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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO 

 

ENFERMEIRO 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-PI 

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

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Atualidades Legislação do SUS Conhec. Específicos 

10 05 05 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. 
Exemplo:   
 

 
05- 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.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, 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. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de 
sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 

 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.esperantina2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

A má-fé e a ignorância não podem acabar com a Lei Rouanet 

Maurício Gaia 
 

Os tempos andam sombrios para a classe artística e produtores culturais. Desde o início 1 

da crise política que paralisou o país e a constatação do enorme déficit nas contas públicas fez com 2 

que muita gente começasse a rediscutir os investimentos governamentais, entre eles as leis de 3 

incentivo à cultura, mais especificamente  a Lei Rouanet. Além disso, a manifestação de apoio à 4 

presidente afastada Dilma Roussef por alguns artistas deu margem à criação de uma patrulha 5 

ideológica, onde se acusava estes artistas de receberem dinheiro, via leis de incentivo, para 6 

defender o governo. Hoje, está previsto o protocolamento de uma CPI para investigar suposto mau 7 

uso da lei pelo governo afastado. 8 

Quem diz que a leis de incentivo, especificamente a Rouanet, constituem “bolsa-artista'' 9 

ou o faz por má-fé ou por desconhecimento dos mecanismos da Lei Rouanet. Não existe “bolsa-10 

artista”. Primeiro, que o projeto cultural não recebe dinheiro diretamente por este mecanismo. A 11 

lei concede a possibilidade de captar junto a empresas e pessoas físicas dinheiro que seria destinado 12 

ao pagamento de impostos. Quem define qual projeto/artista receberá o investimento são, no caso 13 

das empresas, os responsáveis pelas áreas de marketing e comunicação corporativa das mesmas. 14 

Então, quando você vê certos perfis raivosos no twitter vociferando que artista tal recebe dinheiro 15 

do governo, saiba: quem deu o cheque foi uma empresa como Itaú, Oi, Petrobrás, Pão de Açúcar 16 

ou Natura. 17 

Cultura é tão necessária quanto educação ou saúde. Ela faz parte da identidade de um 18 

povo, liberta e empodera as pessoas. Outro ponto, o ex-MinC, depois Secretaria, agora MincC 19 

novamente (que confusão amigos, que confusão)  conta com um orçamento de 0,38% do governo 20 

federal. É ridiculamente inferior aos das pastas da Saúde ou Educação. Não é cortando festivais 21 

de música, cinema, teatro, dança, por exemplo, que teremos mais hospitais, melhores médicos ou 22 

professores. Ao contrário, professor que não lê, médico que não vai ao cinema, pedreiro que não 23 
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vai ao teatro, entre tantos exemplos, poderão até serem bons no que fazem, mas pode ter certeza, 24 

quanto mais acesso à cultura eles tiverem, melhores serão, como profissionais e cidadãos. 25 

Terceiro, voltando ao discurso dos boçais: a suposta vinculação partidária para 26 

conseguir habilitar seu projeto na Rouanet não existe. Os projetos são avaliados por um corpo 27 

técnico do ministério e, algumas destas avaliações são públicas, podendo ser acompanhadas pela 28 

internet.  29 

(...) 30 

A Lei Rouanet precisa de ajustes? Com certeza! Talvez o maior problema dela seja 31 

justamente o de delegar ao mercado quais projetos efetivamente recebem o incentivo – um projeto 32 

encabeçado por um artista de maior visibilidade  tem muito mais chances de captar dinheiro do 33 

que um projeto de dança de uma comunidade quilombola no Vale do Ribeira, por exemplo, porque 34 

a lógica do mercado é esta: encara-se este tipo de incentivo como investimento de marketing, 35 

procurando visibilidade de marca. Da mesma maneira, a seleção de projetos precisaria contemplar 36 

os que tem menor possibilidade de retorno financeiro: uma das principais críticas do ministro 37 

afastado Juca Ferreira à Lei era o fato da edição de 2011 do Rock in Rio ter obtido recursos via 38 

renúncia fiscal, claramente uma burla a sua finalidade, por exemplo. 39 

Além disto, a Rouanet não é a única lei de incentivo à cultura existente no país. Diversos 40 

estados e municípios também possuem mecanismos semelhantes. Neste momento de confusão 41 

política, a Lei Rouanet, assim como as demais leis de incentivo à cultura precisam ser preservadas 42 

e defendidas de ataques de gente que utiliza a canalhice e a desinformação para destruí-las, sabe-43 

se lá com quais objetivos. 44 

Extraído do site: http://combaterock.blogosfera.uol.com.br/2016/05/25/ 
 

 

 

 

01) Da leitura do texto, pode-se inferir: 

 

(A) A lei Rouanet cria possibilidades de 

corrupção dos recursos públicos. 

(B) As pessoas que querem o fim da lei Rouanet 

estão embasadas em dados estatísticos que 

justificam o seu fim. 

(C) A lei Rouanet foi criada para incentivar a 

cultura e o empreendedorismo industrial. 

(D) Através da lei Rouanet com o benefício no 

recolhimento do imposto a iniciativa privada 

se sentiria estimulada a patrocinar eventos 

culturais, uma vez que o patrocínio além de 

fomentar a cultura, valoriza a marca das 

empresas junto ao público. 

02) Segundo o texto 

 

(A) A aprovação de um projeto para receber 

incentivos da Lei Rouanet independe de sua 

finalidade. 

(B) O governo Federal define os projetos a serem 

beneficiados pela lei Rouanet. 

(C) A lei Rouanet tem como diretrizes a 

promoção, proteção e valorização das 

expressões culturais nacionais. 

(D) A ingerência político-partidária tem sido 

decisivo para a provação de projetos 

estimulados pela lei Rouanet.  
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03) Com relação à cultura, pode-se inferir a partir 

da leitura do texto: 

 

(A) fortalece a identidade pessoal e social do 

indivíduo,  fornecendo-lhe, através do bem 

estar mental e social, condições de bem estar 

no mundo, ou seja, de saúde, em latu sensu. 

(B) a cultura independe das ações e interrelações 

sociais. 

(C) torna o indivíduo  um cidadão mais sensível e 

consciente da importância de captar meios de 

fomentar a indústria da arte. 

(D) a indiferença atualmente por expressões 

culturais pelos brasileiros  mostra a ausência 

de sua valorização. 

 

04) Quanto aos aspectos linguísticos do texto, 

marque a alternativa correta: 

 

(A) Em, “Os tempos andam sombrios” (L.1), o 

nome é o núcleo da informação no predicado. 

(B) A expressão “à presidente afastada Dilma 

Roussef” (L.4/5) é paciente de “manifestação” 

(L.4). 

(C) A expressão “do governo” (L.16) tem função 

completiva. 

(D) Os termos “Além disso” (L.4) e “mas” (L.24) 

expressão ressalva e oposição. 

 

05) Possuem o mesmo valor morfológico que a 

expressão “pela internet” (L.28/29) as 

palavras ou expressões: 

 

(A) “à cultura” (L.25) e “no twitter” (L.15). 

(B) “Hoje” (L.7) e “ao cinema” (L.23). 

(C) “da Saúde” (L.21) e “no país” (L.40). 

(D) “maior “ (L.33) e “por exemplo” (L.39). 

 

06) A alternativa cujo termo transcrito funciona 

como agente da ação verbal é 

 

(A) "o país" (L.2). 

(B) "por um corpo técnico do ministério" 

(L.27/28). 

(C) "os investimentos governamentais" (L.3). 

(D) "este tipo de incentivo” (L.35). 

 

07) Sobre a expressão destacada, “ de gente” 

(L.43), é correto afirmar: 

 

(A) É paciente da ação nominal. 

(B) É paciente da ação verbal. 

(C) É um modificador circunstancial do verbo. 

(D) É um modificador restritivo do nome. 

 

08) A expressão “à criação de uma patrulha 

ideológica" (L.5/6)  

 

(A) completa o sentido do nome.    

(B) completa o sentido do verbo. 

(C) tem valor apositivo. 

(D) especifica o nome. 

 

09) Do ponto de vista linguístico, uma das frases 

apresenta incoerência com relação à norma 

padrão do português. Marque a alternativa 

em que isso ocorre. 

 

(A) “que seria destinado ao pagamento de 

impostos.” (L.12/13) 

(B) “qual projeto/artista receberá o 

investimento” (L.13) 

(C) “professor que não lê, médico que não vai ao 

cinema, pedreiro que não vai ao teatro, entre 

tantos exemplos, poderão até serem bons no 

que fazem” (L.23/24). 

(D) “a Lei Rouanet, assim como as demais leis de 

incentivo à cultura precisam ser preservadas 

e defendidas de ataques de gente” (L.42/43). 

 

10) A alternativa cujo termo ou expressão tem o 

mesmo valor morfossintático de “o 

protocolamento” (L.7) é: 

 

(A) “a canalhice,” (L.43). 

(B) “A lei” (L.11/12). 

(C) “Neste momento“ (L.41) 

(D) “os investimentos” (L.3). 
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11) Um consórcio internacional de cientistas 

anunciou, no último dia 11 de fevereiro, a 

primeira detecção de ___________________________, 

um fenômeno previsto pelo físico Albert 

Einstein há exatos cem anos, mas que nunca 

havia sido observado. 

 

O texto refere-se a 

 

(A) Ondas eletromagnéticas. 

(B) Ondas elétricas. 

(C) Ondas sonoras, 

(D) Ondas gravitacionais. 

 

12) Sobre os ataques de novembro de 2015 em 

Paris, assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Pelo menos 137 pessoas morreram 

(incluindo os 7 terroristas que perpetraram 

os ataques), sendo 89 delas no teatro 

Bataclan.  

(B) Os ataques foram os mais mortais que 

ocorreram na França desde a Segunda Guerra 

Mundial.  

(C) Até a presente data, nenhum grupo terrorista 

assumiu a responsabilidade pelos ataques.  

(D) Os ataques consistiriam de fuzilamentos em 

massa, atentados suicidas, explosões e uso de 

reféns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) A NASA marcou uma coletiva de imprensa 

para a manhã de 28/09 com o intuito de 

anunciar uma "grande descoberta científica". 

Que grande descoberta foi essa? 

 

(A) Evidências de que Marte possui sais que 

aparentam estar hidratados em uma época do 

ano e desidratados em outra, o que seria uma 

evidência forte para a presença de água em 

Marte. 

(B) A descoberta de vida microbiana em Marte.  

(C) A descoberta de água líquida em Marte.   

(D) A descoberta de gelo na Lua. 

 

14) Em 22/11/2015, depois do segundo turno, a 

Argentina elegeu seu novo presidente. Quem 

foi eleito para o cargo máximo do Executivo 

do nosso vizinho? 

 

(A) Daniel Sciolli.   

(B) Maurício Macri.  

(C) Cristina Kirchner  

(D) Elisa Carrió 

 

15) _________________é o nome de uma operação 

deflagrada pela Polícia Federal do Brasil em 

26 de março de 2015, para investigar um 

esquema de corrupção no Conselho de 

Administração de Recursos Fiscais (CARF), 

órgão colegiado do Ministério da Fazenda, 

responsável por julgar os recursos 

administrativos de autuações contra 

empresas e pessoas físicas por sonegação 

fiscal e previdenciária. 

 

O texto faz referência à: 

 

(A) Operação Zelotes.  

(B) Operação Dupla Face.  

(C) Operação Lava Jato.  

(D) Operação Acrônimo. 

  

 

 

 ATUALIDADES                                                                                      QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) Baseado nos princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS) dispostos na 

Lei N° 8080/90, qualquer indivíduo que 

necessitar de atenção à saúde nos três níveis 

de assistência: primária, secundária ou 

terciária, estará resguardado, sem qualquer 

tipo de discriminação, pelo seguinte princípio 

fundamental do SUS: 

 

(A) Equidade 

(B) Universalidade 

(C) Integralidade 

(D) Hierarquização 

 

17) Trata-se de uma instância colegiada, 

deliberativa e permanente do Sistema Único 

de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, 

integrante da estrutura organizacional do 

Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde 

dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, com composição organização e 

competências fixadas na Lei N° 8.142/90: 

 

(A) Colegiados de Saúde 

(B) Ministério da Saúde 

(C) Conselho de Saúde 

(D) Conferência de Saúde 

 

18) A Lei N° 8.142/90 dispõe sobre a participação 

comunitária na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS), a qual deverá contar com a 

representatividade de entidades dos usuários 

em: 

 

(A) 50% 

(B) 25% 

(C) 75% 

(D) 20% 

 

 

 

 

 

 

 

19) O Sistema Único de Saúde (SUS) teve seus 
princípios estabelecidos na Lei Orgânica de 
Saúde (LOS), em 1990, com base no artigo 
198 da Constituição Federal de 1988. Há os 
princípios conhecidos como ideológicos ou 
doutrinários da universalidade, integralidade 
e equidade; e os princípios da 
descentralização, hierarquização, 
regionalização conhecidos como princípios 
organizacionais. Dentre esses, equidade pode 
ser mais bem definida como: 

 
(A) Atenção à saúde que inclui tanto os meios 

curativos quanto os preventivos; tanto os 
individuais quanto os coletivos, ou seja, as 
necessidades de saúde das pessoas ou grupos 
devem ser levadas em consideração mesmo 
que não sejam iguais às da maioria. 

(B) Atenção na qual, todos devem ter igual 
oportunidade em usar o sistema de saúde, no 
entanto, levando em consideração as 
disparidades sociais existentes no cenário 
nacional e o fato de que as necessidades de 
saúde variam, ou seja, no âmbito da saúde 
seria tratar de forma desigual às situações 
desiguais. 

(C) Atenção na qual, todos devem ter igual 
oportunidade de usar o sistema de saúde 
independente de suas condições sociais, 
econômicas, raciais, religiosas, espirituais ou 
diferenças etnicoculturais, considerando a 
igualdade como princípio fundamental. 

(D) Consiste na saúde como um direito de todos, 
sendo o Estado responsável por prover a 
atenção à saúde a qualquer cidadão, sem 
discriminação de ordem previdenciária. 

 
20) De acordo com o que dispõe a Lei N° 8.080/90 

a respeito do campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), estão incluídas as 
seguintes ações, exceto: 

 
(A) de vigilância sanitária, mediante a inspeção 

de alimentos bens de consumo; 
(B) de vigilância epidemiológica, com o 

monitoramento de agravos transmissíveis, 
(C) de assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica; 
(D) de assistência terapêutica singular, de apoio 

psicológico, pedagógico e social. 
 

 LEGISLAÇÃO DO SUS                                                                      QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Maria Joaquina, moradora da zona rural da 

cidade, sofreu uma tireoidectomia  total à três 

dias. Recentemente passou a apresentar 

parestesias de mãos e pés, câimbras, sinais de 

Trousseau e de Chevostek positivos, 

irritabilidade e ansiedade. O distúrbio 

metabólico apresentado por esse paciente, 

denomina-se: 

 

(A) Hipocalcemia.  
(B) Hipernametria.  
(C) Hipercalcemia.  
(D) Hipocalemia.  
 

22) João Paulo, enfermeiro do pronto 

atendimento ao preparar a discussão de casos 

clínicos que é de sua responsabilidade esta 

semana, lembrou-se de Pedro, paciente que 

apresenta trauma raquimedular há um ano, 

com lesão em nível de cervical completa em 

consequência de um acidente 

automobilístico. Ao realizar um cateterismo 

vesical intermitente, foi admitido, no hospital 

com temperatura de 39ºC, taquicardia, 

taquidispnéia, rebaixamento do nível de 

consciência, palidez cutânea e hipotensão, 

mesmo após reposição volêmica. O 

enfermeiro relembra que Pedro, estava 

apresentando quadro característico de 

choque: 

 
(A) anafilático.  
(B) cardiogênico.  
(C) séptico.  
(D) neurogênico.  
 
23) A pele é o maior órgão do corpo humano e tem 

por principais funções a proteção dos tecidos 

subjacentes, regulação da temperatura 

somática, reserva de nutrientes e ainda 

conter terminações nervosas sensitivas 

Quando lesionada, é necessário o profissional 

enfermeiro saber classifica-las. Aponte a 

alternativa que a lesão cutânea que está 

classificada INCORRETAMENTE  

 

 

 
 

(A) Mácula – mudança na coloração da pele, plana 

e impalpável.  

(B) Pápula – massa elevada, frequentemente 

regular, com tamanho e colorações variados e 

contendo líquido livre em uma cavidade.  

(C) Placa – massa sólida e elevada com borda 

circunscrita, maior que 0,5 cm.  

(D) Vesícula – massa palpável circunscrita, 

elevada, contendo líquido seroso.  

 

24) Segundo Coimbra, 2001, uma das atribuições, 

merecedora de reflexão da prática de 

enfermagem, é a administração de 

medicamentos que envolve aspectos legais e 

éticos de impacto sobre a prática profissional. 

Erros na administração de medicamentos 

trazem à tona a responsabilidade da categoria 

de enfermagem. Ao realizar a ação de modo 

adequado possibilita a prevenção do erro.  

 

Sobre este assunto, é CORRETO afirmar:  

 

(A) A região deltoideana é recomendada para 

grandes volumes de medicamentos, pois há 

pouco potencial para lesões quando se faz uso 

desse local.  

(B) Elevadas doses (superiores a 1 ml) de 

medicamentos hidrossolúveis podem ser 

administradas subcutaneamente, pois o 

tecido não é sensível a soluções irritantes e a 

grandes volumes.  

(C) O músculo da região do vasto lateral da coxa 

é pouco desenvolvido, não sendo 

recomendado para injeção intramuscular.  

(D) A via intramuscular fornece uma absorção 

mais rápida do medicamento do que a via 

subcutânea, porque os músculos têm maior 

vascularidade.  

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nervo
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25) O serviço público é um conjunto de atividades 

e serviços ligadas à 

administração estatal através de seus agentes 

e representantes, mas também exercida por 

outras entidades, mesmo que particulares, 

sempre visando promover o bem-estar à 

disposição da população.  

 

Sobre este serviço, julgue as afirmações a seguir, 

marcando V para as VERDADEIRAS e F para as 

FALSAS.  

 

( ) As ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de 

acordo com as seguintes diretrizes: 

descentralização, atendimento integral e 

participação da comunidade.  

( ) São de relevância pública as ações e os serviços 

de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, 

nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 

fiscalização e controle, devendo sua execução 

ser feita diretamente ou por meio de terceiros 

e, também, por pessoa física ou jurídica de 

direito privado. 

 ( ) As instituições privadas poderão participar de 

forma complementar do Sistema Único de 

Saúde, segundo diretrizes desse, mediante 

contrato de direito público ou convênio, 

tendo preferência as entidades filantrópicas e 

as com fins lucrativos.  

 

A sequência CORRETA de respostas, de cima para 

baixo, é:  

 

(A) V-V-V.  

(B) F-V-V. 

(C) V-V-F.  

(D) F-F-V.  

 

 

 

26) Uma atenção pré-natal e puerperal de 

qualidade e humanizada é fundamental para 

a saúde materna e neonatal e, para sua 

humanização e qualificação, faz-se 

necessário: construir um novo olhar sobre o 

processo saúde/doença, que compreenda a 

pessoa em sua totalidade corpo/mente e 

considere o ambiente social, econômico, 

cultural e físico. Com base nestes princípios e 

o que rege o Manual de Pré-natal e Puerpério 

do Ministério da Saúde, considere os 

parâmetros abaixo para a atenção pré-natal e 

puerperal. 

 

 I. Atenção à mulher e ao recém-nascido na 

primeira semana após o parto, com realização 

das ações da “Primeira Semana de Saúde 

Integral” e da consulta puerperal, até o 42º 

dia pós-parto. II. Imunização antitetânica: 

aplicação de vacina dupla tipo adulto até a 

dose imunizante (segunda) do esquema 

recomendado ou dose de reforço em 

gestantes com esquema vacinal completo há 

mais de 5 anos.  

III. Realização de, no mínimo, cinco consultas de 

pré-natal, sendo, preferencialmente, três no 

segundo trimestre e duas no terceiro 

trimestre da gestação.  

IV. Captação precoce das gestantes com realização 

da primeira consulta de pré-natal até 140 dias 

da gestação.  

 

É CORRETO o que se afirma APENAS em   

 

(A) I e II.  

(B) I e III.  

(C) II e IV.  

(D) III e IV.  

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
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27) Diversas são as atividades desenvolvidas pelo 

Enfermeiro, dentre elas, a atuação na 

prevenção das Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST). Este papel inclui o 

acompanhamento, orientação e educação 

sobre tudo que circunda estas doenças. 

 

Com relação às doenças sexualmente 

transmissíveis, considere as afirmações a seguir.  

 

I. O cancro duro é uma lesão erosada ou ulcerada, 

geralmente única, indolor, com bordos 

endurecidos, fundo liso, brilhante e secreção 

serosa escassa.  

II. A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica, de 

evolução crônica, sujeita a surtos de 

agudização e períodos de latência quando não 

tratada. É causada pelo Treponema pallidum, 

um espiroqueta, de transmissão sexual ou 

vertical, que pode produzir, respectivamente, 

as formas adquirida ou congênita da doença.  

III. A transmissão do vírus da hepatite B (HBV) se 

faz por via parenteral e, sobretudo, pela via 

sexual, sendo considerada doença 

sexualmente transmissível, entretanto, a 

transmissão vertical não é causa de 

disseminação do vírus.  

IV. A herpes genital é uma virose transmitida 

predominantemente pelo contato sexual. A 

transmissão pode se dar, também, pelo 

contato direto com lesões ou objetos 

contaminados. 

 

 É CORRETO o que se afirma APENAS em : 

 

(A) I e IV. 

(B) II e III.  

(C) II e IV.  

(D) I, II e IV.  

 

 

 

 

 

28) A enfermagem compreende um componente 

próprio de conhecimentos científicos e 

técnicos, construído e reproduzido por um 

conjunto de práticas sociais, éticas e políticas 

que se processa pelo ensino, pesquisa e 

assistência. Realiza-se na prestação de 

serviços à pessoa, família e coletividade, no 

seu contexto e circunstâncias de vida. 

 

Sobre os princípios fundamentais da profissão, 

marque a alternativa incorreta: 

 

(A) A enfermagem é uma profissão 
comprometida com a saúde e a qualidade de 
vida da pessoa, família e coletividade. 

(B) O profissional de enfermagem atua na 
promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação da saúde, com autonomia e em 
consonância com os preceitos éticos e legais 

(C) O profissional de enfermagem participa, 
como integrante da equipe de saúde, das 
ações que visem satisfazer as necessidades de 
saúde da população e da defesa dos princípios 
das políticas públicas de saúde e ambientais, 
que garantam a universalidade de acesso aos 
serviços de saúde. 

(D) O profissional de enfermagem isenta-se da 
responsabilidade de exercer suas atividades 
com competência para a promoção do ser 
humano na sua integralidade, de acordo com 
os princípios da ética e da bioética. 

 
29) Acerca das responsabilidades e deveres do 

profissional enfermeiro (a), aponte a 
alternativa incorreta: 

 
(A) Assegurar à pessoa, família e coletividade 

assistência de enfermagem livre de danos 
decorrentes de imperícia, negligência ou 
imprudência. 

(B) Avaliar criteriosamente sua competência 
técnica, científica, ética e legal e somente 
aceitar encargos ou atribuições, quando 
capaz de desempenho seguro para si e para 
outrem. 

(C) Melhorar superficialmente os conhecimentos 
técnicos, científicos, éticos e culturais, em 
benefício da pessoa, família e coletividade e 
do desenvolvimento da profissão. 

(D) Prestar assistência de enfermagem sem 
discriminação de qualquer natureza. 
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30) Segundo a RESOLUÇÃO COFEN 311/2007, é 

vetado ao profissional enfermeiro: 

 

(A) Negar assistência de enfermagem em 

qualquer situação que se caracterize como 

urgência ou emergência. 

(B) Executar ou participar da assistência à saúde 

com o consentimento da pessoa ou de seu 

representante legal, exceto em iminente risco 

de morte. 

(C) Nos casos previstos em lei, provocar aborto, 

ou cooperar em prática destinada a 

interromper a gestação, o profissional deverá 

decidir, de acordo com a sua consciência. 

(D) Administrar medicamentos somente 

conhecendo a ação da droga e certificando-se 

da possibilidade de riscos. 

 

31) As Infecções em Sítio Cirúrgico (ISC) são as 

maiores fontes de morbidade e mortalidade 

entre os pacientes submetidos a cirurgias. 

Estima-se que as ISC prolonguem o tempo de 

internação em média mais de sete dias e 

consequentemente o custo do procedimento. 

Sua incidência pode variar, sendo em média 

de 2 a 5% para as cirurgias consideradas 

"limpas". Sobre este grave problema, assinale 

a alternativa incorreta.  

 

(A) A obesidade e o tabagismo são fatores 

predisponentes ao processo infeccioso.  

(B) A utilização de antibiótico profilático garante 

a isenção de infecção no sítio cirúrgico. 

(C) O sangramento excessivo durante o ato 

cirúrgico aumenta o risco de processo 

infeccioso.  

(D) A desnutrição e a neoplasia são fatores 

predisponentes ao processo infeccioso.  

32) O Ministério da Saúde, considerando a saúde 

da mulher como uma prioridade deste 

governo, elaborou o documento “Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher – Princípios e Diretrizes”, em parceria 

com diversos setores da sociedade, em 

especial com o movimento de mulheres, o 

movimento negro e o de trabalhadoras rurais, 

sociedades científicas, pesquisadores e 

estudiosos da área, organizações não-

governamentais, gestores do SUS e agências 

de cooperação internacional e considera 

todas as reivindicações incluídas nos Planos 

Nacionais de Políticas para as Mulheres da 

Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres da Presidência da República. São 

ações de responsabilidade da área de Saúde 

da Mulher, exceto:  

 

(A) Incentivo ao parto cesárea.  

(B) Assistência pré-natal.  

(C) Planejamento familiar.  

(D) Enfrentamento da violência contra a mulher. 

 

 

33) A hiperglicemia é uma doença caracterizada 

pelo elevado nível de glicose no sangue. Os 

níveis normais de glicose no sangue é de até 

99mg/dL pré-prandial (antes de comer) e de 

até 140mg/dL pós-prandial (depois de 

comer). Níveis alterados desses valores 

podem sugerir crises hipo ou hiperglicêmicas, 

por diversas etiologias (origens). Ao 

persistirem os níveis alterados, a procura a 

um serviço de saúde se torna essencial, 

podendo caracterizar-se por quadros 

patológicos, como a Diabetes Mellitus. Ao 

avaliar um paciente com hiperglicemia, o 

enfermeiro deve observar sinais e sintomas 

que sugerem a suspeita de diabetes, entre 

eles:  

 

(A) Poliúria, perda de peso e polifagia.  

(B) Perda de peso, rubor e edema.  

(C) Poliúria, rubor e prurido.  

(D) Polifagia, prurido e edema.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Glicose
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34) O tratamento da hipertensão arterial humana 

(HAS) vem, nos últimos anos, saindo 

progressivamente do empirismo – ensaio de 

acertos e erros – em direção a drogas que 

levam a bloqueios ou antagonismos mais 

específicos. Diversas classes de fármacos são 

utilizadas no tratamento medicamentoso 

para HAS. São classes de medicamentos 

utilizados para esse tratamento, exceto: 

  

(A) Diuréticos.  

(B) Biguanidas.  

(C) Inibidores da enzima conversora de 

angiotensina.  

(D) Beta-bloqueadores. 

 

35) Os beta-bloqueadores apresentam algumas 

vantagens importantes como da prevenção 

do secundária do infarto do miocárdio, em 

pacientes com síndrome anginosa associada, 

em hipertensos hipercinéticos e, também, 

naqueles com enxaqueca ou com tremor 

intencional. Dentre suas desvantagens, 

ressaltam-se: 

 

(A) Apresentam um perfil hemodinâmico 

indesejável por deixar livre os receptores alfa 

que são vasoconstrictores, determinando 

alterações clínicas como mãos frias. 

(B) Desenvolvem tolerância muito rápida o que 

leva progressivamente à necessidade em se 

aumentar a dose do medicamento para se 

atingir o mesmo efeito hipotensor. 

(C) Não induzirem alterações metabólicas, 

podendo até reduzir discretamente os níveis 

séricos de colesterol. 

(D) O diltiazem promove menos efeitos 

gastrointestinais quando comparados ao 

verapamil e, também deve-se evitá-lo em 

pacientes com distúrbio nos sistema de 

condução cardíaco. 

 

36) Sr. Amâncio não estava se sentindo bem e sua 

filha Flora o levou ao pronto socorro do 

município. Ao avistar o enfermeiro de 

plantão, foi logo relatando que seu pai estava 

com dengue, na sua fase crítica. Ao examinar 

o paciente, o enfermeiro relatou que a fase 

crítica da dengue vem acompanhada do 

surgimento dos seguintes sinais de alarme, 

exceto:  

 

(A) Sangramento de mucosa e diminuição 

progressiva do hematócrito.  

(B) Vômitos persistentes e acúmulo de líquidos 

(ascite, derrame pleural, derrame 

pericárdico).  

(C) Hipotensão postural e/ou lipotimia.  

(D) Sangramento de mucosa e vômitos 

persistentes. 

 

37) Indivíduos de alto risco com doença 

cardiovascular, especialmente com 

manifestações de doença aterosclerótica, 

como cardiopatia isquêmica, doença 

cerebrovascular, devem ser considerados 

para terapia com estatinas 

independentemente dos níveis de colesterol 

basal. Da mesma forma, aqueles sem doença 

manifestada, mas com risco pelo Escore de 

Framingham superior a 20% em 10 anos, 

também devem ser considerados para terapia 

com estatina. Dentre os efeitos adversos do 

uso de estatinas, podemos destacar:  

 

(A) Hipercolesterolemia.  

(B) Diminuição da concentração de bilirrubinas.  

(C) Hiperaldosteronismo.  

(D) Aumento das transaminases hepáticas 
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38) Pode-se definir como modo ventilatório, o 

processo pelo qual o ventilador pulmonar 

mecânico determina, seja parcial ou 

totalmente, como e quando os ciclos 

respiratórios mecânicos são ofertados ao 

paciente. Os cuidados de enfermagem, em  

paciente em ventilação mecânica, envolvem, 

EXCETO:  

 

(A) Aspirar secreções traqueais no mínimo uma 

vez a cada seis horas.  

(B) A elevação da cabeceira do leito do paciente é 

uma medida profilática de infecção 

respiratória.  

(C) A mistura gasosa deve ter uma temperatura 

de aproximadamente 33°C. 

(D) O vazamento de ar devido à baixa pressão do 

balonete do tubo orotraqueal pode ser 

detectada pela ausculta da região cervical. 

 

39) O enfermeiro João trabalha  na unidade de 

internação do hospital regional, e dentre suas 

funções, uma das rotinas é a aplicação da 

Escala Morse de Quedas. Onde é avaliada a 

ocorrência de quedas, diagnóstico 

secundário, ajuda para deambular, EV\uso de 

heparina, modo de andar e estado mental. 

Para serem consideradas de risco baixo, as 

somas do escore devem ficar entre:  

 

(A) 10 e 24.  

(B) 25 e 50.  

(C) 30 e 45.  

(D) 25 e 45. 

 

 

 

40) A prática da prescrição de medicamentos é 

uma ação importante na consulta de 

enfermagem e imprescindível para o 

andamento do cuidado na Estratégia Saúde da 

Família (ESF). Sobre esta prática, apresente a 

alternativa incorreta: 

 

(A) O ato da prescrição de medicamentos é 

regulamentado pela Lei n. 7.498/1986, que 

regula o Exercício Profissional da 

Enfermagem no Brasil; o Decreto n. 

94.406/1987; e a Resolução do COFEN n. 

271/2002, revogada pela Resolução COFEN n. 

317/2007. 

(B) Os enfermeiros realizam a consulta de 

enfermagem de acordo com a queixa clínica 

do cliente; promove ações terapêuticas não 

medicamentosas, prescreve medicamentos e 

solicita exames 

(C) A prescrição de medicamentos se mostra 

direcionada para os Programas de Saúde 

Pública do Ministério da Saúde, reduzida a 

‘transcrição de medicamentos. 

(D) Durante a realização das consultas de 

enfermagem, nos diversos programas de 

saúde pública existentes é, perceptível pontos 

nodais que se mostram como demandas a 

serem discutidas para viabilizar o cuidado 

integral e de qualidade para a população. 

 
 

 




