ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

123 – ENFERMEIRO ESF
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Língua Portuguesa
10

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Gerais de Caxias
05

Conhecimentos Específicos
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:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursocaxias@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

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

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 10

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

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL
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

O homem vivia tranquilo,
Em paz com a vida e com ele.
Um belo dia, entretanto,
Resolve escrever um artigo
Sobre o Brasil, bem cuidado.
Mas Brasil se escreverá
Com "s" mesmo, ou com “z”?
Ele vai no dicionário:
Dá com "s" e dá com "z".
Telefona à Academia:
"Ninguém sabe não senhor,
Talvez com "s", ou com "z".
Tira dinheiro do bolso,
Numas notas vem escrito
Com "s" a palavra Brasil,
Noutras vem mas é com "z",
0 homem vai ao vizinho,
Sujeito modesto e sábio
"Não sei dizer não senhor,
Só sei que meu filho Pedro
Esteve um ano no Hospício
Porque queria saber
Justamente o que você
Quer saber e não consegue."
O homem perde a paciência,
Tira uma faca do bolso,
Boa faca pernambucana.
- Não quero mais me amolar,
Aqui deve estar escrito
"Fabricado no Brasil."
Conforme estiver aqui,
D'agora em diante, afinal,
Mesmo que seja com "s"
(Prefiro que seja com "z")
Escreverei a palavra;
A faca será juiz. O homem olha pra faca,
Meu Deus! era made in Germany.
Segura o homem na faca,
A faca enterrou no corpo
E o filólogo morreu.
MURILO MENDES

CARGO: ENFERMEIRO ESF (123)
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação
no texto. Marque-a.

07) Com referência aos mecanismos linguísticos
usados no texto, é correto afirmar:

No texto, o poeta
(A) totaliza o tempo através do uso do presentepassado-futuro.
(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade
que se apresenta contrária ás suas expectativas.
(C) Busca o desvendamento de uma verdade de
interesse pessoal.
(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a
verdade absoluta.

(A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se
transposto para antes do verbo “vivia” altera o
significado da oração.
(B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo.
(C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação
certa.
(D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de
vista formal, dispensa a vírgula antes da
conjunção “mas”.

02) O texto revela

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

A valorização do produto estrangeiro.
Um “eu” distanciado do mundo enfocado.
Um nacionalismo exacerbado.
Uma narrativa que se utiliza do presente
histórico.

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o
que conota em:
(A)
(B)
(C)
(D)

“tranquilo” (v.1) - distante.
“bem cuidado” (v.5) – perfeccionismo.
“Hospício” (v.21) reordenação.
“faca” (v.36) – solução.

04) Na frase “A faca enterrou no corpo” (v.40), a
expressão “a faca” exerce a mesma função
sintática de
(A)
(B)
(C)
(D)

“A faca” (v.36).
“a paciência” (v.25).
“O homem” (v.39.).
“Sobre o Brasil” (v.5).

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21), exerce
a mesma função sintática que a oração
(A)
(B)
(C)
(D)

“O homem vivia tranquilo.” (v.1).
O homem vai ao vizinho” (v.17).
“Mesmo que seja com “s”’ (v.33).
“que seja com “z”. (v.34).

“explicativa”.
“concessiva”
“conclusiva”
“comparativa

09) A alternativa em que o emprego do recurso
linguístico que aparece nesse texto está
devidamente explicado é a
(A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1)
expressa uma ação concluída no passado.
(B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20) exerce a
função de vocativo.
(C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20)
pertence à mesma classe morfológica de “belo”,
(v.3).
(D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32)
expressa ideia de conclusão.
10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado
verbo-nominal.
(A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1).
(B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício”
(v.20/21).
(C) “...mas é com “z” (v.16).
(D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra
Brasil” (v.14/15).

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das
alternativas apresenta erro, levando-se em
consideração a gramática padrão. Marque-a:
(A)
(B)
(C)
(D)

“Telefona à Academia” (v.10).
“Prefiro que seja com “z” (v.34).
“A faca será juiz” (v.36).
“Ele vai no dicionário” (v.8).

CARGO: ENFERMEIRO ESF (123)
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LEGISLAÇÃO DO SUS
11) O Pacto pela Vida está constituído por um
conjunto de compromissos sanitários, expressos
em objetivos de processos e resultados e
derivados da análise da situação de saúde do
País e das prioridades definidas pelos governos
federal, estaduais e municipais. Não constitui um
de seus objetivos:
(A) Contribuir para a redução da mortalidade por
câncer de próstata.
(B) Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da
Família como modelo de atenção básica à saúde
e como centro ordenador das redes de atenção à
saúde do SUS.
(C) Implantar a Política Nacional de Saúde da
Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.
(D) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal,
infantil por doença diarreica e por pneumonias.
12) Compete à direção municipal do Sistema de
Saúde (SUS):
(A) Identificar estabelecimentos hospitalares de
referência e gerir sistemas públicos de alta
complexidade, de referência estadual e regional.
(B) Promover
articulação
com
os
órgãos
educacionais e de fiscalização do exercício
profissional, bem como com entidades
representativas de formação de recursos
humanos na área de saúde
(C) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos
serviços privados de saúde.
(D) Em caráter suplementar, formular, executar,
acompanhar e avaliar a política de insumos e
equipamentos para a saúde.
13) Sobre o financiamento do Sistema Único de
Saúde (SUS), é incorreto afirmar que:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 11 A 15
(C) As atividades de pesquisa e desenvolvimento
científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
pelas universidades e pelo orçamento fiscal,
além de recursos de instituições de fomento e
financiamento ou de origem externa e receita
própria das instituições executoras.
(D) O orçamento da seguridade social destinará ao
Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a
receita estimada, os recursos necessários à
realização de suas finalidades, previstos em
proposta elaborada pela sua direção nacional,
com a participação dos órgãos da Previdência
Social e da Assistência Social, tendo em vista as
metas e prioridades estabelecidas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias.
14) O Sistema Único de Saúde (SUS), contará, em
cada esfera de governo, sem prejuízo das
funções do Poder Legislativo, com as seguintes
instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e
Conselho de Saúde.
Sobre estas instâncias colegiadas, é incorreto afirmar
que:
(A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
quatro anos.
(B) Os Conselhos de Saúde devem avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para a
formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes.
(C) A representação dos usuários nos Conselhos de
Saúde e Conferências será paritária em relação
ao conjunto dos demais segmentos.
(D) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (Conasems) terão
representação no Conselho Nacional de Saúde.

(A) As receitas geradas no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS) serão creditadas diretamente
em contas especiais, movimentadas pela sua
direção, na esfera de poder onde forem
arrecadadas.
(B) 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 Secretarias
Municipais de Saúde.

CARGO: ENFERMEIRO ESF (123)
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15) São disposições constitucionais acerca do
Sistema Único de Saúde, exceto:
(A) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de
outras atribuições, executar as ações de
vigilância sanitária e epidemiológica, bem como
as de saúde do trabalhador.
(B) É vedada a participação direta ou indireta de
empresas ou capitais estrangeiros na assistência
à saúde no País, salvo nos casos previstos em
lei.
(C) A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido
mediante
políticas
sociais
e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.
(D) As instituições privadas poderão participar de
forma suplementar do Sistema Único de Saúde,
segundo diretrizes deste.

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS
QUESTÕES DE 16 A 20
16) No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas
estrofes dois versos de um poeta e professor
nascido em Caxias no Maranhão. Que versos
são esses?
(A) “Gigante pela própria natureza, És belo, és forte,
impávido colosso”
(B) Se em teu formoso céu, risonho e límpido, A
imagem do Cruzeiro resplandece”
(C) “Nossos bosques têm mais vida, Nossa vida em
teu seio mais amores.”
(D) “Deitado eternamente em berço esplêndido, Ao
som do mar e à luz do céu profundo”

(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de
05 de julho de 1836, fora elevado à categoria de
cidade com a denominação de Caxias.
(D) Geograficamente, em relação ao território
nacional, o município de Caxias está localizado
na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte
Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão.
18) Dom Manoel Joaquim da Silveira, denominou
Caxias com qual título?
(A)
(B)
(C)
(D)

Freguesia das Aldeias Altas
Arraial das Aldeias Altas
Vila de Caxias
A Princesa do Sertão Maranhense

19) O poder político executivo em Caxias é
representado por qual(is) órgão(s)?
(A)
(B)
(C)
(D)

Câmara Municipal
Tribunal de Justiça
Controlador e Procuradoria Geral
Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais.

20) Na Bandeira Nacional Brasileira, há a insígnia no
centro extraída do Lema Positivista escrito pelo
seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e
Progresso”. Qual o nome desse idealizador e
filósofo?
(A)
(B)
(C)
(D)

Raimundo Teixeira Mendes
Joaquim Vespasiano Ramos
Antônio Gonçalves Dias
Henrique Maximiano Coelho Neto

17) Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é
correto afirmar que:
(A) Foi, primitivamente, um agregado de grandes
aldeias dos índios Timbiras e Gamelas.
(B) Está situada na meso-região do leste
maranhense e na micro-região de Porto Franco.

CARGO: ENFERMEIRO ESF (123)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Visitas domiciliares são recomendadas às
famílias de gestantes e de crianças na primeira
semana pós-parto e, posteriormente a esse
período, a periodicidade deve ser pactuada com
a família a partir das necessidades evidenciadas
e considerando-se os fatores de risco e de
proteção. São orientações gerais sobre os
cuidados com o recém-nascido que devem ser
fornecidos durante a visita domiciliar, exceto:
(A) A lavagem de mãos por todas as pessoas que
têm contato com o bebê deve ser orientada em
todas as visitas de puericultura, com o objetivo
de evitar a propagação de micro-organismos
causadores de doenças respiratórias.
(B) Em relação ao uso de chupetas (“bicos”),
atualmente, a introdução desse hábito tem sido
desaconselhada pela possibilidade de interferir
negativamente na duração do aleitamento
materno, entre outros motivos.
(C) Oriente a família de modo a não permitir que
pessoas fumem dentro de casa ou que aqueles
que acabaram de fumar peguem o bebê no colo.
(D) Na troca de fraldas, a fim de evitar as assaduras,
os cuidadores devem secar bem o bebê após o
banho e o uso de talcos deve ser estimulado.
22) Alguns problemas enfrentados pelas nutrizes
durante o aleitamento materno, se não forem
precocemente identificados e tratados, podem
ser importantes causas de interrupção da
amamentação. Sobre o assunto, é incorreto
afirmar que:
(A) Em algumas mulheres a “descida do leite” ou
apojadura só ocorre alguns dias após o parto.
Nesses casos, o profissional de saúde deve
desenvolver confiança na mãe, além de orientar
medidas de estimulação da mama, como sucção
frequente do bebê e ordenha.
(B) Mamilos planos ou invertidos podem dificultar o
início
da
amamentação,
mas
não
necessariamente a impedem, pois o bebê faz o
“bico” com a aréola.

QUESTÕES DE 21 A 40
(C) A infecção da mama no puerpério por Candida sp
é bastante comum. A infecção pode atingir só a
pele do mamilo e da aréola ou comprometer os
ductos lactíferos. São fatores predisponentes a
umidade e lesão dos mamilos e uso, pela mulher,
de antibióticos, contraceptivos orais e esteroides.
(D) No ingurgitamento fisiológico, a mama fica
excessivamente distendida, o que causa grande
desconforto, às vezes acompanhado de febre e
mal estar. Pode haver áreas difusas
avermelhadas, edemaciadas e brilhantes.
23) De acordo com o Calendário Nacional de
Vacinação, devem ser administradas na criança
ao nascer as seguintes vacinas:
(A)
(B)
(C)
(D)

24) Não é uma orientação adequada para pacientes
com diabetes menos estável, especialmente
casos de diabetes tipo 1, durante a prática de
atividades físicas:
(A) Carregar consigo um alimento contendo
carboidrato para ser usado em eventual
hipoglicemia.
(B) Ingerir carboidratos de fácil digestão antes,
durante e depois de exercício prolongado.
(C) Exercitar-se no pico de ação da insulina.
(D) Evitar aplicar insulina em local que será muito
exercitado, pois pode afetar sua velocidade de
absorção.
25) Para a definição de um plano terapêutico para
lesões de qualquer etiologia é importante que o
profissional classifique a lesão, identificando o
grau de comprometimento da região em que se
encontra. Uma lesão por pressão com perda total
da espessura dos tecidos com exposição dos
tendões e músculos, é classificada como sendo
de:
(A)
(B)
(C)
(D)

CARGO: ENFERMEIRO ESF (123)

DTP e Hepatite B.
Hepatite B, BCG e DTP.
DTP e BCG.
BCG e Hepatite B.

Grau I.
Grau II.
Grau III.
Grau IV.
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26) A cobertura e sua indicação
incorretamente associada em:

encontra-se

(A) Colagenase: Feridas com
cicatrização por
primeira intenção.
(B) Espuma de poliuretano: Redução de pressão
nos tecidos.
(C) Alginato de Cálcio: Lesões abertas com exsudato
de moderada a grande quantidade.
(D) Filme transparente estéril: prevenção de úlceras
por pressão estágio I.
27) A Tricomoniase é uma infecção causada pelo
Trichomonas vaginalis (protozoário flagelado),
tendo como reservatório a cérvice uterina, a
vagina e a uretra e é de transmissão sexual.
Sobre esta doença, não se pode afirmar que:
(A) Pode permanecer assintomática no homem e, na
mulher, principalmente após a menopausa.
(B) Na mulher, pode acometer a vulva, a vagina e a
cérvice uterina, causando cervicovaginite.
(C) A presença de ulceras nos órgãos genitais é a
sua manifestação clinica característica.
(D) Não é doença de notificação compulsória.
28) O Processo de Enfermagem pode ser definido
como um instrumental tecnológico ou um modelo
metodológico para o cuidado profissional de
enfermagem. Sobre a sua implementação, 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) O Processo de Enfermagem deve estar baseado
num suporte teórico que forneça a base para a
avaliação dos resultados de enfermagem
alcançados.
(C) Organiza-se
em
quatro
etapas
interrelacionadas, dependentes e recorrentes.
(D) Ao enfermeiro incumbe a liderança na execução
e avaliação do Processo de Enfermagem.

CARGO: ENFERMEIRO ESF (123)

29) Calcule o gotejamento aproximado por minuto da
prescrição de 1000ml de solução glicosada (SG)
a 5% e que deve ser administrada no tempo de 8
horas.
(A)
(B)
(C)
(D)

28 gotas por minuto.
36 gotas por minuto.
42 gotas por minuto.
52 gotas por minuto.

30) Representa um fator de risco que pode indicar o
encaminhamento da gestante ao pré-natal de
alto risco:
(A)
(B)
(C)
(D)

Anemia grave (hemoglobina < 8).
Três ou mais cesarianas.
Idade menor do que 15 e maior do que 35 anos.
Ganho ponderal inadequado.

31) A paciente Idalina compareceu à Unidade
Básica de Saúde (UBS) para consulta de
enfermagem de Pré-Natal e informou que a data
de sua última menstruação (DUM) ocorreu em
21/02/2018. A data provável do parto (DPP) de
Idalina será em:
(A)
(B)
(C)
(D)

21/11/2018.
28/11/2018.
30/11/2018.
01/12/2018.

32) A infecção pelo vírus da dengue causa uma
doença de amplo espectro clínico, incluindo
desde formas oligossintomáticas até quadros
graves, podendo evoluir para o óbito. Sobre o
espectro clinico da doença, analise as afirmativas
abaixo:
I. Na criança, o inicio da doença pode passar
despercebido e o quadro grave ser identificado
como a primeira manifestação clinica. O
agravamento, em geral, é súbito, diferente do
que ocorre no adulto, que é gradual, em que os
sinais de alarme são mais facilmente detectados.
II. O exantema clássico, presente em 50% dos
casos, e predominantemente do tipo máculo papular, atingindo face, tronco e membros de
forma aditiva e poupando plantas de pés e mãos.
III. Os sinais de alarme devem ser rotineiramente
pesquisados, bem como os pacientes devem ser
orientados a procurar a assistência medica na
ocorrência deles. Em geral, os sinais de alarme
anunciam a perda plasmática e a iminência de
choque.
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O número de afirmativas corretas corresponde a:
(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.
33) Sobre as vacinas disponíveis no Programa
Nacional de Imunizações, não é correto afirmar
que:
(A) A vacina hepatite B (recombinante) pode ser
administrada simultaneamente com outras
vacinas.
(B) A administração da vacina BCG 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.
(C) A vacina Penta deve ser administrada por via
intramuscular profunda.
(D) Ao indicar a vacina DTP, considere as doses
administradas anteriormente e não reinicie o
esquema.
34) Sobre a Hanseníase, não se pode afirmar que:
(A) A hanseníase não é de transmissão hereditária
(congênita) e também não há evidências de
transmissão nas relações sexuais.
(B) A presença de lesões de pele hipercrômicas ou
avermelhadas é um dos sinais da doença.
(C) Os casos de recidiva são raros e geralmente
ocorrem no período superior a cinco anos após a
cura.
(D) A gravidez e o aleitamento não contra-indicam o
tratamento
poliquimioterápico
(PQT)
da
Hanseníase.
35) Na consulta de enfermagem de puericultura
devem ser avaliados os aspectos do
desenvolvimento da criança. A preensão
voluntária das mãos deve estar presente a partir
da seguinte idade:
(A)
(B)
(C)
(D)

ao nascer.
aos 2 meses.
aos 3 meses.
aos 4 meses.
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36) Sobre a Tuberculose, não se pode afirmar que:
(A) Não raramente, a tuberculose pode manifestarse sob diferentes apresentações clinicas, que
podem estar relacionadas com o órgão
acometido. Desta forma, outros sinais e
sintomas, alem da tosse, podem ocorrer e devem
ser valorizados na investigação diagnóstica
individualizada.
(B) A pesquisa radiológica é método de importância
fundamental em adultos, tanto para o diagnóstico
quanto para o controle de tratamento, e será
usado prioritariamente sob outros métodos
diagnósticos.
(C) A cultura é um método de elevada especificidade
e sensibilidade no diagnostico da doença. Nos
casos pulmonares com baciloscopia negativa, a
cultura do escarro pode aumentar em até 30% o
diagnóstico bacteriológico da doença.
(D) As
apresentações
extrapulmonares
da
tuberculose tem seus sinais e sintomas
dependentes dos órgãos e/ou sistemas
acometidos. Sua ocorrência aumenta entre
pacientes com Aids, especialmente entre
aqueles com imunocomprometimento grave.
37) Não representa um
agravo de notificação
compulsória de periodicidade semanal:
(A) Violência sexual e tentativa de suicídio.
(B) Óbito infantil.
(C) Acidente de trabalho com exposição a material
biológico
(D) Intoxicação Exógena (por substâncias químicas,
incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais
pesados)
38) Na consulta de enfermagem de um paciente
hipertenso, são achados do exame clinico e
anamneses indicativos de baixo risco para o
desenvolvimento de doenças cardiovasculares,
exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Retinopatia.
Idade >65 anos.
Tabagismo.
História familiar de evento cardiovascular
prematuro (homens <55 anos e mulheres <65
anos)
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39) Sobre as diversas vias de administração de
medicamentos e imunobiológicos, não é correto
afirmar que:
(A) A via subcutânea não é apropriada para a
administração de soluções irritantes.
(B) As vacinas contra o sarampo, a tríplice viral,
contra a febre amarela e contra a rubéola são
administradas pela via intramuscular.
(C) A via intradérmica é uma via utilizada para a
administração da vacina BCG.
(D) A via oral é utilizada para a administração de
substâncias que são absorvidas no trato
gastrintestinal com mais facilidade.
40) A doença diarreica aguda (DDA) é uma síndrome
causada por diferentes agentes etiológicos
(bactérias, vírus e parasitos), cuja manifestação
predominante é o aumento do número de
evacuações, com fezes aquosas ou de pouca
consistência. Sobre o assunto, não se pode
afirmar que:
(A) É indicada a utilização de antimicrobianos em
todos os casos.
(B) Na avaliação de um caso de diarreia, deve ser
dada ênfase ao estado de hidratação do paciente
para classificar a desidratação e escolher o plano
de tratamento preconizado.
(C) De modo geral, o quadro clínico é agudo,
autolimitado e não confere imunidade duradoura.
(D) O modo de transmissão pode ocorrer pela via
oral ou fecal-oral, sendo específico para cada
agente etiológico.
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