
 
 

 

                                                                                                                                                                                                               Página | 1  

 

CARGO: ENFERMEIRO PSF 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL MARACAÇUMÉ-MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

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 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C

A 

D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 ENFERMEIRO PSF 

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

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.maracacume2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

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 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. 

04- 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.  

05- 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL MARACAÇUMÉ-MA 

TURNO: MANHÃ 

Exemplo: 

A D A B 

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


 
 

 

                                                                                                                                                                                                               Página | 2  

 

CARGO: ENFERMEIRO PSF 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL MARACAÇUMÉ-MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                               Página | 3  

 

CARGO: ENFERMEIRO PSF 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL MARACAÇUMÉ-MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Nestes tempos "pós-milenares", em que tudo se transforma tão rapidamente, o apetite das pessoas por 1 
verdades e certezas mais permanentes vem atingindo níveis jamais vistos ou mesmo previstos. O acesso fácil aos 2 
computadores e às telecomunicações criou uma aldeia global, onde a troca de informação entre diferentes culturas 3 
e pessoas do mundo é mais fácil e barata do que em qualquer outro período da história humana.  4 

Esse excesso de informação, ao mesmo tempo inspirador e aterrorizador, causa muita confusão e estresse 5 
na cabeça das pessoas.  6 

A tecnologia é muitas vezes percebida como uma espécie de monstro, capaz de curas milagrosas e de 7 
viagens interplanetárias, mas também de produzir armas que poderiam aniquilar a vida na Terra.  8 

Inevitavelmente, surgem teorias de conspirações clandestinas e o governo (em muitos casos, 9 
merecidamente!) perde a sua credibilidade, enquanto uma intolerância generalizada ameaça polarizar ainda mais 10 
a sociedade. O resultado é uma sensação de pânico e abandono avidamente explorada por oportunistas que se 11 
apresentam como a única alternativa em um "mundo louco".  12 

Com isso, observamos a proliferação de seitas da "Nova Era", de várias superstições (gnomos, anjos, fadas 13 
e outras criaturas fantásticas) e de pregadores da "verdade". Observamos também o crescimento do desprezo pela 14 
ciência e pelo que ela tem a dizer sobre o mundo. 15 

A ciência é considerada a antítese da espiritualidade, uma atividade fria e manipuladora, dedicada a tirar 16 
Deus das pessoas. Ou as pessoas de Deus.  17 

Acredito que essa concepção completamente errônea do que é a ciência e de como ela funciona seja a 18 
responsável por sua impopularidade, descontados os fãs, claro. Parte da culpa pertence, sem dúvida, à comunidade 19 
científica; historicamente, poucos cientistas dedicaram parte de seu tempo à divulgação, ao público, de suas ideias 20 
e descobertas. Essa situação está gradualmente se transformando, mas muito ainda precisa ser feito, 21 
especialmente nos meios de comunicação de maior penetração, como a televisão ou o cinema. O que ainda vemos, 22 
na maior parte desses veículos, depende do sensacionalismo barato e de distorções da imagem do cientista ou de 23 
seu trabalho.  24 

Como, então, podemos reconciliar a ciência com o grande público, fazendo com que sua divulgação não 25 
traga, necessariamente, sua distorção? Vários livros de divulgação científica tiveram sucesso por revelar uma 26 
conexão entre ciência e espiritualidade, como "O Tao da Física", de Fritjof Capra. A julgar por esses livros, a 27 
resposta deve revolver em torno de uma reconciliação entre ciência e espiritualidade. Infelizmente, não creio que 28 
o caminho usado por esses autores revele a espiritualidade da ciência de forma correta; não creio que a ciência 29 
esteja simplesmente redescobrindo "verdades" descobertas através da meditação ou de uma conexão mística com 30 
o mundo, como nas religiões orientais.  31 

A espiritualidade da ciência não é encontrada através de comparações entre suas descobertas e as práticas 32 
e ensinamentos de diversas religiões. Ela é encontrada na paixão com que os cientistas devotam toda uma vida na 33 
tentativa de desvendar os mistérios do mundo à sua volta. Ela é encontrada no próprio ato criativo, aquele 34 
momento de autotranscendência que desafia qualquer explicação racional. Ela é encontrada em sua humanidade e 35 
na poesia que revela.  36 

Enquanto a ciência tenta entender o "como", deixando de lado o "porquê", a religião aceita o "porquê" 37 
baseada na fé, pouco se preocupando com o "como". Certas questões são exclusivas da ciência, enquanto outras 38 
pertencem somente à religião.  39 

O fundamental é saber discernir os limites de ambas, suas diferentes missões e o simples fato de elas 40 
serem necessárias para a nossa existência. 41 

 42 
MARCELO GLEISER 43 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

 

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

(A) caracteriza-se por ser uma atividade exercida pelo 
cientista com impessoalidade e impassibilidade. 

(B) distancia-se cada vez mais do homem, já que está se 
perdendo no materialismo científico. 

(C) cria uma situação de desconfiança entre os homens, ao 
revelar conhecimentos sobre as primeiras causas das 
coisas. 

(D) ultrapassa os limites do racional, pois busca o 
desvendamento do desconhecido através "do ato 
criativo." 

 

02) Segundo o autor, a espiritualidade da ciência consiste 
em 

 

(A) ter ela por objetivo a busca do desvendamento de um 
mundo desconhecido, através de ações não só de 
caráter objetivo, mas também subjetivo. 

(B) aplicar, na ciência, conhecimentos do mundo oriental, 
ligados à meditação. 

(C) criar ela o seu próprio universo, de caráter inteiramente 
voltado para a essência das coisas. 

(D) comprovar as verdades de natureza mística, pregadas 
por diferentes religiões. 

 

03) É comprovável no texto a afirmação: 
 

(A) Os diferentes períodos históricos vividos pelo homem 
têm sido marcados por uma constante necessidade de 
integração cultural entre diferentes povos. 

(B) A massificação do conhecimento, proporcionada pelas 
telecomunicações, tem levado o homem a aprofundar o 
seu autoconhecimento. 

(C) O homem do pós-milênio está ávido por uma 
compreensão da realidade metafísica. 

(D) Os governos têm sido intolerantes coma comunidade, 
científica. 

 

04) Há correspondência entre o termo transcrito e o que 
dele se afirma em, 

 

(A) A expressão "de curas milagrosas e de viagens 
interplanetárias" (L.7/8) complementa o sentido da 
palavra "capaz" (L.7). 

(B) A locução verbal "vem atingindo" (L.2) concorda com a 
palavra "tudo" (L.1). 

(C) O vocábulo "onde" (L.3) especifica o termo "acesso 
fácil" (L.2). 

(D) A expressão "teorias de conspirações clandestinas" (L.9) 
completa o sentido do verbo. 

 

05) Há uma relação de causa e efeito em 
 

(A) "A tecnologia é muitas vezes percebida como uma 
espécie de monstro" (L.7). 

(B) "O acesso fácil aos computadores e às 
telecomunicações criou uma aldeia global (L.2/3). 

(C) "A ciência é considerada a antítese da espiritualidade" 
(L.16). 

(D) "O que ainda vemos (...) depende do sensacionalismo 
barato e de distorções da imagem do cientista ou de 
seu trabalho."(L. 22/24). 

06) O sentido original do fragmento transcrito está mudado 

na reestruturação indicada em 

 
(A) "em que tudo se transforma tão rapidamente" (L.1) — 

em que tudo é transformado tão rapidamente. 
(B) "Vários livros de divulgação científica tiveram sucesso" 

(L.26) — Vários livros científicos tiveram sucesso de 
divulgação. 

(C) "A ciência é considerada a antítese da espiritualidade" 
(L.16) — Considera-se a ciência a antítese da 
espiritualidade. 

(D) "Essa situação está gradualmente se transformando" 
(L.21) — Essa situação está sendo gradualmente 
transformada. 

 
07) Sobre os sinais de pontuação usados no texto, é correto 

afirmar: 
 

(A) As vírgulas das linhas 1 e 2 separam uma oração 

coordenada. 

(B) As vírgulas da linha 6 isolam um termo que denota 

causa. 

(C) Os parênteses da linha 17destacam uma retificação. 

(D) A exclamação da linha 12 Intensifica uma crítica. 

 

08) "Nestes tempos 'pós-milenares', em que tudo se 

transforma tão rapidamente, o apetite das pessoas por 

verdades e certezas mais permanentes vem atingindo 

níveis jamais vistos ou mesmo previstos". (L.1/2) 

 
Do período acima, é correto afirmar:  

 

(A) "pós-milenares" e "das pessoas" completam o sentido 

do nome.  

(B) "tão" e "mais" denotam comparação.  

(C) "mesmo" exerce a mesma função de "níveis".  

(D) "Nestes tempos 'pós-milenares'" e "jamais" expressam 

circunstâncias temporais.  

 

09) A alternativa em que o termo transcrito tem função 

adverbial é 

 

(A) "uma aldeia global" (L.3). 

(B) "em um 'mundo louco'" (L.12). 

(C) "de seitas da 'Nova Era' " (L.13). 

(D) "pela ciência" (L.14/15). 
 

10) Há equivalência entre o termo transcrito e a ideia que 

ele denota em 
 

(A) "enquanto" (L.10) — simultaneidade. 

(B) "mas também" (L.8) — explicação. 

(C) "Ou" (L.17) — adição. 

(D) "por" (26) — consequência. 
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11)  A mídia recorrentemente tem falado sobre atentados 

terroristas relacionados ao “Estado Islâmico”. Sobre 

essa organização, julgue os itens a seguir: 

 
 

I. O Estado Islâmico no Iraque e na Síria (Isis) foi criado em 

2013 e cresceu como um braço da organização 

terrorista al-Qaeda no Iraque. No entanto, os dois 

grupos romperam os laços. Após isso, os extremistas 

declararam um califado, mudaram de nome para o 

Estado Islâmico (EI) e anunciaram que iriam impor o 

monopólio de seu domínio pela força.  

II. As atividades do EI se concentram no Iraque e na Síria, 

onde o grupo assumiu um papel dominante e possui 

forte presença. 

III. O Estado Islâmico conta com um vasto grupo de 

extremistas: entre 3 mil e 5 mil milicianos, entretanto, 

por sua tendência nacionalista, não se aceitam 

estrangeiros em suas fileiras, mesmo quando 

convertidos. 

IV. O Estado Islâmico obriga as pessoas que vivem nas 

áreas que controla a se converterem ao islamismo, além 

de viverem de acordo com a interpretação xiita da 

religião e sob a Lei Charia (o código de leis islâmico). 

 

Analisando as alternativas acima, podemos afirmar 

corretamente que: 

 

(A) Somente os itens I e III estão corretos. 

(B) Somente os itens II, III e IV estão corretos.  

(C) Somente os itens I e II estão corretos. 

(D) Somente os itens I, II e III estão corretos. 

 

12)  Em meados de 2015, um país integrante da União 

Europeia, promoveu plebiscito para que os cidadãos de 

seu país se aceitariam ou não as condições dos credores 

do país em troca de ajuda financeira. Que país foi esse e 

qual o resultado do plebiscito? 
 

(A) Inglaterra, vencendo o “sim”. 

(B) Grécia, vencendo o “não”.  

(C) Inglaterra, vencendo o “não”.  

(D) Grécia, vencendo o “sim”. 

 

 

 

 

13) Os últimos anos trouxeram descobertas históricas para 

a Agência Espacial Americana (NASA) e para a 

comunidade científica no que se refere ao campo da 

Astronomia, dentre as quais não podemos destacar: 
 

(A) Descoberta de evidências de água líquida em Marte.  

(B) Descoberta de gelo de água em Plutão.  

(C) Confirmação da existência de Ondas gravitacionais.   

(D) Descoberta de fosseis vegetais em Marte. 
 

14)  O ano de 2015 terminou como sendo o ano mais 

quente já registrado. A informação foi publicada pelo 

World Meteorological Organization (OMM) e os 

resultados não são nada animadores. A temperatura 

média de 2011 a 2015 também é a mais quente dentre 

todas as séries de cinco anos computadas. Assinale a 

alternativa que traz uma das explicações de por que 

houve esse aumento. 

 

(A) Emissões de gases-estufa e El Niño.  

(B) Aumento populacional e desmatamento das Matas. 

(C) Emissões de gases-estufa e La Niña.   

(D) El Niño somente. 

 

15)  Em 10/03/2015, foi publicada a Lei nº 13.104/2015 

prevê o FEMINICÍDIO como qualificadora do crime de 

homicídio, o inclui no rol dos crimes hediondos. Sobre 

essa inovação legislativa, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) Antes da Lei n.° 13.104/2015, não havia nenhuma 

punição especial pelo fato de o homicídio ser praticado 

contra a mulher por razões da condição de sexo 

feminino. Em outras palavras, o feminicídio era punido, 

de forma genérica, como sendo homicídio.  

(B) A lei protege a mulher enquanto gênero, por isso, não 

possibilita que uma mulher seja a agente cometedora 

do crime de feminicídio.  

(C) A nova Lei trata sobre FEMINICÍDIO, ou seja, pune mais 

gravemente aquele que mata mulher por “razões da 

condição de sexo feminino” (por razões de gênero). Não 

basta a vítima ser mulher, tem que sofrer o crime por 

estar na condição aqui descrita. 

(D) A lei não revoga o disposto na Lei Maria da Penha. 

  ATUALIDADES                                                                                 QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) As diretrizes da Política Nacional de Promoção à Saúde 

apontam a necessidade de realização de ações em 

quatro diferentes frentes para a área prioritária da 

prática corporal/atividade física. Dentre elas, é incorreto 

afirmar: 

 

(A) Ações na rede básica de saúde e na comunidade. 

(B) Ações de aconselhamento e divulgação. 

(C) Ações de intersetorialidade e mobilização de parceiros. 

(D) Ações de caráter primário e secundário de saúde. 

 

17) No âmbito do Planeja SUS considera-se Plano de Saúde 

o instrumento que, a partir de uma análise situacional, 

apresenta as intenções e resultados a serem buscados 

no período de: 

 

(A) Dois anos, expressos em objetivos, diretrizes e metas. 

(B) Quatro anos, expressos em objetivos, diretrizes e 

metas. 

(C) Dois anos, expressos em unicidade, consolidação e 

ascendência. 

(D) Quatro anos, expressos em unicidade, consolidação e 

ascendência. 

 

18) Analise as afirmativas sobre os tipos de planejamento 

no SUS, e assinale a que indique características do 

Planejamento Normativo: 

 

(A) Centrado na lógica da formulação. 

(B) Planos, programas e projetos expressam a possibilidade. 

(C) Destaca a importância da política e da importância da 

intervenção dos diferentes atores sociais. 

(D) Não há monopólio na elaboração do planejamento, mas 

a coexistência de vários planos. 

 

19) Dentro do Programa Municipal de Acesso a Qualidade 

no Atendimento em Saúde (PMAQ), na análise do 

contexto institucional, podem ser identificados fatores 

positivos e negativos que compõem a Matriz FOFA, 

sendo eles: 

 

(A) Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. 

(B) Forças, frequência, alertas e organização. 

(C) Fraquezas, fixadores, ameaças e organogramas. 

(D) Faixa etária, frouxidão, alertas, operações. 

 

 

 
 

 

20) Responda verdadeiro (V) ou falso (F) sobre as equipes 

de Consultório de Rua (eCR) e assinale a alternativa 

correta: 

 

( ) O Consultório na Rua foi instituído pela Política 

Nacional de Atenção Básica, em 2011, e visa a ampliar o 

acesso da população de rua aos serviços de saúde, 

ofertando, de maneira mais oportuna, atenção integral 

à saúde para esse grupo populacional, o qual se 

encontra em condições de vulnerabilidade e com os 

vínculos familiares interrompidos ou fragilizados.  

( ) Ressalta-se que a responsabilidade pela atenção à 

saúde da população de rua é de todo e qualquer 

profissional do Sistema Único de Saúde, mesmo que ele 

não seja componente de uma equipe de Consultório na 

Rua (eCR).  

( ) Em municípios ou áreas em que não haja eCR, a 

atenção deverá ser prestada pelos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) do território onde essas pessoas 

estão concentradas. 

 

(A) V – F – V. 

(B) V – V – F. 

(C) F – V – F. 

(D) F – F – V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   LEGISLAÇÃO DO SUS                                                          QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) “Ambulância de Resgate: veículo de atendimento de 
urgências pré-hospitalares de pacientes vítimas de 
acidentes ou pacientes em locais de difícil acesso, com 
equipamentos de salvamento (terrestre aquático e 
alturas).” Segundo a Portaria nº2.048/GM/2002, são 
ambulâncias classificadas como: 

 
(A) TIPO B. 
(B) TIPO C. 
(C) TIPO E. 
(D) TIPO F. 
 
22) Com relação à Insuficiência respiratória (IR) em Recém 

Nascidos, analise as alternativas e assinale a incorreta: 
 
(A) Os recém-nascidos e bebês apresentam vulnerabilidade 

significativa para infecções virais ou bacterianas devido 
à imaturidade do sistema imunológico. Essas infecções 
podem evoluir para infecção generalizada, contribuindo 
para o desenvolvimento da IR.  

(B) Muitos bebês com insuficiência respiratória hipóxica 
têm a doença com pulmões irregulares, apresentando 
áreas no pulmão com um bom fluxo de ar e zonas onde 
há pouco ou nenhum fluxo.  

(C) Nas áreas com bom fluxo de ar, a troca de gases se 
realiza facilmente. Porém, nas zonas onde não há fluxo 
de ar ou este é muito pobre, a hematose não é 
adequada e o sangue passa pelos pulmões sem 
absorver o oxigênio e sem eliminar o dióxido de 
carbono.  

(D) O óxido nítrico é um gás administrado aos pulmões, 
causando uma diminuição no fluxo local do sangue nas 
áreas do pulmão onde o fluxo de ar é melhor, 
dificultando o processo fisiológico na hematose. 

 
23) A cânula nasal é um dispositivo de polietileno ou 

silicone com duas pequenas cânulas, que medem em 
torno de 1,5 cm, introduzidas nas narinas e que 
permitem fluxo de oxigênio regulável que não 
ultrapasse de 6 l/min. Ele é ofertado ao paciente na 
forma seca até 2l/min e umidificado para valores 
superiores em virtude do risco de: 

 
(A) Epistaxe. 
(B) Hipóxia. 
(C) Xerosmia. 
(D) Sialorreia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
24) O eletrocardiograma (ECG) é um registro da ativação 

elétrica do coração. Para que a corrente elétrica faça 
todo o percurso intracardíaco, cargas positivas e 
negativas estão contidas dentro das células 
especializadas do coração. Na avaliação do ECG o 
enfermeiro identifica a despolarização da região basal 
posterior do ventrículo Esquerdo em que parâmetro: 

 
(A) Onda P. 
(B) Intervalo P-R. 
(C) Intervalo S-T. 
(D) Onda S. 
 
25) “Marcador não encontrado normalmente em indivíduos 

sadios, mas verificado na presença de necrose. É uma 
enzima de alta especificidade e sensibilidade.” O texto 
traz a definição do marcador cardíaco denominado: 

 
(A) Troponina. 
(B) Ck-Mb. 
(C) CPK. 
(D) Gama-Gt. 
 
26) Responda verdadeiro (V) ou falso (F) sobre o calendário 

vacinal atualizado, e assinale a alternativa que traz a 
sequência correta: 

 
( ) A vacina Tetraviral deverá ser administrada em duas 

doses, a primeira aos 12 meses e a segunda entre 10 e 
19 anos. 

( ) A vacina Tríplice viral deverá ser administrada em dose 
única aos 15 meses. 

( ) A vacina contra HPV deverá ser administrada a partir 
dos 9 anos em duas doses, com intervalo de 6 meses 
entre as doses. 

( ) Em regiões endêmicas, a vacina contra Febre Amarela 
deverá ser administrada aos 9 meses. 

 
(A) V – F – F – V. 
(B) V – V – F – F. 
(C) F – F – V – V. 
(D) F – V – V – F. 
 
27) São vacinas que deverão ser aplicadas aos 4 anos 

segundo o calendário vacinal, exceto: 
 
(A) 2º reforço com DIP. 
(B) 2º reforço com VOP. 
(C) Reforço da Febre Amarela. 
(D) Reforço da Hepatite B. 
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28) A dinâmica da vida familiar deve ser avaliada com 
respeito e valorização das características peculiares e do 
convívio humano. Constituem instrumentos de registro 
da família: 

 
(A) O genograma e o ecomapa. 
(B) O genograma e o ecograma. 
(C) O ecograma e o ecomapa. 
(D) O ecograma e a árvore genealógica. 
 
29) Os portadores de bexiga neurogênica com resíduo 

miccional, hiperplasia prostática benigna, cateterismo 
vesical, fistulas enterovesicais (neoplásicas e doença 
diverticular complicada), prolapso uterino grave, litíase 
renal (coraliforme) e o uso de fraldas ou dispositivo 
urinário masculino tipo condom “uripen” são 
acometidos com frequência por: 

 
(A) Infecção de trato urinário. 
(B) Lombalgia. 
(C) Piora da função renal. 
(D) Dor em baixo ventre. 
 
30) As diminuições das reservas funcionais de diversos 

sistemas que ocorrem com o envelhecimento podem 
submeter um idoso, e em geral o muito idoso (maior 
que 80 anos), a grandes agravos caso a sua delicada 
homeostase, ou equilíbrio frágil de suas funções vitais 
seja quebrado – a essa condição se nomeia: 

 
(A) Alta dependência. 
(B) Síndrome da fragilidade. 
(C) Baixa capacidade funcional. 
(D) Síndrome da imobilidade. 
 
31) De acordo com a Resolução RDC Anvisa no 306, de 7 de 

dezembro de 2004 , que dispõe sobre o regulamento 
técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços 
de Saúde, a responsabilidade pela destinação final e 
todo o gerenciamento dos resíduos passou a ser do 
gestor da instituição que o gera, com base nas normas 
estabelecidas pela Anvisa. Os resíduos químicos como 
quimioterápicos e antineoplásicos, devem ser 
classificados em: 

 
(A) GRUPO A. 
(B) GRUPO B. 
(C) GRUPO C. 
(D) GRUPO D. 
 
32) Com relação ao programa melhor em casa (EMAD) do 

Ministério da Saúde, qual das alternativas abaixo indica 
apenas procedimento realizado a nível AD3: 

 
(A) Observar a permeabilidade das vias aéreas, 

sangramento e dispneia na aspiração das vias aéreas. 
(B) Curativos e controle da dor no ajuste das órteses e 

próteses. 

(C) Cuidados com a manutenção do cateter central, 
evitando a obstrução, curativo e fixação. 

(D) Troca de sonda vesical de demora e higienização. 
 
33) Com relação à puberdade, analise as alternativas e 

assinale a incorreta: 
 
(A) A puberdade engloba o conjunto de modificações 

biológicas que transformam o corpo infantil em adulto, 
constituindo-se em um dos elementos da adolescência.  

(B) A puberdade é constituída pelos seguintes 
componentes: crescimento físico: aceleração, 
desaceleração, até a parada do crescimento (2º estirão); 
maturaçãosexual; desenvolvimento dos órgãos 
reprodutores e aparecimento dos caracteres sexuais 
secundários; mudanças na composição corporal; 
desenvolvimento dos aparelhos respiratório, 
cardiovascular e outros.  

(C) A puberdade não é um parâmetro universal e não 
ocorre de maneira semelhante em todos os indivíduos. 

(D) A adolescência abrange, além da puberdade, os 
componentes psicológicos e sociais característicos dessa 
fase da vida. Está sujeita, portanto, a influências sociais 
e culturais. 

 

34) Com relação à adolescência e a escola, analise as 
afirmativas e assinale a alternativa correta: 

 

I. Na experiência de trabalho com adolescentes, constata-
se a importância e o valor atribuídos à escola por parte 
dos adolescentes, da família e da comunidade. A escola 
é uma instituição de grande significado na vida do 
jovem; é o primeiro espaço social fora da família onde a 
criança se insere, ocorrendo apartir daí um 
enriquecimento na formação de sua identidade pessoal.  

II. Na adolescência a escola torna-seimportante centro de 
ampliação da socialização: um espaço que possibilita o 
estabelecimento de uma ampla rede de relações 
interpessoais, proporcionando ao adolescente a 
expansão de sua identidade para além da família. 

 

(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas a afirmativa II está correta. 
(C) As afirmativas I e II estão corretas. 
(D) As afirmativas I e II estão incorretas. 
 

35) O Enfermeiro precisa estar atento às adolescentes 
gestantes da comunidade eorientá-las sobre a 
importância do pré-natal e onde elas podem realizá-
lo.Os riscos de gestação na adolescência não são apenas 
devido ao fator idade, existem riscos biológicos, porém 
psíquicos e sociais bastante importantes. Quanto ao 
fator idade, podemos considerar duas faixas etárias. A 
adolescência gestacional precoce consideramos a faixa 
etária de: 

 

(A) 09 a 13 anos. 
(B) 10 a 14 anos. 
(C) 11 a 15 anos. 
(D) 12 a 16 anos. 
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36) “A pessoa coloca a mão no joelho para bloqueá-lo, na 
fase de apoio.” O texto traz a descrição do achado 
semiológico em ortopedia que indica a presença de 
marcha: 

 
(A) Por insuficiência de quadríceps. 
(B) Em equino. 
(C) Espástica. 
(D) Anserina. 
 
37) Com relação a semiologia dos membros inferiores, 

podemos afirmar que O pé possui um arco plantar 
medial que faz com que haja uma elevação na região 
intermediária. Quando este arco está diminuído tem-se 
o: 

 
(A) Pé plano 
(B) Pé cavo. 
(C) Pé galvo. 
(D) Pé varum. 
 
38) A punho percussão do enfermeiro sobre a loja renal 

afim de localizar sinais que indiquem nefropatias como 
a pielonefrite ou dor local é denominado de: 

 
(A) Sinal de Rovsing. 
(B) Manobra de Giordano. 
(C) Manobra de Murphy. 
(D) Manobra de Jobert. 
 
39) Sobre as recomendações do Ministério da Saúde para 

uma alimentação saudável, é incorreto afirmar: 
 
(A) Fazer pelo menos três refeições (café da manhã, almoço 

e jantar) e dois lanches saudáveis por dia. Não pular as 
refeições. 

(B) Inclua diariamente seis porções do grupo de cereais 
(arroz, milho, trigo, pães e massas), tubérculos como as 
batatas e raízes como a mandioca/macaxeira/aipim nas 
refeições. Dar preferência aos grãos integrais e aos 
alimentos na sua forma mais natural. 

(C) Comer diariamente pelo menos três porções de 
legumes e verduras como parte das refeições e três 
porções ou mais de frutas nas sobremesas e lanches. 

(D) Beber pelo menos dois litros (seis a oito copos) de água 
por dia. Dar preferência ao consumo de água durante as 
refeições. 

 
40) Considerando o exame físico do abdome, a sequência 

propedêutica deve seguir a seguinte ordem: 
 
(A) Inspeção, ausculta, palpação e percussão. 
(B) Ausculta, inspeção, palpação e percussão. 
(C) Inspeção, ausculta, percussão e palpação. 
(D) Ausculta, inspeção, percussão e palpação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


