
                        

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 
          ESTADO DO MARANHÃO 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 
          CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS  

CARGO: 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 

ENFERMEIRO 

PLANTONISTA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

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

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

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

causem dúvidas. 

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

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

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

correspondente à letra a ser assinalada. 

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

entre os candidatos. 

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

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

de fraude. 

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

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

ima.baraodegrajau2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CARGO: ENFERMEIRO PLANTONISTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

 

AS QUESTÕES 1 A 12 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Hoje, para garantir seu lugar ao sol num mercado de trabalho altamente competitivo, o funcionário 1 

não pode ser ótimo. Tem de ser melhor que o colega. Até pouco tempo atrás, o destino de uma carreira estava 2 

ligado umbilicalmente à formação acadêmica do profissional. Significava que quem estudasse mais tinha mais 3 

chance de progredir. Nos novos modelos de gestão, a qualidade da educação formal conta muitos pontos, claro, e 4 

ninguém imagina que os critérios de seleção mudaram. Mas é cada vez maior o número de pessoas que fazem 5 

MBA ou estudam mais de um idioma. Em outras palavras, o perfil dos candidatos está mais semelhante e foi 6 

preciso mudar o critério de desempate. O mercado de trabalho busca profissionais que sejam criativos, 7 

carismáticos, inovadores, que gostem de desafios, que saibam liderar, enfim, que provoquem impacto. 8 

 Os especialistas dizem que, a grosso modo, o mercado de trabalho é formado por três grandes 9 

grupos de funcionários. O mais desejado é o que "faz a diferença". O mais comum é o que, infelizmente, não faz 10 

diferença na organização.  Há, porém, um terceiro grupo que apavora as firmas: aquele que acha que faz a 11 

diferença. "Esse é o pior, pois está tão seguro de si, que se acomoda e não faz nada para melhorar, enquanto seus 12 

concorrentes lhe   passam   a frente", diz o consultor Simon Franco. "Quem se acha o bom fica sempre arrumando 13 

justificativas por não deslanchar na carreira. Põe a culpa na empresa, na estrutura, no chefe, superestima-se e   14 

não   tem   humildade  para assumir suas fraquezas e limitações". 15 

O segredo do sucesso é fazer algo de que você goste, utilizando seus pontos fortes. Quanto mais 16 

experiências reunir, quanto mais ideias tiver, mais valorizado será o profissional. 17 

 Mônica Gailewitch 

 

 

01) De acordo com o texto, 
 

(A) hoje em dia, estudar não é tão importante 

quanto ser um bom líder. 

(B) nos tempos atuais, outros critérios, além da 
qualificação, são determinantes para a 

manutenção de um bom emprego. 

(C) na atualidade, a concorrência é tão grande, 

que é quase impossível manter-se no topo de 
qualquer estrutura empresarial. 

(D) na sociedade contemporânea, a personalidade 

do indivíduo, a depender do caso, é mais 
importante do que sua formação acadêmica. 

 

02) Da leitura do texto, pode-se inferir: 
 

(A) Os líderes simplesmente nascem feitos e 

nenhum curso pode otimizar o carisma e a 
capacidade de empreendimento. 

(B) Os cursos de mestrado em Administração, 

dentre outros, já não servem como referencial 
em um currículo. 

(C) A seleção de pessoas para provimento de 

cargos tem-se tornado mais difícil em função 

do acesso generalizado aos estudos superiores. 
(D) A chave-mestra para se conseguir e manter 

um emprego é ser capaz de, além dos pré-

requisitos essenciais, surpreender pela 
originalidade pessoal. 

 

03) Segundo o texto, será valorizado, em uma 

empresa, o empregado que 
 

(A) procurar sobressair-se no grupo, pois "não 

aparecer" pode ser prejudicial. 
(B) conseguir destacar-se, mostrando aos demais 

o valor da cultura acadêmica. 

(C) revelar afinidade com o trabalho que realiza, 
com a iniciativa e o constante desejo de 

superação. 

(D) demonstrar segurança em si próprio, porque 
isso gera confiança e respeito por parte dos 

colegas. 

 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 15 
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CARGO: ENFERMEIRO PLANTONISTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

04) O termo transcrito que, no texto, pode ser 

substituído pelo indicado ao lado, sem prejuízo 

de significado, é 
 

(A) "umbilicalmente" (L.3) — intimamente. 

(B) "perfil" (L.6) — silhueta. 
(C) "impacto". (L.8) — crise. 

(D) "deslanchar" (L.14) — decrescer. 

 
05) No texto, 

 

(A) "enquanto" (L.12) sugere simultaneidade. 

(B) "claro" (L.4) denota determinação. 
(C) "Em outras palavras" (L.6) indica retificação. 

(D) "infelizmente" (L.10) exprime premonição. 

 
06) Os termos "enfim" (L.8) e "porém" (L.11) 

expressam, respectivamente, ideia de 

 
(A) síntese e condição. 

(B) conclusão e ressalva. 

(C) explicação e adição. 
(D) tempo e adversidade. 

 

07) A alternativa em que a reestruturação proposta 
para o termo transcrito mantém o seu 

significado no contexto é 

 

(A) "mudaram" (L.5) — teriam mudado. 
(B) "fica (...) arrumando" (L.13) — arrumará. 

(C) "reunir" (L.17) — tenha reunido. 

(D) "é formado" (L.9) — forma-se. 
 

08) A alternativa em que está devidamente 

indicada a relação estabelecida, no texto, pela 
preposição transcrita à esquerda é 

 

(A) "para" (L.1) — direção. 
(B) "Até" (L.2)   — limite. 

(C) "a" (L.9)    — proximidade. 

(D) "por" (L.14) — medida. 

 
09) A oração "que (...) o mercado de trabalho é 

formado por três grandes grupos de 

funcionários." (L.9/10) possui o mesmo valor 
morfossintático que a indicada na alternativa: 

 

(A) "que o colega" (L.2). 
(B) "que fazem MBA" (L.5/6). 

(C) "que faz a diferença." (L.11/12). 

(D) "que provoquem impacto." (L.8). 
 

10) Sobre  a expressão transcrita, é verdadeiro o 

que se afirma na alternativa: 

 
(A) "de progredir" (L.4) modifica um nome. 

(B) "da educação formal' (L.4) modifica um 

advérbio. 
(C) "de desafios" (L.8) é paciente da ação verbal. 

(D) "de funcionários" (L.10) completa o sentido de 

um nome. 
 

 

11) Funciona, no texto, como agente da ação 

verbal a expressão: 
 

(A) “por três grandes grupos de funcionários.” 

(L.9/10). 
(B) “o funcionário” (L.1) 

(C) “Esse” (L.12). 

(D) “humildade” (L.15). 
 

12) Possui o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“o”, em “o que” (L.10) a palavra na 
alternativa: 

 

(A) “o” em “o funcionário” (L.1). 

(B) “outras” (L.6). 

(C) “quanto” (L.16). 
(D) “Esse” (L.12) 

 

 

AS QUESTÕES 13 A  15 ESTÃO RELACIONADAS 

AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Voltas para casa 

                                  Ferreira Gullar 

 

1. Depois de um dia inteiro de trabalho 

2. voltas para casa, cansado. 

3. Já é noite em teu bairro e as mocinhas 

4. de calças compridas desceram para a porta 

5. após o jantar. 

6. Os namorados vão ao cinema. 

7. As empregadas surgem das entradas de 

serviço. 

8. Caminhas na calçada escura. 
 

9. Consumiste o dia numa sala fechada, 

10. lidando com papéis e números. 

11. Telefonaste, escreveste, 

12. irritações e simpatias surgiram e 

desapareceram 

13. no fluir dessas horas. E caminhas, 

14. agora, vazio, 

15. como se nada acontecera. 
 

16. De fato, nada te acontece, exceto 

17. talvez o estranho que te pisa o pé no elevador 

18. e se desculpa. 

19. Desde quando 

20. tua vida parou? Falas dos desastres, 

21. dos crimes, dos adultérios, 

22. mas são leituras de jornal. Fremes 

23. ao pensar em certo filme que viste: a vida, 

24. a vida é bela! 
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CARGO: ENFERMEIRO PLANTONISTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

25. A vida é bela 

26. mas não a tua. Não a de Pedro, 

27. de Antônio, de Jorge, de Júlio, 

28. de Lúcia, de Míriam, de Luísa... 

 

29. Às vezes pensas 

30. com nostalgia 

31. nos anos de guerra, 

32. o horizonte de pólvora, 

33. o cabrito. Mas a guerra 

34. agora é outra. Caminhas. 

 

35. Tua casa está ali. A janela 

36. acesa no terceiro andar. As crianças 

37. ainda não dormiram. 

38. Terá o mundo de ser para elas 

39. este logro? Não será 

40. teu dever mudá-lo? 

 

41. Apertas o botão da cigarra. 

42. Amanhã ainda não será outro dia. 

 
 Visita ao site: 

http://www.blogsoestado.com, em 

27 de junho de 2016. 

 

13) Na primeira estrofe (v. 1-8), o sujeito poético 

 

(A) retrata a realidade distanciada do seu 
cotidiano. 

(B) apresenta a rotina da vida de um cidadão 

comum. 
(C) analisa, com otimismo, a sociedade 

contemporânea. 

(D) revela predileção por aspectos mórbidos do 
mundo real. 

 

14) As três últimas estrofes (v. 25-42) revelam 

 
(A) existência de hostilidade entre seres de uma 

mesma comunidade. 

(B) sentimento de solidariedade do sujeito poético 
com o comportamento do homem comum. 

(C) desejo de recuperar, através da memória, o 

tempo passado, apesar de suas adversidades. 
(D) predisposição do eu-poético para enxergar a 

necessidade de se promoverem mudanças no 

mundo. 
 

15) No texto, 

 

(A) “cansado” (v.2) é um modificador de “voltas” 
(v.2). 

(B) “de calças compridas” (v.4) completa o sentido 

de “mocinhas” (v.3). 
(C) “te” (v.17) tem valor possessivo. 

(D) “está ali” (v.35) é um predicado nominal. 

 

 

 
 

16) O Sistema Único de Saúde (SUS) teve seus 

princípios estabelecidos na Lei Orgânica de 

Saúde em 1990, com base no artigo 198 da 

Constituição Federal de 1988. São 

considerados princípios ideológicos ou 

doutrinários do SUS, exceto: 
 

(A) O acesso equânime aos serviços de saúde 

(B) O respeito à integralidade no acesso aos 

serviços de saúde 

(C) O acesso universal aos serviços de saúde por 

qualquer indivíduo 

(D) O acesso gratuito a qualquer serviço de saúde 

brasileiro 
 

17) De acordo com os princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde conferidos na Lei n° 

8.080/90, analise as afirmações e assinale a 

incorreta: 
 

(A) O princípio da Universalidade ressalva que a 

saúde é um direito de todos, devendo ser 

garantida a qualquer cidadão, independente de 

raça, etnia ou condição socioeconômica. 

(B) A atenção à saúde em todos os seus meios, 

curativos ou preventivos, individuais ou 

coletivos, atuando em conjunto articulado de 

ações nos três níveis de atenção corresponde à 

integralidade. 

(C) A participação dos usuários na gestão do SUS 

de forma paritária em relação aos outros 

representantes do governo e da saúde, na 

decisão sobre o planejamento das ações para 

melhoria do serviço de saúde prestado 

corresponde à equidade.  

(D) A existência de três esferas de governo, na 

qual cada uma possui atribuições próprias, no 

sentido de descentralizar a administração dos 

serviços de saúde, constitui o princípio 

organizacional de descentralização político-

administrativa. 
 

18) De acordo com os dispostos na Lei n° 8.080/90 

a respeito dos objetivos e atribuições do 

Sistema Único de Saúde, analise as afirmações 

abaixo: 
 

I. Ao SUS cabe executar ações de vigilância 

sanitária, o que inclui o controle de bens de 

consumo ou da prestação de serviços que se 

relacionem direta ou indiretamente com a 

saúde, tais como: produção, comercialização, 

distribuição de produtos farmacêuticos, 

hospitalares, cosméticos, alimentícios, além do 

controle da entrada e saída destes em portos e 

fronteiras. 

LEGISLAÇÃO DO SUS – QUESTÕES DE 16 A 20 

 

http://www.blogsoestado.com/
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CARGO: ENFERMEIRO PLANTONISTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

II. Ao SUS cabe executar ações de vigilância 

epidemiológica, com ações de detecção, 

prevenção e controle aos determinantes e 

condicionantes de doenças e agravos. 

III. Ao SUS compete executar ações de vigilância à 

saúde do trabalhador, incluindo assistência ao 

trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou 

portador de doença profissional e do trabalho. 

 

Assinale a alternativa que contém o número de 

alternativas incorretas: 

(A) Nenhuma 

(B) Uma 

(C) Duas 

(D) Três 

 

19) De acordo com a Lei N° 8.142/90 que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão 

do Sistema Único de Saúde, a Conferência de 

Saúde reunir-se-á: 

 

(A) Anualmente ou em sessões de caráter 

extraordinário, quando solicitadas pelo Poder 

Legislativo ou Conselho de Saúde. 

(B) A cada quatro anos ou extraordinariamente, se 

convocada pelo Poder Executivo ou pelo 

Conselho de Saúde. 

(C) A cada três anos ou extraordinariamente, se 

convocada pelo Poder Judiciário ou pelo 

Conselho de Saúde. 

(D) Semestralmente ou em sessões de caráter 

extraordinário, quando solicitadas pelo Poder 

Executivo ou Conselho de Saúde. 

 

20) Órgão colegiado composto por representantes 

do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários, que atua de 

forma permanente e deliberativa na 

formulação de estratégias e no controle da 

execução da política de saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros, cujas decisões serão 

homologadas pelo chefe do poder legalmente 

constituído em cada esfera de governo: 

 

(A) Conselho de Saúde 

(B) Ministério da Saúde 

(C) Fundo de Saúde 

(D) Conferência de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. No que 

concerne às Responsabilidades e Deveres do 

profissional da enfermagem, segundo o Código 

de Ética dos profissionais de enfermagem, 

analise as afirmações e assinale a incorreta. 

 

(A) Fundamentar suas relações no direito, na 

prudência, no respeito, na solidariedade e na 

diversidade de opinião e posição ideológica. 

(B) Ser relator de 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, que 

tenham cometido ato falho tipificado por 

negligência, imprudência ou imperícia. 

(C) Comunicar ao COREN e aos órgãos 

competentes, fatos que infrinjam dispositivos 

legais e que possam prejudicar o exercício 

profissional. 

(D) Exercer a profissão com justiça, compromisso, 

equidade, resolutividade, dignidade, 

competência, responsabilidade, honestidade e 

lealdade.  

 

22) Segundo o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem aprovado pela Resolução do 

COFEN N° 311/2007, a respeito do sigilo 

profissional, analise as afirmações: 

 

I. É direito do profissional se abster de revelar 

informações confidenciais de que tenha 

conhecimento em razão de seu exercício 

profissional a pessoas ou entidades que não 

estejam obrigadas ao sigilo. 

II. É dever do profissional manter segredo sobre 

fato sigiloso de que tenha conhecimento em 

razão de sua atividade profissional, exceto 

casos previstos em lei, ordem judicial, ou com 

o consentimento escrito da pessoa envolvida 

ou de seu representante legal. 

III. É proibido ao profissional franquear o acesso a 

informações e documentos para pessoas que 

não estão diretamente envolvidas na prestação 

da assistência, exceto nos casos previstos na 

legislação vigente ou por ordem judicial. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

 QUESTÕES DE 21 A 40 
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CARGO: ENFERMEIRO PLANTONISTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

IV. É dever do profissional manter o segredo 

profissional referente ao menor de idade, 

mesmo quando a revelação seja 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. 

 

Assinale abaixo a alternativa que compreende 

apenas as afirmações corretas: 

(A) I, II e III 

(B) I e III 

(C) II e IV 

(D) Todas estão corretas 

 

23) A vigilância epidemiológica tem como objetivo 

o conhecimento e a detecção de quaisquer 

mudanças nos fatores determinantes e 

condicionantes de saúde individual ou coletiva 

que tenham potencial de risco à saúde pública 

a fim de promover medidas de prevenção e 

controle às doenças e agravos. Nesse sentido, 

cabe aos profissionais de saúde a 

responsabilidade por notificar os casos novos 

de doenças ou agravos previstos segundo a 

legislação vigente. Fazem parte das doenças 

ou agravos de notificação compulsória 

imediata, exceto: 

 

(A) Violência doméstica, sexual ou outras 

violências 

(B) Febre de Chikungunya 

(C) Acidentes de trabalho com exposição a 

material biológico 

(D) Óbitos por Dengue 

 

24) Ao avaliar o estado de saúde de um recém-

nascido, um dos componentes do exame físico 

é a avaliação do estado neurológico que inclui 

o desencadear dos reflexos localizados e a 

observação de postura, tônus muscular, 

controle da cabeça e movimento. O enfermeiro 

ao realizar um estímulo tátil da região plantar, 

desde o calcanhar até o arco superior do pé, 

na base do hálux, está estimulando o seguinte 

reflexo: 

 

(A) Babinski 

(B) Moro 

(C) Preensão 

(D) Susto 

 

 

 

 

 

25) Um aspecto essencial do cuidado do recém-

nascido (RN) é uma avaliação física completa a 

fim de identificar características normais e 

anormalidades existentes que irão subsidiar o 

planejamento, a implementação e avaliação do 

cuidado de enfermagem (Wong, 2013). A 

respeito dos achados comuns na avaliação 

física do recém-nascido analise as afirmações 

abaixo: 
 

I. Normalmente o perímetro cefálico encontrado 

é cerca de 2 a 3 cm maior que o torácico. 

II. A frequência respiratória varia de 30 a 60 

respirações/minuto, considerando-se 

taquipneico o RN com frequência >60 rpm. 

III. Há duas fontanelas palpáveis na cabeça do RN, 

a anterior ou bregmática e a posterior ou 

lambdoidea, que costumam fechar-se em torno 

dos dois anos de idade. 

IV. A frequência cardíaca costuma ser um pouco 

menos acelerada do que no indivíduo adulto, 

encontrando-se na faixa de 40 a 80 batimentos 

cardíacos por minuto. 
 

Está correto o que se afirma em: 

(A) Apenas I e II 

(B) Apenas III e IV 

(C) Apenas II e III 

(D) Apenas I e IV 

 

26) A atenção integral à saúde da mulher inclui o 

importante período que compreende de seis a 

oito semanas após o parto, o puerpério. Nesse 
período, a avaliação do profissional de 

enfermagem deve ser minuciosa, 

compreendendo fatores envolvidos à saúde da 
mulher, do recém-nascido e do vínculo 

estabelecido entre o binômio mãe e filho. Com 

base nisso, fazem parte da assistência de 
enfermagem à mulher durante o período 

puerperal, exceto: 

 
(A) Examinar períneo e genitais externos, 

verificando sinais de infecção, presença e 

características de lóquios, que podem variar de 
coloração avermelhada à clara, dependendo da 

quantidade de dias de pós-parto. 

(B) Observar estado geral: pele, mucosas, 

presença de edema, cicatriz (parto normal com 
episiotomia ou laceração/cesárea) e membros 

inferiores; 

(C)  Indagar a respeito do Aleitamento materno 
(freqüência  das  mamadas  –  dia  e  noite  –,  

dificuldades na  amamentação,  satisfação  do  

RN  com  as  mamadas,  condições  das 
mamas) 

(D) Indagar sobre o uso de medicamentos como 

ácido fólico, vitamina A e sulfato ferroso, 
orientando o uso deste último em uma dose 

diária de 30mg até seis meses após o parto. 
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CARGO: ENFERMEIRO PLANTONISTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

27) Na assistência clínica ao paciente com Dengue 

Clássica, são achados comuns, exceto: 

 

(A) Febre alta (39°C a 40°C) de início abrupto, 

cefaleia, adinamia, artralgia, mialgia, dor 

retroorbitária, presença ou não de exantema 

e/ou prurido. 

(B) Exames laboratoriais constando teste 

sorológico com presença de anticorpos contra 

vírus da dengue. 

(C) Prova do laço positiva; Trombocitopenia 

≤100.000/mm3; Tendências hemorrágicas 

evidenciadas por petéquias, esquimoses, 

exantema, sangramento de mucosas, 

extravasamento plasmático devido ao aumento 

da permeabilidade capilar, queda do 

hematócrito em 10% e hipoproteinemia. 

(D) Prova do laço positiva apresentando 20 ou 

mais petéquias em adultos ou valor de 10 ou 

mais petéquias em crianças, numa área de 

2,5cm2 em região demarcada no antebraço do 

paciente. 

 

28) O Ministério da Saúde, por meio do Programa 

Nacional de Imunizações (PNI), em 2014 

ampliou o Calendário Nacional de Vacinação 

com a introdução da vacina quadrivalente 

contra o papiloma vírus humano (HPV), que 

teve suas recomendações novamente 

atualizadas em 2015 (Norma técnica 

149/2015). A respeito das recomendações 

atuais para a vacina contra o HPV, assinale a 

afirmação incorreta: 

 

(A) É administrada por via intramuscular, em dose 

única de 0,5 ml aos 11 anos de idade e dose 

de reforço aos 13 anos de idade. 

(B) É administrada por via intramuscular em 

esquema de duas doses de 0,5 ml, em 

meninas de 9 a 13 anos de idade. 

(C) É administrada por via subcutânea, em 

esquema de três doses de 0,5 ml, em jovens 

de 11 a 13 anos de idade. 

(D) É administrada por via subcutânea em 

esquema de três doses de 0,5 ml em meninas 

de 9 a 11 anos de idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29) João é uma criança de quatro meses de vida e 

comparece à Unidade Básica de Saúde levado 

pela mãe para atualização de seu esquema 

vacinal. A enfermeira confere o cartão da 

criança e verifica que todas as vacinas 

anteriores estão em dias. De acordo com as 

recomendações atualizadas do Programa 

Nacional de Imunizações (PNI), quais vacinas 

João deverá tomar aos 4 meses de vida? 

 

(A) Rotavírus; Vacina contra pólio inativada (VIP); 

Pneumocócica 10 V e Pentavalente. 

(B) Vacina contra pólio oral (VOP); Pneumocóccica 

10 V e Pentavalente. 

(C) Rotavírus, Vacina contra pólio inativada (VIP), 

Meningocócica C e Pentavalente. 

(D) Pentavalente, Meningocócica C e Pneumocócica 

10 V. 

 

30) O Programa Saúde da Família - PSF, modelo 

estratégico surgido em 1994, implementou um 

novo olhar ao modelo de saúde estabelecido 

até então no Brasil. Suas ações estão 

prioritariamente voltadas para: 

 

(A) O fortalecimento do modelo biomédico, na 

busca pelo diagnóstico e tratamento das 

doenças. 

(B) O reforço às práticas hospitalocêntricas e ao 

modelo curativista, cujo diagnóstico e 

tratamento eficaz são prioridade para a saúde 

pública. 

(C) A assistência de forma integral, com 

estabelecimento de vínculo, longitudinalidade e 

de acordo com as necessidades de saúde da 

população de determinada área de 

abrangência, compreendendo ações de 

promoção e prevenção, recuperação e 

heabilitação da saúde. 

(D) O desenvolvimento de práticas de reintegração 

social, principalmente de populações 

marginalizadas, periféricas e socioexcluídas a 

fim de melhorar o acesso aos serviços 

assistenciais terapêuticos multidisciplinar e, 

principalmente, biomédico. 
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CARGO: ENFERMEIRO PLANTONISTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

31) De acordo com o Programa Nacional de 

Imunizações, o imunobiológico, inserido ao 

Calendário Básico de Vacinação em 2014, que 

tem como recomendação o seguinte esquema: 

dose única, preferencialmente administrada 

aos 15 meses, podendo se estender até os 23 

meses, por via intramuscularl, refere-se à 

vacina: 

 

 

(A) Meningocócica C 

(B) Hepatite A 

(C) Tríplice Viral 

(D) Tetra Viral 
 

32) 1. No IAM a dor torácica dura mais de 20 a 30 

minutos, localizada na área subesternal, com 

irradiação para mandíbula, o pescoço, a parte 

superior das costas ou para o braço esquerdo. 

A dor é descrita como aguda, lancinante, com 

peso ou aperto no peito, ou como uma dor 

gradual ou semelhante à sensação de 

indigestão. Diante de um paciente com essa 

descrição é indicado quais medicações para 

tratar um paciente que esteja infartando? 
 

(A) AAS, tridil ou isordil, beta bloqueador 

(B) Dipirona, furosemida e beta bloqueador 

(C) tridil ou isordil, brilinta, anfotericina B 

(D) captopril, anfotericina B, dipirona 

 

33) O paciente séptico em desmame de ventilação 

mecânica deverá ser iniciado assim que esteja 

capacitado a iniciar um modo assistido de 

ventilação mecânica com níveis mínimos de 

trabalho respiratório. Sobre esse caso de 

desmame em um paciente séptico, assinale a 

alternativa correta. 
 

(A) o paciente poderá estar hemodinamicamente 

instável, pois o que importa é suportar uma 

FiO2<40%. 

(B) o paciente poderá estar hemodinamicamente 

estável, pois o que importa é suportar uma 

FiO2<70%. 

(C) a sedação deverá ser descontinuada para 

permitir que o paciente inicie a ventilação 

espontânea com níveis de pressão de suporte 

que garantam um volume corrente acima de 

350ml. 

(D) para conseguir o desmame, deverá manter os 

níveis de suporte acima de 10 cmH2O. 

 

 

 

 

34) A teoria da administração que correspondente 

ao modelo denominado orgânico nas 

organizações, dotado de grande flexibilidade, 

descentralização e desburocratização, cuja 

organização do trabalho privilegia a análise 

tecnológica associada à participação do 

trabalhador e, ainda, desmistifica a 

administração científica do trabalho, 

reconhecendo os fatores que interferem nas 

organizações e nas relações funcionais, é a: 
 

(A) Teoria Burocrática 

(B) Teoria Estruturalista 

(C) Teoria dos Sistemas 

(D) Teoria Contingencial  

 

35) O exame físico do tórax tem por objetivo o 

estudo das mamas, dos pulmões, do coração e 

do mediastino, além das estruturas 

componentes da caixa torácica. É de toda 

conveniência estabelecer os pontos de 

referência anatômicos, as linhas e as regiões 

torácicas, assim como a projeção na parede do 

tórax dos pulmões, coração, fígado, fundo do 

estômago e baço. Assim sobre a semiologia da 

região torácica, assinale a alternativa correta. 

 

I. A região supraclavicular é a área delimitada 

pela borda superior da clavícula, pelo 

prolongamento da linha cervical da linha 

esternal e pela borda superior do trapézio. 

II. A região inframamária corresponde ao limite 

inferior da região infraclavicular. O limite 

inferior dessa área é dada por uma linha 

horizontal que parte da sexta articulação 

condroesternal. 

III. A região supra-escapular apresenta forma 

triangular, tendo como limite superior a borda 

superior do trapézio, como limite inferior a 

borda superior da omoplata e seu 

prolongamento até a coluna vertebral, e 

internamente a linha médio-espinhal. 

 

(A) I e II estão corretos 

(B) I e III estão corretos 

(C) Apenas a II está correta 

(D) Todas estão corretas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                          Página 9 de 9 
 

In
st

it
u

to
 M

a
ch

a
d

o
 d

e 
A

ss
is

 

CARGO: ENFERMEIRO PLANTONISTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

36) Analise a foto abaixo e indique a frequência 

cardíaca: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
(A) 80 bpm 

(B) 92 bpm 

(C) 107 bpm 
(D) 120 bpm 

 

37) Costuma-se dividir a mama em quatro regiões 
ou quadrantes e para isso traça-se pelo 

mamilo uma linha vertical e uma horizontal. 

Esta divisão facilita a descrição e o registro dos 
dados semióticos. Por isso, sobre a mama e 

seu exame físico, assinale a alternativa 

incorreta. 
 

(A) A mama masculina normal é rudimentar, com 

aréola e mamilo de menores proporções, sendo 

ginecomastia a denominação dada à presença 

de mamas aumentadas nos homens. 

(B) O mamilo situa-se no centro da aréola e nesta 

última encontram-se pequenas elevações que 

são conhecidas como tubérculos de 

Montgomery. 

(C) A inspeção só poderá ser realizada de forma 

dinâmica, a qual poderá acontecer por meio de 

duas manobras, o levantamento dos braços 

para aumentar a tensão dos ligamentos de 

cooper e a contração dos músculos peitorais. 

(D) A palpação deve ser iniciada pela mama 

supostamente normal, devendo cada mama 

ser palpada pela mão oposta, tendo a 

necessidade do examinador pousar a outra 

mão sobre o ombro oposto da paciente. 

 

38) A ventilação mecânica substitui total ou 

parcialmente a ventilação espontânea e está 

indicada na insuficiência respiratória aguda ou 

crônica agudizada. A ventilação mecânica 

propicia melhora das trocas gasosas e 

diminuição do trabalho respiratório, podendo 

ser utilizada de forma não invasiva através de 

uma interface externa, geralmente uma 

máscara facial, e de forma invasiva através de 

tubo endotraqueal ou cânula de traqueostomia. 

Assim, sabendo que a Ventilação Não-Invasiva 

(VNI), possui contraindicações absolutas e 

relativas, assinale abaixo a alternativa que 

possui apenas contraindicações absolutas. 

(A) Parada cardiorrespiratória, instabilidade 

hemodinâmica e pós operatório recente de 

cirurgias faciais, esofágicas e gástricas. 
(B) Distensão abdominal, risco de broncoaspiração 

e gestação. 

(C) Obesidade mórbida, ansiedade e agitação 
(D) Ansiedade, distensão abdominal e traumas e 

queimaduras na face. 

 
39) A entrevista é uma técnica de trabalho comum 

às atividades profissionais que exigem o 

relacionamento direto do profissional com sua 

clientela, como é o caso do repórter, psicólogo, 
enfermeiro, odontólogo e médico. Sobre a 

entrevista assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) O ambiente como consultórios, ambulatórios, 

enfermaria e quarto de hospital e o objeto 

físico utilizado pelo profissional da saúde são 
objetos físicos que interferem na entrevista, 

dessa forma um ambiente adequado são 

condições indispensáveis para uma boa 
entrevista. 

(B) O aluno iniciante costuma se valer de um 

roteiro impresso para conduzir a entrevista, a 
condição iniciante justifica tal procedimento, 

mas mesmo assim isso deverá ser feito de 

maneira discreta. 

(C) O profissional da saúde deve dar atenção 
especial à linguagem que vai utilizar durante a 

entrevista, pois o conjunto de símbolos 

utilizados como termos e expressões nem 
sempre é compreendido pelo paciente. 

(D) É conveniente a utilização de gravadores em 

entrevistas clínicas demoradas, pois a 
utilização de blocos de anotações poderá ser 

passível de perdas durante plantões agitados.  

 
40) O sintoma clássico do infarto agudo do 

miocárdio é a dor torácica. Infelizmente, a dor 

torácica pode ser estar associado a vários 

problemas de saúde – alguns potencialmente 
fatais e outros sem maiores consequências. A 

dor torácica anginosa é diferenciada da dor do 

infarto agudo do miocárdio pela duração, 
fatores precipitantes, arritmias que a 

acompanham e presença de outros sinais e 

sintomas associados. Assim, ao analisar um 
eletrocardiograma é possível visualizar infartos 

agudos do miocárdio. Sabendo disso analise as 

alternativas e marque a associação correta 
entre a presença do infarto agudo do miocárdio 

no eletrocardiograma e área cardíaca 

relacionada. 

 
(A) V3 e V4 – parede posterior 

(B) V2 e V1 – parede lateral 

(C) D1 e AVL – parede lateral 
(D) DII e DIII – parede septal 
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