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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 
CARGO 

 

 

 

ENFERMEIRO 

A B 

 

D 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - 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) 

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 Básica 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.matiasolimpio2016@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. 
 

 

Analise a charge e o texto que seguem e responda as questões:  

 

Texto 1 

 

 

Texto 2 

Alegoria da Caverna 

 

Por Lucas Martins 

A Alegoria da Caverna é o texto mais conhecido de Platão, que levanta muitas questões sobre a 

realidade, conhecimento, etc. 

Na história, dois homens prisioneiros estão acorrentados numa caverna, virados de costas para a 

abertura, por onde entra a luz solar. Eles sempre viveram ali, nesta posição. Conheciam os animais e as 

plantas somente pelas suas sombras projetadas nas paredes. Um dia, um dos homens consegue se soltar, 

e vai para fora da caverna. Fica encantado com a realidade, percebendo que foi iludido completamente 

pelos seus sentidos dentro da caverna. Agora ele estava diante das coisas em si, e não suas sombras. 

Diante do conhecimento. Retornou para a caverna, e contou para o companheiro o que havia visto. Este 

não acreditou, e preferiu continuar na caverna, vendo e acreditando que o mundo é feito de sombras. 

Para Platão, as coisas que nos chegam através dos sentidos (tato, visão, audição, etc), são apenas 

as sombras das ideias. Quem estiver preso ao conhecimento das coisas sensíveis apenas não poderá 

alcançar o mundo das ideias, ficando como o prisioneiro. Disponível em < 

http://www.infoescola.com/filosofia/alegoria-da-caverna/> 

 

01) Com base nos textos acima, julgue os itens: 

 

I. O personagem do quadrinho faz referência ao Mito de Platão, por considerar que as novas tecnologias 

libertam as ideias humanas. 

II. A alusão ao mito pelo personagem da charge quer levar o leitor a concluir que os celulares 

representam as sombras da caverna que limitam as ideias do homem moderno. 

III. A charge aduz a importância de acompanharmos as modernas tecnologias para termos acesso aos 

conhecimentos. 
 

(A) Apenas um item está correto. 

(B) Apenas dois os itens estão corretos. 

(C) Todos os itens estão corretos. 

(D) Todos os itens estão errados. 

http://www.infoescola.com/autor/lucas-martins/1/
http://www.infoescola.com/filosofia/alegoria-da-caverna/
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02) Ainda sobre os textos, marque a opção 

correta: 

 

(A) A tirinha utiliza a referência ao mito da 

Caverna para exaltar a postura dos homens 

diante das novas tecnologias. 

(B) No texto 2, considera-se que o mundo das 

ideias não pode ser alcançado pelo 

conhecimento das coisas sensíveis.  

(C) A tirinha quer trazer à tona que o uso dos 

celulares modernos facilita a vida das 

pessoas, ao tempo que amplia o acesso a 

informações.  

(D) A charge quis levar à interpretação de que 

as atuais tecnologias resolveriam o problema 

dos prisioneiros da Caverna de Platão. 

 

03) Levando em conta o processo de formação 

das palavras, assinale a alternativa correta: 

 

1) Prefixação 

2) Parassintética 

3) Composição  

4) derivação imprópria. 

 

( ) desalmado 

( ) desanimar 

( )o cantar 

( ) planalto 

 

(A) 2, 1, 4, 3 

(B) 1, 2, 4, 3 

(C) 3, 2, 1 ,4 

(D) 4, 2, 3, 1 

 

04) Quanto à concordância verbal, marque a 

opção correta: 

 

(A) Fama, dinheiro, poder, nada mudaram-lhes 

o comportamento. 

(B) Você ou eu acompanharei os formandos. 

(C) Viam-se, ao longe, o primeiro sinal de vida. 

(D) Olhar e ver era para mim um ato de defesa. 

 

05) Trata-se de um exemplo em que o sujeito da 

oração é ELÍPTICO: 

 

(A) Vendem-se casas mobiliadas.  

(B) Onde ficarás hospedado na cidade¿ 

(C) Falaram mal de você. 

(D) Sua atitude foi louvável. 

 

 

06) Marque a alternativa em que o termo em 

destaque é objeto indireto: 

 

(A) O olho da vida inventa o luar. 

(B) O major entregou sua conta ao coronel. 

(C) Você só pensa em luxo e riqueza. 

(D) Os alunos ansiosos aguardavam as notas. 

 

07) A oração “Vasculhou os caixotes o ladrão 

ousado”, com substituição do complemento 

verbal por um pronome oblíquo, equivale a: 

 

(A) Vasculhou-o os caixotes. 

(B) Vasculhou-se o ladrão ousado. 

(C) Vasculhou-os o ladrão ousado. 

(D) Vasculhou-lhes o ladrão ousado. 

 

08) Marque a opção em que a oração 

subordinada substantiva exerce a função de 

complemento nominal: 

 

(A) Ninguém percebe que o cantor desafinara. 

(B) O grande mal é que muitas pessoas não se 

cuidam. 

(C) Ignora-se como descobriram aquela fraude. 

(D) Opinei favoravelmente a que o escolhessem. 

 

09) Assinale a alternativa em que está correta a 

regência verbal: 

 

(A) O estudo custou o candidato anos de 

sacrifício. 

(B) A festa a que iremos possui ótima atração. 

(C) Nosso projeto visa emocionar aos grandes 

patrocinadores. 

(D) Aquele show, assisti-lhe em pé. 

 

10) Analise as orações abaixo e marque a 

alternativa em que não há erro no que tange 

à concordância nominal: 

 

(A) Agiu com força e paciência notável. 

(B) Suas propostas são bastantes interessantes. 

(C) Muito obrigado, respondeu a recepcionista. 

(D) É necessária liberdade. 
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11) Quanto ao estudo dos morfemas, julgue os 

itens: 

 

I. Tema é a junção do radical com a vogal 

temática, que constitui a parte da palavra 

pronta para funcionar no discurso e para 

receber a desinência. 

II. Se a palavra recebe uma partícula em seu 

início, meio ou fim ela recebe então um afixo 

que pode possuir diferentes nomenclaturas. 

III. Radical é a parte que se repete em quase 

todas as palavras de uma mesma família, 

age como segmento lexical de uma palavra. 

 

(A) Apenas um item está correto. 

(B) Apenas dois itens estão corretos. 

(C) Todos os itens estão corretos. 

(D) Todos os itens estão errados. 

 

12) Indique a desinência modo-temporal de 

estudarmos: 

 

(A) a 

(B) mos 

(C) r 

(D) ar 

 

13) Assinale a alternativa em que a oração tem 

um predicado verbo-nominal: 

 

(A) Muitos ainda acreditam em milagres. 

(B) Os soldados caminhavam exaustos. 

(C) O olho do dono engorda a boiada. 

(D) Nossas praias são belíssimas. 

 

14) Na frase “ Havia alunos e professores na 

palestra ontem.”, o verbo está no singular 

porque: 

 

(A) A concordância é facultativa. 

(B) O sujeito é indeterminado. 

(C) Há um erro de concordância. 

(D) É impessoal.  

 

15) Assinale a alternativa em que o vocábulo 

tenha sido formado pelo mesmo processo da 

palavra planalto: 

 

(A) Anoitecer. 

(B) Amargura 

(C) Embora 

(D) rodapé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Sucessor do Windows 7 o Windows 8 trouxe 

uma série de novidades principalmente em 

termos de design. Quando foi lançado esse 

sistema operacional apresentou três 

versões, duas para usuários domésticos 

(notebooks e desktops) e uma desenvolvida 

para chips móveis da ARM focando no uso 

para smartphones e tablets. Sobre essas 

informações assinale alternativa que 

apresenta as edições especiais do Windows 

8: 

 

(A) Windows 8 (versão simples), Windows 8 

Home e Windows 8 Phone 

(B) Windows 8 (versão simples), Windows 8 Pro 

e Windows 8 RT 

(C) Windows 8 (versão simples), Windows 8 

Ultimate e Windows 8 Professional 

(D) Windows 8 (versão simples), Windows 8 RT 

e Windows 8 Phone 

 

17) Ravena é uma garota que gosta bastante de 

tecnologia e sempre fazia os seus trabalhos 

estudantis digitados. Em um dia bastante 

cheio em sua rotina, ela teve que fazer um 

artigo científico e por conta disso precisou 

utilizar o seu software favorito o Microsoft 

Word 2010. Nesse trabalho Ravena 

precisava digitar um texto divido em duas 

colunas retratando informações sobre as 

parasitoses mais acometidas em animais. 

Iniciando a digitação, Ravena utilizou alguns 

comandos para configurar o documento em 

duas colunas de tamanho igual. Em seguida, 

ela digitou todo o texto na coluna da 

esquerda. Ao concluir a digitação, evitando 

que o texto não ficasse apenas nessa coluna, 

ela resolveu quebrar o texto a partir do 

cursor, de forma que, do ponto em que o 

cursor se encontrava em diante, o texto 

pudesse iniciar na coluna da direita. Para a 

realização dessa ação, Ravena posicionou o 

cursor no ponto a partir do qual o texto 

deveria ser quebrado e clicou em que aba: 

 

 

 

 

   INFORMÁTICA BÁSICA 
QUESTÕES DE 16 A 20 
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(A) Layout da Página, em seguida na opção 

Quebras e, por último, na opção Coluna. 

(B) Inserir, em seguida na opção Quebras e, por 

último, na opção Coluna. 

(C) Formatar, em seguida na opção Colunas e, 

por último, na opção Quebras. 

(D) Inserir e, em seguida, na opção Quebra de 

Colunas a partir do Cursor. 

 

18) Sobre o MS Excel 2010 analise as sentenças 

abaixo em verdadeiro (V) ou falsa (F). 

 

( ) No Programa Excel 2010 é possível criar 

um banco de dados devido a uma 

determinada opção através da importação e 

exportação de dados, porém não há um 

comando que corresponda as ações no Calc, 

do BrOffice, tornando impossível a criação 

de um banco de dados neste software. 

( )Na planilha do Excel a organização de 

registros inseridos por ordem e por data é 

necessário fazer a seleção da coluna data de 

entrada, clicar no menu dados e na lista 

disponibilizada, clicar na opção ordenar data. 

( ) Através de uma planilha criada no Excel, é 

possível criar no MS Word uma mala direta 

para a realização de impressão de etiquetas. 

( ) No menu Dados encontra-se uma opção 

denominada Subtotais que permite 

estabilizar a quantidade de processos em 

cada data que aparece na planilha. 

 

A sequência correta é: 

 

(A) V, V, V, F 

(B) F, F, V, V 

(C) V, F, V, F 

(D) F, V, F, F 

 

19) É um dispositivo do computador que age 

interceptando e impedindo a difusão de 

conexões não autorizadas e/ou nocivas em 

uma rede, impedindo a transmissão e/ou 

recepção de dados nocivos ou não 

autorizados de uma rede a outra. Esse 

conceito refere-se: 

 

(A) Antispyware 

(B) Antivírus 

(C) Firewall 

(D) Internet Security 

 

 

 

20) Julgue os itens abaixo a respeito do Sistema 

Operacional Windows 8: 
 

I. O Paint é um software que nessa versão do 

Windows não vem instalada.  
II. O navegador padrão inserido no Windows 8 

é o Internet Explorer 9  

III. A tela inicial do Windows 8 é totalmente 
personalizável. Ela parece um mosaico de 

blocos dinâmicos, cada miniatura 

representando um aplicativo ou uma pasta 

do computador.  
IV. O ícone do "Desktop" permite a volta para o 

desktop tradicional do Windows, com uma 

barra de tarefas horizontal, na parte inferior 
da página.  

V. O Windows 8 inclui um serviço de 

armazenamento na nuvem chamado de 
Dropbox.  

 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 1 

(B) 2 

(C) 4 

(D) Todos os itens estão incorretos. 

 

 

  

 

 

 

 
 

21) A enfermagem compreende um componente 
próprio de conhecimentos científicos e 

técnicos, construído e reproduzido por um 

conjunto de práticas sociais, éticas e políticas 

que se processa pelo ensino, pesquisa e 
assistência. Realiza-se na prestação de 

serviços à pessoa, família e coletividade, no 

seu contexto e circunstâncias de vida. Sobre 
os princípios fundamentais desta profissão, 

marque a alternativa incorreta: 
 

(A) A enfermagem é uma profissão 

comprometida com a saúde e a qualidade 
de vida da pessoa, família e coletividade. 

(B) O profissional de enfermagem atua na 

promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação da saúde, com autonomia e em 

consonância com os preceitos éticos e 

legais. 

(C) O profissional de enfermagem participa, 
como integrante da equipe de saúde, das 

ações que visem satisfazer as necessidades 

de saúde da população e da defesa dos 
princípios das políticas públicas de saúde e 

ambientais, que garantam a universalidade 

de acesso aos serviços de saúde e 
integralidade da assistência 

(D) O profissional da enfermagem não se 

responsabiliza com a hierarquização e 
descentralização político-administrativa dos 

serviços de saúde. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÕES DE 21 A 40 
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22) São direitos do profissional, EXCETO: 

 

(A) Exercer a enfermagem com liberdade, 

autonomia e ser tratado segundo os 

pressupostos e princípios legais, éticos e dos 

direitos humanos 

(B) Limitar-se seus conhecimentos técnicos, 

científicos e culturais aos adquiridos na 

graduação, que dão sustentação a sua 

prática profissional. 

(C) Apoiar as iniciativas que visem ao 

aprimoramento profissional e à defesa dos 

direitos e interesses da categoria e da 

sociedade. 

(D) Obter desagravo público por ofensa que 

atinja a profissão, por meio do Conselho 

Regional de Enfermagem. 

 

 

23) Em 2025, estima-se que, o Brasil terá a 

sexta maior população de idosos do mundo 

(BARQUEIRO & OLIVEIRA, 2000). Essa 

estimativa tem causado preocupação nos 

setores de saúde pública pelos problemas 

que podem surgir do aumento na demanda 

por serviços  especializados e do alto custo 

para o tratamento de certas doenças, 

geralmente crônicas e multifatoriail. Dentre 

esta preocupação, destaca-se a promoção da 

adesão do idoso à terapia farmacológica. 

Neste aspecto, a equipe multidisciplinar deve 

considerar os diversos fatores intervenientes 

e adotar intervenções, tais como: 

  

(A) envio de mensagem por correio e rodízio 

no uso e dosagem dos medicamentos.  

(B) uso de caixas dispensadoras e contato 

pessoal, por telefone ou internet.  

(C) envio de mensagem oficializada por meio 

de memorando e abolição dos 

medicamentos que, rotineiramente, os 

idosos  esquecem de ingerir.  

(D) simplificação do esquema farmacológico 

por meio do rodízio no uso dos 

medicamentos ou fracionamento da 

dosagem.  

 

24) A retinopatia diabética, ao contrário do que 

se imagina, não é uma doença ligada à 

idade. Adolescentes e jovens adultos 

também podem desenvolver retinopatia 

diabética, caso não tenham um bom controle 

de seu diabetes. Esta patologia apresenta 

comportamento mais agressivo nos 

pacientes insulino dependentes com risco de 

ocorrer, dentre as complicações mais 

frequentes, destaca-se: 

 

(A) pterígio.  

(B) ceratocone.  

(C) ambliopia.  

(D) perda da visão.  

 

25)  A heparina, conhecida comercialmente 

como Heparin®, Liquemine® e Actparin®, é 

um anticoagulante utilizado na profilaxia e 

no tratamento de diversos distúrbios 

tromboembolíticos, como tromboembolismo 

venoso e arterial, embolia pulmonar e 

coagulopatias (AME, 2009). Os profissionais 

da enfermagem, periodicamente, devem 

monitorar a administração deste 

medicamento à pacientes internados, como 

é o caso do Sr. Jonatas, um paciente 

internado na clínica médica há 12 dias, com 

história de fratura de fêmur esquerdo. Estão 

prescritos 12 000 UI de heparina IV de 

12/12 horas. No posto da unidade de 

internação, há um frasco de heparina de 5 

ml, contendo 5 000 UI/ml. Quantos mililitros 

de heparina o enfermeiro deve ministrar ao 

paciente em cada horário? 

 

(A) 1,8. 

(B) 2,0. 

(C) 2,2. 

(D) 2,4. 
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26) A dengue é uma doença febril aguda causada 

por um vírus, sendo um dos principais 

problemas de saúde pública no mundo. O seu 

principal vetor de transmissão é o 

mosquito Aedes aegypti, que se desenvolve 

em áreas tropicais e subtropicais. e de acordo 

com o Ministério da Saúde do Brasil (2002), a 

suscetibilidade ao vírus causador da dengue é 

universal e a imunidade é permanente para 

um mesmo sorotipo (homóloga). No entanto, 

a imunidade cruzada (heteróloga) existe 

temporariamente. 

 

No que tange à suscetibilidade e imunidade à 

dengue, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) A suscetibilidade ao vírus da dengue é 

universal. 

(B) A imunidade não é permanente para um 

mesmo sorotipo. 

(C) A resposta primária se dá em pessoas não 

expostas anteriormente ao flavivírus, e o 

título de anticorpos se eleva lentamente. 

(D) A resposta secundária se dá em pessoas com 

infecção aguda por dengue, mas que tiveram 

infecção prévia por flavivírus, e o título de 

anticorpos se eleva rapidamente em níveis 

altos. 

 

27)  A esclerose múltipla é uma doença autoimune 

que afeta o cérebro e a medula espinhal 

(sistema nervoso central). Isso acontece 

porque o sistema imunológico do corpo 

confunde células saudáveis com "intrusas", e 

as ataca provocando lesões no cérebro. O 

sistema imune do paciente corrói a bainha 

protetora que cobre os nervos, conhecida 

como mielina. Os sintomas caracterizam-se 

por distúrbios visuais, perda de sensibilidade 

dos membros inferiores, fadiga, disfunções 

motoras e dor.  

 

Nesse contexto, qual a importância da bainha de 

mielina na função neurológica? 

 

(A) Proteger as fibras nervosas contra agressões 

físicas, químicas e biológicas. 

(B) Retardar a propagação dos impulsos através 

dos neurônios cerebrais motores. 

(C) Dar consistência à fibra nervosa para que não 

seja comprimida por músculos. 

(D) Isolar a fibra nervosa e permitir a condução 

saltatória dos potenciais de ação. 

 

 

28) A Reforma Sanitária no Brasil iniciou-se no 

final da década de 1970, como resultado dos 

movimentos sociais para a redemocratização 

do país e para a melhoria das condições de 

saúde da população e a política de Saúde 

Mental, juntamente com a Estratégia da 

Saúde da Família (ESA) também objetiva a 

transformação do modelo, e uma de suas 

estratégias constitui-se nos Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS). Os CAPS e a 

ESF são processos simultâneos, porém ainda 

pouco articulados. As práticas de Saúde 

Mental e de ESF assemelham-se quando: 

 

(A) adotam abordagem individual. 

(B) dão ênfase aos deveres dos usuários. 

(C) reconhecem as pessoas por seus quadros 

patológicos. 

(D) Elegem o território como lócus de 

coprodução de saúde. 

 

29)  Sr. Jacinto reside em Esperantina desde que 

nasceu, hoje tem  34 anos de idade, e 

descobriu, recentemente, que é alérgico a 

dipirona e penicilina. Durante esta semana 

submeteu-se de septoplastia. No pós 

operatório, apresenta com tampão nasal 

limpo e seco e com queixa de cefaleia 

intensa durante o período da noite. Em sua 

prescrição médica, encontra-se receitada 

dipirona 1 g – EV S/N. O enfermeiro 

responsável pelo cuidado desse paciente, 

após avaliação da queixa, consultou o 

prontuário e, diante da prescrição, 

administrou a medicação. Considera-se que 

a segurança do paciente está em risco por 

erro de 

 

(A) administração de medicamento não 

autorizado. 

(B) administração pela via errada. 

(C) prescrição. 

(D) preparo. 

 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/dengue
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30) A tuberculose é uma doença infecto-

contagiosa causada por uma bactéria que 

afeta principalmente os pulmões, mas 
também pode ocorrer em outros órgãos do 

corpo, como ossos, rins e meninges. 

Considerando que os casos bacilíferos são a 
principal fonte de disseminação da doença, 

para tentar interromper sua cadeia de 

transmissão, é fundamental a: 
 

(A) realização de prova tuberculínica cutânea 

em todas as pessoas com casos suspeitos e 

em seus comunicantes. 
(B) percepção de que existem pessoas 

expostas aos bacilos que não desenvolvem 

a doença, mas a transmitem por meio de 
materiais de uso comum. 

(C) busca ativa de sintomático respiratório, 

isto é, de indivíduos com tosse por tempo 
igual ou superior a seis semanas. 

(D) descoberta precoce de caso novo por meio 

da busca ativa do sintomático respiratório 
na população com tosse há mais de três 

semanas. 

 
31)  Dona Joana está muito preocupada com seu 

filho Carlos, recém nascido de 3 meses de 

idade. Ele nasceu pré-maturo em uma UTI 

neonatal  da cidade e  está sob cuidados da 
equipe multidisciplinar do hospita. Carlos 

está ligado a um cateter venoso central, com 

1 via em jugular D e SNE para receber leite 
materno, sendo que as administrações 

estavam sendo realizadas por uma mesma 

bomba de infusão. Às 12 h, foi inserido o 
leite materno na bomba de infusão para 

administração pela SNE pelo enfermeiro do 

plantão da manhã e, às 13 h, o enfermeiro 
do plantão da tarde desligou o equipamento 

ao término da infusão e detectou que o leite 

materno havia sido conectado à via de 

infusão endovenosa. 
 

O equívoco na conexão pode ter sido ocasionado 

por fator 
 

I. técnico, pela semelhança e compatibilidade 

entre os conectores. 
II. organizacional, pela utilização de bombas de 

infusão diferentes para administração de 

soluções intravenosas e dietas enterais. 
III. humano, devido ao acúmulo de tarefas, 

levando à não interrupção de atividades, à 

desatenção e à falta de descanso. 

 
É correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 
 

32) A queda é um evento comum entre as 

pessoas idosas e sua frequência aumenta 

progressivamente com a idade, em ambos os 
gêneros (BRASIL, 2009). E ao realizar a visita 

domiciliar , a enfermeira Juliana orientou à D. 

Marta que 75 anos de idade e  mora sozinha, 
objetivando minimizar riscos de queda e 

injúrias: 

 
I. Contratar um acompanhante/cuidador, usar 

fraldas durante a noite, diminuir ingesta 

hídrica após as 18 horas, manter uma luz 

acesa durante a noite, usar uma bengala 
para apoio ao levantar-se, ir ao banheiro 

antes de dormir e evitar micções durante a 

noite. Se for necessário levantar-se, solicitar 
ajuda do acompanhante/cuidador. 

II. Manter durante a noite iluminação suficiente 

para orientar o trajeto ao banheiro e, se 
possível, ter a cama próxima ao interruptor 

de luz. Restringir o uso de tapetes, 

permanecer sentada por alguns minutos 
antes de levantar-se da cama, usar calçado 

antiderrapante e não permitir animais 

domésticos dentro de casa, principalmente 
durante a noite. 

III. Evitar levantar-se durante a noite para 

urinar, ir ao banheiro antes de se deitar, não 

usar chinelos para caminhar até o banheiro, 
ingerir líquidos até, no máximo, as 18 horas, 

identificar alguém de seu convívio social 

para dormir em sua casa, restringir o uso de 
medicamentos diuréticos, solicitando ao 

médico a troca do anti-hipertensivo diurético 

para inibidor da ECA. 
IV. Usar anti-hipertensivo diurético pela manhã, 

instalar barras de apoio nas paredes 

próximas à cama, no trajeto até o banheiro, 
próximo ao vaso sanitário e chuveiro, ter 

interruptor de luz próximo à cabeceira da 

cama, fazer caminhadas diárias para 

fortalecer a musculatura dos membros 
inferiores, observar sempre as condições das 

calçadas e usar sapatos com solado 

antiderrapante. 
V. Providenciar bengala e solicitar orientação 

do seu uso a um fisioterapeuta, adquirir 

sapatos com alça de fixação no calcanhar, 
iniciar atividade para fortalecimento 

muscular, interromper uso de anti-

hipertensivo diurético, providenciar um 
acompanhante/cuidador para período 

noturno, procurar médico e solicitar exame 

de densitometria óssea e providenciar uma 

campainha no quarto. 
 

É correto apenas o que se afirma em 

 
(A) I e II. 

(B) I e III. 

(C) II e IV. 
(D) III e V. 

 

http://www.minhavida.com.br/temas/pulm%C3%B5es
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33)  A influenza (ou gripe) é uma infecção viral 

aguda do sistema respiratório, de alta 

transmissibilidade e com distribuição global 

(BRASIL, 2010; 2012). As crianças e idosos 

são um grupo de pessoas que devem ter 

cuidado em relação à esta doença.Uma 

criança de um ano e meio de idade é levada 

pela mãe ao Centro de Saúde da Família 

com sintomas de gripe. A mãe relata que a 

criança vem há dois dias com esse quadro e 

não está aceitando a alimentação. Após 

avaliação clínica, é levantada uma forte 

hipótese diagnóstica de síndrome 

respiratória secundária à infecção pelo vírus 

Influenza A (H1N1). 

 

Nesse caso, uma conduta imediata seria: 

 

(A) iniciar medicação após prescrição, identificar 

comunicantes e referenciar a criança a uma 

unidade hospitalar. 

(B) aguardar confirmação laboratorial da 

presença do vírus Influenza A e, então, 

notificar o caso. 

(C) orientar a mãe a administrar soro oral para 

que a criança não se desidrate e solicitar que 

retorne em menos de 24 horas para 

reavaliação do caso. 

(D) coletar material já na unidade do primeiro 

atendimento e encaminhá-lo para o 

laboratório mais próximo para garantir 

agilidade no diagnóstico. 

 

 

34) Úlcera varicosa é uma lesão tissular 

necrótica provocada pela acumulação de 

sangue venoso nos tecidos, pela falta de 

oxigenação tissular, pela acumulação de 

produtos tóxicos provenientes do 

metabolismo tissular e pelo aumento de 

pressão venosa distal. Com bordas 

irregulares, na pele circundante revela-se 

uma dermatite típica e habitualmente 

localizam-se nos membros inferiores entre o 

joelho e o maléolo. O enunciado refere-se a 

qual tipo de úlcera? 

 

(A) Úlcera diabética.  

(B) Úlcera arterial.  

(C) Úlcera de pressão. 

(D) Úlcera venosa. 

 

35) A prática de medicação em uma organização 

hospitalar pode ser definida como um sistema 

complexo, com vários processos interligados, 

interdependentes e constituído por 

profissionais de diferentes áreas do 

conhecimento (médicos, equipe da farmácia e 

de enfermagem) que compartilham de um 

objetivo comum, que é a prestação da 

assistência à saúde dos pacientes com 

qualidade, eficácia e segurança e sobre as 

medidas organizativas e de assepsia que 

visam auxiliar o profissional de enfermagem 

na fase de preparo da medicação, analise as 

assertivas e assinale a alternativa que aponta 

as corretas.  

 

I. Lavar sempre as mãos antes do preparo e 

administração de medicamentos, e logo após.  

II. Identificar o medicamento preparado com o 

nome do paciente, número do leito, nome da 

medicação, via de administração e horário.  

III. Observar o aspecto e características da 

medicação, antes de prepará-la. 

IV. Deixar o local de preparo de medicação em 

ordem e limpo, utilizando álcool a 70% para 

desinfetar a bancada.  

V. Utilizar bandeja ou carrinho de medicação 

devidamente limpos e desinfetados com sabão 

neutro.  

 

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

(B) Apenas II, III, IV e V.  

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

(D) I, II, III, IV e V.  

 

36) Entre outras atribuições, os profissionais 

enfermeiros devem supervisionar os técnicos 

de enfermagem. Estes profissionais têm seu 

exercício regulamentado por Lei e podem 

realizar a aplicação de vacinas. Um 

enfermeiro deve orientar ao técnico que a 

vacina que determina limite máximo de 

idade, devido à agressão orgânica que pode 

causar, é a seguinte: 

 

(A) BCG 

(B) Sabin 

(C) hepatite B 

(D) tríplice bacteriana 
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37) O sódio tem um papel importante no balanço 

hídrico da água corporal. E algum tempo 

atrás, os freqüentadores de academia 

costumavam comentar que não comeriam 

certos tipos de verdura devido à alta 

quantidade de sódio existente no alimento 

em questão, como elas estavam objetivando 

uma maior “definição” muscular, estavam 

limitando a ingestão de líquidos e evitando a 

todo custo a utilização do sal de cozinha 

(que,em solução aquosa, é um eletrólito) 

.Quando o nível de sódio no líquido 

extracelular está acima do normal, tem-se a 

seguinte alteração eletrolítica: 

 

(A) hipercalemia. 

(B) hipercalcemia. 

(C) hipernatremia. 

(D) hiperfosfatemia. 

 

38) O corpo humano é composto 

aproximadamente por 60% de água. Esse 
total de líquido está distribuído em dois 

grandes compartimentos: o espaço 

intracelular) e o espaço extracelular. O 

espaço extracelular pode, ainda, ser 
subdivido em espaços intravascular – no 

interior dos vasos - e intersticial – entre 

células. O primeiro é representado pelo 
volume total de sangue do nosso corpo. 

Diante do exposto, aponte o eletrólito mais 

encontrado no líquido extracelular. 
 

(A) sódio. 

(B) potássio. 
(C) cálcio. 

(D) magnésio. 

 

39) Uma doença infecciosa corresponde a 

qualquer doença clinicamente evidente que 

seja o resultado de uma infeção, presença e 

multiplicação de agentes 

biológicos patogénicos no organismo 

hospedeiro. 

 

As infecções são causadas por agentes 

infecciosos, como os vírus, viroides e priões, 

por micro-organismos como as bactérias, 

pornematódeos, por artrópodes como 

as carraças, ácaros, pulgas e piolhos, 

por fungos e por outros macroparasitas. Neste 

quadro, além da região se apresentar quente e 

dolorida, pode-se identificar 

 

(A) anasarca. 

(B) leucopenia. 

(C) bradicardia. 

(D) leucocitose. 

40) A epidemiologia é um campo da ciência que 

trata dos vários fatores genéticos, sociais ou 

ambientais e condições derivados de 

exposição microbiológica, tóxica, traumática, 

etc. que determinam a ocorrência e a 

distribuição de saúde, doença, defeito 

incapacidade e morte entre os grupos de 

indivíduos. Os princípios e métodos de 

epidemiologia são a base dos programas de 

controle de doenças e, portanto, essenciais 

para o desenvolvimento do sistema de 

saúde. Dentre as medidas adotadas para o 

controle e prevenção de doenças, está a 

educação sanitária – saneamento ambiental 

– que inclui  

 

(A) manipulação de veículos de comunicação 

e supervisão sanitária da produção de 

todos os alimentos.  

(B) indicação do uso de fármacos para todos 

os familiares em casos confirmados de 

tuberculose.  

(C) supervisão sanitária da produção em 

massa de alimentos e purificação dos 

suprimentos de água pela filtração e 

cloração.  

(D) pasteurização e inspeção da carne suína 

além do controle laboratorial.  

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agente_infeccioso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agente_infeccioso
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viroide
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pri%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Micro-organismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nematoda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B3pode
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carra%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81caro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pulga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piolho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fungo
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