ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA
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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

Conhecimentos Específicos

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 DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.joaquimpires2019@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI

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

QUESTÕES DE 1 A 15

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

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1

No Brasil, anualmente, são desperdiçados 41 mil toneladas de alimentos, segundo Viviane

2

Romeiro, coordenadora de Mudanças Climáticas do World Resources Institute (WRI) Brasil, uma

3

instituição de pesquisa internacional. [...] “O Brasil está entre os dez principais países que mais perdem e

4

desperdiçam alimento. Estamos falando da cadeia de perda e de desperdício. Perda que tem a ver com a

5

colheita, a pós-colheita, com a distribuição e o desperdício que já vem no final da cadeia, que é no varejo,

6

no supermercado e com o hábito do consumidor”, disse Viviane.

7

Essa perda e desperdício de alimentos tem diversas implicações. Uma delas é com relação à

8

segurança alimentar.

9

[...]

10

Segundo Allan Boujanic, representante da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e

11

Alimentação (FAO) no Brasil, cerca de 30% de tudo o que é produzido no mundo é desperdiçado e perdido

12

antes de chegar à mesa do consumidor. Isso provoca, segundo a FAO, um prejuízo econômico estimado

13

em US$ 940 bilhões por ano, o que corresponde a cerca de R$ 3 trilhões.

14

Sobre a questão ambiental, Viviane disse que, se essa perda mundial com os alimentos fosse um

15

país, ela seria o terceiro maior país do mundo por emissão de gás de efeito estufa, por exemplo, ficando

16

atrás apenas da China e dos Estados Unidos.

17

Outras implicações, segundo Viviane, dizem respeito aos aspectos econômico e ambiental. “É

18

um assunto que envolve uma questão social e de segurança alimentar, de impacto econômico, mas também

19

de impactos ambientais e aí destacamos essencialmente a perda da biodiversidade, impactos na

20

biodiversidade, impactos no uso do solo, na questão da água, da escassez da água, e também a questão do

21

clima, das emissões de carbono”, disse.

22

Para Viviane, uma das ações que poderia ajudar a reduzir o desperdício e a perda de alimentos

23

no país seria a adoção de um marco regulatório sobre o tema. “Hoje temos vários projetos de lei, mas que

24

não foram aprovados ou promulgados. É super-importante que tenhamos um marco regulatório específico

25

e que proporcione segurança jurídica para que as empresas realizem suas doações de forma adequada e

26

para que haja incentivos e subsídios para a redução da perda e desperdício alimentar. Essa questão

27

legislativa e regulatória é extremamente importante”, disse.
ENFERMEIRO
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28

Para a coordenadora de Mudanças Climáticas do WRI Brasil, inventariar a perda e o desperdício

29

de alimentos é um primeiro passo importante que as empresas e que os países devem fazer. Depois seria

30

importante estabelecer metas de redução e estratégias para que ocorram.

31

Para Alcione, a grande dificuldade diz respeito à cadeia logística. “Tanto a cadeia de distribuição

32

quanto a de armazenamento e o consumidor final tem uma grande perda de alimentos por falta de

33

infraestrutura. Nossas centrais de abastecimento não têm uma infraestrutura adequada. Faltam cadeias e

34

câmaras frias e falta conscientização na parte de manipulação e embalagens. O Brasil tem um grande

35

problema de infraestrutura hoje e de logística nessa área. Diria que esse é o problema mais grave que a

36

gente tem no desperdício de alimentos”, disse a integrante do corpo diretivo da Rede Save Food Brasil.

FONTE: http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-06/brasil-desperdica-40-mil-toneladas-de-alimento-por-diadiz-entidade

ENFERMEIRO
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01) Com base no texto, pode-se afirmar:

05) Há predicado verbal em:

(A) O desperdício verificado no Brasil é, paradoxalmente,
indispensável ao seu desenvolvimento.

(A) “vários projetos de lei
promulgados.” (L.23/24).

(B) O desperdício, no mundo inteiro, visa a incentivar a
produção.
(C) O aproveitamento de alimentos através de doações é
solução viável para o desperdício no Brasil.
(D) O gasto em excesso que se nota no mundo inteiro é
bom para qualquer país.

(B) “ela seria o terceiro maior país do mundo” (L.15).
(C) “Essa questão legislativa e regulatória é extremamente
importante” (L.26/27).
(D) “o desperdício de alimentos é um primeiro passo
importante” (L.28/29).

02) A través das proposições dos diferentes enunciadores,
é correto afirmar:

não (...) foram (...)

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão “de
alimentos” (L.1) o termo:
(A) “de pesquisa” (L.3).

(A) A falta de uma legislação que incentive a doação acaba
inibindo iniciativas com a finalidade de minimizar o
desperdício.
(B) Não há solução possível para o desperdício porque ele
é diferente em cada parte do mundo.
(C) O desenvolvimento brasileiro está extremamente
ligado à imagem do desperdício.
(D) As empresas, quando desperdiçam, estimulam o
crescimento do nível de empregos.

(B) “de alimentos” (L.7).
(C) “da água” (L.20).
(D) “de um marco regulatório” (L.23).
07) No texto,
(A) “Faltam” (L.33) é verbo transitivo direto e sinaliza a
indeterminação do sujeito da oração.

03) É verdadeiro o que se afirma sobre o termo transcrito
em:

(B) O “-s”, em “Estamos” (L.4) é marca indicadora de

(A) “uma”,

(C) Em “Hoje” (L.23), há a ocorrência de dígrafo.

em

internacional.”

“uma
(L.2/3)

instituição

de

individualiza

pesquisa
o

termo

“instituição.
(B) “mas “, em “mas também de impactos ambientais”
(L.18/19) indica inclusão.
(C) Na palavra “hoje” (L.35), o “-h” é uma consoante
brasileira.
(D) “que” e “que”, em “que corresponde a cerca de R$ 3
trilhões.” (L.13) e “que esse é o problema mais grave”
(L.35), do ponto de vista morfológico, são iguais.
04) Com referência aos elementos linguísticos que
compõem o texto, é correto afirmar:
(A) “mas também” (L.18) exprime oposição.
(B) “poderia ajudar” (L.22) indica incerteza de um fato
passado mediante certa condição.
(C) “Se” (L.14) expressa causa.
(D) “conscientização” (L.34) tem valor subjetivo.

ENFERMEIRO

plural na forma verbal destacada.
(D) “Segundo” (L.10) indica número sequencial.
08) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo, respectivamente,
em:
(A) “Viviane” (L.1) e “pesquisa” (L.3).
(B) “perdem” (L.3) e “alimentos” (L.7).
(C) “prejuízo” (L.12) e “Essa” (L.7).
(D) “poderia” (L.22) e “adequada” (L.25).
09) A base primitiva de formação das palavras “empresas”
(L.25) e “armazenamento” (L.32), respectivamente, é:
(A) Verbo e verbo.
(B) Adjetivo e verbo
(C) Substantivo e adjetivo.
(D) Verbo e substantivo.
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10) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal a
expressão:

14) Tem o mesmo valor morfológico de “o”, em “o que é
produzido” (L.11) o termo da alternativa:

(A) “de gás” (L.15).

(A) “essa”, em “essa perda” (L.7).

(B) “marco” (L.24).

(B) “a”, em “ a perda” (L.19).

(C) “de redução” (L.30).

(C) “uma”, em “uma das ações” (L.22).

(D) “nessa área.” (L.35).

(D) “O”, em “O Brasil”, (L.34).

11) Funciona, no texto, como agente da ação verbal a

15) No trecho, “ficando atrás apenas da China e dos

expressão

Estados Unidos.” (L.15/16), o enunciador usa a
palavra “apenas”, que expressa sentido de:

(A) “diversas implicações.” (L.7).
(B) “à mesa do consumidor” (L.12).

(A) Inclusão.

(C) “Isso” (L.12)

(B) Modo.

(D) “Essa questão” (L.26).

(C) Exclusão.
(D) Adição.

12) Possuem o mesmo valor morfológico que a expressão
“no final da cadeia” (L.5) os termos.
(A) “anualmente” (L.1) e “da cadeia” (L.4).
(B) “atrás da China” (L.16) e “essencialmente” (L.19).
(C) “o desperdício” (L.22) e “extremamente” (L.27).
(D) “à cadeia logística” (L.31) e “de alimentos” (L.36).
13) Leia o trecho abaixo:

“se essa perda mundial com os alimentos fosse um país, ela
seria o terceiro maior país do mundo por emissão de gás de
efeito estufa,” (L.14/15).

Entre as ideias contidas no período em destaque, está
presente uma relação de:
(A) Modo e finalidade.
(B) Tempo e comparação.
(C) Causa e consequência.
(D) Condição e consequência.

ENFERMEIRO
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LEGISLAÇÃO DO SUS
16) O Sistema Único de Saúde teve seus princípios
estabelecidos na Lei Orgânica da Saúde, em 1990 com
base no artigo 198 da Constituição Federal de 1998. O
controle social é um dos princípios regulado pela Lei
nº 8.142/1990. Sobre esse princípio, assinale a
alternativa INCORRETA:
(A) A lei 8.142/1990 complementa a Lei Orgânica da
Saúde e regula a participação da comunidade no SUS.
(B) As Conferências de Saúde e Conselhos de Saúde terão
sua representação de forma paritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.
(C) Essa lei dispõe apenas sobre o controle social deixando
para outra lei, as transferências intergovernamentais
de recursos financeiros da área de saúde.
(D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão
repassados de forma regular e automática para os
Municípios, Estados e Distrito Federal conforme o
artigo 35 da Lei Orgânica da Saúde.
17) De acordo com a Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro
de 2011 que aprova a Política Nacional de Atenção
Básica, a respeito dos itens necessários à Estratégia
Saúde da Família: é CORRETO afirmar:
(A) Cada equipe de saúde da família deve ser responsável
por, no máximo, 3.000 pessoas.
(B) Cada equipe de saúde da família deve ter no máximo
12 Agentes Comunitários de Saúde.
(C) O número de Agentes Comunitários de Saúde- ACS
deve ser suficiente para cobrir 95% da população
cadastrada.
(D) O número máximo de pessoas por Agentes
Comunitários de Saúde é 650.
18) De acordo com a lei 8.080/90 que dispõe sobre as
condições para promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências, são
atribuições comuns à União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, EXCETO:

QUESTÕES DE 16 A 20
19) A Lei do Sistema Único de Saúde – Lei 8080/1990
trata das condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências. No capítulo VI da referida lei, são
estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde,
o atendimento e internação domiciliar. Sobre esta
modalidade de atendimento, analise as afirmativas
abaixo:
I. O atendimento e a internação domiciliares serão
realizados por equipes multidisciplinares que atuarão
apenas nos níveis da medicina preventiva e
reabilitadora.
II. Nessa modalidade incluem-se, exclusivamente, os
procedimentos
médicos,
de
enfermagem,
fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social.
III. O atendimento e a internação domiciliares só poderão
acontecer por indicação médica, com expressa
concordância do paciente e de sua família.
A única alternativa que responde corretamente é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas III está correta.
I e II estão corretas.
I e III estão corretas.
Apenas II está correta.

20) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em
articulação com os Municípios e conforme Decreto n°
7.508, de 28 de junho de 2011, para ser instituída, a
Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e
serviços de, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Atenção primária.
Urgência e emergência.
Atenção psicossocial.
Atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta
complexidade.

(A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e
nutrição.
(B) Elaboração e atualização periódica do plano de saúde.
(C) Administração de recursos financeiros destinados, em
cada ano, à saúde.
(D) Realizar pesquisas e estudos na área da saúde.

ENFERMEIRO
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QUESTÕES DE 21 A 40

21) Acerca do Código de Ética dos profissionais da
enfermagem, assinale a alternativa INCORRETA:

23) De acordo com o Código de Ética dos profissionais da
enfermagem, é proibido, EXCETO:

(A) A Enfermagem é comprometida com a produção e
gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos
socioambientais e culturais em resposta às
necessidades da pessoa, família e coletividade.
(B) O profissional de Enfermagem atua com autonomia e
em consonância com os preceitos éticos e legais,
técnico-científico e teórico-filosófico; exerce suas
atividades com competência para promoção do ser
humano na sua integralidade, de acordo com os
Princípios da Ética e da Bioética, e participa como
integrante da equipe de Enfermagem e de saúde na
defesa das Políticas Públicas.
(C) O profissional da enfermagem não pode abster-se de
revelar informações confidenciais de que tenha
conhecimento em razão de seu exercício profissional.
(D) É direito do profissional da enfermagem recusar-se a
executar atividades que não sejam de sua competência
técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam
segurança ao profissional, à pessoa, à família e à
coletividade.

(A) Executar atividades que não sejam de sua competência
técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam
segurança ao profissional, à pessoa, à família e à
coletividade.

22) É dever do profissional da enfermagem:
I. Exercer a profissão com justiça, compromisso,
equidade, resolutividade, dignidade, competência,
responsabilidade, honestidade e lealdade.
II. Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética
dos Profissionais de Enfermagem e demais normativos
do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de
Enfermagem.
III. Colaborar com o processo de fiscalização do exercício
profissional e prestar informações fidedignas,
permitindo o acesso a documentos e a área física
institucional.
IV. Esclarecer à pessoa, família e coletividade, a respeito
dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca
da assistência de Enfermagem.
Está correto o que se afirma SOMENTE em :
(A)
(B)
(C)
(D)

Item I.
Itens I e II.
Itens I, II e III.
Itens I, II, III e IV.

ENFERMEIRO

(B) Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso diante de
qualquer forma ou tipo de violência contra a pessoa,
família e coletividade, quando no exercício da
profissão.
(C) Valer-se, quando no exercício da profissão, de
mecanismos de coação, omissão ou suborno, com
pessoas físicas ou jurídicas, para conseguir qualquer
tipo de vantagem.
(D) Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de
Enfermagem no desempenho de atividades em
organizações da categoria.
24) São funções privativas do Enfermeiro, EXCETO:
(A) Cuidar pessoalmente de pacientes que estejam em
nível crítico de saúde, como os internados em
Unidades Intensivas de Tratamento (UTI).
(B) Preparar o paciente para consultas, exames e
tratamentos.
(C) Realizar procedimentos nos pacientes (sondagem
vesical, inserção de cateter central de inserção
periférica, sondagem orogástrica).
(D) Realizar diagnósticos de enfermagem e prescrições de
enfermagem
25) Sobre a Estratégia de Saúde da Família (ESF), assinale
a alternativa INCORRETA:
(A) A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da
atenção básica no País, de acordo com os preceitos do
Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da
Saúde e gestores estaduais e municipais como
estratégia de expansão, qualificação e consolidação da
atenção básica.
(B) A equipe multiprofissional de Saúde da Família é
composta por no mínimo um médico generalista, ou
especialista em Saúde da Família, ou médico de
Família e Comunidade; e por agantes comunitários de
saúde, não sendo obrigatória a participação do
enfermeiro.
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(C) Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (eSFR):
desempenham a maior parte de suas funções em
Unidades
Básicas
de
Saúde
(UBS)
construídas/localizadas nas comunidades pertencentes
a regiões à beira de rios e lagos cujo acesso se dá por
meio fluvial.
(D) Equipes de Saúde da Família Fluviais: desempenham
suas funções em Unidades Básicas de Saúde Fluviais
(UBSF).
26) Considere que um médico prescreveu 1.000 mL de
solução fisiológica para serem infundidos em quatro
horas. Com base nesse caso clínico, qual é o número
aproximado de gotas por minutos?
(A)
(B)
(C)
(D)

67
59
83
99

27) É utilizada para a administração de substâncias que são
absorvidas no trato gastrintestinal com mais facilidade
e são apresentadas, geralmente, em forma líquida ou
como drágeas, cápsulas e comprimidos. O volume e a
dose dessas substâncias são introduzidos pela boca. A
via de administração de medicamentos descrita é a:

(D) Via Endovenosa: Também chamada de via
intravenosa, consiste na administração diretamente na
corrente sanguínea, através da veia. Pode incluir uma
única dose, ou administração por infusão contínua, no
soro fisiológico ou glicosado.
29) É uma via de medicação empregada sobretudo para
fins diagnósticos ou reação para tuberculose, possui
pouca absorção sistêmica e produz efeito
principalmente local. O trecho se refere a qual via de
administração de medicamento?
(A)
(B)
(C)
(D)

Intradérmica.
Ocular.
Submuscular.
Cutânea.

30) Pedro, enfermeiro do Hospital Municipal de Joaquim
Pires-PI, se deparou com uma gestante de 31 anos,
com diagnóstico de eclâmpsia. A ocorrência de
convulsões em mulheres com pré-eclâmpsia
caracteriza o quadro de eclâmpsia. Pedro determinou
que o técnico de enfermagem preparasse e
administrasse anticonvulsivantes. Qual a droga de
escolha para o caso?
(A) Nitroprussiato de sódio.

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

Via Retal.
Via Oral.
Via Intramuscular.
Via Sublingual.

28) Acerca das vias de administração de medicamentos,
assinale a alternativa INCORRETA:
(A) Via sublingual: Esses medicamentos são geralmente
administrados em situações de emergência, que requer
rápida ação, pois são rapidamente absorvidos através
da
mucosa
sublingual. Apresentam-se
em
comprimidos ou gotas, sendo colocados sob a língua,
devendo permanecer no local até a sua completa
absorção. Exemplos de sua aplicação são casos de
hipertensão ou infarto cardíaco.
(B) Via retal: São utilizados quando há contraindicação da
administração pela via oral. Compreende as formas de
supositórios, podendo exercer efeito local ou
sistêmico, dependendo da formulação.
(C) Via Subcutânea: Medicamentos administrados na
derme, utilizada para reações de hipersensibilidade,
como nos casos de teste de alergia. Via restrita, devido
à capacidade de administração de pequenos volumes.

ENFERMEIRO

(B) Dipirona.
(C) Anticoagulante.
(D) Sulfato de magnésio.
31) Em relação à saúde da mulher, as modificações ou
perturbações dos ciclos menstruais podem se
caracterizar em diferentes formas, dentre elas a
menorragia, que é caracterizada por:
(A)
(B)
(C)
(D)

Aumento do fluxo menstrual.
Ausência de menstruação em idade fértil.
Menstruação dolorosa.
Diminuição dos ciclos menstruais.

32) Na estrutura física de um centro de parto normal,
preconizada pelo Ministério da Saúde, qual ambiente
é considerado ambiente fim?
(A) Posto de enfermagem.
(B) Depósito de Material de Limpeza.
(C) Depósito de equipamentos e materiais.
(D) Copa.
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33) Segundo o Instituto Nacional de Câncer, são fatores de
proteção/prevenção do câncer de mama, EXCETO:

37) A tricomoníase é causada pelo protozoário Trycomona
vaginalis, e tem como sintomas:

(A) Amamentação.
(B) Alimentar-se de forma saudável.

(A) Disúria, mal estar, febre, corrimento vaginal intenso e
sangramento vaginal, sensação de ardor, prurido,
queimação.
(B) Corrimento amarelo-esverdeado, bolhoso e fétido e
escoriações
(C) Prurido, disúria eventual, dispareunia, corrimento
branco em grumos
(D) Pequenas bolhas e lesões dolorosas na região genital
masculina e feminina, que podem acompanhar ardor,
coceira, dor ao urinar e mesmo febre.

(C) Manter o peso corporal adequado.
(D) Uso de contraceptivos orais.
34) Maria apresenta uma alteração emocional do
puerpério que tem como características principais:
quadro de perturbação do apetite, do sono, decréscimo
de energia, sentimento de desvalia ou culpa excessiva,
pensamentos recorrentes de morte e ideação suicida,
sentimento de inadequação e rejeição ao bebê. Tais
características se referem a:
(A)
(B)
(C)
(D)

Tristeza materna.
Depressão pós-parto.
Psicose puerperal.
Síndrome da rejeição.

35) A notificação compulsória é obrigatória para os
médicos, outros profissionais de saúde ou
responsáveis pelos serviços públicos e privados de
saúde. Nesse sentido, são doenças de notificação
compulsória:
I.
II.
III.
IV.

Doença aguda pelo vírus Zika.
Hanseníase.
Sífilis.
Tétano

Está correto o que se afirma SOMENTE em:
(A) Itens I e II.
(B) Item III e IV.
(C) Itens II e IV
(D) Itens I, II, III e IV.
36) É uma infecção causada por bactéria. No homem e na
mulher, cerca de 20 a 30 dias após o contato sexual,
surge uma pequena ferida (úlcera) nos órgãos genitais
(pênis, vagina, colo do útero, reto). O texto conceitua
qual Doença Sexualmente Transmissível (DST)?
(A) Gonorreia.
(B) Tricomoníase.
(C) Herpes genital.
(D) Sífilis.

ENFERMEIRO

38) A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa
causada por uma bactéria. Nesse sentido, são sintomas
da tuberculose, EXCETO:
(A) Tosse, com ou sem secreção, que pode ser espessa ou
até sanguinolenta.
(B) Falta de ar e Fraqueza.
(C) Perda de peso e Falta de apetite.
(D) Manchas brancas ou avermelhadas na pele.
39) Ana, 26 anos, apresenta Caroços (nódulos) no corpo,
avermelhados e dolorosos, febre, edemas e dor nas
juntas, bem como manchas esbranquiçadas e
avermelhadas nas extremidades das mãos e dos pés,
face, orelha, com perda ou alteração de sensibilidade
térmica. Tendo em vista os sintomas apresentados,
Ana foi diagnosticada com:
(A)
(B)
(C)
(D)

HIV.
Hanseníase.
Trombose.
Hepatite C.

40) Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa
INCORRETA:
(A) Os sinais vitais devem ser verificados antes e depois
de qualquer procedimento cirúrgico.
(B) Os sinais vitais do corpo humano são constituídos pela
temperatura, pulso, respiração e pela pressão arterial.
(C) A apneia corresponde à respiração muito intensa.
(D) A pressão arterial (PA) é a pressão exercida pelo
sangue no interior das artérias. Depende da força
desenvolvida pela sístole ventricular, do volume
sanguíneo e da resistência oferecida pelas paredes das
artérias.
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