ESTADO DO MARANHÃO
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BENEDITO LEITE - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO
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
15

Legislação do SUS
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.concursobeneditoleite@outlook.com
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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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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.

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 5.
VIOLÊNCIA, TV E CRIANÇA: O COMEÇO DE UMA NOVA ERA. SERÁ?
Muita gente culpa os meios de comunicação por disseminar e incentivar, através de
programas e notícias, a violência no mundo. A tevê então é a principal acusada deste malefício
à sociedade.
Acontece que os meios de comunicação são considerados, por estas mesmas pessoas,
como causa de alguma coisa e não reflexo e causa ao mesmo tempo, num processo interativo,
como pessoalmente creio ocorrer. Quer dizer: a tevê não é a causa das coisas, das
transformações, dos fatos. Não. Ela é veículo. É meio pelo qual as coisas, as transformações
e os fatos chegam aos indivíduos.
Pois bem, é neste ponto que três temas passam a ser profundamente entrelaçados e
discutidos, adquirindo a maior importância em qualquer sociedade: criança – violência e
televisão.
As crianças, estas estão aí. No Brasil, sessenta por cento da população têm menos de vinte
anos de idade, o que desde logo dá a devida magnitude do problema.
A violência também está aí mesmo. Com uma diferença: ao longo da história do mundo ela
sempre esteve presente só que lá longe. Agora, graças aos meios de comunicação são as
pessoas, em suas casas, as que estão presentes a ela. As gerações anteriores, para saber
das guerras, ou as viam “idealizadas”, glamourizadas e heroicizadas no cinema, ou liam a
respeito nos livros de história. Hoje, ninguém idealiza nada. Vê. Vê, via satélite. Não ouve falar
dos horrores. Participa deles. Por outro lado, a violência aumenta em proporções
assustadoras, tanto no resto do mundo como aqui bem perto, em cada esquina.
Pergunto eu: será só o incentivo à violência o resultado único desse processo de
informação em escala mundial?
É preciso lembrar, por exemplo, que muito da campanha de opinião pública contra a guerra
do Vietnã nos Estados Unidos deveu-se à cobertura instantânea da televisão. Nada é estático.
O que divulga provoca também resistências. Hoje as pessoas deixaram de ter a violência
como algo sempre distante, algo que “só acontece com os outros”. Todos estão ameaçados
nesta bolota azul em que vivemos. Logo, repudiar a violência é tarefa comum.

CARGO: ENFERMEIRO
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Não é verdade, igualmente, que os meios de comunicação só disseminem a violência.
Quem acompanha de boa-fé, assiste ao alerta diário destes meios contra todas as formas de
violência e as ameaças de destruição tanto da terra quanto da espécie, no caso de persistirem
as ameaças nucleares e as afrontas ecológicas.
Ninguém aguenta tensões prolongadas. A humanidade está podendo se ver a cada dia.
Está podendo julgar e avaliar a que leva os seus desvarios. Está se conhecendo em seus
máximos e em seus mínimos, em suas grandezas e em suas patologias, como nunca antes
da televisão fora possível. Está secretando os anticorpos à violência e as atitudes necessárias
à sua sobrevivência. Está consciente de que a ameaça é conjuntural. De que ou o homem se
entende e redescobre o Direito estabelecendo seu primado, ou se aniquila: no macro do
mundo ou no micro de cada comunidade.
E as crianças? Elas estão assistindo a tudo isso. Elas, por definição, são mais saudáveis,
mais instintivas, mais purificadas. Ninguém vai lhes contar histórias sobre as guerras: elas as
acompanham. Sobre os atentados brutais: elas os veem. E no segredo de sua psique, ainda
plena dos instintos vitais, seguramente elaboram os mecanismos de defesa necessários à
preservação da vida.
É analisando estes assuntos que me recordo de uma tese, estranha, mas séria e digna de
reflexão, de um amigo meu, médico, homem de idade, sabedoria e ciência. Diz ele que nunca
como hoje a humanidade pôde conviver tão perto da loucura. Ela entra diariamente através
dos noticiários, dos fatos e das imagens, enfim, da comunicação moderna. E acrescenta: só
quando o ser humano aceitar conviver com seu lado louco ele começa a se aproximar da cura.
Negar a loucura é tão louco quanto ela. Aceitá-la como dado desse eterno conflito em
superação no caminho absoluto que é o homem significa poder entrar em relação com a
doença e só assim tratá-la, superá-la, dimensioná-la, aproveitar o fluxo de sua energia
desordenada para a tarefa de reconstrução humana.
Desnecessário dizer que ele é psiquiatra. Como necessário é concluir o artigo dizendo:
concordando ou não, sua tese merece reflexão. E perguntando com pavor: será mesmo
necessário pagar um preço existencial tão alto para se ter esperança? Que ela venha com as
crianças deste país que sei (por intuição) serão os pontais de uma civilização espiritualizada
que há de emergir (já está começando) das cinzas da violência, se possível antes da
generalização desta como única forma de resolver os conflitos e as diferenças entre os
homens. Eros e Tanatos, sempre. Mas o amor é maior que o ódio.
Artur da Távola - 1979

CARGO: ENFERMEIRO
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01)

O título do texto revela:

(A)

Censura.
(B) Inconformação.
(C) Descrença.
(D) Ironia.
02)

Tendo em vista as ideias expostas no
texto, é correto afirmar:

(A)

Para o autor, a televisão incentiva a
violência.
(B) O autor tem uma visão favorável da
televisão como veículo de comunicação.
(C) Távola questiona a autenticidade das
notícias da televisão.
(D) O texto revela um posicionamento de
objeção do autor quanto aos meios de
comunicação .
03)

O termo destacado tem o mesmo
significado da palavra entre parêntese,
exceto em:

04)

Há marcas de oralidade em:

(A)

“Desnecessário dizer que ele é
psiquiatra.” (12º parágrafo)
(B) “O que divulga provoca também
resistências.” (7º parágrafo)
(C) “Pois bem, é neste ponto que três temas
passam
a
ser
profundamente
entrelaçados (...)” 3º parágrafo
(D) “Hoje, ninguém idealiza nada.” (5º
parágrafo)
05)

“Eros e Tanatos, sempre. Mas o amor é
maior que o ódio.” 12º parágrafo

É correto afirmar sobre essa frase:
(A) O autor confirma a existência do Amor e
da Morte no mundo.
(B) O autor reforça a necessidade de ajuda
de seres sobrenaturais.
(C) Távola acredita na força da religião
politeísta.
(D) O autor acredita na mitologia para
compreensão do mundo.

(A)

“(...) para saber das guerras, ou as viam
idealizadas,
glamourizadas
e
heroicizadas no cinema,” 5º parágrafo
(sublime)
(B) “Está podendo julgar e avaliar a que leva
os seus desvarios.” 9º parágrafo
(contrassenso)
(C) “(...) ou se aniquila: no macro do mundo
ou no micro de cada comunidade.” 9º
parágrafo (pulverizar)
(D) “Mas o amor é maior que o ódio.” 12º
parágrafo (contanto)

CARGO: ENFERMEIRO

06)

Marque a alternativa que não apresenta
linguagem conotativa:

(A)

“Todos estão ameaçados nesta bolota
azul em que vivemos.” (7º parágrafo)
(B) “É meio pelo qual as coisas, as
transformações e os fatos chegam aos
indivíduos.” (2º parágrafo)
(C) “Está secretando os anticorpos à
violência e as atitudes necessárias à sua
sobrevivência.” (9º parágrafo)
(D) “(...) de uma civilização espiritualizada
que há de emergir (...) das cinzas da
violência (...).” (12º parágrafo)
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07)

10)

É uma palavra formada por derivação
sufixal :

(A)

Compor.
(B) Enriquecer.
(C) Maldade.
(D) Passatempo.
11)

Nessa charge, as palavras que podem ser
classificadas como substantivos são em
número de :
(A) Um.
(B) Dois.
(C) Três.
(D) Quatro.
08)

“Ninguém
aguenta
prolongadas.” (9º parágrafo)

“Pergunto eu: será só o incentivo à
violência o resultado único desse
processo de informação em escala
mundial?” 6º parágrafo

O termo destacado nessa frase exerce a
função de:
(A) Complemento nominal.
(B) Objeto direto.
(C) Objeto indireto.
(D) Predicativo.

CARGO: ENFERMEIRO

A regência do verbo destacado contraria os
padrões cultos da língua escrita em:
(A) Cabe aos pais assistir os filhos.
(B) Eu a convidei para assistir a peça
comigo.
(C) Esse é um direito que assiste à
população.
(D) Eu não assisto aos programas de
violência.

tensões

O sujeito dessa frase é assim classificado:
(A) Sujeito indeterminado.
(B) Sujeito inexistente.
(C) Sujeito desinencial.
(D) Sujeito simples.
09)

“Elas estão assistindo a tudo isso.” (10º
parágrafo)

12)

“Logo, repudiar a violência é tarefa
comum.” (7º parágrafo)

Mantendo-se o sentido da frase, a palavra
destacada pode ser substituída pelas
conjunções apresentadas a seguir, exceto:
(A) Por conseguinte.
(B) Contudo.
(C) Portanto.
(D) Assim.
13)

Marque a alternativa que contraria as
regras de concordância:

(A)

Esperamos que Vossa Excelência
cumpra vossas promessas.
(B) Trata-se de dados estatísticos sobre a
violência no Brasil.
(C) Daqui a um mês estaremos em Brasília.
(D) Bastam poucos minutos de guerra, e o
mundo pode acabar.
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14)

A palavra “SE” é classificada como
pronome apassivador em:

(A)

“(...) ou o homem se entende e
redescobre o Direito estabelecendo seu
primado, ou se aniquila (...).”
(B) Se o homem praticar a palavra de Deus,
não haverá violência.
(C) As moscas apanham-se com mel, e não
com fel.”
(D) Para se ser herói, basta uma boa causa.
15)

“Está se conhecendo em seus máximos
e em seus mínimos, em suas grandezas
e em suas patologias, como nunca antes
da televisão fora possível.”
(9º
parágrafo)

O verbo destacado nessa frase está
conjugado no:
(A) Pretérito imperfeito do subjuntivo.
(B) Pretérito imperfeito do indicativo.
(C) Pretérito perfeito do indicativo.
(D) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo.

LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÕES DE 16 A 20
16)

De acordo com a Lei 8080/90, em
relação ao Sistema Único de Saúde
(SUS), são atribuições comuns da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, exceto:

(A)

Elaboração da proposta orçamentária do
Sistema Único de Saúde (SUS), de
conformidade com o plano de saúde.
(B) Propor a celebração de convênios,
acordos e protocolos internacionais
relativos à saúde, saneamento e meio
ambiente.
(C) Fomentar,
coordenar
e
executar
programas e projetos estratégicos e de
atendimento emergencial.
(D) Estabelecer critérios, parâmetros e
métodos para o controle da qualidade
sanitária de produtos, substâncias e
serviços de consumo e uso humano.
17)

De acordo com a Lei 8142/90, sobre a
Conferência de Saúde, é correto afirmar
que:

(A)

É responsável por propor as diretrizes
para a formulação da política de saúde
nos níveis correspondentes.
(B) Deve-se reunir a cada 5 anos.
(C) Atua na formulação de estratégias e no
controle da execução da política de
saúde na instância correspondente.
(D) É um órgão permanente e deliberativo.

CARGO: ENFERMEIRO
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18)

Na elaboração dos planos de saúde, o
seguinte órgão é responsável por
estabelecer as diretrizes a serem
observadas
em
função
das
características epidemiológicas e da
organização dos serviços em cada
jurisdição administrativa:

(A)

Conselho Nacional de Saúde.
(B) Ministério da Saúde.
(C) Conferência de Saúde.
(D) Secretaria Estadual de Saúde.
19)

20)

O instrumento de identificação unívoca
dos usuários do Sistema Único de Saúde
(SUS) e de informação sobre o
atendimento individual prestado pelos
serviços de saúde denomina-se:

(A)

Carteira de Identificação Social.
(B) Cartão Nacional de Saúde.
(C) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).
(D) Carteira Social de Saúde do SUS.

O Termo de Cooperação entre Entes
Públicos (TCEP), é destinado à
formalização da relação entre gestores
quando unidades públicas prestadoras
de serviço, situadas no território de um
Município, estão sob gerência de
determinada esfera administrativa e
gestão de outra. Sobre o TCEP, é
incorreto afirmar que:

(A)

O conteúdo será pactuado entre
Ministério da Saúde, Conselho Nacional
dos Secretários de Saúde - CONASS e
Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde - CONASEMS, em
ato normativo próprio.
(B) Deve conter as metas e um plano
operativo do acordo
(C) Os
órgãos e entidades públicas
prestadoras
de
serviço
devem,
obrigatoriamente, receber os recursos
de custeio correspondentes à realização
das metas pactuadas no plano operativo
e não por produção.
(D) Quando não couber o Termo de
Cooperação entre Entes Públicos
(TCEP), o Município deve encaminhar o
Extrato do TCEP, assinalando a nãopertinência deste.

CARGO: ENFERMEIRO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21)

O Diabetes Mellitus vem aumentando
sua importância pela sua crescente
prevalência e habitualmente está
associado à dislipidemia, à hipertensão
arterial e à disfunção endotelial. Sobre o
Diabetes, é incorreto afirmar que:

(A)

A apresentação do diabetes tipo 2 é em
geral
abrupta,
acometendo
principalmente crianças e adolescentes
sem excesso de peso.
(B) Após o diagnóstico, o DM tipo 2 pode
evoluir por muitos anos antes de
requerer insulina para controle.
(C) O termo “tipo 2” é usado para designar
uma deficiência relativa de insulina, isto
é, há um estado de resistência à ação da
insulina, associado a um defeito na sua
secreção, o qual é menos intenso do que
o observado no diabetes tipo 1.
(D) Diabetes gestacional é um estado de
hiperglicemia, menos severo que o
diabetes tipo 1 e 2, detectado pela
primeira vez na gravidez. Geralmente se
resolve no período pós-parto e pode
frequentemente retornar anos depois.
22)

Em relação às vacinas, é incorreto
afirmar que:

(A)

O uso de vias de administração
diferentes da preconizada poderá
interferir na resposta imune.
(B) De modo geral, as vacinas inativadas
necessitam de apenas uma dose para
uma adequada proteção.
(C) Os adjuvantes não são utilizados em
vacinas que contem micro-organismos
vivos.
(D) Alguns indivíduos poderão apresentar
reação anafilática a alguns componentes
dos imunobiológicos. No mecanismo
dessa reação, estão envolvidos os
mastócitos.
CARGO: ENFERMEIRO

QUESTÕES DE 21 A 40
23)

São Direitos do profissional
Enfermagem, exceto:

de

(A)

Formar e participar da Comissão de
Ética de Enfermagem, bem como de
comissões
interdisciplinares
da
instituição em que trabalha.
(B) Negar-se a ser filmado, fotografado e
exposto em mídias sociais durante o
desempenho
de suas atividades
profissionais.
(C) Realizar e participar de atividades de
ensino,
pesquisa
e
extensão,
respeitando a legislação vigente.
(D) Incentivar e apoiar a participação dos
profissionais de Enfermagem no
desempenho
de
atividades
em
organizações da categoria.
24)

No tratamento da Hipertensão Arterial
Sistêmica, é um representante dos
vasodilatadores direto:

(A)

Indapamida.
Atenolol.
(C) Hidralazina.
(D) Espironolactona.
(B)

25)

Para uma paciente que informa que a
Data da Ultima Menstruação (DUM) foi
em 05/07/2018, a Data Provável do
Parto (DPP) será em:

(A)

05/04/2019.
(B) 10/04/2019.
(C) 12/04/2019.
(D) 14/04/2019.
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26)

Foi solicitado ao profissional de
enfermagem que administrasse a um
paciente 2.500 mL de soro glicosado a
5%, em 24 horas de internação. Para o
cumprimento desta prescrição, o
gotejamento aproximado por minuto será
de:

(A)

25 gotas por minuto.
(B) 33 gotas por minuto.
(C) 35 gotas por minuto.
(D) 47 gotas por minuto.
27)

A contraindicação é entendida como
uma condição do usuário a ser vacinado
que aumenta, em muito, o risco de um
evento adverso grave ou faz com que o
risco de complicações da vacina seja
maior do que o risco da doença contra a
qual se deseja proteger. Representa um
exemplo de contraindicação comum a
todo imunobiológico:

(A)

29)

Em relação as Infecções Sexualmente
Transmissíveis
(IST),
analise
as
afirmativas abaixo:

I. São causadas por mais de 30 agentes
etiológicos (vírus, bactérias, fungos e
protozoários),
sendo
transmitidas,
principalmente, por contato sexual e, de
forma eventual, por via sanguínea.
II. A notificação é obrigatória no caso de
Gonorreia, Sífilis adquirida, sífilis em
gestante, sífilis congênita, hepatites
virais B e C, AIDS, infecção pelo HIV,
infecção pelo HIV em gestante,
parturiente ou puérpera e criança
exposta ao risco de transmissão vertical
do HIV.
III. A sífilis latente é uma das variantes
clínicas da sífilis em que não se
observam sinais e sintomas clínicos. O
diagnóstico é realizado exclusivamente
por meio de testes imunológicos.

Uso de antibiótico, profilático ou
terapêutico e antiviral.
(B) Antecedente familiar de convulsão ou
morte súbita.
(C) Usuários em profilaxia pós-exposição e
na reexposição com a vacina raiva
(inativada).
(D) A ocorrência de hipersensibilidade
(reação anafilática) confirmada após o
recebimento de dose anterior.

O
número
de
corresponde a:
(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.

28)

(A)

É uma Doença de Notificação
Compulsória que não necessita ser
notificada imediatamente (em até 24
horas):

(A)

Hepatites virais.
(B) Febre amarela.
(C) Influenza humana produzida por novo
subtipo viral.
(D) Raiva humana.
CARGO: ENFERMEIRO

30)

afirmativas

corretas

Sobre o controle da infecção tuberculosa
na Atenção Básica, é incorreto afirmar
que:

As unidades de Atenção Básica devem
estar adequadas para funcionar segundo
normas de vigilância sanitária, incluindo
ventilação adequada.
(B) Não há necessidade de ambientes
especiais
para
atendimento
dos
pacientes de tuberculose diagnosticados
nessas unidades.
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(C)

Atendimento em horários diferenciados e
o oferecimento de máscara cirúrgica
após identificação do sintomático
respiratório ou do paciente com
tuberculose pulmonar são medidas
administrativas que diminuirão ainda
mais o risco de contaminação na
unidade de saúde.
(D) Pacientes com boa evolução clinica e
baciloscopias de controle negativas já
não contaminam, em geral, após a
primeira semana de tratamento.
31)

A forma mais contagiosa da Hanseníase
é representada por:

(B)

As manifestações clínicas iniciais da
Dengue grave denominada de Dengue
hemorrágica são as mesmas descritas
nas formas clássicas da doença.
(C) Os casos da Doença devem ser
notificados em até 24 horas.
(D) As manifestações hemorrágicas, como
epistaxe,
petéquias,
gengivorragia,
metrorragia,
hematêmese,
melena,
hematúria e outras, bem como a
plaquetopenia, podem ser observadas
em todas as apresentações clinicas de
Dengue.
34)

Sobre os sinais vitais, é correto afirmar
que:

(A)

Hanseníase virchowiana.
Hanseníase tuberculóide.
(C) Hanseníase dimorfa.
(D) Hanseníase indeterminada.
(B)

32)

A doença transmissível e o seu
respectivo modo de transmissão não se
encontra corretamente associado em:

(A)

Febre amarela urbana:
através da
picada do mosquito Aedes aegypti, no
ciclo: homem infectado → Aedes aegypti
→ homem sadio.
(B) Ascaridíase: larvas infectantes penetram
na pele, geralmente pelos pés, causando
dermatite característica.
(C) Giardiase: Fecal-Oral.
(D) Coqueluche: Contato direto da pessoa
doente com pessoa suscetível (gotículas
de secreção eliminadas por tosse,
espirro ou ao falar).
33)
(A)

(A)

A ingestão de alimentos, realização de
exercícios físicos, dor e emoções (medo,
ansiedade, raiva e estresse) diminuem a
pressão arterial.
(B) A alteração patológica da temperatura
corporal mais frequente caracteriza-se
por sua elevação e está presente na
maioria dos processos infecciosos e/ou
inflamatórios.
(C) A verificação da temperatura axilar é a
mais precisa, pois é a que menos sofre
influência de fatores externos.
(D) Hipotensão arterial é o termo usado para
indicar pressão arterial acima da normal;
e hipertensão arterial para indicar
pressão arterial abaixo da normal.
35)

Em relação ao controle dos cânceres do
colo do útero e da mama, são atribuições
comuns a todos os profissionais da
atenção básica, exceto:

(A)

Planejar e programar as ações de
controle dos cânceres do colo do útero e
da mama, com priorização segundo
critérios de risco, vulnerabilidade e
desigualdade.

Sobre a Dengue, é incorreto afirmar que:
Pode ser de curso benigno ou grave,
dependendo da forma como se
apresente.
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(B)

Desenvolver atividades educativas, de
maneira
individual
ou
coletiva,
promovendo a mobilização e a
participação da comunidade.
(C) Realizar ações de controle dos cânceres
do colo do útero e da mama, com
abordagem de promoção, prevenção,
rastreamento/detecção
precoce,
diagnóstico, tratamento, reabilitação e
cuidados paliativos.
(D) Solicitar
exame
complementar
à
mamografia, como ultrassonografia,
quando o laudo assim o indicar.

38)

36)

39)

A etapa do processo de enfermagem na
qual o objetivo é determinar se as ações
ou
intervenções de
enfermagem
alcançaram o resultado esperado é
denominada de:

Na consulta de puericultura a mãe
informou que a criança apresenta a
queixa
de
prurido
perianal,
frequentemente noturno, que causa
bastante irritabilidade na criança e sono
intranquilo.Esses
sintomas
são
característicos da seguinte parasitose
intestinal:

(A)

Teníase.
(B) Ascaridíase.
(C) Enterobíase.
(D) Ancilostomíase.
A Política Nacional de Atenção Básica
(PNAB) tem na Saúde da Família sua
estratégia prioritária para expansão e
consolidação da Atenção Básica.
Representa um dos princípios a ser
operacionalizado na Atenção Básica:

(A)

Histórico de enfermagem.
(B) Planejamento de Enfermagem.
(C) Diagnóstico de Enfermagem.
(D) Avaliação de Enfermagem.
37)

Sobre a utilização do Alginato de cálcio
como cobertura em feridas, não se pode
afirmar que:

(A)

Autotutela.
(B) Longitudinalidade do cuidado.
(C) Supremacia do interesse público.
(D) Cuidado centrado na doença.
40)

(A)

É indicada para feridas com pouca
drenagem de exsudato.
(B) Apresenta-se em forma de placa ou
cordão estéreis.
(C) A frequência de trocas é de acordo com
a quantidade de exsudato presente na
ferida podendo ser de até 7 dias.
(D) Através da troca iônica promove a
hemostasia, absorve exsudato, forma
um gel que mantém a umidade, promove
a granulação da ferida e auxilia o
desbridamento autolítico.
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De acordo com o Código de Ética dos
profissionais de Enfermagem, para a
graduação da penalidade e respectiva
imposição nas infrações éticas e
disciplinares consideram-se, exceto:

(A)

A formação profissional e curricular do
infrator.
(B) A gravidade da infração
(C) O dano causado e o resultado.
(D) As
circunstâncias
agravantes
e
atenuantes da infração.

Página 12 de 12

