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CARGO: ENFERMEIRO (CÓD. 102) 

 

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- 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. 

03- 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.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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. 

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

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

 

 

NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

HORÁRIO: (MANHÃ) 

8h às 12h 

 

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) 3025-1017 
E-mail: ima.concursotomeacu@outlook.com 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS 

 

B A 

Exemplo: 

D A 

DATA: (1ª ETAPA) 

24 de março de 2019 

 

DURAÇÃO: 

4 horas 

 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA 

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

 

TEXTO 
 

 

O processo de Globalização encontra-se, a cada dia, mais avançado, intensificando-se e 1 

difundindo-se por todo o mundo. Tal fenômeno representa a integração, em nível mundial, das diferentes 2 

localidades através dos avanços promovidos no campo das comunicações e nos transportes, 3 

proporcionando uma relação global em níveis econômicos, culturais, políticos e, consequentemente, 4 

sociais. 5 

Existem, dessa forma, muitos daqueles que admiram e consideram importante o fenômeno de 6 

mundialização das sociedades, havendo, por outro lado, aqueles críticos que a consideram prejudicial. 7 

Fala-se, portanto, da existência de vantagens e desvantagens da Globalização, embora a definição do que 8 

seria cada um desses “lados” dependa de quem promove a sua análise. 9 

Em um esforço de síntese das várias conclusões já realizadas, destacaremos, então, as principais 10 

vantagens e desvantagens da globalização respectivamente. Vale esclarecer, contudo, que essa análise 11 

não é um consenso geral, podendo haver discordâncias sobre qualquer um dos elementos apresentados. 12 

Entre as vantagens da Globalização, a primeira e mais óbvia de todas a serem citadas é a 13 

diminuição das distâncias e do tempo, assinalando um fenômeno que David Harvey chamou de 14 

“compressão espaço-tempo”. Isso ocorreu graças aos avanços tecnológicos no campo da comunicação e 15 

dos meios de transporte, cada vez mais rápidos e eficientes, fruto principalmente da Revolução Técnico-16 

Científica-Informacional. Tal configuração permitiu a difusão de notícias e conhecimentos de forma mais 17 

rápida, transpondo barreiras físicas e políticas em todo o mundo. 18 

Outro aspecto que pode ser considerado positivo da Globalização é a redução do preço médio 19 

dos produtos, embora essa não seja uma característica constante. Através da maior integração política 20 

mundial, entre outros elementos (como a formação dos Blocos Econômicos), muitos produtos tornaram-21 

se mais baratos e também mais abundantes, sendo largamente difundidos em todo o planeta. Em muitos 22 

casos, produtos industrializados têm seus processos produtivos descentralizados em várias partes do 23 

mundo, o que contribui para a diminuição dos custos. 24 

Os avanços no campo científico e do conhecimento também são notórios. Hoje, por exemplo, se 25 

há uma nova descoberta no campo da medicina realizada em algum país, o restante do mundo passar a ter 26 

conhecimento dessa novidade quase que em tempo real. Informações diversas sobre dados econômicos, 27 

políticos e sociais também se dispersam rapidamente, contribuindo para o avanço de muitas áreas do 28 

saber. Não por acaso, o sociólogo espanhol Manuel Castells afirma que estamos vivendo na “sociedade 29 

do conhecimento”. 30 

No campo financeiro, a Globalização também apresenta aquilo que podemos considerar como 31 

vantagens. Destacam-se, nesse ínterim, os investimentos mais facilitados e que podem difundir-se por 32 

todo o globo; a maior disponibilidade de meios para gerir empresas e governos; a possibilidade de 33 

maiores e mais amplos tipos de financiamentos de dívidas fiscais; a integração do sistema bancário 34 

mundial, entre outros aspectos. 35 

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

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 
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Entre as desvantagens da Globalização, é preciso lembrar que, muitas delas, são creditadas não 36 

tão somente a esse processo em si, mas também e principalmente ao sistema capitalista, ao qual a 37 

Globalização está intrinsecamente ligada. Na verdade, para o mundo, ela é apenas a mundialização do 38 

sistema capitalista e a difusão de valores dominantes para toda a sociedade global, concepção que 39 

fundamenta boa parte das críticas promovidas. 40 

A primeira grande desvantagem do processo de Globalização, na visão de seus críticos, é a 41 

forma desigual com que ela se expande, beneficiando, quase sempre, as localidades economicamente 42 

mais desenvolvidas e chegando “atrasada” ou de forma “incompleta” a outras regiões, tornando-as 43 

dependentes economicamente. 44 

Outra desvantagem, também referente à desigualdade, está no ritmo e no direcionamento dos 45 

fluxos de informações. Algumas regiões, principalmente aquelas pertencentes a países desenvolvidos, 46 

conseguem expandir mais facilmente seus valores e suas informações, algo que não ocorre com regiões 47 

mais periferizadas. Assim, por exemplo, as culturas francesa, americana ou inglesa são facilmente 48 

reconhecidas em todo o planeta, já outras culturas são marginalizadas ou até relegadas ao ostracismo, 49 

porque seus locais de origem não conseguem transmiti-las pelos meios de expansão da globalização. 50 

No campo econômico, novamente a questão da desigualdade emerge como cerne das críticas 51 

direcionadas à globalização. A expansão das empresas multinacionais – apesar de conseguir diminuir os 52 

preços – é um duro golpe à livre concorrência, haja vista que poucas instituições passam a controlar boa 53 

parte do mercado mundial. Além disso, o deslocamento das fábricas permite a aquisição de matérias-54 

primas mais baratas e o emprego de mão de obra mais em conta, reduzindo os salários e contribuindo 55 

para a desregulamentação progressiva das leis trabalhistas. 56 

A Globalização também apresenta desvantagens no campo financeiro, principalmente na forma 57 

com que ela consegue disseminar, rapidamente, crises econômicas especulativas. A crise imobiliária dos 58 

Estados Unidos de 2008, por exemplo, foi rapidamente sentida na Europa e, por extensão, em várias 59 

outras partes do mundo, provocando um colapso total dos sistemas de especulação em todo o planeta, 60 

ampliando taxas de desemprego e de dívidas públicas. 61 

Por fim, cita-se também como desvantagem da Globalização a questão ambiental, pois o ritmo 62 

consumista cada vez mais intensificado que se estabeleceu no mundo contribuiu para uma maior 63 

exploração dos recursos naturais, além de uma progressiva aceleração do processo de poluição do ar, das 64 

águas e dos meios produtivos, como o solo. O aquecimento global ou a devastação das florestas são 65 

argumentações constantes quanto a esse fator. 66 

Atualmente, existem muitos movimentos antiglobalização que centram suas críticas a essas 67 

desvantagens apresentadas e também a outros aspectos, como o protecionismo comercial e o 68 

imperialismo político-econômico dos países desenvolvidos. Entre esses movimentos e organizações, cabe 69 

destaque ao Occupy Wall Street e ao Fórum Social Mundial. 70 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/pos-contras.htm 
 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                      Página | 5  

 

CARGO: ENFERMEIRO (CÓD. 102) 

         CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA (EDITAL 01/2019) 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

01) O texto torna evidente 

 

A) O acesso facilitado de todos aos produtos e serviços de 

empresas transnacionais. 

B) A preocupação das empresas extrafronteiras com o 

bem-estar de todos. 

C) A globalização é uma realidade atual que suscita 

debates através de opiniões divergentes sobre seu 

alcance a todas as comunidades. 

D) A globalização originou-se com o advento do 

computador e das comunicações que propiciaram a 

rapidez de sua expansão.  

 

02) Com base no texto, é CORRETO afirmar 

 

A) A grande vilã, a globalização, é uma consequência 

direta da evolução tecnológica. 

B) A tecnologia deu início às reflexões sobre as grandes 

mudanças decorrentes da globalização. 

C) A globalização, como realidade atual, resultou de um 

lento processo do intelecto humano. 

D) A telecomunicação, associada à informática, é o grande 

sustentáculo da globalização. 

 

03)  “Apesar de “(L.52) inicia uma declaração 

 

A) Explicativa. 

B) Conclusiva. 

C) Concessiva. 

D) Conformativa. 

 

04) Exerce a mesma função sintática do termo “de 

mundialização” (L.6/7) a expressão da alternativa 

 

A) “das sociedades” (L.7). 

B) “de todas” (L.13). 

C) “das distâncias” (L.14). 

D) “do preço” (L.19). 

 

05) Leia: 

 

“que pode ser considerado positivo da Globalização” (L.19). 

 

Transpondo-se o fragmento em evidência para a voz ativa, a 

forma verbal corresponderá a: 

 

A) Podem considerar 

B) Pode considerar 

C) Podia considerar 

D) Poderá considerar 

06) No que se refere aos recursos da língua usados no texto, 

está CORRETO o que se afirma em 

 

A) A forma pronominal “se”, em “O processo de 

Globalização encontra-se” (L.1), é partícula 

apassivadora pessoal. 

B) O vocábulo “seja” (L.20) é formado por derivação 

regressiva. 

C) O vocábulo “uma”, em “uma relação global” (L.4), 

individualiza “relação”. 

D) A expressão “discordâncias” (L.12), que completa o 

verbo “haver” (L.12), mudará de função sintática caso 

haja substituição dessa forma verbal pela sua correlata 

“existir”. 

 

07) Uma análise dos elementos linguísticos que compõem o 

texto permite afirmar: 

 

A) “se”, em “Fala-se” (L.8), é parte integrante de “Fala”. 

B) “muitos daqueles” (L.6) funciona como objeto direto de 

“Existem”. 

C) No vocábulo “Hoje” (L.25), o encontro “-Ho” constitui-

se um dígrafo.  

D) Em “haver” (L.12), o “-h” representa uma consoante 

brasileira. 

 

08) Responda: 

 

A) “O”, em “o que contribui para a diminuição dos custos.” 

(L.24), é, do ponto de vista morfológico” igual a 

“aquilo” (L.31). 

B) “Existem”, em “Existem, dessa forma, muitos daqueles” 

(L.6), possui sujeito indeterminado. 

C) “da medicina” (L.26) é paciente da ação nominal. 

D) O vocábulo “Algumas” (L.46), se deslocado para depois 

do substantivo com o qual se relaciona, não altera o 

sentido do contexto em está inserido. 

 

09) Está de acordo com a ideia expressa no contexto o que 

se afirma sobre o termo transcrito em 

 

A) “do que” (L.8) expressa comparação e não admite 

apenas o uso de “que” para indicar a mesma ideia. 

B) “contudo” (L.11) exprime uma ressalva ao que foi 

afirmado anteriormente.  

C) “como” (L.21) pode ser substituído por  quanto, sem 

comprometimento da frase. 

D) “pois” (L.62) expressa, nesse caso, uma conclusão. 
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10) A alternativa em que o fragmento destacado contém 

uma ideia de estado de sujeito é 

 

A) “Tal fenômeno representa a integração” (L.2). 

B) “Isso ocorreu graças aos avanços tecnológicos” (L.15). 

C) “muitos produtos tornaram-se mais baratos” (L.21/22). 

D) “o deslocamento das fábricas permite a aquisição de 

matérias-primas mais baratas” (L.54/55). 

 

11) Exerce função predicativa a expressão na alternativa 

 

A) “a cada dia” (L.1). 

B) “global” (L.4). 

C) “citadas” (L.13). 

D) “de ‘compressão espaço-tempo’” (L.14/15). 

 

12) Exerce o mesmo valor morfológico do “que”, em “que 

essa análise não é um consenso geral”, o “que” da 

alternativa 

 

A) “que estamos vivendo na “sociedade do conhecimento”. 

(L.29/30). 

B) “que podemos considerar como vantagens.” (L.31/32). 

C) “que podem difundir-se por todo o globo;” (L.32/33). 

D) “que não ocorre com regiões mais periferizadas.” 

(L.47/48). 

 

13) A base de formação primária da palavra “Globalização” 

(L.19) é um 

 

A) Verbo 

B) Adjetivo 

C) Substantivo 

D) Advérbio 

 

14) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo, respectivamente, 

em  

 

A) “serem” (L.13) e “campo” (L.3). 

B) “dia” (L.1) e “dessa” (L.6). 

C) “seria” (L.9) e “isso” (L.15). 

D) “país” (L.26) e “aquilo” (L.31). 

15) As vírgulas, em “Destacam-se, nesse ínterim, os 

investimentos mais facilitados” (L.32) isolam 

 

A) Uma oração adverbial intercalada. 

B) Um termo explicativo. 

C) Um adjunto adverbial deslocado. 

D) Uma oração subordinada anteposta. 
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16) A Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8080/1990) 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 

dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

Sobre os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), 

julgue as prerrogativas abaixo: 

 

I. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes 

e determinantes da saúde; 

II. A formulação de política de saúde destinada a 

promover, nos campos econômico e social, a 

observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei que 

prevê os deveres do estado de garantir a saúde. 

III. A assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 

realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

 

A) Apenas I é verdadeira.  

B) Apenas I e II são verdadeiras. 

C) Apenas I e III são verdadeiras.  

D) Todas são verdadeiras. 

 

17) A participação da comunidade, também conhecida 

como controle social, é um dos princípios da gestão do 

Sistema Único de Saúde (SUS) sendo regulada pela lei 

8.142/1990. Os usuários participam da gestão da SUS 

através das Conferencias de Saúde e Conselhos de 

Saúde. Sobre essas instâncias é incorreto afirmar que: 

 

A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos 

com a representação dos vários segmentos sociais, para 

avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, 

extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 

Saúde. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e 

Conferências será paritária em relação ao conjunto dos 

demais segmentos. 

C) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde 

terão sua organização e normas de funcionamento 

definidos por leis complementares e publicações 

oficiais. 

D) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 

deliberativo, órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de 

estratégias e no controle da execução da política de 

saúde na instância correspondente, inclusive nos 

aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 

homologadas pelo chefe do poder legalmente 

constituído em cada esfera do governo. 

 

18) A Lei nº 8.080/1990 dispõe que a saúde é um direito 

fundamental do ser humano devendo ao Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

Com base nos deveres do Estado, não é CORRETO 

afirmar que: 

 

A) Excluir o direito à saúde das pessoas, da família, das 

empresas e da sociedade. 

B) Garantir a saúde consiste na formulação e execução de 

políticas econômicas e sociais que visem à redução de 

riscos de doenças e de outros agravos. 

C) Garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-

estar físico, mental e social. 

D) Os níveis de saúde expressam a organização social e 

econômica do País, tendo a saúde como determinantes e 

condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, 

o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a 

renda, a educação, a atividade física, o transporte, o 

lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

 

  LEGISLAÇÃO DO SUS                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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19) A Constituição Federal afirma: “A saúde é um direito de 

todos” e no seu artigo 198 da Constituição estabelece os 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que é 

regido pela Lei Orgânica de Saúde de 1990.  Sobre os 

princípios do SUS, assinale a alternativa 

INCORRETA:  

 

A) Descentralização com direção única em cada esfera de 

governo. 

B) Equidade, todos devem ter igual oportunidade no uso do 

SUS. 

C) Hierarquização e regionalização preveem os serviços de 

saúde divididos em níveis de complexidade, sendo o 

nível primário oferecido como prioridade a população.  

D) O princípio da integralidade propõe que a atenção à 

saúde inclui os meios curativos como único e 

prioritário.  

 

20) Em se tratando das condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências previstas na Lei Orgânica (Lei Federal nº 

8080/1990), o artigo 6º aborda o campo de atuação de 

algumas ações específicas do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Correlacione primeira coluna com ações 

específicas em saúde com a coluna sobre descrição 

dessas ações: 

 

I. Vigilância Sanitária. 

II. Vigilância Epidemiológica. 

III. Saúde do Trabalhador. 

 

( ) um conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 

mudança nos fatores determinantes e condicionantes de 

saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle 

das doenças ou agravos. 

 

 

 

( ) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 

sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 

circulação de bens e da prestação de serviços de 

interesse da saúde. 

( ) Um conjunto de atividades que se destina, através das 

ações de vigilância epidemiológica e vigilância 

sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 

trabalhadores, assim como visa à recuperação e 

reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos 

riscos e agravos advindos das condições de trabalho. 

 

Assinale a sequência da CORRETA correlação é: 

 

A) III, I, II. 

B) II, I, III. 

C) I, II, III. 

D) III, II, I. 
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21) De acordo com a Atualização das Diretrizes de 2015 da 

American Heart Association para Ressuscitação 

Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular 

de Emergência (ACE), em um paciente com suspeita ou 

diagnóstico de overdose por opioide, com pulso 

presente, mas apresentando depressão respiratória, deve 

ser administrada a seguinte medicação: 

 

A) Adrenalina. 

B) Atropina. 

C) Morfina. 

D) Naloxona. 

 

22) Na notícia do portal do município deste último final de 

semana, consta: “O município de Canto Bom (AC) 

situado a aproximadamente 480 km da capital do 

estado, sofre com índices altos de pacientes com 

hanseníase, enquanto a média nacional é de 5 casos por 

100.000 habitantes, o município acreano possui uma 

prevalência de 43 casos por 100.000 habitantes ”. De 

acordo com o texto acima, a hanseníase neste município 

pode ser considerado: 

 

A) Endêmica.  

B) Epidêmica. 

C) Pandemia.  

D) Um Surto.  

 

23) O câncer de colo do útero é caracterizado pela 

multiplicação de forma desordenada do epitélio de 

revestimento do órgão, o que compromete o tecido 

subjacente (estroma) e pode invadir estruturas e órgãos 

próximos ou à distância. Sobre o referido carcinoma, é 

INCORRETO afirmar: 

 

A) As lesões precursoras do câncer de colo do útero são 

geralmente assintomáticas; podem ser identificadas 

através da realização periódica do citopatológico e 

confirmadas por colposcopia e histopatológico. 

B) O câncer de colo inicia-se a partir de lesões precursoras 

que são incuráveis na maioria dos casos. 

C) O exame citopatológico não deve ser realizado no 

período menstrual. 

D) O uso do cigarro aumenta o risco para o 

desenvolvimento do câncer de colo do útero. 

 

 

 

24) Um profissional de enfermagem vem apresentando um 

quadro de esgotamento físico, psíquico e emocional, em 

decorrência do trabalho estressante e excessivo que tem 

realizado no hospital em que trabalha. Esse quadro é 

característico de uma condição bastante comum na 

atualidade entre os profissionais de saúde. O texto 

refere-se a: 

 

A) Ansiedade. 

B) Síndrome de Burnout. 

C) Síndrome do pânico. 

D) Síndrome nervosa. 

 

25) São doenças de notificação compulsória em todo o 

território nacional, EXCETO: 

 

A) Caxumba. 

B) Coqueluche. 

C) Esquistossomose. 

D) Febre de Chikungunya. 

 

26) A hipertensão secundária pode ser causada por doença 

de base pré-estabelecida,  como os distúrbios da tireoide 

ou em glândulas endocrinológicas, como a suprarrenal. 

Das alternativas abaixo, a que não apresenta fator que 

influencia nos níveis de pressão arterial, é:  

 

A) Consumo excessivo de sal. 

B) Diabetes. 

C) Fumo. 

D) Sono adequado. 

 

27) O Ministério da Saúde recomenda, no manual de 

normas de assistência pré-natal, que a medida da altura 

uterina seja realizada em todas as gestantes para 

identificar o crescimento normal do feto e detectar os 

seus desvios, contribuindo para reduzir as altas taxas de 

morbimortalidade perinatal no grupo de baixo peso ao 

nascer no Brasil. Identifique o parâmetro que não 

apresenta a relação padronizada como normal entre 

crescimento uterino e idade gestacional: 

 

A) Até a 6ª semana, o tamanho do útero corresponde a 3 

vezes o tamanho natural. 

B) Na 12ª semana, o útero ocupa a pelve de modo a ser 

palpável na sínfise púbica. 

C) Na 16ª semana, o fundo uterino encontra-se entre a 

sínfise púbica e a cicatriz umbilical. 

D) Na 8ª semana, o útero corresponde ao dobro do tamanho 

natural. 
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28) Sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis, associe 

cada síndrome clínica com a etiologia mais comum:  

 

I. Corrimento vaginal 
A. Infecção por germes 

anaeróbicos 

II.  Corrimento uretral B. Herpes genital 

III. Úlcera genital C. Ureaplasma 

IV. Desconforto ou dor 

pélvica na mulher 
D. Candidíase 

 

A associação CORRETA é: 

 

A) I – A; II – B; III – C; IV – D. 

B) I – B; II – A; III – C; IV – D. 

C) I – C; II – A; III – D; IV – B. 

D) I – D; II – C; III – B; IV – A. 

 

29) Na sala de vacina da unidade básica de saúde do centro, 

foi perguntado pela mãe de uma criança de 1 ano e 9 

meses sobre quais as doenças eram evitadas pela vacina 

tetra viral e qual era a idade máxima indicada para sua 

administração. De acordo com o Programa Nacional de 

Imunização (PNI): 

 

A) A vacina Tetra Viral previne contra o Sarampo, 

Rubéola, Caxumba e Varíola e pode ser administrada 

em crianças com até 4 ano, 11 meses e 29 dias. 

B) A vacina Tetra Viral previne contra o Sarampo, 

Rubéola, Caxumba e Varíola e pode ser administrada 

em crianças com até 1 ano, 11 meses e 29 dias.  

C) A vacina Tetra Viral previne contra o Sarampo, 

Rubéola, Caxumba e Varicela e pode ser administrada 

em crianças com até 1 ano, 11 meses e 29 dias. 

D) A vacina Tetra Viral previne contra o Sarampo, 

Rubéola, Caxumba e Varicela e pode ser administrada 

em crianças com até 4 ano, 11 meses e 29 dias. 

 

30) A gestante A.H.K.  32 anos, casada, reside nas 

proximidades da unidade básica de saúde e não possui 

nenhuma alteração clínica, está na sua segunda gestação 

e foi encaminhada para sala de vacina pela Enfermeira 

da equipe de saúde da família que está lhe 

acompanhando no pré-natal para ser vacina com uma 

dose de DTPa (tríplice bacteriana acelular). O Programa 

Nacional de Imunização (PNI) recomenda para este 

caso que a vacina DTPa seja administrada 

preferencialmente entre:   

 

A) A 27º e 36º semanas gestacionais. 

B) A 24º e 36º semanas gestacionais. 

C) A 22º e 33º semanas gestacionais.    

D) A 20º e 27º semanas gestacionais. 

31) O Sistema de Informação de Agravos de Notificação, 

SINAN, é mantido, principalmente, pela notificação e 

investigação de casos de doenças e agravos que constam 

na lista nacional de doenças de notificação compulsória, 

Portaria Nº 1.271, de 06/06/14. Determine em qual 

alternativa constam as doenças ou agravos presentes na 

lista de notificação compulsória: 

 

A) Toxoplasmose, Leptospirose, Poliomielite, Donovanose 

e Sarampo. 

B) Tétano, Rubéola, Varíola, Criptococose e Tracoma. 

C) Síndrome da Rubéola Congênita, Botulismo, Cólera, 

Febre Amarela e Doenças com suspeita de disseminação 

intencional. 

D) Histoplasmose, Brucelose, Hantavirose, Febre Tifoide e 

Coqueluche. 

 

32) A Organização Mundial de Saúde vem instituindo 

conceitos e definições sobre segurança do paciente e 

propondo medidas para reduzir os riscos e os eventos 

adversos ao mesmo.  Sobre o tema, faça a associação 

dos conceitos-chave da Classificação Internacional de 

Segurança do Paciente e marque a sequência 

CORRETA: 

 

1. Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou 

resultou, em dano desnecessário ao paciente. 

2. Probabilidade de um incidente ocorrer 

3. Incidente que não atingiu o paciente. 

4. Incidente que resulta em dano ao paciente. 

 

(   ) Risco 

(   ) Incidente 

(   ) Near miss 

(   ) Evento Adverso 

 

A) 2; 1; 4 e 3. 

B) 1; 2; 4 e 3. 

C) 1; 2; 3 e 4. 

D) 2; 1; 3 e 4. 

 

33) Ao assistir um paciente no serviço de saúde, o 

profissional de enfermagem realizou um procedimento 

sem o adequado conhecimento técnico-científico. Nesse 

caso, o profissional cometeu: 

 

A) Negligência. 

B) Imprudência.  

C) Imperícia. 

D) Dolo. 
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34) Um paciente de 60 anos, em uso de diurético tiazídico, 

realizou exames laboratoriais e foi observada a presença 

de hipocalemia. Nesse caso, uma conduta que pode ser 

adotada é a troca desse diurético por outro poupador de 

potássio. Dessa forma, a opção mais adequada é: 

 

A) Propranolol. 

B) Hidroclorotiazida. 

C) Furosemida. 

D) Espironolactona. 

 

35) Para um paciente em Unidade de Terapia Intensiva foi 

prescrita uma medicação com volume total após sua 

diluição de 100 ml, a qual deverá ser infundida em 30 

minutos. A velocidade de infusão será de: 

 

A) 50 ml/h. 

B) 200 ml/h. 

C) 150 ml/h. 

D) 100 ml/h. 

 

36) O termo “Diabetes Mellitus” (DM) refere-se a um 

transtorno metabólico, caracterizado por hiperglicemia e 

distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e 

gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da 

ação da insulina (OMS, 1999). A respeito dessa 

patologia, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. O DM tipo 2 corresponde a cerca de 90% dos casos de 

diabetes.  

II. O surgimento do diabetes tipo 2 é em geral abrupto, e 

acomete principalmente crianças e adolescentes sem 

excesso de peso. 

III. A característica clínica que melhor determina o tipo 1 é 

a tendência à hiperglicemia grave e  à cetoacidose. 

IV. No DM tipo 2 há uma resistência à ação da insulina, 

associada a um defeito na sua secreção. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

A) II e IV. 

B) I,II e III. 

C) I, III e IV. 

D) I e II. 

 

37) Nascido de parto cesáreo, feto único, vivo, sexo 

masculino apresentou ao nascer frequência cardíaca de 

80 Bpm, esforço respiratório irregular, tônus muscular 

flácido, nenhuma resposta à colocação de sonda de 

aspiração em nariz ou boca, e corpo cianótico. Nesse 

caso, qual o índice de APGAR? 

 

A) 2 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

 

38) Curativo indicado para feridas secas, com necrose ou 

não, capaz de manter meio úmido, preencher espaços 

mortos e promover desbridamento: 

 

A) Soro fisiológico. 

B) Hidrogel. 

C) Hidrocolóide. 

D) Alginatos. 

 

39) De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, Resolução COFEN Nº 311/2007, são 

deveres dos profissionais de enfermagem, EXCETO. 

 

A) Registrar no prontuário do paciente as informações 

inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. 

B) 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, família e 

coletividade. 

C) Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de 

qualquer natureza. 

D) Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos 

e culturais, em benefício da pessoa, família e 

coletividade e do desenvolvimento da profissão. 

 

40) O Sr. M. G. K. 62 anos, diabético, procurou a sala de 

vacina da unidade hospitalar do município para tomar a 

vacina contra hepatite B, pois o mesmo tinha iniciado as 

sessões de hemodiálise há 2 meses e havia indicação 

médica desta vacina. A via e dose a ser administrada 

neste paciente devem ser:   

 

A) Subcutânea e 0,5 ml em cada dose administrada. 

B) Subcutânea e 1,0 ml em cada dose administrada. 

C) Intramuscular e 1,0 ml em cada dose administrada. 

D) Intramuscular e 2,0 ml em cada dose administrada. 

 


