ESTADO DO MARANHÃO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (EDITAL 001/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA
CARGO:

ENFERMEIRO

DATA:
24 de março de 2019

DURAÇÃO:
3 horas

HORÁRIO:
9h às 12h

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

Exemplo:

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
C
D
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
A
B
Exemplo:
Português
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
20

A

A
A

B

D

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.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
05. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo.
09. 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.
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 DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: imaconcursofortalezadosnogueiras@

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA
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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.
CARGO:
ENFERMEIRO
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

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
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 regime capitalista de produção pressupõe a generalização da produção para a troca. Com a
expansão desta - entendida como expressão da diferenciação da divisão social do trabalho - ocorre
também a separação definitiva dos produtores diretos de mercadorias dos seus meios de produção.
Expropriados, passam a ser possuidores de uma única mercadoria - sua força de trabalho.
Proletarizados, são convertidos em trabalhadores assalariados. Simples operadores dos instrumentos
de produção que não mais lhes pertencem.
Para participar do processo de troca, para ter existência social, o produtor precisa então levar
sua mercadoria ao mercado, onde esta irá defrontar-se com todas as demais mercadorias. Seu
possuidor a leva "livremente" ao mercado e vende-a por tempo determinado, forma única de
continuar sobrevivendo. Não se aliena definitivamente dela, pois só agindo assim pode continuar
participando da troca. Caso contrário, nada mais teria a oferecer. Alienando-se de sua mercadoria
única, nada mais seria que um escravo - ele próprio mercadoria. Isso significa que alguém, o
comprador, proprietário do dinheiro e dos meios de produção, adquire o direito de usar essa força de
trabalho pelo tempo acordado. Caracteriza-se, assim, a dicotomia proprietários dos meios de
produção/proletários.
Os proprietários da força de trabalho, os trabalhadores, submetem-se, porque dessa maneira
integram-se eles próprios no mercado. Só assim podem ter acesso à mercadoria dinheiro representado neste caso pelo salário - passaporte único às demais mercadorias, o que lhes permite a
sobrevivência. Nesse sentido, percebe-se que o salário, expressão do valor da força de trabalho, não
importa os meios pelos quais seja estabelecido, não "deveria" descer a níveis que ameacem a própria
sobrevivência e reprodução da classe trabalhadora dada a importância para o capital, que a submete,
mas que dela necessita (até mesmo enquanto exército de reserva), para continuar sua trajetória de
valorização e acumulação. (Pelo menos até a fase atual, o capitalismo não conseguiu se descartar
definitivamente da força de trabalho, embora a substituição de trabalho vivo por trabalho morto seja
mais e mais acelerada).
O trabalho torna-se então alienado, vazio de sentido para o trabalhador, dado que o resultado
de sua atividade passa a ser propriedade de outrem. Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte
citação: "O antigo possuidor de dinheiro marcha adiante como capitalista, segue-o o possuidor da
força de trabalho como seu trabalhador, um, cheio de importância, sorriso satisfeito e ávido por
negócios; o outro, tímido, contrafeito, como alguém que levou a própria pele ao mercado e agora não
tem mais nada a esperar, exceto o - curtume." Revela-se aqui todo o significado do fato de a força de
trabalho ser transformada em uma mercadoria a mais, no mundo da produção capitalista, em que os
produtos do trabalho não mais pertencem a seus produtores, anônimos participantes de um espetáculo
no qual entram em cena sem nem mesmo perceber e no qual têm de permanecer independentemente
de sua vontade. Sua sobrevivência está agora delimitada por decisões que vão, cada vez mais,
afastando-se de seu domínio, às quais, por meios mais ou menos violentos, acabam sendo obrigados a
acatar. A "liberdade", não conquistada senão que imposta, que lhes permite colocar sua força de
trabalho à venda, significa a subordinação completa, definitiva, do trabalho ao capital. Este, sim,
impondo as regras e condições aos personagens que a ele são atrelados. O conflito é inerente e
intransponível. Ingenuidade querer eliminá-lo, mantendo-se intocadas as características do cenário
em que se insere.
FONTE: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/violencia-urbana-no-brasil.htm

CARGO: ENFERMEIRO
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01) No texto,

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

04) Com referência aos elementos linguísticos que compõe
o texto, é correto afirmar

(A) O sistema de produção, ao transferir para si o domínio
da força de trabalho do trabalhador, assegura o aumento
do capital para seus donos.
(B) A ideologia capitalista está voltada para a produção de
produtos que possibilitem distribuir os resultados do
trabalho humano.
(C) O modelo de produção e de troca adotado pelo
capitalismo colabora, para a satisfação duradoura e
significativa de todos os envolvidos na cadeia de
produção.
(D) A relação Capital e Produção insere o trabalhador como
parte importante do processo, com o objetivo de tornálo um gestor livre de sua força de trabalho.

(A) Os conectores “que” e “que”, em “...que não mais lhes
pertencem.” (L.6) e em “que alguém, o comprador,
proprietário do dinheiro e dos meios de produção,
adquire o direito” (L.12/13), são iguais do ponto de
vista morfológico.
(B) O predicado da oração “O trabalho torna-se então
alienado” (L.26) constitui-se típico de predicado cuja
informação está centrada no nome.
(C) Na expressão “de a força de trabalho” (L.31/32), pode
ocorrer a contração da preposição “de” com o artigo
“a”, resultando em “da”, sem prejuízo em relação à
norma culta do português.
(D) A oração “que se insere.” (L.41) tem função
substantiva.
05) Sobre o termo transcrito, está correto o que se afirma
em

02) Constitui uma afirmação verdadeira sobre a linguagem
usada no texto a expressa na alternativa
(A) Apresenta emprego de expressões referenciais em que é
constante a presença de termos ressignificados por
causa de seu sentido conotativo.
(B) O raciocínio argumentativo do autor recorre a
expressões antitéticas para mostrar ao leitor sua opinião

(A) “onde”, em “onde esta irá defrontar-se com todas as
demais mercadorias.” (L.8), pode ser substituído por
“em que”, preservando a coerência textual.
(B) “como” (L.2) exprime uma ideia de conformidade.
(C) O termo “separação” (L.3) funciona como núcleo do
objeto direto.
(D) Sobre a forma pronominal “-lo”, em “Ingenuidade
querer eliminá-lo” (L.40) não se admite sua colocação
antes do verbo “eliminar”.

sobre a problemática do capitalismo.
(C) A linha argumentativa adotada pelo enunciador do
discurso, na abordagem temática, parte de um ponto de
vista definido e, a seguir, vale-se do processo
referencial, com predomínio da linguagem denotativa.
(D) A estratégia argumentativa do enunciador do discurso
contempla

o

emprego

constante

de

palavras

e

expressões metafóricas para caracterizar as relações
interpessoais.
03) Exerce a mesma função sintática da expressão “de
produção” (L.1), o termo
(A) “Da produção” (L.1).
(B) “Dos produtores” (L.3).
(C) “do dinheiro” (L.13).
(D) “força de trabalho” (L.13/14).

CARGO: ENFERMEIRO

06) Há ocorrência de predicado verbal na alternativa
(A) “Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte citação:”
(L.27/28).
(B) “Sua sobrevivência está agora delimitada por decisões”
(L.35).
(C) “a ele são atrelados” (L.39).
(D) “O conflito é inerente e intransponível” (L.39/40).
07) Há exemplo de linguagem figurada em
(A) “O regime capitalista de produção pressupõe a
generalização da produção para a troca.” (L.1).
(B) “o produtor precisa então levar sua mercadoria ao
mercado” (L.7/8).
(C) “...a substituição de trabalho vivo por trabalho morto
seja mais e mais acelerada” (L.24/25).
(D) “Este, sim, impondo as regras e condições aos
personagens” (L.38/39).
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08) As aspas, na palavra “livremente” (L.9), foram usadas

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

12) A expressão “o comprador” (L.13) exerce a função de

com a finalidade de expressar
(A) Adjunto adverbial de lugar.
(A) Ironia

(B) Aposto.

(B) crítica.

(C) Vocativo.

(C) contestação.

(D) Predicativo.

(D) concordância.
13) O vocábulo “trabalhador” (L.26) tem como raiz
09) Com referência ao texto, é correto afirmar
(A) O

vocábulo

“trabalhadores”

(L.5)

primária de formação um

tem

função

predicativa.
(B) A expressão verbal “seja” (L. 20) expressa uma ação
hipotética no futuro.

(A) Adjetivo.
(B) Verbo.
(C) Substantivo.
(D) Advérbio

(C) “uma”, em “uma única mercadoria” (L.4) individualiza
“mercadoria.
(D) “se” (L.40) é partícula apassivadora pessoal.
10) Vocábulo que não admite dupla pronúncia, masculino
ou feminino, é o da alternativa

14) A forma verbal “levou”, observando o modo-temporal,
pode ser substituída pela forma composta da alternativa
(A) Tem levado.
(B) Tinha levado.
(C) Terá levado.

(A) “produtor” (L.7).

(D) Teria levado.

(B) “capital” (L.21).
(C) “personagens” (L.39).

15) A alternativa em que o termo transcrito expressa modo é

(D) “cenário” (L.40).
(A) ”também’ (L.3).
11) Leia o trecho abaixo:

(B) “então” (L.7).
(C) “próprios” (L.17).

“Os proprietários da força de trabalho, os trabalhadores,

(D) “assim” (L.10).

submetem-se, porque dessa maneira integram-se eles próprios
no mercado.” (L.16/17).

A regra que explica o uso da vírgula no período acima é
(A) introduzir oração conclusiva.
(B) separar aposto em uma oração.
(C) separar orações coordenadas assindéticas.
(D) separar um adjunto adverbial intercalado na oração.

CARGO: ENFERMEIRO

Página | 5

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (EDITAL 001/2019)

LEGISLAÇÃO DO SUS

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

QUESTÕES DE 16 A 20

16) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 compete à direção
estadual do Sistema Único de Saúde:

19) Sobre a Programação Pactuada e Integrada – PPI é
correto afirmar:

(A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e
nutrição.
(B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas
do Sistema Único de Saúde.
(C) Coordenar e participar na execução das ações de
vigilância epidemiológica.

(A) Envolve as atividades de assistência ambulatorial e
hospitalar, de vigilância sanitária e de epidemiologia e
controle de doenças, constituindo um instrumento
essencial de reorganização do modelo de atenção e da
gestão do SUS, de alocação dos recursos e de
explicitação do pacto estabelecido entre as três esferas
de governo.
(B) Envolve as atividades de assistência ambulatorial, de
vigilância sanitária e de epidemiologia e controle de
doenças, constituindo um instrumento essencial de
reorganização do modelo de atenção e da gestão do
SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do
pacto estabelecido entre as três esferas de governo.

(D) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde.
17) São atribuições do Ministério da Saúde sobre a política
de alta complexidade/custos no SUS, exceto:
(A) Controle, avaliação e auditoria dos serviços.
(B) Definição de incorporação dos procedimentos a serem
ofertados a população pelo SUS.
(C) Financiamento das ações.
(D) Definição de normas nacionais.
18) Ao Sistema Único de Saúde não compete:
(A) Executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
(B) Ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde.
(C) Fiscalizar e Inspecionar alimentos, compreendido o seu
controle de teor nutricional, bem como bebidas e águas
para consumo animal.
(D) Participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico.

(C) Envolve as atividades de assistência ambulatorial e
hospitalar, de epidemiologia e controle de doenças,
constituindo um instrumento essencial de reorganização
do modelo de atenção e da gestão do SUS, de alocação
dos recursos e de explicitação do pacto estabelecido
entre as três esferas de governo.
(D) Envolve as atividades de assistência hospitalar,
vigilância sanitária e de epidemiologia e controle
doenças, constituindo um instrumento essencial
reorganização do modelo de atenção e da gestão
SUS, de alocação dos recursos e de explicitação
pacto estabelecido entre as três esferas de governo.

20) De acordo com a Portaria nº 399 de 22 de fevereiro de
2006 analise as alternativas a seguir:
I. Entre as prioridades do Pacto pela Vida estão a Saúde
do Idoso, Mortalidade Infantil e Materna, Câncer de
colo do útero e de mama.
II. O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e
articuladas pelas três instâncias federativas no sentido
de reforçar o SUS como política de Estado mais do que
política de governos; e de defender, vigorosamente, os
princípios basilares dessa política pública, inscritos na
Constituição Federal.
III. O Pacto de Gestão do SUS reitera a importância da
participação e do controle social com o compromisso de
apoio à sua qualificação.
(A)
(B)
(C)
(D)

CARGO: ENFERMEIRO

de
de
de
do
do

Apenas a alternativa I está correta.
As alternativas I e II estão corretas.
As alternativas I e III estão corretas.
Todas as alternativas estão corretas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Conforme o Código de Ética dos profissionais de
enfermagem são direitos dos profissionais, EXCETO:
(A) Exercer a Enfermagem com liberdade, segurança
técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser tratado
sem discriminação de qualquer natureza, segundo os
princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos
humanos.
(B) Apoiar e/ou participar de movimentos de defesa da
dignidade profissional, do exercício da cidadania e das
reivindicações por melhores condições de assistência,
trabalho e remuneração, observados os parâmetros e
limites da legislação vigente.
(C) Aplicar o processo de Enfermagem como instrumento
metodológico para planejar, implementar, avaliar e
documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade.
(D) Colaborar com o processo de fiscalização do exercício
profissional e prestar informações fidedignas,
permitindo o acesso a documentos e a área física
institucional.
22) Conforme insculpido no Código de Ética dos
profissionais de enfermagem, estes são proibidos de,
EXCETO:
(A) Executar e/ou determinar atos contrários ao Código de
Ética e à legislação que disciplina o exercício da
Enfermagem.
(B) 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.
(C) 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.
(D) Anunciar a prestação de serviços para os quais detenha
habilidades e competências técnico-científicas e legais.
23) De acordo com a Lei nº7. 498/1986, que dispõe sobre a
regulamentação do exercício da enfermagem, e dá
outras providências, assinale a alternativa correta:
(A) A enfermagem e suas atividades auxiliares somente
podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas
e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com
jurisdição na área onde ocorre o exercício.
(B) A enfermagem é exercida única e exclusivamente pelo
Enfermeiro.

CARGO: ENFERMEIRO
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QUESTÕES DE 21 A 40
(C) A programação de enfermagem não inclui a prescrição
da assistência de enfermagem.
(D) O titular do diploma ou do certificado de Técnico de
Enfermagem, expedido de acordo com a legislação e
registrado pelo órgão competente, é considerado
Enfermeiro.
24) A saúde da família está no primeiro nível de atenção no
Sistema Único de Saúde (SUS) e é considerada uma
estratégia primordial para a organização e o
fortalecimento da atenção básica. Sobre o tema, assinale
a alternativa correta:
(A) A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é uma ação
implantada pelo Ministério da Saúde em 1994, quando
recebeu o nome de Programa Saúde da Família (PSF). O
objetivo foi acabar com a ideia de assistência
emergencial, ou seja, tratar os pacientes apenas quando
eles já estão doentes, e praticar a atenção primária.
(B) Cada equipe Saúde da Família deve ter pelo menos um
médico, sendo dispensáveis os profissionais da
enfermagem.
(C) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável
por, no máximo, 50.000 (cinquenta mil) pessoas.
(D) Todas as afirmações acima estão incorretas.
25) São atribuições específicas dos enfermeiros que atuam
na Atenção Básica, EXCETO:
(A) Realizar consulta de enfermagem, procedimentos,
solicitar
exames
complementares,
prescrever
medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e
terapêuticas, ou outras normativas técnicas estabelecidas
pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, observadas as disposições legais da profissão.
(B) Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas
pelos técnicos/auxiliares de enfermagem, em conjunto
com os outros membros da equipe.
(C) Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e
fluxos relacionados à sua área de competência na
Unidade Básica de Saúde.
(D) Realizar a atenção em saúde bucal, promoção e proteção
da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico,
tratamento,
acompanhamento,
reabilitação
e
manutenção da saúde.
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26) A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à
reorganização da atenção básica no País, de acordo com
os preceitos do Sistema Único de Saúde. É um objetivo
desse programa:
(A) Contribuir para a democratização do conhecimento do
processo saúde/doença, da organização dos serviços e
da produção social da saúde.
(B) Atuar de forma repressiva no combate às doenças
consideradas gravíssimas.
(C) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de
saúde, ainda que não sejam de qualidade.
(D) Humanizar as práticas de saúde através do
estabelecimento de um vínculo entre os profissionais de
saúde e a população, mediados pelo médico responsável
pela equipe.
27) Os sinais vitais, como o próprio nome diz, servem para
identificar o funcionamento normal do corpo humano
ou para alertar sobre qualquer alteração de saúde. Os
sinais vitais básicos são, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Temperatura.
Pressão arterial.
Pulso.
Alterações sensoriais.

28) Acerca dos sinais vitais do corpo humano, analise as
afirmações abaixo e assinale a alternativa
INCORRETA:
(A) A avaliação dos sinais vitais permite identificar
necessidades básicas dos pacientes, é uma maneira
rápida e eficiente.
(B) O ser humano é mantido em uma temperatura constante
em torno de 37ºC, sendo que as extremidades do corpo
podem se apresentar em menor temperatura. Os limites
de temperatura em que o metabolismo pode apresentar
falhas são de menos que 10ºC e maior que 51ºC.
(C) A aferição da pressão arterial deve ser realizada na
posição sentada, com o braço repousado sobre uma
superfície firme.
(D) Antes de aferir a pressão arterial do paciente, o
profissional deve certificar-se de que o paciente não está
com a bexiga cheia, não praticou exercícios físicos e
não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos ou
fumou até 30 minutos antes da medida.
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29) Analise as afirmações abaixo:
I. Os sinais vitais devem ser verificados antes e depois de
qualquer procedimento cirúrgico.
II. Antes e depois da administração de medicamentos que
afetam as funções cardiovasculares, respiratória e de
controle da temperatura, os sinais vitais devem ser
verificados.
III. A apneia corresponde à ausência de respiração.
IV. Perda ou ganho excessivo de calor pode levar a morte.
Assinale a alternativa correta:
(A) Somente as afirmações I e II estão corretas.
(B) Somente as afirmações III e IV estão corretas.
(C) Somente a afirmação II está incorreta.
(D) Todas as afirmações estão corretas.
30) Leia atentamente o trecho abaixo:
“Doença infecciosa, de transmissão frequentemente sexual,
também conhecida como condiloma acuminado, verruga
genital ou crista de galo.”
O trecho refere-se a qual doença sexualmente transmissível?
(A) Tricomoníase.
(B) HPV.
(C) Corrimento Uretral.
(D) Gonorréia.
31) Uma doença transmissível é aquela que se espalha de
uma pessoa para outra através de uma variedade de
maneiras, nesse contexto, são doenças transmissíveis,
EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

AIDS.
Tuberculose.
Sarampo.
Doenças cardiovasculares.

32) Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa
INCORRETA:
(A) Uma doença contagiosa é uma doença transmitida
através do contato com microrganismos. Pessoas,
animais, alimentos, superfícies e ar podem ser
portadores dos microrganismos que transmitem doenças
infecciosas de um hospedeiro para outro.
(B) Resfriados e gripe são duas infecções virais muito
comuns que passam de pessoa para pessoa através de
fluidos, superfícies infectadas e contato próximo com
pessoas doentes.
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(C) As doenças também podem ser transmitidas através dos
alimentos, especialmente se forem preparadas
incorretamente ou em uma área insalubre. Comer
vegetais que não são lavados com cuidado ou carne que
não esteja devidamente cozida pode levar a doenças
estomacais e intoxicação alimentar.
(D) As infecções sexualmente transmissíveis (DSTs), como
hepatites virais e câncer de colo do útero, são
transmitidas pela exposição a fluidos corporais
infecciosos, como sangue, secreções vaginais e sêmen.
33) Em relação às recomendações para prevenção de
infecções da corrente sanguínea (ICS) por uso de cateter
periférico, assinale a alternativa correta:
(A) Em pacientes neonatais e pediátricos, o cateter precisa
ser trocado rotineiramente.
(B) O cateter periférico deve ser removido tão logo não haja
medicamentos endovenosos prescritos e caso ele não
tenha sido utilizado nas últimas 24 horas.
(C) O cateter pode permanecer no mesmo local, por no
máximo um mês.
(D) Rotineiramente o cateter não deve ser trocado em um
período inferior a 12 horas.
34) Ana, 19 anos, moradora de Fortaleza dos
Nogueiras/MA, se intoxicou com carbamato
(chumbinho), e foi levada imediatamente ao hospital
público da cidade. Assinale a alternativa que apresenta a
correta intervenção de enfermagem específica para o
atendimento de Ana.
(A) Sondagem nasogástrica e administração de carvão
ativado.
(B) Lavagem intestinal com solução glicosada.
(C) Inserção de Ringer Lactato.
(D) Alimentação parenteral por bomba de infusão.
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(C) A via intramuscular deposita a medicação
profundamente em tecidos musculares esqueléticos
como o deltoide, o tríceps e glúteo máximo. A absorção
é mais lenta, porém menos dolorosa, devido os
músculos possuírem poucos nervos sensoriais.
(D) É importante realizar o rodízio dos locais de aplicação
para evitar lipodistrofias.
36) Essa via é utilizada quando o paciente apresenta
vômitos ou se encontra inconsciente. A absorção é mais
lenta, irregular e, com frequência, imprevisível. A
administração, utilizando-se de supositórios, tem por
objetivo deixar o fármaco livre do metabolismo de
primeira passagem, no fígado. Podemos afirmar que
essa via de administração de medicamento se refere à
via:
(A)
(B)
(C)
(D)

Retal
Subcutânea
Intradérmica
Sublingual

37) A notificação compulsória é obrigatória para os
médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis
pelos serviços públicos e privados de saúde, que
prestam assistência ao paciente, em conformidade com
o art. 8º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975. São
doenças de notificação compulsória, EXCETO:
(A) Hepatites virais.
(B) Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana
(HIV).
(C) Tuberculose e Sífilis.
(D) Gripe e todos os tipos de câncer.

35) Acerca da administração de medicamentos via
intramuscular, assinale a alternativa INCORRETA:

38) Na abordagem em uma Visita Domiciliar (VD), é
importante identificar se há mulher gestante na família.
Conforme preconizada a garantia do Pré-Natal na
Atenção Básica, pelo Ministério da Saúde, é primordial
que:

(A) É importante avaliar os locais de aplicação quanto à
presença de hematomas, equimoses, edema, calor, dor,
entre outros fatores.

(A) A gestante possa iniciar o Pré-Natal no primeiro
trimestre de gestação com a (captação precoce até a 12ª
semana) na Unidade Básica de Saúde.

(B) O comprimento e o calibre da agulha deverão ser
escolhidos considerando a massa muscular e o tipo de
medicamento a ser aplicado, podendo variar de 2,5 a
7,5cm de comprimento e 20 a 25G de diâmetro.

(B) A gestante possa iniciar o Pré-Natal a partir do quarto
mês de gravidez, e realizar no mínimo o exame de
detecção do HIV.
(C) A gestante possa iniciar o Pré-Natal a partir do quinto
mês de gravidez, e possa realizar no mínimo os exames
de sífilis.
(D) Nenhuma das alternativas está correta.
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39) Em relação às Infecções Sexualmente Transmissíveis na
gestação, analise as afirmações abaixo:
I. A sífilis presente durante a gestação deve ser tratada
logo que identificada, pois existe risco de a doença
atravessar a placenta e passar para o bebê ou causar
complicações como aborto, baixo peso ao nascer, surdez
e cegueira.
II. A pesquisa para sífilis deve ser feita na primeira
consulta do pré-natal, idealmente no primeiro trimestre
da gravidez, no início do terceiro trimestre (28ª
semana), no momento do parto (independentemente de
exames anteriores), e em caso de abortamento.
III. A pesquisa para o HIV deve ser feita na primeira
consulta do pré-natal, idealmente no primeiro e no
terceiro trimestre da gestação. Porém, no caso de
gestantes que não tiveram acesso ao pré-natal, o
diagnóstico pode ocorrer no momento do parto, na
própria maternidade, por meio do teste rápido para HIV.
IV. A gonorreia pode causar complicações na gravidez
como parto prematuro, atraso do desenvolvimento do
feto, inflamação nos pulmões, brônquios ou ouvido do
bebê após o parto.
Assinale a alternativa correta:
(A) Somente as afirmações I e II estão corretas.
(B) Somente as afirmações III e IV estão corretas.
(C) Somente as afirmações I e IV estão incorretas.
(D) Todas as afirmações estão corretas.
40) São objetivos da assistência de enfermagem maternoinfantil, EXCETO:
(A) A assistência ao pré-natal, na sala de parto e berçário.
(B) A assistência domiciliar à mãe e ao recém-nascido,
proporcionando assim um atendimento completo ao
binômio mãe e filho.
(C) Agendar consulta de puerpério até 60 dias após o parto.
(D) Avaliar a interação da mãe com o recém-nascido.
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