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A B C

A 

D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

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

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.concursolandrisaleso@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

 

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.  
 

Português Legislação do SUS Conhecimentos 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. 

04- 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.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

ENFERMEIRO 

D

C 

A

 

B A 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Tudo que hoje é realidade começou muito longe no tempo como ideia. O computador começou a 1 
ganhar vida nos primeiros sistemas filosóficos do Ocidente. Como em "2001, Uma Odisseia no Espaço", de 2 
Stanley Kubrick, o osso de uma carcaça se transforma, nas mãos de um primata, em instrumento bélico, que, 3 
lançado ao alto, vira uma fantástica astronave, que atravessa os vastos céus mergulhados no mistério. 4 

O que hoje se chama globalização vem de muito longe. Apesar de muitos a considerarem a grande 5 
vilã do mundo atual, ela é resultado da longa aventura intelectual da humanidade. 6 

A literatura e a filosofia começaram a produzir obras portentosas quando conseguiram dar caráter 7 
universal à reflexão sobre a condição humana. 8 

A cultura ocidental fez avanços extraordinários a partir do momento em que começou a buscar o 9 
universal em todas as formas de manifestação dos particulares. As melhores obras da literatura mundial 10 
mostram que o mundo vem sendo unificado pela arte há séculos. 11 

O milenar intercâmbio filosófico entre povos e culturas evidencia que é forte e difundida a crença de 12 
que, em princípio, os processos de pensamento, suas formas e conteúdos podem ser avaliados à luz de 13 
critérios intelectuais universalmente compartilhados. 14 

As fronteiras do espírito de há muito vêm sendo derrubadas. A filosofia grega, tão distante de nós no 15 
tempo e no espaço formulou as questões para as quais ainda estamos buscando as melhores respostas. A 16 
filosofia é, de fato, a primeira tentativa bem-sucedida de tornar globais esquemas de pensamento que 17 
qualquer sociologista apressado tenderia a considerar pálido reflexo do contexto em que foram criados. 18 

A ciência levou ainda mais longe o processo de universalização desencadeado pela arte e pela 19 
filosofia. Técnicas de pesquisa e resultados substantivos são avaliados por meio de procedimentos aos quais 20 
se atribui valor transcultural. Experimentos e demonstrações são replicados em diferentes contextos. 21 
Pesquisadores pertencentes a culturas as mais diferentes se submetem aos mesmos rituais de produção e 22 
avaliação de conhecimento. A constituição da "República da Ciência" contribuiu decisivamente para a 23 
emergência de um mundo onde as “coisas do espírito” pudessem ser globalizadas. 24 

Que ninguém se engane: o mundo vem sendo unificado há séculos pela prometeica criatividade 25 
intelectual. No plano das ideias, a pesquisa filosófica e, sobretudo, a científica vêm se encarregando de diluir 26 
as diferenças entre povos e nacionalidades. 27 

Os fenômenos da globalização financeira, que tantos sobressaltos causam hoje, resultaram desse 28 
longo processo de formação de nossa cultura artística, filosófica e científica. As últimas décadas, com todas 29 
as inovações das tecnologias, só fizeram acelerar o processo. (...) 30 

As últimas grandes conquistas tecnológicas imprimiram materialidade a muita coisa que por séculos 31 
permaneceu dormitando no mundo das abstrações, dos sonhos, e das mirabolantes construções do espírito. 32 
Não podemos esquecer que se deram em ritmo lento as transformações ocorridas desde as remotas técnicas 33 
da metalurgia até os grandes inventos da era industrial. 34 

A partir daí, tudo começou a mudar em velocidade estonteante. O início dos anos 80, quando a 35 
tecnologia de informática se associou a de telecomunicações, tornou possível, nos seus aspectos materiais, a 36 
formação da aldeia global. Arte, filosofia e ciência forneceram as condições espirituais da universalização; a 37 
tecnologia, os procedimentos materiais para viabilizar a globalização. 38 

A grande unificação do mundo, que começou com a arte e com a filosofia e atingiu seu ápice 39 
intelectual na ciência, tem, nos últimos séculos, saído do campo intelectual para se transformar em 40 
tecnologias, que se convertem rapidamente em forças produtivas. 41 

A questão que se coloca é: quais serão as consequências de tudo isso? Só o tempo dirá se o que tem 42 
sido extremamente fecundo no campo das construções intelectuais o será também no domínio das aplicações 43 
técnicas e do sistema produtivo mundial. 44 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz14069811.htm 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01) Segundo o texto. 

 

A) ideia de globalização, a grande novidade do século, 

originou-se com o advento do computador. 

B) a globalização, como realidade atual, resultou de um 

lento processo do intelecto humano. 

C) o filme “2001, Uma Odisseia no Espaço" é o exemplo 

mais claro de que a evolução da humanidade é, até certo 

ponto, inexplicável. 

D) a grande vilã do mundo atual, a globalização, é uma 

consequência direta da evolução tecnológica. 

  

02) Com base no texto, é CORRETO afirmar: 

 

A) A filosofia grega sempre teve as melhores respostas 

para as questões que formulou. 

B) A literatura e a filosofia, mesmo antes da 

universalização do conhecimento, conseguiram dar 

forma a grandes obras. 

C) As obras produzidas pela literatura e pela filosofia, nos 

seus primórdios, trabalharam com esquemas globais do 

pensamento. 

D) A filosofia e a arte foram pioneiras na busca do 

universal em suas reflexões sobre a condição humana. 

03) No texto, o autor parte do princípio de que 

 

A) a globalização, como ideia, é tão velha quanto o 

homem. 

B) a ciência se antecipou no processo de universalização do 

pensamento. 

C) a arte se preocupava mais com a matéria do que com o 

espírito. 

D) a literatura avançou nó processo de universalização 

iniciado pela ciência. 

 

04) De acordo com o texto, a tecnologia tem como grande 

mérito 

 

A) tornar mais velozes as transformações das técnicas da 

metalurgia. 

B) expressar o sonho, as abstrações e as mirabolantes 

construções do espírito. 

C) materializar o que já havia sido antes pensado pela 

literatura e pela filosofia. 

D) iniciar as reflexões sobre as grandes mudanças que 

levariam à globalização. 

05) O texto conduz à reflexão de que só o tempo poderá 

 

A) mostrar se o que tem sido tão produtivo para o intelecto 

do homem trará conquistas também positivas no uso da 

tecnologia e na produção em escala industrial no 

mundo. 

B) verificar se as aplicações técnicas e o sistema, produtivo 

mundial estão se aperfeiçoando sem as construções 

intelectuais. 

C) averiguar se será melhor investir em construções 

intelectuais ou no sistema tecnológico de produção 

mundial. 

D) demonstrar a importância da tecnologia e do sistema 

produtivo mundial nas construções intelectuais. 

 

06) Levando-se em consideração o parágrafo em que está 

inserida, a expressão "em princípio" (L.14) sugere que 

 

A) a afirmação feita não pode ser refutada. 

B) é possível que haja um pensamento contrário a essa 

afirmação. 

C) a afirmação feita foi verdadeira no passado e é falsa no 

presente. 

D) existem muitos argumentos que contradizem tal 

afirmação. 

 

07) A alternativa em que ha correspondência entre a palavra 

transcrita e seu significado no texto é  

 

A) "bélico" (L.3) - ostentoso.  

B) "emergência" (L.24) - surgimento.  

C) "diluir" (L.26) - anular. 

D) "ápice" (L.39) - apoio. 

 

08) O uso da vírgula em "uma fantástica astronave, que 

atravessa os vastos céus" (L. 4) justifica-se pelo mesmo 

motivo que em  

 

A) "Como em '2001, Uma Odisseia no Espaço" (L.2).  

B) "A filosofia é, de fato, a primeira tentativa" (L.16/17). 

C) "No plano das ideias, a pesquisa filosófica" (L.L.26).  

D) "Os fenômenos da globalização financeira, que tantos 

sobressaltos causam hoje" (L.28)...”. 
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09) A palavra “se” inicia uma oração com valor substantivo 

em  

  

A)  “O que hoje se chama globalização vem de muito 

longe." (L.5). 

B) “Pesquisadores pertencentes a culturas as mais 

diferentes se submetem” (L.22). 

C) “Que ninguém se engane” (L.25). 

D) "Só o tempo dirá se o que tem sido extremamente 

fecundo” (L.42/43). 

 

10) Leia o trecho abaixo: 

 

"em instrumento bélico, que, lançado ao alto, vira uma 

fantástica astronave” (L.3/4).  

 

No fragmento em evidência, a palavra em negrito possui 

o mesmo valor morfossintático que a destacada em 

 

A) "a partir do momento em que, começou a buscar" (L.9). 

B) "esquemas de pensamento que qualquer sociologista" 

(L.17/18). 

C) "imprimiram materialidade a muita coisa que por 

séculos permaneceu dormitando" (L.31/32).  

D) "Não podemos esquecer que se deram em ritmo lento" 

(L.33). 

 

11) "Apesar de" (L.5) inicia uma declaração 

 

A) explicativa. 

B) conclusiva. 

C) concessiva. 

D) comparativa. 

 

12) Completa o sentido de um nome a expressão indicada 

em 
 

A) "da literatura mundial" (L.10). 

B) "de nós" (L.15). 

C) "de pensamento" (L.17). 

D) "da metalurgia" (L.34). 

 

13) Funciona como agente da ação verbal o termo transcrito 

em  
 

A) " pela prometeica criatividade intelectual." (L.25/26). 

B) "a primeira tentativa bem-sucedida" (L.17). 

C) " o processo de universalização desencadeado pela arte 

e pela filosofia." (L.19/20). 

D) " a grande vilã do mundo atual,..."(L.5/6). 

14) Leia o trecho abaixo:  

 

"A literatura e a filosofia começaram a produzir obras 

portentosas quando conseguiram dar caráter universal à 

reflexão sobre a condição humana." (L.7/8) 

 

A alternativa em que a reestruturação mantém sentido 

do período acima transcrito é 

 

A) Embora a literatura e a filosofia tenham começado a 

produzir obras portentosas, conseguiram dar caráter 

universal a reflexão sobre a condição humana. 

B) A literatura e a filosofia começaram a produzir obras 

portentosas apesar de conseguirem dar caráter universal 

à reflexão sobre a condição humana. 

C) A literatura e a filosofia começaram a produzir obras 

portentosas a partir do momento em que conseguiram 

dar caráter universal à reflexão sobre a condição 

humana. 

D) Se a literatura e a filosofia começarem a produzir obras 

portentosas, conseguirão dar caráter universal à reflexão 

sobre a condição humana. 

 

15) A oração "que o mundo vem sendo espiritualmente 

unificado pela arte" (L.11) pode ser classificada da 

mesma forma que a indicada em 

 

A)  “que tantos sobressaltos causam hoje” (L.28). 

B) "que se deram em ritmo lento as transformações" 

(L.33). 

C) “que começou com a arte e com a filosofia” (L.39). 

D) "que se convertem rapidamente em forças produtivas." 

(L.41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 6  

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI 

CARGO: ENFERMEIRO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

 

16) O seguinte princípio norteia as políticas de saúde 

pública brasileira, reconhecendo necessidades de grupos 

específicos e atuando para reduzir o impacto das 

diferenças e se evidencia no atendimento aos indivíduos 

de acordo com suas necessidades, oferecendo mais a 

quem mais precisa e menos a quem requer menos 

cuidados: 

 

A) Equidade. 

B) Integralidade. 

C) Universalidade. 

D) Eficiência.  

 

17)  Sobre o Sistema Único de Saúde, NÃO se pode afirmar 

que: 

 

A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes 

para garantir a cobertura assistencial à população de 

uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) 

poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa 

privada. 

B) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), 

poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e 

articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a 

cobertura total das ações de saúde. 

C) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou 

empregos poderão exercer suas atividades em mais de 

um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

D) Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde 

(SUS) serão depositados em conta especial, em cada 

esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização 

das Conferências de Saúde. 

 

18)  São diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, 

EXCETO: 

 

A) População Adscrita. 

B) Longitudinalidade do cuidado. 

C) Cuidado centrado na doença.  

D) Participação da comunidade. 

 

 

 

19)  A elaboração da proposta orçamentária do Sistema 

Único de Saúde (SUS), de conformidade com o plano 

de saúde, é de competência:  

 

A) Exclusiva da União.  

B) Comum a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios. 

C) Exclusiva dos Municípios.  

D) Exclusiva dos Estados. 

 

20)  Terão representação no Conselho Nacional de Saúde: 

 

A) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) 

e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de 

Saúde (Conasems). 

B) A Comissão Intergestores Tripartite e o Ministério da 

Saúde. 

C) O Ministério da Saúde e as Secretarias Municipais e 

Estaduais de Saúde. 

D) As Comissões locais de Saúde e os Gestores 

Municipais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                         QUESTÕES DE 16 A 20 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 7  

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI 

CARGO: ENFERMEIRO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

21) O processo de Enfermagem é um instrumento 

metodológico que orienta o cuidado profissional de 

Enfermagem e a documentação da prática profissional. 

Sobre o assunto, NÃO se pode afirmar que: 
 

A) Deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, 

em todos os ambientes, públicos ou privados, em que 

ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. 

B) Organiza-se em cinco etapas não-relacionadas, 

independentes e recorrentes. 

C) O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem 

participam da execução do Processo de Enfermagem, 

naquilo que lhes couber, sob a supervisão e orientação 

do Enfermeiro. 

D) Deve estar baseado num suporte teórico que oriente a 

coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de 

enfermagem e o planejamento das ações ou 

intervenções de enfermagem; e que forneça a base para 

a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados. 

 

22)  Em relação à Hanseníase, NÃO se pode afirmar que: 
 

A) Todo contato de hanseníase deve ser informado que a 

vacina BCG não é específica para hanseníase. 

B) É classificado como multibacilar um paciente com cinco 

lesões de pele. 

C) Os estados reacionais ou reações hansênicas podem 

surgir antes, durante ou depois do tratamento 

poliquimioterápico (PQT). 

D) O tratamento da hanseníase é ambulatorial, utilizando-

se esquemas terapêuticos padronizados, de acordo com 

a classificação operacional. 

 

23)  A paciente Elisa compareceu à consulta de enfermagem 

de pré-natal e informou que a Data da Última 

Menstruação (DUM) foi 03/11/2017. Sendo assim, a 

Data Provável do Parto de Elisa será: 

 

A) 10/08/2018. 

B) 03/08/2018. 

C) 12/08/2018. 

D) 18/08/2018. 

 

24)  São sinais de alarme na Dengue, EXCETO: 
 

A) Diminuição da diurese. 

B) Vômitos persistentes. 

C) Desconforto respiratório. 

D) Aumento abrupto de plaquetas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

25)  As infrações ao Código de ética de Enfermagem que 

provoquem perigo de vida, debilidade temporária de 

membro, sentido ou função em qualquer pessoa ou as 

que causem danos patrimoniais ou financeiros, são 

consideradas: 

 

A) Leves. 

B) Médias. 

C) Graves. 

D) Gravíssimas. 

 

26)  São responsabilidades e deveres dos profissionais de 

enfermagem, EXCETO: 

 

A) Atender as normas vigentes para a pesquisa envolvendo 

seres humanos, segundo a especificidade da 

investigação. 

B) Utilizar-se de veículo de comunicação para conceder 

entrevistas ou divulgar eventos e assuntos de sua 

competência, com finalidade educativa e de interesse 

social. 

C) Orientar, na condição de Enfermeiro, a equipe sob sua 

responsabilidade sobre o dever do sigilo profissional. 

D) Estimular, promover e criar condições para o 

aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos 

profissionais de Enfermagem sob sua orientação e 

supervisão. 

 

27)  São exemplos de situações que caracterizam a 

ocorrência de falsas contraindicações à vacinação, 

EXCETO: 

 

A) Uso de antibiótico, profilático ou terapêutico e antiviral. 

B) Usuários em profilaxia pós-exposição e na reexposição 

com a vacina raiva (inativada). 

C) A ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) 

confirmada após o recebimento de dose anterior. 

D) Doença neurológica estável ou pregressa com sequela 

presente. 

 

28) A Doença Sexualmente Transmissível (DST) e seu 

principal sintoma (síndrome) não está corretamente 

associada em: 
 

A) Gonorreia- Corrimento. 

B) Cancro mole- Úlcera. 

C) Condiloma- Verrugas. 

D) Clamídia- Úlcera. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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29)  A vacina BCG é indicada para prevenir as formas 

graves da tuberculose (miliar e meningea). Sobre esta 

vacina, não se pode afirmar que: 

 

A) Deve ser adiada quando a criança apresentar peso 

inferior a 2,5 kg, devido à escassez do tecido cutâneo 

(panículo adiposo), e quando apresentar lesões graves 

de pele. 

B) É preparada com bacilos vivos, a partir de cepas do 

Mycobacterium bovis, atenuadas com glutamato de 

sódio. 

C) A presença da cicatriz vacinal é considerada como dose 

para efeito de registro, independentemente do tempo 

transcorrido desde a vacinação até o aparecimento da 

cicatriz. 

D) A realização do teste tuberculínico é dispensável antes 

ou depois da administração da vacina BCG, inclusive 

para os contatos de pacientes de hanseníase. 

 

30)  Qual a quantidade de Soro fisiológico a 0,9% um 

paciente deverá receber em 12 horas, com o 

gotejamento a 20 gotas por minuto? 

 

A) 600 ml. 

B) 720 ml. 

C) 860 ml. 

D) 910 ml. 

 

31)  Em 1993, a OMS declarou a Tuberculose (TB) uma 

emergência mundial e passou a recomendar a estratégia 

DOTS (Tratamento Diretamente Observado de Curta 

Duração) como resposta global para o controle da 

doença. Esta estratégia pode ser entendida como um 

conjunto de boas práticas para o controle da TB e 

fundamenta-se nos seguintes componentes, EXCETO: 

 

A) Fornecimento e gestão eficaz de medicamentos. 

B) Diagnóstico de casos por meio de exames radiológicos 

de qualidade. 

C) Tratamento padronizado com a supervisão da tomada da 

medicação e apoio ao paciente. 

D) Sistema de monitoramento e avaliação ágil que 

possibilite o monitoramento dos casos, desde a 

notificação até o encerramento do caso. 

 

32)  Em relação à Hipertensão Arterial, analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I. Além de ser causa direta de cardiopatia hipertensiva, é 

fator de risco para doenças decorrentes de aterosclerose 

e trombose, que se manifestam, predominantemente, por 

doença isquêmica cardíaca, cerebrovascular, vascular 

periférica e renal. 

II. Sempre que possível, a medida da Pressão Arterial (PA) 

deverá ser realizada dentro do consultório médico para 

esclarecer o diagnóstico e afastar a possibilidade do 

efeito do avental branco no processo de verificação. 

III. A constatação de um valor elevado em apenas um dia, 

mesmo que em mais do que uma medida, não é 

suficiente para estabelecer o diagnóstico de hipertensão. 

 

O número de afirmativas INCORRETAS corresponde a: 

 

A) Zero. 

B) Uma. 

C) Duas. 

D) Três. 

 

33)  Segundo os padrões da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a frequência respiratória normal para uma 

criança de 3 meses é: 

 

A) Até 80mrm. 

B) Até 70mrm. 

C) Até 60mrm. 

D) Até 50mrm. 

 

34)  A notificação compulsória semanal deve ser realizada 

em até 7 (sete) dias, a partir do conhecimento da 

ocorrência de doença ou agravo. Dentre as doenças 

apresentadas abaixo, a única que deverá ser notificada 

em até 24h é: 

 

A) Sarampo. 

B) Hepatites virais. 

C) Leishmaniose Visceral. 

D) Toxoplasmose gestacional e congênita. 

 

35)  São benefícios do aleitamento materno, EXCETO: 

 

A) Redução de hospitalizações. 

B) Aumento de morbidade, especificamente relacionada a 

infecções. 

C) Melhor desenvolvimento da cavidade bucal. 

D) Diminuição do risco de hipertensão, colesterol alto e 

diabetes. 
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36)  A Escala de Morse pode ser utilizada em um serviço de 

saúde para a seguinte avaliação de um paciente: 

 

A) Risco de Queda. 

B) Risco de desenvolvimento de úlcera por pressão. 

C) Risco de evasão. 

D) Risco cardiovascular. 

 

37)  Uma lesão com perda parcial da espessura da derme, 

que se apresenta como uma ferida superficial (rasa) com 

leito vermelho/rosa, sem esfacelo, é classificada como: 

 

A) Estágio I. 

B) Estágio II. 

C) Estágio III. 

D) Estágio IV. 

 

38)  São características do Diabetes tipo I, EXCETO: 

 

A) É em geral abrupta. 

B) Acomete principalmente crianças e adolescentes sem 

excesso de peso. 

C) Ocorre uma deficiência relativa de insulina, isto é, há 

um estado de resistência à ação da insulina, associado a 

um defeito na sua secreção. 

D) Na maioria dos casos, a hiperglicemia é acentuada, 

evoluindo rapidamente para cetoacidose. 

 

39)  Em relação ao Câncer de colo de útero, analise as 

afirmativas abaixo como sendo Verdadeiras (V) ou 

Falsas (F) e assinale a alternativa que apresenta a 

sequência CORRETA: 

 

(   ) As lesões precursoras do câncer do colo do útero são 

assintomáticas, podendo ser detectadas por meio da 

realização periódica do exame citopatológico e 

confirmadas pela colposcopia e exame histopatológico. 

(   ) No estágio invasor da doença os principais sintomas são 

sangramento vaginal (espontâneo, após o coito ou 

esforço), leucorreia e dor pélvica, que podem estar 

associados com queixas urinárias ou intestinais nos 

casos mais avançados. 

(   ) De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, o 

início da coleta do exame citopatológico deve ser aos 16 

anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade 

sexual. 

 

A) V   V   V. 

B) F   F   V. 

C) F   V   F. 

D) V   V   F, 

40)  O câncer de mama, assim como outras neoplasias 

malignas, resulta de uma proliferação incontrolável de 

células anormais, que surgem em função de alterações 

genéticas, sejam elas hereditárias ou adquiridas por 

exposição a fatores ambientais ou fisiológicos. Dentre 

os fatores de risco para o desenvolvimento da doença 

apresentados abaixo, representa o mais importante 

deles: 

 

A) Sedentarismo. 

B) Obesidade. 

C) Idade. 

D) Ingestão regular de álcool. 

 

 

 

 
 


