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MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.passagemfranca2016@outlook.com 

 

 

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 Informática Básica Conhecimentos Específicos 

15 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):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

 

ENFERMEIRO 

ESF   

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

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

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
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 15 ESTÃO RELCIONADAS AO TEXTO A BAIXO 

 

TEXTO 

 

Sonhar novos modos de ser 
 

Desde o século XVIII, se percebe que os seres humanos são diferentes no espaço, tema 1 

da Etnologia, e no tempo,  foco da História. Durante muito tempo se imaginou, pelo menos no 2 

Ocidente, que as diferenças fossem apenas aparentes; a modernidade percebe que elas são mais 3 

profundas. Porém, uma coisa é dar-se conta disso, outra é notar que enormes possibilidades de 4 

ação se abrem para nós com isso. Torna-se possível sonhar novos modos de ser. 5 

Esse novo enfoque sobre o mundo é particularmente visível na Política, e é o que 6 

permite a democracia. Se fôssemos todos sempre iguais, ou se nos reduzíssemos a um pequeno 7 

grupo de possibilidades, como os "caracteres" ou tipos psicológicos com que lidaram Teofrasto e 8 

La Bruyère, não teríamos a liberdade de mudar a nós mesmos ou a nossa sociedade. Ou seja, não 9 

se trata apenas de um fato: os seres humanos mudam; mas também de um projeto, de uma vontade, 10 

em suma, de muitas liberdades: podemos mudar o mundo. É claro que essa liberdade, ela mesma, 11 

está sujeita a limites. 12 

Penso que é legítimo entender que a construção do futuro é a tentativa de substituir 13 

pesadelos por sonhos. No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, Marx fala das imagens do 14 

passado que nos impedem de construir o novo. Por exemplo, o que limitou as revoluções inglesa 15 

do século XVII e francesa do século XVIII foi que seus líderes lutavam pelo que nunca antes tinha 16 

existido, acreditando que estavam restaurando o Velho Testamento ou a Roma antiga. 17 

Quais são as disciplinas, as ciências, as teorias que abrirão caminho para esta tarefa? 18 

Insistirei em três. Uma delas é a Psicologia que, procurando conhecer o mundo de nossos afetos, 19 

propõe-se, de inúmeras e contraditórias formas, reduzir o sofrimento mental e, se possível, ampliar 20 

nossa capacidade de escolha livre. Não é fortuito que Freud desse tanta importância à interpretação 21 

dos sonhos, e que Jung visse na atividade onírica um dos principais focos de seu trabalho. 22 

Outra é a Política, que proclama que o mundo no qual vivemos é construção nossa e, 23 

por isso, pode ser modificado. Aliás, é bom lembrar que ao longo das últimas décadas a palavra 24 

"política", que antes tinha um sentido genérico dentro do qual cabiam como subdivisões a 25 
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democracia, a aristocracia, a monarquia, a ditadura, foi sendo levada a se tornar quase que 26 

sinônimo de política democrática. Hoje, quando alguém define a Política como espaço em que a 27 

força bruta é substituída pelo diálogo, pela persuasão, em síntese, pela linguagem, o que está 28 

fazendo é definir um tipo só de política, a democrática, que pelo visto acabou se convertendo na 29 

única política digna de seu nome. 30 

E, finalmente, a Educação. Já comentei que educar não é o mesmo que instruir. Um 31 

manual de instruções ou um tutorial limitam-se a descrever como funciona alguma coisa. Ora, o 32 

ser humano não nasce com tutorial. Precisamos constantemente aprender como somos, como são 33 

os outros, e aprender a lidar com as dificuldades - e oportunidades - da vida. É esta abertura ampla 34 

de possibilidades que caracteriza nossa espécie, sendo que o número de modos de ser aumentou 35 

muitíssimo de um século para cá. Educar é formar alguém para a diversidade da vida, e se possível 36 

para lidar com essa pluralidade - isto é, saber como fará para viver as relações a partir de suas 37 

escolhas responsáveis. 38 

Tudo isso é um tanto novo. E não se impôs no mundo inteiro, haja vista os países em 39 

que a mulher é oprimida de forma bárbara ou, mesmo em nosso próprio país, o discurso de ódio 40 

que neste momento soa tão forte. Mas o caminho da liberdade, política tanto quanto pessoal, não 41 

tem volta. 42 

RIBEIRO, Renato Janine. Sonhar novos modos de ser. In: 

Ciência e filosofia, Ano IX, junho/2016,  nº117, p.82. 
 

 
 

01) A partir da leitura do texto, infere-se que: 

 

(A) O homem, a partir do século XVIII, passou a ser 

diferente no espaço e no tempo. 

(B) O homem é a um ser em situação, articulado no 

tempo e no espaço, capaz de promover 

mudanças graças às diferenças individuais que 

apresenta. 

(C) O ser humano é um agente transformador que 

não se submete às influências exteriores, mas é 

capaz de ampliar os limites que elas lhe impõem. 

(D) O ser humano desenvolve a consciência de si 

mesmo com base na integração entre o plano 

individual e o sociocultural, nas diferentes 

relações com a natureza, com os semelhantes, 

com o transcendente e consigo mesmo. 

 

 

02) Para o Autor: 

 

(A) Teofrasto e La Bruyère definiram os 

“caracteres" ou tipos psicológicos que 

definem a capacidade de liberdade do ser 

humano. 

(B) O ser humano só se reconheceu como um ser 

capaz de promover mudanças por influência 

dos valores políticos defendidos pelas as 

revoluções inglesa do século XVII e francesa 

do século XVIII.  

(C) A concepção de educação está intimamente 

ligada à formação de um ser humano que seja 

capaz de transformar, mas ao mesmo ser 

tolerante com as diversidades. 

(D) Somente a psicologia é capaz de resgatar o ser 

humano de sua ignorância e projetá-lo para a 

vida em sociedade. 
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03) O fragmento destacado que expõe um ponto de 

vista do enunciador do discurso é: 

 

(A) “No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, 

Marx fala das imagens do passado” (L.14/15). 

(B) “...haja vista os países em que a mulher é 

oprimida de forma bárbara” (L.39/40). 

(C) “Outra é a Política, que proclama que o mundo no 

qual vivemos é construção nossa e, por isso, pode 

ser modificado.” (L.23/24). 

(D) “Mas o caminho da liberdade, política tanto 

quanto pessoal, não tem volta” (L.41/42). 

 

04) Há uma explicação correta sobre o termo 

transcrito na afirmativa: 

 

(A) “constantemente” (L.33) denota modo. 

(B) “isso” (L.5) refere-se a “elas são mais profundas” 

(L.3/4). 

(C) “muitas” (L.11) tem valor adverbial. 

(D) “ela mesma” (L.11) funciona como pleonasmo 

estilístico de reforço do sujeito. 

 

05) A oração “que os seres humanos são diferentes 

no espaço” (L.1): 

 

(A) tem apositivo. 

(B) tem valor subjetivo. 

(C) tem valor completivo. 

(D) tem valor restritivo. 

 

06) A alternativa cujo termo transcrito funciona 

como agente da ação verbal é: 

 

(A) “o mundo” (L.23). 

(B) “a palavra política” (L.24/25). 

(C) “pelo diálogo” (L.28). 

(D) “a mulher” (L.40). 

 

07) Marque a alternativa que apresenta a expressão 

com o mesmo valor sintático de “a democracia” 

(L.7). 

 

(A) “lembrar” (L.24). 

(B) “a Política” (L.27). 

(C) “pela persuasão” (L.28). 

(D) “caminho” (L.18). 

 

08) A alternativa em que a oração transcrita tem 

valor restritivo é: 

 

(A) “que enormes possibilidades de ação se 

abrem para nós com isso” (L.4/5). 

(B) “que permite a democracia” (L.6/7). 

(C) “que essa liberdade, ela mesma, está sujeita a 

limites” (L.11/12). 

(D) “que é legítimo” (L.13). 

 

09) Funciona, no texto, como paciente da ação 

nominal a expressão: 

 

(A) “sobre o mundo” (L.6). 

(B) “de um fato” (L.10). 

(C) “do passado” (L.14/15). 

(D) “dos sonhos” (L.22). 

 

10) Exerce função predicativa o termo transcrito 

em: 

 

(A) “do futuro” (L.13). 

(B) “onírica” (L.22). 

(C) “sinônimo de política democrática” (L.27). 

(D) “responsáveis” (L.38). 

 

11) O verbo é o núcleo da informação em: 

 

(A) “a força bruta é substituída pelo diálogo.” 

(L.27/28). 

(B) “os seres humanos são diferentes no espaço” 

(L.1). 

(C) “Tudo isso é um tanto novo” (L.39). 

(D) “Quais são as disciplinas, as ciências, as 

teorias (...) ? (L.18). 

 

12) Há equivalência morfológica entre a palavra 

“só” (L.29) e da alternativa: 

 

(A) “mesma” (L.11). 

(B) “profundas” (L.4) 

(C) “Aliás” (L.24). 

(D) “Constantemente” (L.33). 
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13) Constitui uma afirmação correta sobre a 

expressão transcrita o que se afirma na 

alternativa: 

 

(A) “É” e  “que” , na frase “É esta abertura ampla de 

possibilidades que caracteriza nossa espécie” 

(L.34/35), tem valor expletivo, podendo ser 

retirados da oração sem provocar alteração 

sintática. 

(B) “quase” (L.26) estabelece valor semântico de 

comparação. 

(C) “ou” (L.32) tem valor excludente. 

(D) “Ou seja” (L.9) denota oposição. 

 

14) A forma verbal transcrita, à esquerda, 

corresponde à informação indicada, à direita, 

em: 

 

(A) “teríamos” (L.9) - ação concluída no passado. 

(B) “abrirão” (L.18) - ação incerta no futuro. 

(C) “está fazendo” (L.28/29) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “lidaram” (L.8) -  ação concluída no passado. 

 

15) Sobre os elementos linguísticos que compõem o 

texto, está correto o que se afirma em: 

 

(A) Na palavra “mundo” (L.11), a vogal final é 

desinência indicativa de gênero. 

(B) O vocábulo “Etnologia” (L.2) forma-se a partir de 

dois radicais: etno = origem + logia = estudo, 

portanto tem como significado a ciência que 

estuda a origem. 

(C) O vocábulo “mulher” (L.40) é substantivo 

heterônimo, pois o gênero masculino 

correspondente possui radical diferente. 

(D)  Expressão “isto é” (L.37) retifica a afirmação 

anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Com relação ao navegador Google Chrome 

analise os itens abaixo: 

 

I- Por ter seu código fonte aberto, qualquer 

desenvolvedor pode criar versões do Google 

Chrome. 

II- O Google Chrome é compatível com quase 

todos os sistemas operacionais usados 

atualmente, seja ele para desktops ou 

dispositivos móveis. 

III- Um dos recursos do Google Chrome é a opção 

de abrir Nova Janela Anônima pelo atalho 

Ctrl + Shift + N. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas os itens I e III são falsos. 

(C) Apenas o item II é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

17) Em relação aos protocolos do Correio 

Eletrônico analise os itens abaixo: 

 

I- O Protocolo SMTP é apenas para envio de 

emails. 

II- O Protocolo POP3 é apenas para recepção de 

emails, e transfere as mensagens para o 

computador do usuário e não mantém as 

mensagens na caixa de correio. 

III- O Protocolo IMAP é tanto para recepção de 

emails quanto para a saída de emails, 

geralmente é utilizado em websites, mantém 

as mensagens na caixa de correio. 

 

(A) Apenas os itens I e II são falsos. 

(B) Apenas os itens II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

Informática BÁSICA 

QUESTÕES 16 A 20 
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18) Com relação ao BrOffice Calc versão 5, analise os 

itens abaixo: 

 

I- A opção Comparar Documento está localizado 

no menu Ferramentas. 

II- Opções de autocorreção... está localizado no 

menu Formatar. 

III- O atalho Ctrl + Shift + F4 abre a opção Fontes de 

dados. 

 

(A) Apenas o item I está correto. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(C) Apenas o item III está correto. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

19) Com relação ao Microsoft Word 2010 julgue os 

itens abaixo: 

 

I- Para Justificar o texto, alinhando o parágrafo 

tanto na margem esquerda quanto na direita, 

podemos utilizar o atalho CTRL + J. 

II- Para alinhar o texto na margem esquerda da 

página, podemos utilizar o atalho CTRL + G. 

III- Para alinhar o texto na margem direita da página, 

podemos utilizar o atalho CTRL + Q. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Apenas o item III é verdadeiro. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

20) Assinale a alternativa que seja um software 

classificado como Shareware: 

 

(A) Adobe Reader. 

(B) WinZip. 

(C) BrOffice 

(D) AVG Free 

 

 
 

 

 

 

 

21) “Lesão frequentemente associada à úlcera 
venosa e caracterizada por induração e 
fibrose do terço distal do membro inferior, 
causando, em casos mais graves, a 
aparência do membro comprometido de 
uma garrafa invertida”. Estamos falando 
da: 

 

(A) lesão por pressão 

(B) úlcera arterial 

(C) lipodermatoesclerose 

(D) úlcera neuropática 

 

22) Os fatores de riscos de infarto agudo do 
miocárdio são classificados entre 
modificáveis e não modificáveis, sendo o 
primeiro classificados como aqueles 
inerentes ao indivíduo, como idade, sexo, 
etnia e história familiar. Sabendo disso, 
assinale a alternativa que indica 
corretamente os sinais e sintomas 
característicos de pacientes que sofrem 
IAM. 

 

(A) hiperpnéia, febre, nausea e cefaléia  

(B) diaforese profunda, dor torácica, nausea e 

vômitos  

(C) febre alta, cefaléia, tontura e bradicardia 

(D) bradicardia, vômitos, edemas dos membros 

superiores. 

 

23) Enfermagem, como profissão, sempre 
manteve seu status quo de forma 
conservadora, o que se justifica pela sua 
própria história, e sempre foi sustentada 
por uma ética que apregoa o bem, o 
sentimento nobre, o conformismo, a 
submissão e o compromisso com a relação 
paciente. Nos serviços de saúde, as vezes 
encontram-se profissionais com conduta 
individualista, onipotente e arrogante 
que, no trato com o paciente, evidenciam 
falta de respeito, preconceito e 
discriminação em diversos níveis. Nesse 
sentido, sob os dilemas e éticos e a tomada 
de decisão, julgue os itens abaixo e 
marque a alternativa correta. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÕES 21 A 40 
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I – O objetivo fundamental em qualquer assunto legal 

ou ético é atingir o equilíbrio entre direitos 

individuais e sociais ou coletivos do paciente.  

II – Crenças éticas geralmente são crenças e mitos 

pessoais que surgem das experiências na 

sociedade. Por isso é importante que todo 

enfermeiro esteja ciente de sus próprias crenças 

éticas, caso contrário estarão propensos a impor 

suas próprias crenças aos pacientes.  

III – Decisões éticas envolvem moral e valores que 

podem diferenciar entre pessoas que tomarão as 

decisões. Consequentemente, é importante 

respeitar e proteger a autonomia e os direitos do 

paciente em dar a última palavra sobre o que vai 

afetar sua vida, sem que o enfermeiro imponha 

seus valores pessoais a ele. 

 

(A) Apenas a I é verdadeira 

(B) Apenas I e II são verdadeiras 

(C) Apenas a III é verdadeira 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

24) Paciente jovem, 25 anos, casada. Admitida 

com história clínica de queimaduras a 12h 

atrás, por escaldadura, após acidente 

doméstico. Apresenta uma queimadura de 

segundo grau em MIE, localizado na parte 

superior desse membro e com pontos de 

queimadura em áreas específicas do MID. Foi 

solicitado pelo médico a avaliação da 

Enfermeira para iniciar o tratamento. Ferida 

apresentava bolhas em algumas áreas, tecido 

de granulação e exsudação moderada. Dentre 

as coberturas disponíveis a melhor para ser 

utilizado seria? 

 

(A) Papaina a 15% 

(B) Sulfadiazina de Prata 

(C) Hidrocoloide 

(D) Hidrocoloide com alginato 

 

25) Conviver bem em equipe é aprender a 

negociar de maneira eficaz, portanto, é 

preciso aprender a ter o outro como 

parceiro em processos de negociação. 

Nesse sentido, sobre a comunicação como 

um instrumento de gestão assinale a 

alternativa incorreta. 

 

(A) se a intenção é formar uma equipe cada vez 

melhor, é necessário focar apenas na 

comunicação verbal, pois ficar atento a 

palavras, gestos, posturas, comportamentos 

receptivos e colaborativos apenas atrapalha o 

processo de comunicação. 

(B) entender que as pessoas não são oponentes a 

quem se deve vencer leva a manter uma 

posição mental e emocional mais aberta e 

honesta, abordando os temas sob a luz da 

verdade e da transparência. 

(C) fazer esculta ativa antes de falar, ou seja, 

entender quem está falando, ajuda a evitar 

conclusões precipitadas e cria simpatia, algo 

importante para uma boa comunicação. 

(D) cada processo de comunicação exige técnica 

adequada ao seu conteúdo e não existe uma 

que sirva para todas as situações. Assim 

atingir a eficácia no processo de comunicação 

dependerá da flexibilidade para utilizar a 

técnica certa em cada circustância. 

 

26) As úlceras crônicas possuem algumas 

características que dificultam o processo 

de cicatrização, como por exemplo, 

acúmulo de metaloproteinases, 

colagenases e elastases, as quais 

degradam prematuramente o colágeno e 

fatores de crescimento. Apresentam um 

microambiente com hipóxia que leva a 

proliferação de fibroblastos aumentando 

a fibrose tecidual. Assim, devido a essas 

características, existe a necessidade de 

avaliação sistemática e estruturada do 

leito da ferida com a finalidade de 

detecção dos possíveis fatores que 

interferem negativamente no processo de 

cicatrização. Por isso, atentando para os 

cuidados no tratamento de feridas analise 

os itens abaixo. 
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I – Criou-se uma regra mnemônica utilizando-se o 

acrômino TIME para facilitar a avaliação da lesão 

na qual o T refere-se a tissular profunda (lesão 

profunda), o I de inflamação; a letra M refere-se 

a “moisture balance” ou seja desequilíbrio da 

umidade e a letra E refere-se a borda da ferida. 

II – Desbridamentos consistem na remoção de tecidos 

desvitalizados ou colonizados, existindo apenas 

três possibilidades: autolítico, mecânico e 

cirúrgico. 

III – A colonização critica difere da colonização por 

apresentar a presença de bactérias replicantes, 

em maior número e patogenicidade capaz de 

inibir o processo de cicatrização, pois compete 

com nutriente e oxigênio e estimulam a 

produção de citocinas inflamatórias proteases, 

além da liberação de toxinas.  

 

(A) Apenas a I é verdadeira 

(B) Apenas I e II são verdadeiras 

(C) Apenas a III é verdadeira 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

27) Realizar a limpeza da ferida, de uma forma 

que potencialize seu crescimento de tecido 

de granulação, sem causar efeitos adversos e 

com uma toxidade mínima é possível 

utilizando apenas: 
 

(A) hipoclorito de sódio e água oxigenada 

(B) pvpi e hipoclorito sódio 

(C) propilenoglicol e pvpi 

(D) clorexidina 0,05%, clorazina e propilenoglicol 

 

28) Durante um plantão em uma Unidade Básica 

de Saúde, uma Enfermeira, realizou a 

prescrição de um antibiótico não padrão no 

protocolo para sua prescrição e autorizou a 

retirada do mesmo na farmácia da unidade, 

justificando sua ação pela impossibilidade de 

contar com a presença da médica que nunca 

estava de plantão nas segundas e sextas, 

justamente os dias em que o paciente poderia 

ir à unidade. A Enfermeira ao prescrever essa 

antibiótico 
 

(A) cometeu uma negligência 

(B) cometeu uma imperícia 

(C) cometeu uma imprudência 

(D) cometeu uma negligência e imprudência 

29) Os sinais e sintomas específicos do 

acidente vascular encefálico isquêmico 

(AVEi) e do acidente vascular encefálico 

hemorrágico (AVEh) estão diretamente 

relacionados com o local e a extensão da 

lesão, sendo sua diferenciação clínica 

quase que impossível, pois os sinais e 

sintomas apresentado pelos dois são bem 

semelhantes. O exame clínico e o exame 

neurológico são de suma importância e 

para isso utiliza-se uma escala para 

avaliação da suspeita de AVE, conhecida 

como 

 

(A) Escala de Braden 

(B) Escala de Cincinnati 

(C) Escala de Ramsay 

(D) Escala de Glasgow 

 

30) Para exercer sua função a pele precisa 

estar fisiologicamente saudável, quando 

ocorre qualquer agressão de natureza 

física ou química ao tecido, sua 

integridade é rompida, formando a ferida. 

Assim as feridas podem ser basicamente 

classificadas de acordo com o agente 

etiológico, extensão/profundidade e 

conteúdo bacteriano. No que refere-se ao 

agente etiológico, classifique as feridas 

ocasionadas por agente cortantes, com o 

predomínio do comprimento sobre a 

profundidade, bordas regulares e nítidas, 

geralmente retilíneas, são classificadas 

como: 

 

(A) contusas 
(B) corto-contusa 
(C) perfurantes 
(D) incisionais 
 

31) De acordo com as diretrizes do Ministério 

da Saúde (Cadernos de Atenção Básica 

N°33), o enfermeiro poderá considerar um 

recém-nascido de baixo peso aquele que 

se encontrar com peso inferior à: 
 

(A) 2000 gramas 
(B) 2500 gramas 
(C) 2850 gramas 
(D) 1500 gramas 
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32) Durante a consulta de puericultura, o 
enfermeiro deverá estar atento aos 
parâmetros antropométricos da criança, 
especialmente nos seus dois primeiros anos 
de vida, por meio da avaliação do 
crescimento segundo a aferição regular das 
medidas de: 

 
(A) Estatura, peso e perímetro cefálico 
(B) Perímetro abdominal, perímetro torácico e 

perímetro cefálico 
(C) Circunferência abdominal, estatura e peso 
(D) Estatura, Peso, Circunferência abdominal, IMC e 

Perímetro cefálico. 
 
33) A atenção pré-natal é essencial para o 

acompanhamento das condições de saúde 
materna e fetal, compreendendo um 
conjunto de ações de rotina, como a 
realização da avaliação física, clínica e 
obstétrica, assim como exames e 
procedimentos técnicos de rotina. Constitui-
se como uma etapa do exame físico e 
obstétrico, durante a consulta de pré-natal, a 
realização de manobras de palpação 
obstétrica na gestante a fim de identificar a 
apresentação, situação e posição em que o 
feto se encontra no útero da mãe. A esse 
método dá-se o nome de: 

 
(A) Manobra de Heimlich 
(B) Manobra de Leopold 
(C) Manobra de Ortolani 
(D) Manobra de Nobile-Budin 
 
34) A avaliação do estado neurológico é uma 

parte crítica do exame físico do recém-
nascido. Grande parte do exame neurológico 
ocorre durante a avaliação dos sistemas 
corporais, como desencadear reflexos 
localizados e observar postura, tônus 
muscular, controle da cabeça e movimentos. 
A respeito da avaliação dos reflexos no 
Recém-Nascido, analise: 

 

I. O reflexo de preensão tem como resposta esperada 
o toque das palmas das mãos ou plantas dos pés 
próximo à base dos dedos, causando flexão dos 
dedos e artelhos. 

II. O reflexo de Babinski constitui-se no estímulo da 
região palmar, no sentido medial, desde o 
polegar, à porção distal, provocando 
hiperextensão dos dedos das mãos. 

III. O reflexo de moro deve provocar extensão e 
abdução súbitas dos membros e estiramento dos 
dedos, seguindo de flexão e adução dos 
membros. O recém-nascido pode chorar. 

Está correto o que se afirma em: 
 
(A) Apenas o item I está correto 

(B) Apenas II e III estão corretos 

(C) Apenas o item II está correto 

(D) Apenas os itens I e III estão corretos 

 
35) As doenças diarreicas estão entre as 

doenças prevalentes na infância, podendo 
ser causadas por agentes infecciosos 
virais, bacterianos e fúngicos ou ainda por 
causas crônicas e medicamentosas. 
Constitui-se como um agravo de suma 
importância, pois tem como principal 
complicação a ocorrência de desidratação 
em crianças. Segundo Manual AIDPI, do 
Ministério da Saúde, em uma criança com 
sinais/sintomas de desidratação, o 
enfermeiro deverá perceber durante sua 
avaliação: 

 
(A) Oligúria, disúria, fezes amolecidas, sinal de 

prega da pele ausente, hipertermia e sede. 
(B) Olhos encovados, boca seca e sede, 

irritabilidade, sinal da prega da pele presente, 
enchimento capilar em tempo > 3 segundos. 

(C) Oligúria, ausência de sede, criança torporosa, 
choro presente, sinal de prega da pele 
ausente. 

(D) Olhos encovados, criança não consegue 
beber, choro presente, sinal de prega da pele 
presente e enchimento capilar < a 2 segundos. 

 
36) Fazem parte da rotina de atenção ao pré-

natal de baixo risco, segundo as 
recomendações do Ministério da Saúde 
(2012), exceto: 

 
(A) Realização de exame de glicemia em jejum, 

hematócrito e hemoglobina, sorologias para 
sífilis, HIV, toxoplasmose e Hepatite B e 
sumário de urina no primeiro e terceiro 
trimestre da gestação. 

(B) A realização de imunização antitetânica. 
(C) A realização de procedimentos técnicos de 

aferição do peso, altura, cálculo de IMC, 
pressão arterial e medida da altura uterina a 
cada consulta. 

(D) Repetição dos exames de glicemia em jejum, 
hemograma completo, colesterol total, 
sorologias para sífilis, rubéola, tétano 
neonatal, Hepatite B e C, anti HIV e 
toxoplasmose após a 30ª semana de gestação.  
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37) Gestante, G12P8A4 comparece para realização 
da primeira consulta de pré-natal da 
gestação atual. Durante a avaliação clínica 
constatou IG = 30 semanas e 1 dia de acordo 
com a Data da Última Menstruação e 
Ultrassonografia gestacional; PA = 140X90; 
Glicemia de jejum = 216 mg/dl e IMC elevado 
para sua idade gestacional.  A enfermeira 
inicia o atendimento segue para a realização 
da classificação de risco, identificando: baixa 
renda, gravidez não planejada, presença de 
comorbidades associadas (hipertensão 
gestacional e diabetes gestacional), abortos 
prévios e complicações em gestações 
anteriores, além de queixas atuais de perda 
de líquido amniótico e sangramento 
transvaginal, qualificando-a como de Alto 
Risco. Ao finalizar a consulta, a enfermeira 
presta as orientações e encaminha a gestante 
para o serviço de atenção ao pré-natal de Alto 
Risco com especialista, solicitando contra 
referência sempre que possível. De acordo 
com o contexto acima, podemos dizer que a 
enfermeira obedeceu ao seguinte princípio 
estabelecido pelo Sistema Único de Saúde: 

 

(A) Integralidade 
(B) Universalidade 
(C) Equidade 
(D) Hierarquização 
 

38) O leite humano é a forma preferida de 
nutrição para todos os lactentes (Wong, 
2013). O Ministério da Saúde tem como meta 
melhorar as taxas de aleitamento materno 
em crianças, visando a melhoria das 
condições de saúde durante a infância. A 
respeito do aleitamento materno, assinale a 
única afirmação incorreta: 

 

(A) Deve ser estimulado a ser oferecido de forma 
exclusiva até os primeiros seis meses de vida. 

(B) Contém todos os nutrientes (proteínas, 
vitaminas, carboidratos, lipídeos e células de 
defesas) que o bebê necessita, devendo ser 
complementado apenas com água em pequenas 
quantidades, especialmente em regiões secas. 

(C) Contem células de defesa, imunoglobulinas e 
inúmeros fatores de defesa que irão proteger o 
bebê nos seus primeiros meses de vida e 
promover o desenvolvimento das suas próprias 
armas de defesa contra agentes infecciosos. 

(D) Quando estimulado a ser oferecido de forma 
exclusiva pelo período recomendado reduz as 
chances de infecção por doenças comuns na 
infância, diminuindo as taxas de 
morbimortalidade infantil nos primeiros anos de 
vida. 

39) A hipertensão arterial e o diabetes melito 

estão entre as principais doenças e 

agravos não transmissíveis prevalentes na 

atualidade. Sua alta prevalência está 

bastante associada ao processo 

transicional demográfico e 

epidemiológico dos últimos anos, tendo 

como fatores de risco: 

 

I. O aumento da expectativa de vida e, 

consequentemente, o processo de 

envelhecimento populacional. 

II. Os hábitos de vida modernos que envolvem 

comportamento, rotina e hábitos alimentares. 

III. O sedentarismo e o tabagismo. 

IV. Fatores de risco não modificáveis como: idade, 

sexo e meio ambiente. 

 

Está correto apenas o que se afirma em: 

(A) I, II e III 

(B) I e II 

(C) II, III e IV 

(D) Todas as alternativas. 

 

40) Segundo dispostos na Lei n°8.080 de 1990, 

são princípios fundamentais do Sistema 

Único de Saúde (SUS), exceto: 

 

(A) O acesso universal aos serviços de saúde, 

independente de raça, etnia ou gênero. 

(B) O acesso integral aos três níveis de atenção à 

saúde. 

(C) O tratamento desigual perante os desiguais, 

oferecendo maior atendo a grupos 

específicos, segundo risco ou situação 

socioeconômica, buscando atender de forma 

equânime os seguimentos sociais. 

(D) O acesso descentralizado aos serviços de 

saúde, de forma unidirecional nas três esferas 

do governo. 
 

 

 


