 

I- Cookies são vírus que guardam informações 

que são utilizadas pelos usuários. 

II- O Hoax é uma mensagem alarmante e falsa, 

que chega por e-mail. 

III- O worm é um programa que se autorreplica. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

Com relação à imagem abaixo do MS Excel 2010 

responda as questões 17 e 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Ao pressionar a tecla Enter na célula E9, o 

retorno obtido será: 

 

(A) 720 

(B) #VALOR! 

(C) #NOME? 

(D) SOMA(E4:E8) 

 

18) Desejando realizar a soma das vendas de 

geladeiras, o usuário decidiu clicar na célula 

I4 e digitar a fórmula    =E6:H6  ao 

pressionar Enter o retorno será: 

 

(A) 76 

(B) 285 

(C) #VALOR! 

(D) =E6:H6 

 

 

 

 

19) Com relação a Intranet e Internet analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I- Enquanto o acesso às informações na web é 

global, em uma intranet o acesso à maior parte 

das informações é restrito aos membros da 

organização. 

II- Tanto a Internet quanto a Intranet usam a pilha 

de protocolos TCP/IP. 

III- Uma desvantagem da Intranet é a sua 

limitação a um espaço geográfico, ou seja, 

apenas no local de funcionamento como uma 

organização ou empresa. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Todas as afirmativas são falsas. 

 

20) Para responder as assertivas abaixo considere 

que o computador esteja com o sistema 

Windows 8 em português e com acesso a 

internet. 

 

I- Para abrirmos o menu Iniciar do Windows 8 

basta clicar sobre o canto inferior esquerdo da 

área de trabalho com o botão esquerdo do 

mouse. 

II- A opção Programas e Recursos do Windows 

8 mostra os programas instalados e permite a 

desinstalação. 

III- Em Acesso à conta do Windows 8, o usuário 

pode realizar o login com uma Conta da 

Microsoft ou com uma Conta Local.  

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 

 

 INFORMÁTICA                                                                                 QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) São caracterizados por serviços 

especializados no atendimento de pessoas 

que fazem uso prejudicial de álcool e 

outras drogas, sendo equipados para 

cidades com mais de 200.000 habitantes, 

ou cidades com cenários epidemiológicos 

importantes, que necessitam desse serviço 

para dar resposta efetiva às demandas de 

saúde mental local: 

 

(A) CAPS III 

(B) CAPS I 

(C) CAPS II 

(D) CAPS AD 

 

22) O acidente vascular isquêmico ou “ataque 

cerebral” é uma perda súbita da função 

decorrente da desorganização do 

suprimento sanguíneo a uma parte do 

cérebro. Sobre essa temática assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Os acidentes vasculares cerebrais trombóticos 

em pequenas artérias penetrantes afetam um 

ou mais vasos e são os tipos menos comuns 

de acidente vascular cerebral isquêmico. 

(B) Os acidentes vasculares cerebrais embólicos 

cardiogênicos estão associados, quase sempre 

a doenças mentais não diagnósticas e sem 

tratamento medicamentoso. 

(C) As principais manifestações clínicas são a 

dormência ou fraqueza na face, dificuldade na 

fala, confusão mental, dificuldade a caminhar 

com perda do equilíbrio ou da coordenação e 

cefaleia intensa. 

(D) A disfunção motora mais comum é a 

hemiparesia, causada por uma lesão do lado 

oposto ao cérebro e a hemiplegia, decorrente 

da fraqueza de um lado do corpo. 

 

 

 

 

 

 

23) Segundo o Código de Ética Profissional de 

Enfermagem (COFEN n° 311/2007), de 

acordo com o capítulo concernente ao sigilo 

profissional, analise as afirmações abaixo e 

assinale a única incorreta: 

 

(A) É direito do profissional abster-se de revelar 

informações confidenciais de que tenha 

conhecimento em razão de seu exercício 

profissional a qualquer pessoa, entidade ou 

membro da equipe, mesmo com consentimento 

da pessoa envolvida. 

(B) É responsabilidade e dever do profissional manter 

segredo sobre fato sigiloso de que tenha 

conhecimento em razão de sua atividade 

profissional, exceto em casos previstos em lei, 

ordem judicial, ou com consentimento escrito da 

pessoa envolvida ou seu representante legal. 

(C) É responsabilidade e dever do profissional manter 

segredo sobre fato sigiloso de que tenha 

conhecimento em razão de sua atividade 

profissional mesmo quando o fato seja de 

conhecimento público ou em caso de falecimento 

da pessoa envolvida. 

(D) E responsabilidade e dever do profissional manter 

segredo profissional sobre fato sigiloso referente 

ao menor de idade, mesmo quando a revelação 

for solicitada por pais ou responsáveis, desde que 

o menor tenha capacidade de discernimento, 

exceto nos casos em que possa acarretar danos 

ou riscos ao mesmo. 

 

24) Trata-se de métodos comportamentais 

utilizados pela mulher para contracepção da 

gravidez, não sendo recomendado seu uso 

sem associação a outro método, exceto: 

 

(A) Método da temperatura basal corporal 

(B) Método sinto-térmico 

(C) Laqueadura trompária 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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(D) Método do muco cervical ou Billings 

25) O grande desafio é conseguir determinar, 

tanto clinicamente quanto 

laboratorialmente, quando há 

colonização, colonização crítica e 

infecção em uma ferida. O número 

aumentado de bactérias na superfície das 

úlceras significa que há colonização e não 

necessariamente uma infecção. Assim 

então fica a pergunta: como então 

diferenciar uma úlcera que está apenas 

colonizada ou com colonização crítica? 

Marque a alternativa que responde de 

forma correta esse questionamento. 

 

(A) Observa-se uma parada no processo de 

cicatrização com um tecido de granulação 

ruim, podendo ser friáveis, apresentando um 

fundo de coloração amarelada, esverdeada ou 

vinhosa. 

(B) Observa-se um tecido de granulação péssimo, 

mas que não atrapalha no processo de 

cicatrização, mesmo tendo uma cor vermelha 

característica. 

(C) Observa-se um bom tecido de granulação, 

com o processo de cicatrização preservado e 

com a cor rósea. 

(D) Observa-se uma parada no processo de 

cicatrização com um tecido de granulação 

ruim, podendo ser friáveis, apresentando um 

fundo de coloração vermelho vivo. 

 

 

26) Retenção de profissionais é condição 

indispensável para que uma instituição 

alcance objetivos e sobreviva num 

ambiente competitivo e em constante 

transformação. A capacidade de atrair 

novos talentos e de manter os que já tem 

é uma competência a ser conquistada 

pelas instituições de saúde. Nesse 

contexto, é parte da sustentabilidade 

motivar, manter as pessoas e ter equipes 

que se reciclem, afinal, a cultura 

organizacional de manutenção do 

conhecimento na empresa mantém as 

equipes coesas. Sobre esse contexto, 

analise os itens abaixo e assinale a 

alternativa que possui apenas as 

afirmações verdadeiras. 

 

I – As empresas não concorrem apenas para 

conquistar clientes, mas também para ter os 

melhores produtos e serviços, por isso, a 

corrida para atrair e para reter profissionais 

mais qualificados está cada vez maior. 

II – As pessoas que compõem suas equipes 

passam a ser um diferencial importantíssimo, 

a tal ponto que, para se destacar ou até 

sobreviver no mercado, é fundamental que as 

organizações se identifiquem, desenvolvam e 

retenham seus talentos. 

III – Em tempos em que a qualidade é colocada na 

balança ao lado da sustentabilidade, reter 

talentos pode ser também uma grande aliada 

na redução de custos no setor da saúde. 

 

(A) Apenas a I 

(B) Apenas a II 

(C) Apenas II e II 

(D) I, II e III 

 

27) “Trata-se de um processo que utiliza os 

próprios leucócitos e enzimas para a 

degradação do tecido necrótico, sendo 

seletivo, confortável, porém lento, 

necessitando de uma manutenção do 

ambiente úmido e indicado 

principalmente para paciente com 

tendência a hemorragia”. Estamos 

falando do: 

 

(A) Desbridamento enzimático 

(B) Desbridamento cirúrgico 

(C) Desbridamento autolítico 

(D) Desbridamento biológico 

 

28) A respeito do tratamento da criança com 

doença diarreica e classificada com 

desidratação, não apresentando sinais de 

desidratação grave pode se afirmar, exceto: 

 

(A) Oferta de líquidos e alimentos apropriados. 

Terapia de Reidratação Oral (TRO).  

(B) As crianças lactentes devem continua sendo 

amamentadas ao seio e as demais crianças 

devem a alimentar-se algum alimento nutritivo e 

receberem oferta de líquidos, além da reidratação 

por TRO.  

(C) Deve-se estimular o aumento das frequências 

das mamadas em lactentes e o acréscimo de pelo 

menos uma refeição às demais crianças para 

compensar a perda energética e nutricional, além 

da TRO. 

(D) Oferta de líquidos adicionais e tratamento com 

solução intravenosa (IV) imediata, seguindo o 

plano de cuidados para evitar choque. 
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29) O delírio, frequentemente chamado de 

estado de confusão aguda, começa com 

confusão e progride para a 

desorientação. Assim, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a incorreta. 

 

(A) Os pacientes podem experimentar um nível 

alterado de consciência, variando desde o 

estupor até a atividade excessiva. 

(B) O delírio acontece quase sempre 

primariamente a inúmeras causas, incluindo 

doenças físicas, intoxicação por medicamento 

ou álcool, desidratação, desnutrição e 

traumatismo craniano. 

(C) O pensamento mostra-se desorganizado e o 

espectro de atenção é curto, podendo estar 

evidentes as alucinações, ilusões, medo, 

ansiedade e paranoia.  

(D) Quando o delírio permanece não reconhecido 

e a causa subjacente não é tratada, pode 

seguir o dano cerebral irreversível e 

permanente ou a morte. 

 

30) Uma criança de 5 anos sobre 
queimaduras de 1ª e 2ª graus pelo tórax 

e abdome e membro superior esquerdo 
ao puxar o cabo de uma panela que 
estava no fogão com água quente. Após a 
queimaduras a mãe colocou o menino em 
água corrente para minimizar a dor e foi 
para o Hospital em busca de tratamento. 

A Enfermeira ao analisar a ferida e 
refletir sobre as coberturas que ela tinha 

disponível, encontrou dentre essas uma 
que seria a melhor opção, marque a 
alternativa que indica essa opção. 

 
(A) Curativo com hidrofibra  

(B) Hidrogel com Alginato 
(C) Papaina a 10% 
(D) Colagenase 
 
31) Vários distúrbios genéticos podem ser 

detectados no período neonatal, como a 
fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, 

galactosemia, a doença falciforme entre 
outras. A triagem neonatal tornou-se 
recomendação e várias políticas têm sido 
desenvolvidas para lidar com a questão do 
rastreamento dos neonatos (Wong, 2013). É 

responsabilidade do enfermeiro orientar aos 

pais a importância da triagem e recomendar 
a coleta de amostras no período 
recomendado, após 24 horas do nascimento. 
Esse rastreamento é possível por meio de: 

 
(A) Exame do coraçãozinho no bebê 
(B) Teste do pezinho 

(C) Teste da linguinha 
(D) Triagem Auditiva Neonatal Universal 
 

32) A Resolução COFEN n. 293/2004, que 

indica parâmetros para “dimensionar o 

quantitativo mínimo dos diferentes níveis 

de formação dos profissionais de 

enfermagem para a cobertura 

assistencial nas instituições de saúde” 

referendou o sistema de classificação de 

pacientes (SCP) de Fugulin et al, como 

forma de classificar o grau de 

dependência do paciente em relação a 

assistência de enfermagem. Nesse 

sentido, analise as afirmativas abaixo e 

marque a que indica corretamente a 

categoria com o grau de complexidade. 

 

(A) Cuidados intermediários: pacientes crônicos 

que requeiram avaliações médicas e de 

enfermagem, estáveis sob o ponto de vista 

clínico, porém com total dependência das 

ações de enfermagem. 

(B) Cuidados semi-intensivos: pacientes 

recuperáveis, sem risco iminente de morte, 

sujeitos à instabilidade de funções vitais que 

requeiram assistência de enfermagem e 

médica permanente e especializada. 

(C) Cuidados mínimos: pacientes estáveis sob o 

ponto de vista clínicos e de enfermagem que 

requeiram avaliações médicas e de 

enfermagem, com parcial dependência de 

enfermagem para atendimento das 

necessidades humanas básicas. 

(D) Cuidados intensivos: pacientes estáveis sob o 

ponto de vista clínico e de enfermagem que 

requeiram avaliações médicas e de 

enfermagem, mas fisicamente 

autossuficientes quanto ao atendimento das 

necessidades humanas básica. 
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33) A avaliação da carga de trabalho da 

enfermagem, embora seja apenas um 

item componentes do dimensionamento 

de recurso humanos de determinada 

instituição, é fator indispensável a gestão 

dos serviços de saúde. Sobre esse 

assunto, analise os itens abaixo e marque 

a incorreta. 

 

(A) Evidências mostram que as falhas que 

resultam em eventos adversos estão mais 

diretamente relacionadas a falhas sistêmicas 

do que problemas individuais, assim buscam-

se intervenções que possam melhorar a 

segurança do paciente devendo considerar as 

condições de trabalho, em particular a carga 

de trabalho. 

(B) Um quadro inalterado de pessoal afeta 

diretamente a exaustão emocional da equipe, 

interferindo na segurança do paciente.  

(C) Segundos estudos internacionais a incidência 

de úlcera por pressão, infecção hospitalar e 

erros de medicação foi afetada diretamente 

pela excessiva carga de trabalho de 

enfermagem. 

(D) É possível afirmar que instrumentos de 

medidas de carga de trabalho são ferramentas 

completamente dispensáveis de gestão. 

 

34) Logo após o parto, o enfermeiro deve 

administrar em dose única, de 0,5 a 1mg por 

via intramuscular, a fim de evitar doença 

hemorrágica do recém-nascido: 

 

(A) Administração da BCG 

(B) Administração do imunobiológico contra Hepatite 

B 

(C) Administração de vitamina A 

(D) Administração de vitamina K 

 

 

 

 

35) A úlcera por pressão trata-se de uma 

lesão localizada na pele e/ou tecido 

subjacente, normalmente sobre uma área 

de proeminência óssea, em resultado da 

pressão ou de uma combinação entre 

essa e a força de torção. Existem vários 

fatores de riscos para o desenvolvimento 

dessas lesões, assim assinale a 

alternativa incorreta sobre os fatores de 

risco: 

 

(A) Realizar uma avaliação estruturada do risco, 

no período máximo de 8 horas, para 

identificar os indivíduos em risco de 

desenvolver uma úlcera por pressão. 

(B) Repetir a avaliação do risco tantas vezes 

quando necessário tendo em conta o nível de 

acuidade do doente. 

(C) Desenvolver e implementar um plano de 

prevenção baseado no risco para os indivíduo 

desenvolver uma úlcera por pressão 

(D) Utilizar a Escala de PUSH como estratégia de 

prevenção da ocorrência de úlcera por 

pressão. 

 

36) Conhecer os aspectos relacionados à prática 

do aleitamento materno é fator 

fundamental, no sentido de colaborar para 

que mãe e criança possam vivenciar a 

amamentação de forma efetiva e tranquila, 

recebendo do profissional as orientações 

necessárias e adequadas para seu êxito. 

Durante os cuidados no pré-natal, é 

importante que o profissional oriente as 

gestantes sobre as vantagens da 

amamentação para a própria mulher, 

criança, família e comunidade. Dentre essas 

vantagens pode-se destacar, exceto: 

 

(A) Para a mulher fortalece o vínculo afetivo, 

favorece a involução uterina e reduz o risco de 

hemorragia; 

(B) Para as crianças é uma nutrição completa, não 

necessitando de nenhum complemento até seis 

meses de vida, além de facilitar na eliminação de 

mecônio e reduzir a incidência de icterícia. 

(C) Para a mulher contribui para o retorno de peso 

normal e também para o aumento do intervalo 

entre gestações, uma vez que a prática correta 

do aleitamento materno exclusivo tem funções 

contraceptivas. 

(D) Para as crianças, protege completamente contra 

infecções, aumenta o vínculo entre mãe e filho e 

diminui as chances de intolerância alimentar, à 

proteína do leite de vaca e à lactose. 
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37) A hanseníase é uma doença crônica 
granulomatosa, proveniente de infecção 
por: 

 
(A) Via respiratória, tosse, espirro e fala de pessoas 

infectadas pelo Mycobacterium leprae 
(B) Contato direto ou indireto com pessoas ou 

fômites infectados pelo Mycobacterium leprae 
(C) Via respiratória, tosse, espirro e fala de pessoas 

infectadas pelo bacilo de Koch. 

(D) Contato direto ou indireto com pessoas ou 
fômites infectados pelo Bacilo de Hansen. 

 
38) As úlceras arteriais compõem de 10 a 

25% dos casos de úlceras crônicas nos 
membros inferiores decorrentes de uma 
doença arterial periférica (DAP), sendo a 

principal manifestação da aterosclerose 
sistêmica. O tratamento deve ser 
avaliado por cirurgiões vasculares com a 
meta de restabelecimento do adequado 
fluxo arterial, tendo tratamento local 
apenas para manter o meio úmido na 

lesão. Diante disso assinale a alternativa 
que possui um fator de risco incorreto 
para tal patologia. 

 
(A) Tabagismo e Diabete mellitus 
(B) Idade entre 18 a 40 anos 
(C) Hipercolesterolemia e história familiar de 

doença aterosclerótica precoce 
(D) Sedentarismo e hipertensão arterial 
 
39) São os contraceptivos hormonais indicados 

para lactentes devido a sua função em 
prevenir a reincidência da gravidez e não 
causar prejuízos à prática do aleitamento 

materno: 
 
(A) DIU – Dispositivo Intrauterino 
(B) Minipílula - Anticoncepcionais hormonais à base 

de progestogênio 
(C) Contraceptivos Hormonais Orais á base de 

etinilestradiol e estrogênio 
(D) Contraceptivo Hormonal Injetável Trimestral. 
 
40) A avaliação do Crescimento e 

Desenvolvimento Infantil tem sido 
importante no acompanhamento evolutivo 
das crianças, especialmente aquelas 

menores de dois anos de idade, e na 

identificação de potenciais riscos à saúde 
infantil. Fazem parte das condutas do 
enfermeiro durante o acompanhamento do 
Crescimento Infantil, exceto: 

 
(A) Verificação das Medidas Antropométricas 

(B) Verificação do Peso, Estatura e Perímetro Cefálico 
da criança; 

(C) Cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) 
mediante obtenção do peso e estatura da 
criança; 

(D) Verificação dos sinais vitais da criança, 

especialmente pressão arterial e temperatura. 

 

 

 

 


