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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 

PSF 

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). 

 



 

                                                                                                                                                          Página 5 de 11 
  

CARGO: ENFERMEIRO PSF 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

 

 

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) Em relação à ocorrência de incontinência 

urinária em idosos assinale a alternativa 

incorreta: 

 

(A) A incontinência urinária pode ser aguda ou 

crônica, não sendo relatada por idosos, a 

menos que especificamente perguntados. 

(B) As causas transitórias podem ser atribuídas a 

delírio e desidratação; inflamação, infecção e 

impactação; fármacos e poliúria. 

(C) A incontinência urinária poderá ser um fator 

de risco para o desenvolvimento de uma 

úlcera por pressão em pacientes idosos 

acamados. 

(D) embora medicamentos como os beta 

bloqueadores possam diminuir alguns 

sintomas da incontinência de urgência, os 

efeitos adversos desses medicamentos 

(ressecamento da boca, motilidade 

gastrointestinal diminuída e confusão) podem 

torna-los inadequados para os idosos. 

 

22) O desbridamento mecânico geralmente é 

utilizado para úlceras com grande 

quantidade de tecido desvitalizado ou 

necróticos, sendo um método não 

seletivo e doloroso, podendo ser 

realizado por meio de curativos úmidos-

secos, hidroterapia, irrigação e terapia 

com pressão negativa. Sobre essas 

informações, analise os itens abaixo e 

assinale a alternativa correta. 

 

I – O desbridamento mecânico que acontece por 

meio do curativo úmido-seco, deve-se a 

utilização de uma gaze umedecida com soro 

fisiológico aplicada ao leito da ferida e deixada 

até ficar ressecada, sendo removida 

posteriormente com o tecido necrótico 

incorporado. 

II – O desbridamento mecânico poderá acontecer 

por meio da utilização de um instrumento 

(bisturi) associado a uma pinça, sendo 

removido o tecido necrosado que estiver 

menos aderido ao leito da lesão. 

III – O desbridamento mecânico que acontece por 

meio da hidroterapia e irrigação, deve-se a 

irrigação no leito da ferida com a utilização de 

aparelhos que promovem baixa, intermediária 

ou alta pressão de forma contínua ou 

intermitente. 

 

 

 

 

 

 

IV – O desbridamento mecânico que acontece com 

a utilização da Terapia por pressão negativa 

deve-se não necessariamente a exclusão do 

tecido necrosado, mas a redução do edema 

instersticial, melhora a circulação sanguínea 

local, remove o excesso de exsudato, estimula 

a proliferação de fibroblastos, reduzindo a 

carga bacteriana e favorecimento da 

contração da ferida. 

 

(A) I e II estão corretas 

(B) I, III e IV estão corretas 

(C) II e IV estão corretas 

(D) I, II, III e IV estão corretas 

 

23) As mãos constituem a principal via de 

transmissão de microrganismos durante 

a assistência prestada aos pacientes, pois 

a pele é um possível reservatórios de 

diversos microrganismos, que podem se 

transferir de uma superfície para outra, 

por meio do contato direto (pele com 

pele), ou indireto, através do contato 

com objetos e superfícies contaminados. 

Diante dessas informações, marque a 

alternativa que indica incorretamente o 

momento oportuno de realizar a lavagem 

ou higienização das mãos. 

 

(A) Antes e após a realização de trabalhos 

hospitalares atos e funções fisiológicas ou 

pessoais. 

(B) Imediatamente após tocar acidentalmente em 

sangue, secreções, excreções e/ou objetos 

contaminados 

(C) Antes de administrar um medicamento 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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(D) Apenas antes do contato com o paciente para 

preservá-lo de uma possível contaminação 

cruzada. 

 

24) Ainda sobre a lavagem das mãos, marque 

a alternativa que indica a sequência 
correta. 

(A) Enxague das mãos, aplicar o sabão na palmas 
das mãos, esfregar na sequência: palmas, 
polegar, unhas, dorso e retirar o sabão no 
sentido punhos dedos; 

(B) Enxague das mãos, aplicar o sabão nas 

palmas das mãos, esfregar na sequência: 
palmas, dorso, espaços interdigitais, esfregar 
o dorso dos dedos de uma com a palma da 
outra mão e vice-versa, polegar, polpas 
digitais e unhas, punho e retirar o sabão no 

sentido dedos punhos. 

(C) Enxague das mãos, aplicar o sabão nas 
palmas das mãos, esfregar na sequência: 
palmas, dorso, espaços interdigitais, polegar, 
polpas digitais e unhas, esfregar o dorso dos 
dedos de uma com a palma da outra mão e 
vice-versa, punho e retirar o sabão no sentido 
dedos punhos. 

(D) Enxague das mãos, aplicar o sabão nas 
palmas das mãos, esfregar na sequência: 
palmas, dorso, espaços interdigitais, esfregar 
o dorso dos dedos de uma com a palma da 
outra mão e vice-versa, polegar, polpas 
digitais e unhas, punho e retirar o sabão no 
sentido punhos dedos. 

 

25) A qualidade da assistência de enfermagem 
pressupõe a adequação quantitativa e 

qualitativa de profissionais, e o investimento 
em sua capacitação, bem como a oferta de 
condições de trabalho que possibilitem o 
exercício apropriado de suas funções e o 
atendimento das necessidades e expectativas 
dos usuários/clientes, de forma segura e 
eficaz. Sobre a importância do 

dimensionamento da equipe de enfermagem, 
assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) O dimensionamento de pessoal de 
profissionais de enfermagem possibilita 

realizar a projeção de um quadro de pessoal 
para os serviços de saúde a serem instalados. 

(B) O dimensionamento de profissionais de 
enfermagem, enquanto instrumento gerencial, 
fundamenta o planejamento e a avaliação do 
quantitativo e do qualitativo de profissionais 

necessário para prover a assistência de 

enfermagem. 
(C) O dimensionamento de profissionais de 

enfermagem, enquanto instrumento gerencial, 
fundamenta o planejamento e a avaliação 
apenas do quantitativo de profissionais 
necessário para prover a assistência de 

enfermagem. 
(D) O dimensionamento de pessoal envolve a 

aplicação de um método que identifica as 
seguintes variáveis: carga média de trabalho 

da unidade assistencial, tempo efetivo de 

trabalho dos profissionais, distribuição 

percentual dos profissionais e da equipe e 
índice de segurança técnica. 

 

26) No acidente vascular isquêmico cada 

etapa na cascata isquêmica constitui uma 

oportunidade para intervenção visando 

limitar a extensão das lesões cerebrais 

secundárias causadas por um acidente 

vascular cerebral, assim a área de 

penumbra pode ser revitalizada 

utilizando um medicamento conhecido 

como 

 

(A) beta bloqueadores dos canais de cálcio 

(B) amiodarona 

(C) ativador plasminogênio tecidual 

(D) sinvastatina  

 

27) As células cardíacas têm características 

que garantem o funcionamento contínuo 

e rítmico do coração. Dentre as 

alternativas abaixo, marque a incorreta 

sobre uma das características 

fundamentais das células cardíacas. 

 

(A) Automatismo 

(B) Excitabilidade 

(C) Contratilidade 

(D) Pulsividade  

 

28) O infarto agudo do miocárdio (IAM) 

ocorre quando o aporte de oxigênio ao 

tecido cardíaco é insuficiente para suprir 

a demanda, o que resulta necrose das 

células.  

Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a 

relação proposta entre elas. 

 

I – As principais razões para que ocorra 

desequilíbrio entre suprimento e demanda de 

oxigênio, o que causa o IAM são 

aterosclerose, trombo, embolia, espasmos das 

artérias coronárias ou redução do tempo de 

enchimento ventricular  

PORQUE 

II – Os fatores de riscos no qual classificamos o 

IAM são os modificáveis e os não modificáveis, 

sendo esses últimos inerentes aos indivíduos, 

como idade, sexo, etnia e história familiar. 

 

(A) As asserções I e II são proposições 

verdadeiras, e a II é uma justificativa correta 

da I. 
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(B) As asserções I e II são proposições 

verdadeiras, 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) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

29) A tuberculose é um problema de saúde que 

atinge todos os grupos etários, 

caracterizada pelo seu perfil infeccioso que 

atinge principalmente o pulmão, 

manifestando-se clinicamente por: tosse 

seca ou produtiva persistente, apresentando 

ou não escarros hemoptoicos, dor torácica, 

febre baixa vespertina, sudorese noturna, 

inapetência e emagrecimento. Tendo como 

agente etiológico o Mycobacterium 

tuberculosis, a principal forma de 

tratamento dessa enfermidade consiste: 

 

(A) Esquema terapêutico de seis meses de duração 

com Poliquimioterapia (PQ) das drogas 

Isoniazida, Rifampicina, Pirazinamida e Etambutol 

cuja dosagem combinada irá variar com o peso e 

a faixa etária. 

(B) Esquema terapêutico de nove meses de duração 

com Poliquimioterapia (PQ) das drogas 

Isoniazida, Rifampicina e Pirazinamida cuja 

dosagem combinada irá variar com o peso e a 

faixa etária. 

(C) Esquema terapêutico de dezoito meses de 

duração com Poliquimioterapia (PQ) das drogas 

Isoniazida, Rifampicina e Dapsona cuja dosagem 

combinada irá variar com o peso e a faixa etária. 

(D) Esquema terapêutico de doze meses de duração, 

incluindo o Tratamento Diretamente Observado, 

com Poliquimioterapia (PQ) das drogas 

Rifampicina, Clofazimina e Dapsona cuja 

dosagem combinada irá variar com o peso e a 

faixa etária. 

 

30) De acordo com o Código de Ética 

Profissional de Enfermagem (COFEN 

n°311/2007), analise as afirmações abaixo 

e assinale a única incorreta: 

 

(A) É direito do profissional aprimorar seus 

conhecimentos técnicos, científicos e culturais 

que são sustentação a sua prática profissional; 

(B) É dever do profissional comunicar aos COREN e 

aos órgãos competentes, fatos que infrinjam 

dispositivos legais e que possam prejudicar o 

exercício profissional. 

(C) É proibido ao profissional ser conivente com 

injúria, calúnia e difamação de membro da 

equipe de enfermagem, equipe de saúde e de 

trabalhadores de outras áreas, de organizações 

da categoria ou instituições. 

(D) É vedado ao profissional praticar com crime, 

contravenção penal ou qualquer outro ato que 

infrinja postulados éticos e legais, podendo este 

sofrer punição, exceto em casos de conivência 

sem ato direto. 

 

31) A atenção à mulher e ao recém-nascido no 

pós-parto imediato e nas primeiras semanas 

após o parto é fundamental para a saúde 

materna e neonatal. Assinale a alternativa 

correta a respeito dos períodos que se 

recomenda uma visita domiciliar ao recém-

nascido a termo, sem classificação de risco 

e agendamento da consulta de retorno à 

puérpera, respectivamente: 

 

(A) Até 7 dias e até 42 dias pós-parto, 

respectivamente; 

(B) Até 10 dias e até 40 dias pós-parto, 

respectivamente; 

(C) Na primeira semana de pós-parto para ambos; 

(D) Na primeira semana e até a terceira semana pós-

parto, respectivamente. 

 

32) De acordo com as recomendações do 

Ministério da Saúde (Brasil, 2006; Brasil, 

2012) para uma gestação de baixo risco e 

com duração a termo, assinale a alternativa 

que contém corretamente o período 

preconizado para início da atenção pré-natal 

e o número mínimo de consultas a serem 

realizadas: 

 

(A) Início no primeiro trimestre, até a 12ª semana; 

Realização de no mínimo seis consultas. 

(B) Início até a 14ª semana de gestação; realização 

de no mínimo sete consultas. 

(C) Início no primeiro trimestre de gestação, até a 

14ª semana; Realização de no mínimo dez 

consultas. 

(D) Início até a 8ª semana de gestação; Realização 

de no mínimo nove consultas. 

 

33) A atenção pré-natal é um momento 

oportuno para a realização de cuidados e 

orientações importantes à mãe. Durante o 

acompanhamento, fazem parte da rotina 

básica, a realização de procedimentos 

técnicos e a solicitação e avaliação de 

exames importantes para identificar 

possíveis fatores de risco para a saúde 

materna e neonatal. São exames de rotina, 

recomendados na primeira consulta de pré-



 

                                                                                                                                                          Página 10 de 11 
  

CARGO: ENFERMEIRO PSF 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

natal, ainda no 1º trimestre, com repetição 

por volta da 30ª semana, exceto: 

 

(A) Sorologia para sífilis (VDRL). 

(B) Sorologia Anti-HIV. 

(C) Glicemia em jejum. 

(D) USG obstétrica. 

 

 

34) Faz parte do Calendário de Vacinação 
Infantil a vacina contra Poliomielite, que 
pode ser do tipo inativa com administração 
intramuscular (VIP) e do tipo atenuada, com 
administração por via Oral (VOP). Conforme 

o calendário nacional de imunização 
atualizado, assinale a alternativa correta 
que contém o esquema da vacina contra 
Poliomielite (VIP/VOP) a ser administrado 

durante a infância. 
 
(A) Administração de três doses da vacina VIP, aos 

2, 4 e 6 meses e duas doses de reforço da vacina 
VOP, os 15 meses e aos 4 anos de idade. 

(B) Administração de duas doses da vacina VIP, aos 
2 e 4 meses, e uma dose de reforço com a vacina 
VOP, aos 15 meses de vida. 

(C) Administração de três doses da vacina, aos 2 e 4 

meses com VIP, aos 6 meses com VOP. Uma 
dose de reforço aos 12 meses de vida com VOP. 

(D) Administração de três doses da vacina, aos 2 e 4 
meses com VIP, aos 6 meses com VOP. Uma 
dose de reforço aos 15 meses de vida com VIP. 

 
 

35) As doenças diarreicas fazem parte do grupo 

de doenças pautadas pelo programa de 
Atenção Integral às Doenças Prevalentes na 
Infância – AIDPI. Constituem-se como uma 
das principais causas de morbimortalidade 
infantil no Brasil, especialmente em crianças 
menores de seis meses que não estão em 

aleitamento materno exclusivo. A redução 
da incidência de mortalidade por doenças 
diarreicas nos últimos anos pode ser 
atribuída a implementação das políticas 
AIDPI e do foco na identificação da diarreia 
e prevenção à desidratação na criança. O 

enfermeiro pode identificar e classificar a 
desidratação na criança com diarreia 
mediante os seguintes sinais, exceto: 

 
(A) A presença de dois ou mais sinais entre: letargia 

ou inconsciência; olhos fundos; não consegue 
beber ou bebe mal; sinal da prega com retorno 

da pele muito lentamente ao estado anterior; 
indica desidratação grave. 

(B) A presença de dois ou mais dos sinais entre: 
inquietação, irritação, olhos fundos, bebe 
avidamente, com sede; sinal da prega a pele 
volta lentamente ao estado anterior, indica 
presença de desidratação. 

(C) A presença de três ou mais dos sinais entre: 
criança torporosa, com enchimento capilar lento, 

olhos fundos, ausência de lágrimas, boca 

saburrosa com saliva excessiva, sinal da prega da 

pele com retorno lento e pouca urina, indica 
desidratação grave. 

(D) Quando não há sinais suficientes avaliados entre: 
estado dos olhos, estado neurológico, 
comportamento da criança ao se oferecer 
líquido/água, sinal da prega da pele, pode se 

classificar como ausência de desidratação. 
 

36) Na infância, especialmente durante a fase 
neonatal, o sistema imunológico da criança 
está bastante imaturo tendo resposta 
limitada, uma vez que os principais 
anticorpos presentes no bebê são 
provenientes da mãe e do aleitamento 
materno. Dessa forma, a imunização contra 

doenças imunopreveníveis tem sido 
importante no combate às doenças 

infecciosas e prevalentes na infância, 
reduzindo as taxas de morbimortalidade 
neonatal e infantil. Com base nisso, assinale 
abaixo a imunização recomendada pelo 

Programa Nacional de Imunização – PNI, a 
ser realizada preferencialmente nas 
primeiras horas de vida, ainda na fase 
neonatal, bem como o esquema necessário 
para completar a imunização durante a 
infância. 

 

(A) BCG, em dose única e Vacina contra Hepatite B, 
em dose única ao nascer e mais três doses 
associadas à vacina Pentavalente (aos 2,4 e 6 
meses). 

(B) BCG, em dose única ao nascer e dose de reforço 
aos 6 anos de vida. 

(C) Hepatite B, em dose única ao nascer e duas 

doses associadas à vacina pentavalente (aos 2 e 
4 meses) e BCG, em dose única e reforço aos 6 
anos de vida. 

(D) BCG, em dose única e Hepatite B, com duas 
doses: uma ao nascer e a outra aos dois meses 
de vida, reforço aos 12 meses. 

 
37) O leite materno é a forma preferencial de 

nutrição para todos os lactentes. O 
aleitamento materno exclusivo deve ser 
encorajado até os seis meses de vida da 
criança devido às inúmeras vantagens 
nutricionais, imunopreveníveis, para o 

crescimento e desenvolvimento saudável da 
criança e ainda, por ser comprovadamente 
importante na redução da morbimortalidade 

infantil. São intervenções eficazes na 
promoção do aleitamento materno, exceto: 

 
(A) Amamentação frequente e precoce, em especial 

na primeira hora de vida; estímulo ao contato 
pele a pele e alojamento conjunto. 

(B) Ênfase no aleitamento materno pela equipe de 
saúde; incentivo a amamentação por livre 
demanda sem suplementação com mamadeira e 
desencorajar uso de produtos formulados para 

lactentes; 
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(C) Estímulo à amamentação na posição cavalinho 

para recém-nascidos prematuros e ordenha a 

cada 30 minutos para promover o ganho de peso 
na criança. 

(D) Ordenha precoce da mama a cada 2 a 3 horas 
por 10 a 15 minutos, bilateralmente, quando o 
recém-nascido for incapaz de mamar 
imediatamente, o que irá estimular a produção 

de ocitocina e, assim, produção de leite. 
 

38) Para um bom acompanhamento pré-natal, é 

necessário que a equipe de saúde realize 

correta e uniformemente os procedimentos 

técnicos durante o exame clínico e 

obstétrico, assim o padrão de cuidados 

quando realizado adequadamente permite a 

comparação de interpretação de resultados 

que irão contribuir para a condução 

saudável da gestação. A respeito dos 

procedimentos técnicos realizados durante o 

pré-natal, analise as afirmações abaixo: 

 

I. O cálculo da idade gestacional objetiva estimar o 

tempo de gravidez bem como a idade fetal. Pode 

ser realizado mediante a data da última 

menstruação fornecida pela mulher, com uso do 

calendário e uso do gestograma. Torna-se mais 

precisa quando a mulher tem certeza da data 

fornecida e possui ciclos menstruais regulares. 

II. O cálculo da data provável do parto objetiva 

estimar o período provável para o nascimento, 

levando em consideração a duração média da 

gestação normal, que acontece aproximadamente 

em 280 dias ou 40 semanas a partir da data da 

última menstruação fornecida pela mulher. Pode 

ser realizado mediante uso do calendário e 

gestograma. 

III. A avaliação do estado nutricional e ganho de 

peso gestacional objetiva avaliar e acompanhar o 

estado nutricional da gestante e o ganho de peso 

durante a gestação a fim de identificar gestantes 

em risco nutricional, por baixo peso, sobrepeso 

ou obesidade; além de detectar gestante com 

ganho de peso desproporcional para a idade 

gestacional. Pode ser realizado mediante 

obtenção da altura e peso da gestante, cálculo do 

IMC e realização do diagnóstico nutricional 

proporcional a IG. 

IV. O Controle da Pressão Arterial objetiva detectar 

precocemente estados hipertensivos e deve ser 

realizado preferencialmente em todas as 

consultas da gestante mediante obtenção da PA. 

V. A medida da altura uterina faz parte do exame 

clínico ginecológico da gestante e tem como 

função auxiliar no diagnóstico da apresentação, 

situação e posição fetal, além de fornecer dados 

para estimar a IG e comparar a obtida pela DUM. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) Alternativas I, II, IV e V. 

(B) Alternativas I, III e IV. 

(C) Alternativas I, II, III e IV. 

(D) Todas as alternativas. 

 

 

 

39) Durante a consulta puerperal, são ações 

realizadas em relação à puérpera, exceto: 

 

(A) Verificar o cartão da gestante e questioná-la 

sobre condições da gestação, condições do 

atendimento ao parto e recém-nascido. Dados do 

parto como data, tipo de parto, se cesárea o 

motivo da indicação. Presença de intercorrência 

na gestação, parto ou pós-parto. 

(B) Questionar a gestante sobre o aconselhamento e 

se realizou testagem para sífilis e HIV durante a 

gestação e/ou parto. 

(C) Questionar e orientar a mulher quando a prática 

de aleitamento, frequência das mamadas, 

dificuldade na amamentação, condições das 

mamas. Condições de alimentação e sono. 

(D) Indagar a mulher a respeito de queixas de dor, 

fluxo vaginal, presença de sangramentos, disúria 

e orientada quanto ao retorno para consultas de 

planejamento familiar prioritariamente após o 

período de AMEX, em torno de seis meses após o 

parto. 

 

40) A vacina tríplice viral deve ser administrada 

preferencialmente em crianças aos 12 

meses com reforço aos 15 meses de vida a 

fim de prevenir as seguintes doenças 

transmissíveis comuns na infância: 

 

(A) Sarampo, Caxumba e Catapora. 

(B) Sarampo, Caxumba e Rubéola. 

(C) Difteria, Tétano e Coqueluche. 

(D) Caxumba, Rubéola e Varicela. 

 


