ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO ESF
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 60 (sessenta) 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
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
40

02- A prova terá duração de 4 (quatro 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:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI

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

QUESTÕES DE 1 A 15

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

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
PÓS-HONESTIDADE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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
41

A verdade está em baixa na esfera pública. Ela é vítima de corrupção ativa e passiva: ativa quando alguém
produz informação falsa e a dispara; passiva quando alguém a consome e, num reflexo, a replica em suas redes. Ambos
agem em parceria. O Brasil recente nos oferece inúmeros exemplos de informações fabricadas e espalhadas por essa
parceria de corruptores; Marielle Franco teria sido ex-mulher do traficante Marcinho vp e eleita pelo Comando
Vermelho; Sergio Moro teria ajudado o PSDB a desviar R$ 500 milhões; os tiros contra a caravana de Lula teriam sido
invenções do PT; o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia, e 90% dos assassinatos de homossexuais ocorreriam
em locais de consumo de drogas e prostituição; a questão da água" em São Paulo, para Alckmin, estaria resolvida; a
"ideologia de gênero" estaria pervertendo a sexualidade de crianças por todo o país.
Ainda que a mentira na política seja tão velha quanto a própria política, sua escala industrial, velocidade de
propagação e capacidade de customização cirúrgica, conforme o perfil do receptor, deram ao fenômeno uma dimensão
desconhecida. A mentira que perdura fora do alcance do radar público pode produzir danos irreversíveis quando a
contestação ou o desmentido chegam tarde demais ou quando seu consumidor não está aberto à dúvida.
A atual circulação de notícias falsas, forjadas não para informar, mas para provocar emoções e espasmos,
não é mero agravamento de problema antigo, mas patologia nova, cujos remédios ainda estão sendo inventados e
testados.
Seus impactos são sentidos em eleições, políticas públicas e conflitos sociais cotidianos.
O obstáculo que isso põe à vida democrática, que depende de cidadãos informados e que definem suas
posições com base em fatos reais elementares, é evidente. Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua esquina,
se aceita qualquer versão dos fatos que lhe oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem
causalidades complexas da vida social, como a violência ou a falta de emprego, não poderá dizer que se autogoverna.
Será presa fácil para a dominação e a manipulação. Um fantoche não é um sujeito livre em qualquer sentido genuíno
da palavra liberdade.
Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais sutil que o acompanha: não é só a verdade que está
em baixa, mas o valor da verdade. Mais perigoso do que a contaminação do espaço público com versões maquiadas
dos fatos é a perda do interesse na veracidade das versões, o esvaziamento de sua relevância.
Harry Frankfurt, filósofo estadunidense, observou essa distinção anos atrás. Para ele, o mentiroso é aquele
que falta com a verdade de forma deliberada. Sabe que mente porque conhece a verdade. A mentira não se confunde
com a "bullshit", uma afirmação indiferente à verdade e veiculada com outros objetivos. Traduziu-se “bullshit" por
“pós-verdade". Seguindo essa tradução, podemos chamar o “bullshiter" de “pós-honesto".
O pós-honesto, diferentemente do mentiroso, não sabe se está mentindo e nem quer saber. Para ele, a
verdade pouco importa, pois joga outro jogo: a versão que comunica almeja despertar afetos e reações impulsivas, de
marcar o pertencimento a um grupo, de definir identidades e contrastes. Mira o fígado, não a mente. O pós-honesto é
inimigo mais sério da democracia do que o mentiroso, pois promove o eclipse da verdade como critério a partir do
qual decidimos e agimos. Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com a esfera pública, mais perdemos a
capacidade de ser honestos.
Quando Michel Temer, dias atrás, disse a empresários que o povo “se regozijou" com a centralização de
poder da ditadura militar, não estava interessado em disputar leituras da história. Apenas sinalizava simpatia ao
grupo de ouvintes. Quando manifestantes disseram, sob liderança de Alexandre Frota, que uma exposição de arte, na
qual jamais pisaram, incentivava a pedofilia, não estavam preocupados em saber se isso era verdade ou mentira. Sua
empreitada era outra. São monumentos exemplares da pós-honestidade. Contribuir com esse jogo, de forma ativa ou
passiva, é um problema ético.

MENDES, Conrado Hübner. Pós-modernidade. In: ÉPOCA, 9 abril 2018. p. 82.
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01) O texto evidencia
(A) Afirmações
coletivo.

negativas

05) O verbo é o núcleo da informação em
encontrando

respaldo

(A) “Ela é vítima de corrupção ativa e passiva”. (L.1).
(B) “o mentiroso é aquele...” (L.26).

(B) Declarações inconsequentes causando impacto
social.

(C) “Marielle Franco teria sido (...) eleita pelo Comando
Vermelho;” (L.4/5).

(C) Pronunciamentos
abalizados
de
diversos
interlocutores gerando reflexão popular.

(D) “Sua empreitada era outra...” (L.39/40).

(D) O
fenômeno
da
“pós-honestidade”
tem
posicionamentos
antiéticos
que
implicam
repercussão negativa na sociedade.

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão
“da ditadura” (L.37) o termo

02) O texto
(A) Explicita uma cultura comportamental antiga de
divulgação de fatos sem respaldo de verdade.
(B) Revela o lado mau do ser humano em não ter
compromisso com a verdade.
(C) Condena os que se deixam levar por informações
sobre as quais não refletem.
(D) Desestimula os que estão em busca da verdade e
desprezam a mentira.
03) De acordo com o texto, depreende-se que
(A) O autor estabelece um diálogo dialético entre dois
pensamentos, ao mencionar os discursos inseridos
nas “informações fabricadas” constantes no
primeiro parágrafo.
(B) A disseminação de informações e notícias
propositadamente criadas tem como motivação
informar o leitor sobre os fatos que acontecem no
mundo.
(C) O comportamento de disseminar notícias falsas faz
com que pessoas de boa fé sejam envolvidas como
vítimas ou, desavisadamente, colaboradoras nos
processos de viralização de conteúdo enganoso.

(A) “de emprego” (L.20).
(B) “à vida democrática” (L.17).
(C) “de notícias” (L.13).
(D) “da pós-honestidade” (L.40).
07) A expressão verbal “pode produzir” (L.11) indica
uma ação
(A) Hipotética.
(B) Concluída.
(C) Habitual.
(D) Momentânea.
08) Tem função predicativa a expressão
(A) “falsa” (L.2).
(B) ‘”pós-honesto”’ (L.30).
(C) ‘”O pós-honesto”’ (L.32)
(D) “de ouvintes” (L.38).
09)
“Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais
sutil que o acompanha: não é só a verdade que está em
baixa, mas o valor da verdade.” (L.23/24).

(D) O resgate da credibilidade, na era da crise da
informação, carece do comprometimento dos
veículos de comunicação social.

Sobre o período em evidência, é correto afirmar:

04) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal
a expressão

(B) A agente da ação verbal, na segunda oração, é
indeterminado.

(A) “informação falsa” (L.2).
(B) “de notícias falsas” (L.13).

(A) A estrutura oracional obedece ao processo de
coordenação.

(C) A oração introduzida pelo vocábulo “que” de valor
de adjunto adnominal.
(D) A conjunção “mas” tem valor adversativo.

(C) “à vida democrática” (L.17).
(D) “da ditadura militar” (L.37).

CARGO: ENFERMEIRO ESF
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10)

14) Sobre o elementos linguísticos presentes no texto,
é correto afirmar

“Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua
esquina, se aceita qualquer versão dos fatos que lhe
oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe
expliquem causalidades complexas da vida social...”
(L.18/20).
Constitui uma afirmação correta sobre o fragmento a
indicada em
(A) A forma verbal “oferecem”
concordando com “fatos”.

está no plural

(B) Os termos “Se” e “ou”, em “se aceita qualquer
versão dos fatos que lhe oferecem ou se não
conhece
fontes
respeitáveis”,
denotam,
respectivamente” condição e alternância.
(C) Os vocábulos “que” e “que” em “se aceita qualquer
versão dos fatos que lhe oferecem ou se não
conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem
causalidades complexas da vida social...”, exercem
a mesma função morfossintática.
(D) A oração “que aconteceu em sua esquina” tem valor
adjetivo.
11) O “se” é partícula apassivadora pessoal em
(A) “Traduziu-se “’bullshit...’" (L.28).
(B) “...que se autogoverna” (L.20).
(C) “...em saber se isso era verdade ou mentira.” (L.39).
(D) “A mentira não se confunde com a "bullshit"”.
(L.27/28).

(A) Preserva-se a função sintática o termo “algo mais
sutil”, em “há algo mais sutil” (L.23), ao se
substituir o verbo HAVER por existir.
(B) Estabelece a mesma relação que o conectivo “que”,
em “que se autogoverna” (L.20) o “que”, em “que o
povo “se regozijou"’ (L.36).
(C) A expressão “quanto a própria política” (L.9) pode
ser tomada como uma oração com a omissão da
forma verbal e que expressa uma comparação
implícita.
(D) O vocábulo “nova” (L.14), se deslocado para antes
do substantivo que modifica, provocará alteração
semântica na frase.
15)
“Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com
a esfera pública, mais perdemos a capacidade de ser
honestos.” (L.34/35).
Entre as ideias contidas no fragmento em destaque, está
presente uma relação de
(A) Modo
(B) Consequência.
(C) Condição
(D) Proporcionalidade.

12) A alternativa em que o fragmento destacado
contém uma ideia de estado de sujeito é
(A) “Ambos agem em parceria.” (L.2/3).
(B) “o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia,”
(L.6).
(C) “A verdade está em baixa na esfera pública.” (L.1).
(D) “alguém produz informação falsa” (L.1/2).
13) Expressa uma concessão o fragmento transcrito em
(A) “Quando Michel Temer, dias atrás, disse a
empresários” (L.36).
(B) “Ainda que a mentira na política seja tão velha”
(L.9).
(C) “Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação
com a esfera pública,” (L.34).
(D) “...que depende de cidadãos informados” (L.17).

CARGO: ENFERMEIRO ESF
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INFORMÁTICA
16) Julgue os itens abaixo sobre as formas de pesquisa
do Windows 8:

QUESTÕES DE 16 A 20
19) Com base na imagem abaixo do MS Excel julgue os
itens abaixo:

I. Caso o usuário queira pesquisar especificamente
por arquivos pode utilizar o atalho de teclado
Windows+W.
II. Caso o usuário queira pesquisar especificamente
por configurações pode utilizar o atalho de teclado
Windows+F.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas o item I é verdadeiro.
Apenas o item II é verdadeiro.
Os itens I e II são falsos.
Os itens I e II são verdadeiros.

17) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades do
Windows 8:
I.

O Windows 8 não possui o Outlook Express, seu
aplicativo para ler correio eletrônico chama-se
Email.
II. O aplicativo LOJA do Windows 8 permite a procura
e instalações de aplicativos testados, aprovados e
garantidos pela Microsoft como funcionais e livres
de spywares ou adwares.
III. No Windows 8 o novo Gerenciador de Tarefas
pode ser inicializado de 5 maneiras, uma dela é
pelo atalho Ctrl+Alt+Esc.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas o item I é verdadeiro.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas os itens I e III são verdadeiros.
Apenas o item III é verdadeiro.

18) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades e
atalhos do MS Word:
I.

Ao utilizar o atalho CTRL+F2 o usuário pode exibir
ou esconder sua barra de ferramentas.
II. Para copiar uma formatação o usuário pode utilizar
o atalho Ctrl+Shift+C.
III. Quando o usuário seleciona a opção Oculto nos
Efeitos da tela de Formatação de Fontes, faz com
que o texto não apareça na tela nem na impressão.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens são verdadeiros.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas o itens II e III são verdadeiros.
Apenas o itens I e III são verdadeiros.

CARGO: ENFERMEIRO ESF

I.

Para obter o resultado total da quantidade na
célula C7, o usuário digitou a fórmula
=SOMA(C3;C6) e obteve o resultado igual a 193.
II. Para obter o resultado total da quantidade na
célula C7, o usuário também poderá utilizar
=C3+C4+C5+C6 e após teclar Enter também
obterá o mesmo resultado de 193.
III. Caso o usuário digite na célula C7 a fórmula
=CONT.NÚM(C2:C6) o resultado obtido após
teclar Enter será igual a 5.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens são verdadeiros.
Os itens I e II são falsos.
Os itens I e III são falsos.
Os itens II e III são falsos.

20) Julgue os itens abaixo os conceitos de navegação na
internet, URL, Links e Sites:
I.

Cookies são arquivos de textos criados pelo
servidor Web e enviado como resposta ao acesso a
uma determinada página pelo cliente.
II. Como os sites consultam livremente o diretório de
cookies
eles
podem
representar
uma
vulnerabilidade quanto à privacidade do usuário.
III. Todos os recursos presentes na Internet são
localizados por meio de um endereço único
conhecido como URL.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens são verdadeiros.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas os itens I e III são verdadeiros.
Apenas os itens II e III são verdadeiros.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 60

21) Analise as afirmativas abaixo:
I. Ter acesso às informações relacionadas à pessoa,
família e coletividade, necessárias ao exercício
profissional.
II. Esclarecer à pessoa, família e coletividade, a
respeito dos direitos, riscos, benefícios e
intercorrências acerca da assistência de
Enfermagem.
III. Requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, de
forma fundamentada, medidas cabíveis para
obtenção de desagravo público em decorrência de
ofensa sofrida no exercício profissional ou que
atinja a profissão.
O número de afirmativas que apresentam direitos do
profissional de enfermagem corresponde a:
(A) Zero.

(A) Leves.
(B) Moderadas.
(C) Graves.
(D) Gravíssimas.
24) São imunobiológicos utilizados a partir de
indicação médica em situações especiais e para
grupos específicos, disponibilizados no Centro de
Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie),
exceto:
(A) Vacina Haemophilus influenzae b (conjugada) – Hib

(B) Uma.

(B) Vacina adsorvida difteria, tetano e pertussis
(acelular) – DTPa.

(C) Duas.
(D) Três.
22) Representa um
enfermagem:

23) As infrações ao Código de Ética de Enfermagem que
provoquem debilidade temporária de membro,
sentido ou função na pessoa ou ainda as que
causem danos mentais, morais, patrimoniais ou
financeiros são consideradas:

(C) Vacina febre amarela (atenuada) – FA.
dever

do

profissional

de

(A) Apor nome completo e/ou nome social, ambos
legíveis, número e categoria de inscrição no
Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou
rubrica nos documentos, quando no exercício
profissional.
(B) Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso diante
de qualquer forma ou tipo de violência contra a
pessoa, família e coletividade, quando no exercício
da profissão.
(C) Recusar-se a executar atividades que não sejam de
sua competência técnica, científica, ética e legal ou
que não ofereçam segurança ao profissional, à
pessoa, à família e à coletividade.

(D) Vacina cólera (inativada).
25) São exemplos de situações que caracterizam a
ocorrência de falsas contraindicações à vacinação,
exceto:
(A) História de hipersensibilidade
componente dos imunobiológicos.

a

(B) Convalescença de doenças agudas.
(C) Doença neurológica estável ou pregressa com
sequela presente.
(D) Uso de antibiótico, profilático ou terapêutico e
antiviral.

(D) Executar procedimentos ou participar da
assistência à saúde sem o consentimento formal da
pessoa ou de seu representante ou responsável
legal, exceto em iminente risco de morte.

CARGO: ENFERMEIRO ESF
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26) A vacina hepatite B (recombinante) é apresentada
sob a forma líquida em frasco unidose ou
multidose, isolada ou combinada com outros
imunobiológicos e o seu esquema de administração
corresponde, de maneira geral, a:

30) Sobre a administração de medicamentos pela via
subcutânea, não se pode afirmar que:

(A) Três doses, com intervalo de 30 dias entre as doses
(0, 1 e 2).

(B) Nessa via, a absorção
administradas é rápida.

(B) Três doses, com intervalo de 60 dias entre as doses
(0, 2 e 4).

(C) As regiões de injeção subcutânea incluem as
regiões superiores externas dos braços, o abdome,
a região anterior das coxas e a região superior do
dorso.

(C) Três doses, com intervalo de 30 dias entre a
primeira e a segunda doses e de três meses entre a
primeira e a terceira doses (0, 1 e 3).
(D) Três doses, com intervalo de 30 dias entre a
primeira e a segunda doses e de seis meses entre a
primeira e a terceira doses (0, 1 e 6).
27) A paciente Fabiana Maria informou que a Data da
sua Ultima Menstruação (DUM) foi em
04/02/2018. A Data Provável do Parto (DPP) de
Fabiana Maria será em:
(A) 04/11/2018.
(B) 11/09/2018.
(C) 13/09/2018.
(D) 15/09/2018.
28) Para determinado paciente foi prescrita a
administração de 120ml de soro glicosado 5% em
30 minutos. Calcule qual deverá ser o gotejamento
por minuto:
(A) 40 gotas.
(B) 60 gotas.
(C) 80 gotas.
(D) 90 gotas.
29) Para o paciente Rodrigo Otávio foi prescrita a
administração de 750 mg de um determinado
medicamento em suspensão, por via oral. A
apresentação deste medicamento é de 250 mg em
cada 5 ml. Quantos ml devem ser administrados em
cada dose?
(A) 5 ml.

(A) Na via subcutânea, os medicamentos são
administrados debaixo da pele, no tecido
subcutâneo.
das

substâncias

(D) É uma via muito utilizada para administração de
medicamentos contra trombose
(heparina) e para diabetes (insulina).
31) Em relação ao Processo de Enfermagem, não se
pode afirmar que:
(A) A Sistematização da Assistência de Enfermagem
organiza o trabalho profissional quanto ao método,
pessoal e instrumentos, tornando possível a
operacionalização do processo de Enfermagem.
(B) É um instrumento metodológico que orienta o
cuidado profissional de Enfermagem e a
documentação da prática profissional.
(C) É atividade privativa do Enfermeiro, não tendo
participação do Técnico de Enfermagem e do
Auxiliar de Enfermagem.
(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.
32) São atribuições do Enfermeiro no tratamento de
feridas, exceto:
(A) Solicitar hemocultura para lesões infectadas e
prescrever o antibiótico a ser utilizado.
(B) Realizar consulta de enfermagem do paciente
portador ou em risco de desenvolver feridas.
(C) Avaliar e classificar a ferida.
(D) Orientar e capacitar os cuidadores quando estes
forem responsáveis pela continuidade do cuidado
ao portador de feridas em domicílio.

(B) 15 ml.
(C) 17,5 ml.
(D) 20 ml.

CARGO: ENFERMEIRO ESF
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33) Sobre o processo de limpeza de feridas, não se deve
realizar a seguinte atividade:

37) São diretrizes da Política Nacional de Atenção
Básica, exceto:

(A) Irrigação com o soro resfriado para não prejudicar
o processo cicatricial.

(A) Ordenação da rede.

(B) Fazer limpeza mecânica (manual) da pele ao redor
da ferida com gaze umedecida em NaCl 0,9%.

(C) Resolutividade.

(C) Em caso de sujidade pode-se associar sabão líquido
hospitalar, tendo o cuidado para que este não
escorra para o leito da lesão.
(D) Não secar o leito da ferida, somente ao redor da
mesma.
34) Sobre as Úlceras de estase arterial, não se pode
afirmar que:
(A) É produzida pela desnutrição cutânea devido a
uma insuficiência arterial e tem como resultado a
isquemia, caracterizando-se clinicamente por
extremidade fria e escura.
(B) A úlcera é de bordas cortadas a pique, irregular,
localizada nos tornozelos, maléolos e extremidades
digitais (perna, calcanhar, dorso do pé e/ou
artelho).
(C) Há palidez, retardo no retorno da cor após a
elevação do membro, pele atrófica, perda de pelo,
diminuição ou ausência das pulsações das artérias
do pé e dor severa aumentada com a elevação das
pernas
(D) Há indicação de terapia compressiva com bota de
Unna ou terapias com bandagens elásticas.
35) A comunicação de doença, agravo ou evento de
saúde pública de notificação compulsória pode ser
realizada à autoridade de saúde por qualquer
cidadão que deles tenha conhecimento. São
doenças ou agravos de notificação compulsória
semanal, exceto:
(A) Dengue (Casos).
(B) Toxoplasmose gestacional e congênita.
(C) Hanseníase.
(D) Síndrome da Paralisia Flácida Aguda.

(B) Cuidado centrado na doença.
(D) Hierarquização.
38) Sobre a Política Nacional de Atenção Básica e o
Programa de Saúde da Família, analise as
afirmativas abaixo:
I. A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção
Básica é condição essencial para o alcance de
resultados que atendam às necessidades de saúde
da população, na ótica da integralidade da atenção
à saúde e visa estabelecer processos de trabalho
que considerem os determinantes, os riscos e
danos à saúde, na perspectiva da intra e
intersetorialidade.
II. Equipe de Saúde da Família (ESF): É a estratégia
prioritária de atenção à saúde e visa à
reorganização da Atenção Básica no país, de acordo
com os preceitos do SUS. É considerada como
estratégia de expansão, qualificação e consolidação
da Atenção Básica, por favorecer uma reorientação
do processo de trabalho com maior potencial de
ampliar a resolutividade e impactar na situação de
saúde das pessoas e coletividades, além de
propiciar uma importante relação custoefetividade.
III. A Política Nacional de Atenção Básica considera os
termos Atenção Básica - AB e Atenção Primária à
Saúde - APS, nas atuais concepções, como termos
equivalentes.
O numero de afirmativas incorretas corresponde a:
(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.

36) São artigos médico hospitalares classificados como
semi-críticos, exceto:
(A) Inaladores.
(B) Lâmpada do laringoscópio.
(C) Artroscópio.
(D) Especulo nasal.

CARGO: ENFERMEIRO ESF
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39) Este sistema de informação à saúde é parte
necessária da estratégia de Saúde da Família, pois
contém os dados mínimos para o diagnóstico de
saúde da comunidade, das intervenções realizadas
pela equipe e os resultados sócio-sanitários
alcançados:
(A) SIM.
(B) SIAB.
(C) SIH.
(D) SIF.
40) É um indicador de Morbidade:



) As apresentações extrapulmonares da TB têm
seus sinais e sintomas dependentes dos órgãos
e/ou sistemas acometidos. Sua ocorrência aumenta
entre pacientes com aids, especialmente entre
aqueles com imunocomprometimento grave.

(A) V F V.
(B) F V F.
(C) F F F.
(D) V V V.
43) No manejo da Hanseníase, não é atribuição do
Enfermeiro:

(A) Taxa de mortalidade em menores de cinco anos.
(B) Proporção de idosos na população.
(C) Taxa de incidência de tuberculose.
(D) Número de profissionais de saúde por habitante.
41) No tratamento da tuberculose, para implantação
do Tratamento diretamente observado (TDO),
deve-se observar as seguintes etapas de
organização dos serviços na Unidade de Saúde,
exceto:
(A) Identificar e ordenar o local na unidade para o
acolhimento do paciente e para a observação da
tomada dos medicamentos com agua potável e
copos descartáveis.
(B) Estabelecer fluxo de visitas e supervisão dos ACS
ou outros profissionais de saúde responsáveis pelo
TDO.
(C) Questionar a respeito de efeitos colaterais e
incentivar a adesão ao tratamento a cada visita do
paciente.
(D) Utilizar instrumentos de registro – ficha de
controle de TDO e cartão do paciente.
42) Em relação à Tuberculose (TB), analise as
afirmativas abaixo como sendo Verdadeiras (V) ou
Falsas (F) e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta:




) A busca ativa de sintomático respiratório é a
principal estratégia para o controle da TB, uma vez
que permite a detecção precoce das formas
pulmonares.
) A apresentação da TB na forma pulmonar, além
de ser mais frequente, é também a mais relevante
para a saúde pública, pois é a forma pulmonar,
especialmente a bacilífera, a responsável pela
manutenção da cadeia de transmissão da doença.

CARGO: ENFERMEIRO ESF

(A) Identificar sinais e sintomas da hanseníase e
avaliar os casos suspeitos encaminhados para a
unidade de saúde.
(B) Orientar e/ou realizar técnicas simples de
prevenção de incapacidades físicas.
(C) Encaminhar para unidade de referência os casos
pertinentes, através de ficha de referência e
contra-referência, respeitando os fluxos locais e
mantendo-se responsável pelo acompanhamento
da família.
(D) Avaliar e registrar o grau de incapacidade física em
prontuários e formulários, no diagnóstico e
acompanhamento.
44) Sobre a Hanseníase, é incorreto afirmar que:
(A) O diagnóstico de caso de hanseníase na Atenção
Básica de Saúde é essencialmente laboratorial.
(B) Devido ao padrão de multiplicação do bacilo, a
doença progride lentamente.
(C) O homem é considerado a única fonte de infecção
da hanseníase.
(D) A hanseníase não é de transmissão hereditária
(congênita) e também não há evidências de
transmissão nas relações sexuais.
45) No tratamento da Hipertensão arterial são efeitos
adversos dos betabloqueadores:
(A) Hipopotassemia.
(B) Hiperuricemia.
(C) Intolerância à glicose.
(D) Broncoespasmo.
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46) Na consulta de enfermagem para a estratificação de
risco cardiovascular recomenda-se a utilização do
escore
de
Framingham.
No
exame
clínico/anamnese podem ser encontrados fatores
de baixo risco/intermediário e de alto risco para
doenças cardiovasculares.

49) A anamnese e o exame físico do (a) paciente
constituem-se
nos
principais
elementos
diagnósticos
das
Doenças
Sexualmente
Transmissíveis (DST), mesmo quando disponíveis
os recursos de laboratório. Sobre o assunto, não se
pode afirmar que:

Representa um fator de alto risco:

(A) Uma queixa de corrimento vaginal pode não
significar DST

(A) Nefropatia.
(B) Idade >65 anos.
(C) Obesidade.
(D) História familiar de evento cardiovascular
prematuro (homens <55 anos e mulheres <65
anos)
47) Sobre o Diabetes, não se pode afirmar que:
(A) O Diabetes Mellitus (DM) pode permanecer
assintomático por longo tempo e sua detecção
clínica é frequentemente feita, não pelos sintomas,
mas pelos seus fatores de risco.
(B) O DM tipo 1 abrange cerca de 90% dos casos de
diabetes na população, sendo seguido em
frequência pelo DM tipo 2, que responde por
aproximadamente 8%.
(C) A apresentação do diabetes tipo 1 é em geral
abrupta, acometendo principalmente crianças e
adolescentes sem excesso de peso.
(D) Os sinais e sintomas característicos que levantam a
suspeita de diabetes são os “quatro P’s”: poliúria,
polidipsia, polifagia e perda inexplicada de peso.
48) São critérios para o rastreamento do Diabetes
Mellitus em adultos assintomáticos, exceto:
(A) História de doença cardiovascular.
(B) HDL-C alto (>35 mg/dL).
(C) Obesidade severa, acanthosis nigricans.
(D) História de diabetes gestacional ou de recémnascido com mais de 4 kg.

CARGO: ENFERMEIRO ESF

(B) A sífilis é uma doença sistêmica, manifestando-se
nos genitais e em outros locais, tais como
orofaringe, couro cabeludo, sistema nervoso
central etc.
(C) A gonorreia manifesta-se apenas nas regiões
genitais.
(D) O eritema multiforme e a cefaleia podem
acompanhar o linfogranuloma venéreo.
50) É uma Doença Sexualmente Transmissível de
Notificação compulsória:
(A) Gonorreia.
(B) Tricomoníase.
(C) Donovanose.
(D) Sífilis adquirida.
51) Sobre a Dengue, não se pode afirmar que:
(A) A febre, geralmente alta (39°C a 40°C), de início
abrupto, associada a cefaleia, adinamia, mialgias,
artralgias, dor retro orbitaria, com presença ou não
de exantema e/ou prurido são os principais
sintomas.
(B) O fator determinante nos casos graves de Dengue é
o extravasamento plasmático, que pode ser
expresso por meio da hemoconcentração,
hipoalbuminemia e/ou derrames cavitários.
(C) O aumento da diurese e a diminuição repentina do
hematócrito são sinais de alarme na doença.
(D) A Dengue na criança, na maioria das vezes,
apresenta-se como uma síndrome febril com sinais
e sintomas inespecíficos: apatia, sonolência, recusa
da alimentação, vômitos, diarreia ou fezes
amolecidas.
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52) Sobre a Hepatite A, não se pode afirmar que:
(A) Os sintomas se assemelham a uma síndrome gripal,
porém há elevação das transaminases.
(B) Transmissão percutânea (inoculação acidental) e
parenteral (transfusão) são as principais formas de
transmissão da doença, não sendo veiculada pela
via fecal-oral.

III. A anemia é um dos fatores mais importantes
relacionados ao baixo peso ao nascer, à
mortalidade materna e ao déficit cognitivo em
crianças.
O número de afirmativas incorretas corresponde a:
(A) Zero.
(B) Uma.

(C) A forma fulminante apresenta letalidade elevada
(40 a 80% dos casos). Ocorre necrose maciça ou
submaciça do fígado.

(C) Duas.

(D) Os primeiros sinais e sintomas são brandos e
inespecíficos. Icterícia e indisposição progressivas,
urina escurecida, e coagulação anormal são sinais
que
devem
chamar
atenção
para
o
desenvolvimento de insuficiência hepática aguda
(10 a 30 dias)

55) Para uma criança de 7 anos de idade, a frequência
respiratória normal esperada, de acordo com os
padrões da Organização Mundial de Saúde (OMS),
corresponde a:

(C) Até 40 mrm.

(A) Epidemiologicamente, a doença pode se apresentar
sob duas formas distintas: Febre Amarela Urbana
(FAU) e Febre Amarela Silvestre (FAS),
diferenciando- se uma da outra pela localização
geográfica, espécie vetorial e tipo de hospedeiro.
é

clinico,

epidemiológico

(A) Até 20 mrm.
(B) Até 30 mrm.

53) Sobre a febre amarela, é incorreto afirmar que:

(B) O diagnóstico
laboratorial.

(D) Três.

e

(C) As formas leves e moderadas se confundem com
outras viroses, por isso são de difícil diagnóstico,
necessitando-se da história epidemiológica para a
sua identificação.
(D) O tratamento da doença utiliza antiviral especifico
com cuidadosa assistência ao paciente que, sob
hospitalização, deve permanecer em repouso, com
reposição de líquidos e das perdas sanguíneas,
quando indicada.
54) Sobre a anemia carencial ferropriva, analise as
afirmativas abaixo:

(D) Até 60 mrm.
56) São desvantagens do parto cesáreo, exceto:
(A) Acidentes anestésicos e hemorragias são mais
comuns.
(B) Infecção puerperal mais frequente.
(C) Recuperação mais rápida.
(D) Dor após o parto maior, há necessidade de
analgésicos mais fortes.
57) São fatores de risco que podem indicar
encaminhamento ao pré-natal de alto risco, exceto:
(A) Multiparidade (cinco ou mais partos).
(B) Pneumopatias graves (incluindo asma brônquica).
(C) Ginecopatias (malformação uterina, miomatose,
tumores anexiais e outras).
(D) Abortamento habitual.

I. A utilização de leite de vaca na alimentação de
crianças, em detrimento de outros alimentos ricos
em ferro, constitui um risco para o
desenvolvimento de anemia, por causa de sua baixa
biodisponibilidade e baixa densidade de ferro,
além de sua associação com micro-hemorragias.
II. Os elevados requerimentos fisiológicos de ferro na
primeira infância tornam a criança especialmente
vulnerável à anemia por deficiência de ferro
durante os três primeiros anos de vida.
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Página 12 de 13

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

58) O aleitamento materno é a mais sábia estratégia
natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para
a criança e constitui a mais sensível, econômica e
eficaz
intervenção
para
redução
da
morbimortalidade infantil. Sobre o assunto, não se
pode afirmar que:
(A) Aleitamento materno predominante ocorre
quando a criança recebe, além do leite materno,
água ou bebidas à base de água (água adocicada,
chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais.
(B) Na amamentação, o volume de leite produzido
varia, dependendo do quanto a criança mama e da
frequência com que mama. Quanto mais volume de
leite e mais vezes a criança mamar, menor será a
produção de leite.
(C) O leite humano possui numerosos fatores
imunológicos que protegem a criança contra
infecções. A IgA secretória é o principal anticorpo,
atuando contra microrganismos presentes nas
superfícies mucosas.
(D) A concentração de gordura no leite aumenta no
decorrer de uma mamada. Assim, o leite do final da
mamada (chamado leite posterior) é mais rico em
energia (calorias) e sacia melhor a criança, daí a
importância de a criança esvaziar bem a mama.
59) De acordo com o Protocolo do Ministério da Saúde,
no rastreamento de câncer de mama para mulheres
de 50 a 69 anos é recomendado a seguinte
periodicidade dos exames:
(A) apenas Exame Clínico das mamas anualmente.
(B) Exame Clínico das Mamas anual e mamografia a
cada dois anos.
(C) Exame Clínico das Mamas e mamografia anual.
(D) Exame Clínico das Mamas anual e, se alterado,
mamografia.
60) A prevenção primária do câncer do colo do útero
está relacionada à:
(A) Diminuição do risco de contágio pelo HPV.
(B) Diagnóstico precoce da doença.
(C) Rastreamento.
(D) Cirurgia.
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