
                        

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 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 

                    

          ESTADO DO MARANHÃO 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO - MA 

          CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

ENFERMEIRO 

 

TURNO: MANHÃ 
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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. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 

fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.aguadoce2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


AS QUESTÕES 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO. 

 

TEXTO 

 

Ataque ao direito de defesa 

MAURÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS JÚNIOR 
  

A advocacia foi, ao longo da história, respeitada como instituição dedicada à defesa da 1 
liberdade, do Estado democrático de Direito, da cidadania. Essas prerrogativas foram 2 
inquestionáveis, sobretudo porque sempre se soube que, sem elas, os abusos seriam inevitáveis 3 

diante da tendência quase natural do poderoso Estado subjugar indivíduos sob sua autoridade. 4 
Mesmo em períodos de exceção, a advocacia brasileira foi reconhecida como voz livre 5 

e independente, a serviço de infelizes assombrados por acusações de toda sorte. 6 
Hoje, por outro lado, em pleno Estado democrático de Direito, o discurso populista e 7 

repleto de pudor quer suprimir dos investigados o direito de se defender, sonegando-lhes o próprio 8 

direito a um advogado, como se estivéssemos a revitalizar a máxima inquisitorial de que o inocente 9 
não precisa de advogado, enquanto o culpado não o merece. 10 

Pior, o Estado repressor já não se satisfaz com a punição justa do acusado, apurada após 11 
o processo em que se lhe assegure o contraditório e a amplitude de defesa com os meios a ela 12 
inerentes, inclusive o direito de não fazer prova contra si mesmo. 13 

Com naturalidade preocupante, a histeria própria dos justiçamentos tem transformado o 14 

advogado em alvo preferencial de investigações. Não são apenas tentativas de minar a defesa técnica 15 
com a relativização de direitos constitucionais do cidadão, a banalização da utilização de 16 

instrumentos violadores da intimidade, a supressão do direito a certos meios de provas ou a 17 
interposição de recursos a pretexto de que sejam protelatórios. 18 

Agora atacam o próprio advogado, impedindo-o de orientar seu cliente, de com ele 19 

conversar reservadamente, de construir suas justificativas e seus argumentos. 20 
Nas interceptações telefônicas, querem ouvi-los em conversas que deveriam ser 21 

resguardadas pelo mesmo sigilo que orienta as confissões aos ministros religiosos e as revelações 22 
íntimas aos médicos. 23 

Querem ouvir o acusado confessar o crime àquele a quem ele pede ajuda. Ou, então, 24 
querem que o próprio advogado sucumba e, sem alternativa, faça seu constituinte confessar a tese 25 
do acusador ou firme acordo de delação premiada. 26 

Afinal, se o investigado não confessar o crime, a construção de uma versão defensiva 27 

que não se ajuste ao modelo de fato preconcebido pelo acusador ou a simples seleção dos meios de 28 
prova que a defesa ousar usar em favor do investigado serão consideradas mentiras urdidas que se 29 
opõem à busca da "verdade". 30 

É preciso alertar a sociedade para o perigo de chegarmos ao dia em que a única voz ativa 31 
seja a da acusação; dia em que os advogados, tão subjugados quanto os próprios investigados, não 32 

serão mais a voz livre e independente de infelizes assombrados por acusações criminais. 33 
Dia em que o linchamento sumário da opinião pública não vexará em destituir 34 

investigados e seus advogados do que até então era básico: o simples direito de defesa. 35 

 36 
 

Opinião. Folha de São Paulo, 10 junho de  2016. (Visita ao site: 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao). 

 

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao
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CARGO: ENFERMEIRO  

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 

 

01) Segundo o texto, é possível inferir: 
 

(A) Hoje em dia se decreta prisão preventiva do 

advogado para evitar que o réu exerça a sua 

defesa. 

(B) A defesa do investigado só é considerada 

quando  ocorre a confissão pelo acusado sobre 

o crime que lhe é imputado. 

(C) O Estado democrático de direito é uma mera 

ilusão, pois não há garantias individuais aos 

acusados, atualmente. 

(D) A confissão é meio de prova judicial que 

consiste na declaração de ciência ou 

conhecimento, feita por quem é parte no 

processo ou por seu representante, por isso 

não pode ser contestada. 

 

02) Em sua composição, o texto apresenta 
 

(A) Parágrafos predominantemente longos, em 

que a temporalidade dos fatos encontra sua 

marca exclusiva nas diferentes desinências 

verbais. 

(B) Predomínio da linguagem denotativa, ora usa 

em constatações, ora na emissão de juízos de 

valor sobre o assunto enfocado. 

(C) Pronunciamentos de diferentes enunciadores 

do discurso, todos eles contendo 

considerações que contrapõem o presente e 

passado. 

(D) Emprego de expressões referenciais em que é 

constante a presença de termos 

ressignificados por causa do sentido 

conotativo. 

 

03) Uma análise do texto permite afirmar: 
 

(A) A declaração “alertar a sociedade” (L.31) tem 

valor subjetivo. 

(B) A afirmação “que a defesa ousar usar em favor 

do investigado” (L.29) tem sentido explicativo 

em relação à afirmação anterior. 

(C) A expressão “ou” (L.28) tem valor excludente. 

(D) O vocábulo “inevitáveis” (L.3) é um 

modificador do verbo com o qual se relaciona. 

 

04) No texto, a expressão 

 

(A) “quanto” (L.32) exprime consequência. 

(B) A expressão “em alvo preferencial” (L.15) 

completa o sentido da palavra  “transformado” 

(L.14). 

(C) “próprio” (L25) conota reforço. 

(D) A forma verbal “faça” (L.25) expressa ação 

momentânea ao ato da fala.  

 

05) A alternativa em que a relação estabelecida 

pela preposição transcrita à esquerda está 

corretamente indicada é 

 

(A) “em” (L.5), na frase “mesmo em períodos de 

exceção”. - meio. 

(B) “de” (L.15), em, “de investigações”.  - posse. 

(C) “por” (L.33), em, “por acusações”. - espécie. 

(D) “para” (L.31), em, “para o perigo”. -  

consequência. 

 

06) Em uma das alternativas, a forma pronominal 

pode ser empregada de forma facultativa, 

enclítica ou proclítica: 

 

(A) “após o processo em que se lhe assegure o 

contraditório e a amplitude de defesa” 

(L.11/12). 

(B) “sonegando-lhes o próprio direito a um 

advogado” (L.8/9). 

(C) “o Estado repressor já não se satisfaz com a 

punição justa do acusado” (L.11). 

(D) “querem ouvi-los em conversas” (L.21). 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10 
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CARGO: ENFERMEIRO  

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

  

07) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, 

é correto afirmar: 

 

(A) Os conectores “que” e “que”, em “sempre se 

soube que, sem elas, os abusos seriam 

inevitáveis” (L.3) e “conversas que deveriam 

ser resguardadas pelo mesmo sigilo” 

(L.21/22), são iguais do ponto de vista 

morfológico. 

(B) A expressão “de pudor” (L.8) funciona como 

paciente da ação nominal. 

(C) A forma verbal “tem transformado”, em “a 

histeria própria dos justiçamentos tem 

transformado o advogado em alvo 

preferencial de investigações.” (L.14/15), 

expressa um fato que se repete, estando muito 

próximo do presente. 

(D) O vocábulo “Agora”, em, “Agora atacam o 

próprio advogado” (L.19), conota uma ideia de 

tempo estático, impedindo a noção de 

repetição da ação no tempo. 

 

 

08) A declaração que constitui o último parágrafo 

do texto tem caráter 

 

(A) Analítico 

(B) Restritivo 

(C) Retificador 

(D) Individualista 

 

 

AS QUESTÕES 9 A 10 ESTÃO 

RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO. 

 

TEXTO 

 
 

Eu vi uma rosa 
 

1. Eu vi um rosa 
2. - Uma rosa branca - 
3. Sozinha no galho. 
4. No galho? Sozinha 
5. No jardim, na rua. 
 

6. Sozinha no mundo. 
 

7. Em torno, no entanto, 
8. Ao sol de meio-dia, 
9. Toda a natureza 
10. Em formas e cores 
11. E sons esplendia. 
 

12. Tudo isso era excesso. 
 

13. A graça essencial, 
14. Mistério inefável 
15. - Sobrenatural - 
16. Da vida e do mundo, 
17. Estava ali na rosa 
 

18. Sozinha no tempo. 
 

19. Tão pura e modesta, 
20. Tão perto do chão, 
21. Tão longe na glória, 
22. Da mística altura, 
23. Dir-se-ia que ouvisse 
24. Do arcanjo invisível 
25. As palavras santas 
26. De outra Anunciação. 

 

Manuel Bandeira 
 
09) Esse texto apresenta 
 

(A) Natureza como fonte de provisão para o 
homem. 

(B) Apreensão da realidade através de impressões 
sensoriais. 

(C) Insatisfação do homem em face do 
desconcerto do mundo. 

(D) Tentativa humana de quebrar o isolamento em 
que vive a humanidade. 

 

10) O que se afirma a respeito do termo transcrito 
está correto em 

 

(A) “uma” (v.1) individualiza a palavra “rosa” 
(v.1). 

(B) “a” (v.9) pode ser retirado do contexto sem 
alterar-lhe o sentido. 

(C) “Da vida e do mundo” (v.16) amplia o sentido 
do substantivo “Mistério” (v.14). 

(D) “De outra Anunciação” (v.26) restringe o 
sentido de “palavras” (v.25). 
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CARGO: ENFERMEIRO  

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 

 
11) Atualmente o Brasil passa por um fenômeno 

chamado bônus demográfico que ocorre 

quando há, proporcionalmente, um maior 

número de pessoas em idade ativa aptas a 

trabalhar. A respeito do bônus demográfico 

brasileiro, marque a opção correta: 

 

(A) O bônus demográfico é resultado da redução 

da taxa de fecundidade (as famílias têm menos 

filhos) e da diminuição da mortalidade em 

uma população – quando as pessoas passam a 

viver menos. 

(B) Sob o ponto de vista da economia, um período 

de bônus demográfico significa que um país 

tem menos força de trabalho do que pessoas 

inativas. Ou seja, há um excedente de pessoas 

para produzir e pagar impostos e assim 

alavancar o crescimento econômico. 

(C) No entanto, o País tem mais de 10 milhões de 

jovens que pertencem a geração do “nem-

nem”, nem estudam e nem trabalham e são 

visto mais como um problema do que como 

uma solução. E isso decorre da evasão escolar 

que pode ser explicada por várias razões, 

como a necessidade de começar a trabalhar 

cedo para sustentar a família, a falta de 

perspectiva de vida e a gravidez precoce. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão erradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Com base no tema abordado na imagem 

abaixo, assinale a opção INCORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Todos os anos, cerca de um terço de todos os 

alimentos para consumo humano, é 

desperdiçado, juntamente com toda a energia, 

água e produtos químicos necessários para 

produzi-la e descartá-la. 

(B) Se fosse um país, seria o terceiro maior 

emissor do mundo, ficando na frente até da 

China e dos Estados Unidos, sugerindo que um 

uso mais eficiente dos alimentos poderia 

contribuir substancialmente para os esforços 

globais para reduzir as emissões de gases do 

efeito estufa e diminuir o aquecimento global. 

(C) No mundo industrializado, a maior parte do 

lixo vem de consumidores que compram 

muito e jogam fora o que não comem. 

(D)  Nos países em desenvolvimento, a causa 

principal é a agricultura ineficiente e falta de 

instalações de armazenamento adequadas. 

 

 

 

 

 

ATUALIDADES– QUESTÕES DE 11 A 15 
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CARGO: ENFERMEIRO  

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

13) Em março de 2016, veio uma decisão histórica. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

reconheceu a publicidade infantil como 

abusiva e determinou como ilegal o uso de 

publicidade destinada a esse público. Com 

relação a isso, podemos afirmar, EXCETO: 

 

(A) A repercussão visa influenciar a atuação das 

empresas no país (para evitar processos), e 

iniba a quantidade de ações judiciais por parte 

dos consumidores. 

(B) Para defensores da proibição, as crianças 

precisam ser protegidas porque estão mais 

vulneráveis e suscetíveis à persuasão da 

mensagem publicitária para o consumo. 

(C) Pesquisas no mundo inteiro mostram que a 

publicidade de alimentos com alto teor de 

sódio, gordura saturada, gordura trans e 

bebidas com baixo valor nutricional está 

associada ao aumento da obesidade entre os 

pequenos. 

(D) O comportamento das crianças seria 

fortemente influenciado pelos comerciais, que 

levariam a um excesso de consumo e na 

reprodução de conceitos e valores não-éticos. 

 

14) “A polícia judiciária portuguesa cumpriu, na 

madrugada desta segunda-feira (21), a 25ª 

fase da Operação Lava Jato, em Lisboa. O 

operador financeiro Raul Schmidt Felippe 

Junior, que estava foragido desde julho de 

2015, foi preso preventivamente. Esta foi a 

primeira operação internacional realizada 

pela Lava Jato e foi batizada pelas autoridades 

portuguesas de 'Polimento'.” Adriana Justi, Do 

G1/PR, de 21/03/2016.  

O noticiário faz referência a uma operação da 

Polícia Federal conhecida como “Lava Jato”. 

Qual o objetivo direto dessa operação? 

(A) Impedir a evasão de divisas, a fim de 

proteger a política econômica do país, 

impedindo operações de câmbio não 

autorizada. 

(B) Desarticular organizações criminosas que 

tinham como finalidade o desvio e a lavagem 

de dinheiro no âmbito da Petrobrás. 

(C) Impedir a privatização fraudulenta da maior 

empresa estatal do Brasil. 

(D) Prender os falsificadores de lotes de vacinas 

que põem em risco a vida de muitas crianças. 

 

15) Em abril de 2016, os Estados Unidos, por meio 

do Centro de Controle e Prevenção de doenças 

Transmissíveis (CDC), anunciaram a 

confirmação da relação entre Zika e a 

ocorrência de microcefalia em bebês cujas 

mães foram infectadas pelo vírus. O Brasil é 

um dos países com o maior número de casos 

investigados. Sobre essa epidemia, julgue os 

itens a seguir: 

    

I - O Brasil, que é pioneiro no estudo do Zika 

vírus associado à microcefalia. O CDC é 

parceiro do Brasil nas investigações, como 

parte do esforço mundial para as descobertas 

relacionadas ao tema. 

II - A relação entre o Zika e a microcefalia já 

havia sido reconhecida e anunciada pelo 

governo brasileiro em novembro de 2015, 

quando o vírus foi identificado em amostras de 

sangue e tecidos de um bebê com microcefalia 

e também no líquido amniótico de duas 

gestantes. 

III - Uma mulher que se infecte com o Zika 

durante a gravidez tem mais riscos de ter um 

bebê com microcefalia e outras graves más-

formações no cérebro. Mas isso não significa 

que todas as mulheres infectadas com o vírus 

na gravidez terão bebês com esses problemas, 

diz o centro. 

 

(A) Apenas um item está correto. 

(B) Apenas dois itens estão corretos. 

(C) Todos os itens estão corretos. 

(D) Todos os itens estão errados. 
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CARGO: ENFERMEIRO  
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16) A participação da sociedade organizada, 

garantida na legislação, torna os Conselhos de 

Saúde instância privilegiada na proposição, 

discussão, acompanhamento, deliberação, 

avaliação e fiscalização da implementação da 

Política de Saúde, inclusive nos seus aspectos 

econômicos e financeiros. A respeito dos 

Conselhos de Saúde, segundo as disposições 

da Lei n° 8.142/90, é incorreto o que se 

afirma em: 

 

(A) O número de conselheiros será definido pelos 

Conselhos de Saúde e constituído em lei. 

(B) A composição dos Conselhos deverá ser 

paritária aos usuários em relação ao conjunto 

dos demais segmentos representados. 

(C) A composição dos Conselhos está distribuída 

em: 25% para entidades representativas dos 

usuários; 25% para entidades representativas 

dos trabalhadores; 25% para instituições e 

entidades representativas dos prestadores de 

serviços e 25% para representantes do 

governo e órgãos gestores. 

(D) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde 

são abertas ao público e deverão acontecer em 

espaços e horários que possibilitem a 

participação da sociedade. 

 

17) A Lei n° 8.080/90 dispõe sobre as condições 

para promoção, proteção e recuperação da 

saúde, além da organização e funcionamento 

dos serviços correspondentes. Sobre os 

recursos financeiros, planejamento e 

orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS), é 

incorreto o que se afirma em: 

(A) Na esfera federal, os recursos financeiros, 

originários do Orçamento da Seguridade 

Social, de outros Orçamentos da União, além 

de outras fontes, serão administrados pelo 

Ministério da Previdência Social, através do 

fundo Nacional de Previdência Social. 

(B) Para o estabelecimento de valores a serem 

transferidos a Estados, Distrito Federal e 

Municípios, será utilizada a combinação de 

critérios, segundo análise técnica de 

programas e projetos, tais como: perfil 

demográfico e epidemiológico da região, 

características quantitativas e qualitativas da 

rede de saúde na área e desempenho técnico, 

econômico e financeiro no período anterior. 

(C) Os recursos financeiros do SUS serão 

depositados em conta especial, em cada esfera 

de atuação, e movimentados sob fiscalização 

dos respectivos Conselhos de Saúde. 

(D) É vedada a transferência de recursos para o 

financiamento de ações não previstas nos 

planos de saúde, exceto em situações 

emergenciais ou de calamidade pública, na 

área de saúde. 

 

18) São atribuições competentes à União, no 

exercício de sua função, em âmbito 

administrativo do Sistema Único de Saúde (Lei 

n° 8.080/90): 

 

 I. Formular, apoiar e avaliar políticas de 

alimentação e nutrição; 

 II. Participar na formulação e implementação 

de políticas de controle às agressões ao meio 

ambiente; de saneamento básico; e 

relacionadas ao trabalho; 

 III. Definir e coordenar sistemas como: de 

vigilância epidemiológica e sanitária, rede de 

laboratórios de saúde pública e redes 

integradas de assistência de alta 

complexidade.  

 

(A) Apenas II 

(B) Apenas III 

(C) Apenas I e III 

(D) I, II e III. 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS – QUESTÕES DE 16 A 20 
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19) As ações e serviços públicos de saúde e os 

serviços privados contratados ou conveniados 

que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 

são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 

e princípios previstos pela Constituição 

Federal e Leis 8.080/90 e 8.142/90. 

Obedecem a essas diretrizes e princípios, 

exceto: 

 

(A) O acesso universal aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência. 

(B) A promoção integral da assistência por meio 

da articulação e continuidade das ações e 

serviços de saúde, nos três níveis de 

complexidade do sistema, seja em âmbito 

individual ou coletivo, preventivo ou curativo. 

(C) A regionalização, hierarquização e 

centralização da rede de serviços de saúde, 

com direção única em cada esfera do governo. 

(D) O controle social permitindo a participação de 

representações da população de usuários na 

gestão do SUS. 

 

20) Os serviços de saúde são divididos em níveis 

de complexidade; o nível primário deve ser 

oferecido diretamente à população, enquanto 

os outros devem ser utilizados quando 

necessários. Essa organização deve obedecer a 

um fluxo de referência e contra referência 

entre os serviços de saúde, a fim de melhorar 

sua eficiência e eficácia. Cada serviço de saúde 

tem uma área de abrangência, os serviços de 

menor complexidade, têm menor abrangência, 

porém são mais frequentes, enquanto os 

serviços de maior complexidade são menos 

numerosos e, por isso, responsáveis por uma 

área de abrangência mais ampla da população. 

Em acordo com a Lei n° 8.080/90, a descrição 

acima reflete o seguinte princípio 

organizacional do Sistema Único de Saúde 

(SUS): 

 

(A) Hierarquização e Regionalização 

(B) Centralização político-administrativa 

(C) Integralidade da assistência 

(D) Equidade 

 

 

 

 

 
21) O ECG de 12 derivações permitem múltiplas 

perspectivas da atividade elétrica do coração 

nos planos frontal e horizontal. As 12 

derivações são importantes nos casos em que 

é preciso diagnosticar um infarto agudo do 

miocárdio, mas, na maioria dos casos de 

monitoramento cardíaco, serão visualizadas 

as derivações DII, V1 e V6. Sobre o 

eletrocardiograma assinale a alternativa 

correta: 

 

(A) a onda P deverá ser sempre positiva nas 

derivações D1, D2 e AVF e negativa em AVR. 

(B) a onda T deverá ser positiva em V1, V2 e V3 

(C) a onda P com característica de entalho refere-

se a sobrecarga cardíaca à direita 

(D) a onda U refere-se à repolarização das fibras 

de purkinje e a hipercalemia 

 

22) No serviço de Terapia Intensiva do Hospital 

Servidor Público Estadual de São Paulo foi 

criado um protocolo de controle glicêmico dos 

pacientes críticos cujo objetivo é o controle 

intensivo glicêmico com insulinoterapia 

contínua, baseado em evidências e conduzido 

por enfermeiros. Sobre os principais cuidados 

de enfermagem diante de um paciente 

hiperglicêmico necessitando de 

insulinoterapia contínua, analise as 

alternativas abaixo e marque a incorreta: 

 

(A) em pacientes com esse agravo deve-se avaliar 

e providenciar condições para o acesso 

venoso. 

(B) avaliar sinais de hipoglicemia: poliúria, 

náuseas, torpor, desidratação, astenia e 

hipotermia. 

(C) interromper a infusão na presença de 

hipoglicemias < 70 mg/dL e administrar 

glicose quando necessário. 

(D) atentar para possíveis arritmias cardíacas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA – 

QUESTÕES DE 21 A 40 
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CARGO: ENFERMEIRO  

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

23) O infarto agudo do miocárdio é classificado em 

cinco tipos: espontâneo, isquemia por 

desequilíbrio entre suprimento e demanda de 

oxigênio, morte súbita cardíaca, por 

procedimento, relacionado a angioplastia 

coronariana percutânea ou trombose do stent 

e cirúrgico. Diante de um paciente com essa 

afecção cardíaca quais os melhores exames a 

serem solicitados? 

 

(A) hemograma completo, bilirrubina e albumina 

(B) TGO, TGP e gama GT 

(C) CK-MB, troponina e ECG 

(D) ECG, hemograma completo e TGP 

 

24) O choque hipovolêmico leva à redução do 

volume intravascular efetivo, que proporciona 

diminuição do retorno venoso ao coração e 

consequentemente queda do volume sistólico. 

Assim, qualquer distúrbio que resulte em 

perda de fluidos pode levar ao choque 

hipovolêmico, o mais frequente tipo de choque 

em terapia intensiva. Nesse sentido, após 

analisar um paciente com o diagnóstico de 

choque hipovolêmico, assinale a alternativa 

que não indica um cuidado de enfermagem a 

esses pacientes. 

 

(A) Acompanhamento rigoroso desde a admissão 

com a realização do histórico de enfermagem 

e exame físico. 

(B) Garantir a segura administração de 

hemoderivados, quando prescritos 

(C) Monitorização hemodinâmica: sinais vitais e 

controle rigoroso do débito urinário. 

(D) Atenção para o controle e diminuição da 

reposição hídrica, conforme prescrição 

médica, assegurando a correta e adequada 

reposição. 

 

 

 

 

 

 

 

25) Quando o impulso elétrico flui através do 

coração, ocorre um processo de 

despolarização e repolarização a cada 

batimento cardíaco. Considera-se que a 

despolarização é o estado de ação, e a 

repolarização é o estado de repouso. Todavia 

para que esse funcionamento aconteça 

perfeitamente é preciso que as células 

cardíacas possuam características únicas, 

dentre essas características, assinale a 

alternativa que as indicam corretamente. 

 

(A) automatismo, contratilidade e refratariedade. 
(B) excitabilidade e condutividade 
(C) automatismo, contratilidade, refratariedade, 

condutividade e excitabilidade 
(D) apenas condutividade 
 

26) Ao selecionar uma administração 

intramuscular, algumas perguntas são 

importantes serem realizadas, como: a região 

está isenta de infecções ou necrose? Existe 

sinais de equimose ou abração? Qual a 

localização dos ossos, nervos e principais 

vasos sanguíneos subjacente? Diante desses 

questionamentos, administrar uma injeção 

intramuscular requer cuidados e atenção. Por 

isso, assinale a alternativa incorreta sobre 

essa via e sua técnica. 

 

(A) O músculo ventrogluteo corresponde ao 
glúteo médio e situa-se em um local profundo 
e próximo de nervos e vasos sanguíneos 
importantes, justificando a sua pouca 
utilização no Brasil. 

(B) O músculo vasto lateral é utilizado para a 
administração em adultos e crianças, pois o 
músculo é espesso e bem desenvolvido, 
localizado na face anterolateral da coxa. 

(C) O uso da técnica em Z é recomendada para 
minimizar a irritação local da pele, vedando o 
medicamento no tecido muscular, tendo a 
Enfermeira a necessidade de puxar a pele 
subjacente e os tecidos subcutâneos 
aproximadamente 2,5 a 3,5cm. 

(D) O deltoide é um músculo de fácil acesso, não 
sendo bem desenvolvido em muitos adultos, 
existindo um grande risco de lesões devido ao 
fato de existirem nervos auxiliares, radial, 
braquial e ulnar ao longo do úmero. 
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CARGO: ENFERMEIRO  

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

27) A eliminação urinária é uma atividade pessoal 

e privada que indivíduos não compartilham 

com outros, por isso durante a coleta de dados 

de pacientes com sintomas específicos de 

alteração urinária, deve-se sempre questionar 

sintomas relacionados a micção. Assim, a 

avaliação urinaria envolve: 

 

(A) Avaliar a ingesta hídrica média diária do 

paciente. 

(B) Avaliar cor, transparência e odor da urina. 

(C) Coletar amostrar de urina para exames 

laboratoriais, como urocultura, hemograma 

completo e urina de 24h  

(D) Coletar em algumas situações clínicas 

amostras de urinas em intervalos de tempos 

específicos para medir os níveis de esteroides 

adrenocorticais ou hormônios, depuração de 

creatinina ou testes de quantidade de 

proteína. 

 

28) A apendicite aguda trata-se de uma inflamação 

e uma provável infecção do apêndice cecal, 

ocorrendo em consequência da obstrução de 

fecalitos, com a proliferação de bactérias 

desenvolvendo um quadro infeccioso. Diante 

de um paciente com essa provável patologia, 

sintomas específicos iram aparecer, como por 

exemplo: dor abdominal generalizada, 

náuseas e vômitos. Durante a avaliação da 

Enfermeira a mesma realizou uma 

compressão retrograda dos gases a partir da 

fossa ilíaca esquerda, comprimindo o flanco 

esquerdo, causando uma sensibilidade rebote. 

Esse sinal é conhecido como: 

 

(A) Sinal de Babinski 

(B) Sinal de Rovsing 

(C) Sinal de Murphy 

(D) Sinal de Jobert 

 

 

 

 

 

 

29) É fato conhecido que o ultrassom interage com 

tecidos biológicos por meio de mecanismos 

térmicos e não térmicos ou mecânicos, que 

prevalecem de acordo com o modo de 

propagação da onda, contínua ou pulsada. Os 

dois mecanismos de interação ocorrem 

simultaneamente, mas é possível potencializar 

um ou outro efeito, alterando parâmetros 

físicos da irradiação, como o tipo de onda 

utilizada, o tempo e a técnica de aplicação. 

Assim, sabendo da utilização de ultrassom 

terapêutico no tratamento de feridas, marque 

a alternativa incorreta. 

 

(A) Amplamente utilizada no tratamento de lesões 

de tecidos moles, podendo acelerar a 

reparação tecidual nas suas diferentes fases, 

sendo possível melhorar tanto a velocidade de 

cicatrização, quanto a qualidade do tecido 

cicatricial 

(B) Dentre alguns exemplos de contraindicação, 

encontramos o útero gravídico, gônadas, 

lesões malignas e pré-cancerosas, tecidos já 

tratados por radioterapia, anormalidades 

vasculares, incluindo trombose venosa 

profunda e arteriosclerose, olhos, tecidos com 

riscos de hemorragia e sobre marcapassos. 

(C) O efeito da utilização de ultrassom 

terapêutico, modo pulsado, 3MHz de 

frequência, intensidade de 1,0 W/cm2, por 5 a 

10 minutos, três vezes por semana, foram 

significativos na cicatrização de úlceras 

varicosas crônicas, demonstrando que houve 

redução do tamanho da área lesada e melhora 

da dor. 

(D) Dentre as fases de cicatrização conhecidas, a 

utilização de ultrassom terapêutico no 

tratamento de feridas é evidenciado como 

potencializador de cicatrização apenas nas 

fases inflamatórias e proliferativa, com um 

efeito mais significativo na primeira. 
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CARGO: ENFERMEIRO  

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

30) Condições ou doenças que modificam a 

estrutura e função do sistema pulmonar 

alteram a respiração. Os músculos 

respiratórios, o espaço pleural, pulmões e os 

alvéolos são essenciais para a ventilação, 

perfusão e troca de gases respiratórios. Diante 

da contextualização, analise as alternativas 

abaixo e marque a incorreta.  

 

(A) O surfactante trata-se de um produto químico 

produzido nos pulmões para manter a tensão 

na superfície dos alvéolos e mantê-los de 

colapsos, assim com a diminuição de 

surfactante o paciente acaba desenvolvendo 

uma patologia conhecida como enfisema 

subcutâneo. 

(B) A ventilação trata-se de um processo de 

transferência de gases para dentro e fora dos 

pulmões, exigindo uma coordenação das 

propriedades musculares e elásticas do 

pulmão e tórax. 

(C) Os músculos acessórios da respiração podem 

aumentar o volume do pulmão durante a 

inspiração, utilizados principalmente por 

pacientes com DPOC na tentativa de aumentar 

o volume do pulmão mas tendo como 

consequência a possibilidade de causar fadiga. 

(D) A complacência é conhecida como a 

capacidade do pulmão distenderem-se ou 

expandirem-se em resposta à pressão intra-

alveolar aumentada, doenças como edema 

pulmonar, fibrose intersticial e pleural acabam 

por diminuir essa complacência. 

 

31) A influenza ou gripe é uma infecção viral aguda 

do trato respiratório, com distribuição global e 

elevada transmissibilidade. Recentemente 

tem sido destacado seu potencial pandêmico, 

resultado da emergência, a intervalos de 

tempo não muito bem definidos, de novos 

subtipos virais. A respeito da sistematização 

da assistência de enfermagem em pacientes 

com influenza, analise as afirmações abaixo: 

 

I. Podem-se levantar diagnósticos de enfermagem 

evidenciados por febre aguda, mialgia, 

cefaleia, sintomas respiratórios das vias 

superiores, aumento de linfonodos cervicais e 

tosse seca. 

II. Durante os quadros agudos, recomenda-se 

intervenções de enfermagem como repouso, 

hidratação adequada, administração de 

medicações antitérmicas e analgésicas. 

III. Em casos de complicações da influenza, como 

complicações pulmonares graves podem ser 

necessárias medidas de suporte intensivo. 

IV. Intervenções com a administração de drogas 

antivirais como Oseltamivir e Zanamivir 

atuam na inibição de neuraminidase dos vírus 

da Influenza A e B, podendo ser realizada até 

dois dias após o início dos sintomas, tendo o 

potencial de reduzir o tempo de doença, bem 

como suas complicações. 

 

Estão corretas: 

 

(A) Apenas as alternativas I e III. 

(B) Apenas as alternativas III e IV. 

(C) Apenas as alternativas I, II e III. 

(D) Todas as alternativas. 

 

32) A Hepatite B é uma doença viral que cursa de 

forma assintomática ou sintomática, podendo 

até ocasionar formas fulminantes. Caracteriza-

se por mal-estar, cefaleia, febre baixa, 

anorexia, astenia, fadiga, náuseas, vômitos e 

desconforto em hipcôndrio direito, além da 

presença de icterícia. O Vírus da Hepatite B 

(HBV) é altamente infectivo e facilmente 

transmitido por, exceto: 

 

(A) via sexual, por meio dos fluidos corporais 

como sêmen. 

(B) via vertical, por meio da gestação, de mãe para 

filho. 

(C) via fecal oral, por meio de água, alimentos, 

fômites ou saliva contaminados. 

(D) via parenteral, por meio de acidentes com 

perfurocortantes. 
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CARGO: ENFERMEIRO  

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

33) A dengue é uma doença endêmica no cenário 

atual de países tropicais, especialmente o 

Brasil, que pode evoluir para formas graves e 

fatais. A respeito do estadiamento e o 

tratamento indicado para os casos de Dengue, 

analise as afirmações e assinale a única 

incorreta: 

 

(A) A conduta indicada ao paciente com prova do 

laço negativa e ausência de manifestações 

hemorrágicas ou de sinais de alarme é a 

hidratação oral e administração de 

antitérmicos e analgésicos. 

(B) Pacientes com prova do laço positiva ou 

manifestações hemorrágicas espontâneas, 

porém com ausência de sinais de alarme e 

hemograma sem alterações tem indicação de 

repouso, hidratação oral e administração de 

medicações para alívio dos sintomas. 

(C) Pacientes com prova do laço positiva, 

manifestações hemorrágicas presentes e de 

qualquer sinal de alarme devem ser 

conduzidos a hidratação venosa rápida em 

unidade de saúde sob supervisão médica, por 

período mínimo de 24h, além da realização de 

exames como hemograma completo, dosagem 

de albumina sérica, gasometria, 

transaminases entre outros. 

(D) Pacientes com prova do laço positiva, 

manifestações hemorrágicas na ausência de 

sinais de alarme, hematócrito aumentado 

acima de 10%, plaquetopenia inferior a 50.000 

cels/mm³; devem receber transfusão 

sanguínea com concentrado de hemácias 

imediatamente e infusão contínua sob 

observação ambulatorial. 

 

 

34) Fazem parte da rede de atenção psicossocial 

cuja prestação de serviço atende a pacientes 

em sofrimento psíquico com capacidade 

operacional para atendimento em municípios 

ou regiões com população acima de 200.000 

habitantes. Constituem-se em serviço 

ambulatorial de atenção contínua, durante 24 

horas diariamente, incluindo feriados e finais 

de semana. Oferta retaguarda clínica e 

acolhimento noturno, além de possibilitar a 

permanência de um mesmo paciente no 

acolhimento noturno por período limitado a 

07 (sete) dias corridos: 

 

(A) CAPS ad 

(B) CAPS III 

(C) CAPS II 

(D) CAPS I 

 

35) Segundo dispostos na Política Nacional de 

Atenção Básica (Portaria 2.488/11), são itens 

mínimos necessários para a implantação das 

Equipes de Saúde da Família: 

 

I. Número de agentes comunitários de saúde (ACS) 

suficiente para cobrir 100% da população 

cadastrada, com um máximo de 1050 pessoas 

por ACS e de 12 ACS por ESF. 

II. Consultório médico e de enfermagem para a ESF, 

de acordo com as necessidades de 

desenvolvimento do conjunto de ações de sua 

competência. 

III. Garantia dos fluxos de referência e 

contrarreferência aos serviços especializados, 

de apoio diagnóstico e terapêutico, 

ambulatorial e hospitalar. 

 

Estão corretos o(s) item(ns): 

 

(A) Apenas I 

(B) Apenas II 

(C) Apenas I e III 

(D) Apenas II e III 
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36) Programa criado com foco nas experiências de 

prevenção de doenças por meio de 

informações e orientações sobre cuidados de 

saúde. Tem como meta a contribuição para a 

reorganização dos serviços municipais de 

saúde e na integração das ações entre os 

diversos profissionais, com vistas à ligação 

efetiva entre a comunidade e as unidades de 

saúde. Seus membros são pessoas escolhidas 

dentro da própria comunidade para atuarem 

junto à população na realização de visitas 

domiciliares, atividades de educação em 

saúde, identificação de situações de risco e 

encaminhamento aos setores responsáveis, 

captação precoce de gestantes para o início do 

acompanhamento pré-natal, 

acompanhamento da situação vacinal de 

crianças e gestantes, entre outras. Estamos 

falando do: 
 

(A) PSF 

(B) PNAB 

(C) PACS 

(D) PNH 

 
37) A fase neonatal se estende do momento em 

que o recém-nascido inicia sua vida 
extrauterina, após o parto, até o 28° dia de 
vida, sendo os primeiros cuidados essenciais 
na avaliação das condições de vitabilidade e 
adaptação à nova realidade para o 
planejamento de enfermagem. São cuidados 
de enfermagem essenciais prestados ao 
recém-nascido: 

 

I. Administração de vitamina K para prevenção da 
icterícia neonatal 

II. Promoção do contato pele a pele. 
III. Realização das medidas antropométricas, como 

perímetro cefálico, estatura e peso. 
IV. Administração de nitrato de prata 0,1% para 

prevenção de oftalmia gonocócica. 
V. Promoção da amamentação na primeira hora de 

vida. 
 

Assinale a alternativa que indica o número de itens 
corretos: 
 
(A) dois 
(B) três 
(C) quatro 
(D) cinco 

38) De acordo com o Cadernos de Atenção ao Pré-
Natal de Baixo Risco (n° 32) faz parte da rotina 
mínima do pré-natal a realização dos 
seguintes exames para a gestante de baixo 
risco logo após a primeira consulta: 

 
(A) Tipagem sanguínea, Hematócrito e 

Hemoglobina, Glicemia em jejum, Sumário de 
Urina e Testes sorológicos para sífilis, 
toxoplasmose, Hepatite B e HIV. 

(B) Hematócrito e Hemoglobina, Hemoglobina 
glicada, Colesterol total, Testes sorológicos 
para sífilis, toxoplasmose, Hepatite B e HIV. 

(C) Hemograma completo, Colesterol Total, Ureia, 
Creatitina, Sumário de Urina, Parasitológico de 
fezes e testes sorológicos para sífilis, rubéola, 
tétano e Hepatite B e HIV. 

(D) Hemograma completo, Colesterol total, 
triglicerídeos, Creatitina, Ureia, Sumário de 
Urina e testes sorológicos para rubéola, sífilis, 
Hepatite B e C e teste anti-HIV. 

 

39) Gestante chega ao serviço de saúde em UBS de 
sua área de residência para iniciar pré-natal. A 
enfermeira, de acordo com as recomendações 
para uma primeira consulta, faz a avaliação de 
risco da gestante e a identifica como de alto 
risco devido à presença de idade superior a 35 
anos, multiparidade, abortos e cesáreas 
prévias, além de comorbidades presentes em 
gestações anteriores como hipertensão e 
diabetes gestacional. Durante avaliação clínica 
identifica PA 150x100 e queixas de dor pélvica 
e sangramento transvaginal no dia anterior. 
Diante disso, a enfermeira encaminha a 
gestante para o serviço de pré-natal de alto 
risco do município para melhor 
acompanhamento da gestação e solicita contra 
referencia, quando possível, pelo serviço 
especializado. Diante do caso exposto, 
estamos diante do seguinte princípio 
doutrinário do SUS: 

 
(A) Equidade 

(B) Integralidade 

(C) Universalidade 

(D) Regionalização 
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40) Os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) 

foram instituídos logo após o processo de 

Reforma Psiquiátrica (Lei n° 10.216/2001). A 

respeito do SRT analise as afirmações abaixo e 

assinale a opção incorreta: 

 

(A) São moradias localizadas no espaço urbano, 

constituídas para responder às necessidades 

de moradia de pessoas portadoras de 

transtornos mentais graves. 

(B) O número de usuários pode variar de um 

indivíduo até um pequeno grupo de 10 

pessoas, cujo representante deve ser 

escolhido entre os moradores da residência 

junto aos profissionais da saúde 

periodicamente para ser responsável pela 

casa. 

(C) O suporte de caráter interdisciplinar (CAPS e 

ESF) deverá considerar a singularidade de 

cada morador, devendo haver 

acompanhamento contínuo pela rede de 

atenção básica aos usuários. 

(D) São modalidades propostas para auxiliar a 

reinserção social do paciente que teve longas 

internações e não manteve laços sociais que 

permitam sua reintegração à família. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


