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A B C

A 

D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

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.concursopiracuruca2017@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Noções Direito Const. Legislação do SUS Conhec. Específicos 
10 05 05 20 

     

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

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, lápis, 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 saia 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 Concurso Público. 

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:____________________________________________________________________________________________________ 

 

ENFERMEIRO 

D

C 

Exemplo: 

A

 

B 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI 

A 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Leia com atenção o texto e responda às questões de 1 a 4: 

 

QUEM VÊ CARA ... 

 

 O amor é uma dessas coisas difíceis de se entender 

mesmo. Príncipes e princesas, diferente da perfeição dos 

contos de fada, viviam casamentos arranjados que 

raramente terminavam em finais felizes. Não foi o caso da 

princesa Isabel e o Conde d’Eu, que parecem ter sido 

verdadeiramente apaixonados por toda vida. Porém isso 

não evitou que tivessem seus contratempos. Tão logo 

aceitou a mão da princesa em casamento, Gastão de 

O’Orleans, nome de batismo do conde, escreveu à irmã, 

contando as novidades. Como estavam de viagem 

marcada para apresentar a noiva à sua família na França, 

resolveu preparar a irmã para o encontro: “Para que não 

te surpreendas ao conhecer minha Isabel, aviso-te que ela 

nada tem de bonito; tem sobretudo uma característica 

que me chamou atenção. É que lhe faltam completamente 

sobrancelhas.” 

 

(Revista de História _ Ano 8 , nº. 95, p. 84) 

 

01) A confidência do conde a respeito da noiva _ é que 

lhe faltam completamente sobrancelhas_ provoca: 

 

A) resignação. 

B) surpresa. 

C) indignação. 

D) desconcerto. 

 

02) Em relação aos aspectos linguísticos do texto, podem 

ser feitas as seguintes alterações sem que ocorra 

erro gramatical ou mudança de sentido, EXCETO: 

 

A) Em “Príncipes e princesas, diferente da perfeição dos 

contos de fada...” pode-se substituir a palavra 

diferente por diferentemente. 

B) No segmento: “... Gastão d’ Orleans, nome  de batismo 

do conde , escreveu...”  as vírgulas podem ser 

suprimidas.  

C) No segmento “... apresentar a noiva à sua família...” 

pode-se retirar a crase. 

D) Em “É que lhe faltam completamente...”pode ser 

reescrito “Faltam-lhe completamente...” 

 

 

 

 

 

 

03)  Há incorreção quanto à identificação do elemento 

coesivo em destaque em: 

 

A) “Porém isso não evitou que tivessem seus 

contratempos.”  _ contraste. 

B) “ Tão logo aceitou a mão da princesa em casamento,” 

_ tempo. 

C) “Como estavam de viagem marcada para apresentar 

a noiva à sua família na França,,,” _  comparação. 

D) “Para que não te surpreendas ...”  _ finalidade. 

 

04) A palavra que tem a mesma função sintática e 

morfológica em todos os itens, EXCETO em: 

 

A) “...viviam casamentos arranjados que raramente 

terminavam em finais felizes.” 

B) “Não foi o caso da princesa Isabel e o Conde d’Eu, 

que parecem ter sido verdadeiramente 

apaixonados...” 

C) “...aviso-te que ela nada tem de bonito;”   

D) “...tem sobretudo uma característica que me chamou 

atenção...” 

 

05) Assinale a frase cuja forma verbal sublinhada está 

CORRETA: 

 

A) Reaveram eles os utensílios que haviam perdido? 

B) Se não nos vermos mais... tenha boa viagem. 

C) Ficarei contente se você mantiver a tranquilidade.  

D) Sai daqui antes que eu me aborreça com você. 

 

06) Tendo em vista as regras de concordância, complete 

adequadamente as lacunas das frases abaixo e, em 

seguida, marque a opção CORRETA: 

 

Em todas as circunstancias sou eu ____ toma as decisões 

Fomos nós _____ derramamos o café 

Prefiro passear ___ ver televisão 

 

A) quem – que – a 

B) quem – quem – a 

C) que – quem – a 

D) que – que – ao 

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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07) Observe a regência verbal e assinale a alternativa 

CORRETA de acordo com a norma culta: 

 

A) Informei-lhe de que suas férias terminou. 

B) Você se esqueceu da caneta no bolso do paletó.  

C) O padre chegou atrasado na igreja. 

D) Depois de amanhã responderei essa carta. 

 

08) Em que construção a vírgula foi utilizada para 

destacar o vocativo? 

 

A) Conheço cidades, estados, países e continentes. 

B) Paulo, irmão de Alexandre, é muito gentil. 

C) No Brasil, há políticos e políticos.  

D) O quadro, Tatiana, foi pintado por Renoir. 

 

09) Qual das orações grifadas indica ideia de oposição? 

 

A) Não veio nem mandou recado. 

B) Você deve ler o livro ou ficará desinformado. 

C) É ainda criança, logo depende da família. 

D) Havia pessoas ali, entretanto não o escutaram. 

 

10) Em qual das alternativas, o predicativo caracteriza 

um objeto direto? 

 

A) Tudo parece calmo. 

B) Chamam-no de cascavel. 

C) Ele é considerado um gênio. 

D) O aluno ficou entusiasmado. 
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Com base no Art. 5º da Constituição Federal de 1988, 

responda ás questão de 11 a 15. 

 

11) Marque a alternativa INCORRETA: 

 

A) É livre a locomoção no território nacional em tempo 

de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, 

nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 

B) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais 

que a lei estabelecer. 

C)  As entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm legitimidade para representar seus 

filiados judicial ou extrajudicialmente. 

D) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, 

em locais abertos ao público, dependente de 

autorização, desde que não frustrem outra reunião 

anteriormente convocada para o mesmo local. 

 

12) Marque a alternativa INCORRETA: 

 

A) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, 

moral ou à imagem. 

B) É livre a manifestação do pensamento, sendo 

permitido o anonimato. 

C)  Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei. 

D)  São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 

e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação. 

 

13)  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à, EXCETO: 

 

A) família 

B) igualdade 

C) liberdade 

D) segurança  

 

 

 

 

14) De acordo com o Art. 5º VIII da Constituição Federal, 

assinale a alternativa que completa a lacuna:  

 

Ninguém será privado de direitos por motivo de 

____________ou de convicção filosófica ou política, salvo 

se as invocar para eximir-se de obrigação legal a 

todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 

alternativa, fixada em lei; 

 

A) crença religiosa   

B) finanças 

C) idade 

D) raça 

 

15)  De acordo com o Art. 5º XLVII da Constituição 

Federal, NÃO haverá penas de: 

 

A) Caráter perpétuo 

B) Trabalhos forçados 

C) Banimento 

D) Todas as alternativas anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL                      QUESTÕES DE 11 A 15 
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16)  A Atenção Básica é desenvolvida por meio do 

exercício de práticas de cuidado e gestão, 

democráticas e participativas, sob forma de trabalho 

em equipe, dirigidas a populações de territórios 

definidos, pelas quais assume a responsabilidade 

sanitária. Sobre o assunto, é CORRETO afirmar que: 

 

A) É desenvolvida com o mais alto grau de centralização 

e capilaridade, próxima da vida das pessoas. 

B) O financiamento da Atenção Básica deve ser de 

responsabilidade exclusiva do Município.   

C) É caracterizada como a porta de entrada aberta e 

preferencial da rede de atenção, acolhendo os 

usuários e promovendo a vinculação e 

corresponsabilização pela atenção às suas 

necessidades de saúde. 

D) Os termos Atenção Básica e Atenção Primária a 

Saúde, nas atuais concepções, não são considerados 

termos equivalentes pela Política Nacional de 

Atenção Básica. 

 

17)  A consolidação e o aprimoramento da Atenção 

Básica como importante reorientadora do modelo de 

atenção à saúde no Brasil requer um saber e um 

fazer em educação permanente que sejam 

encarnados na prática concreta dos serviços de 

saúde. Sobre a Educação permanente das equipes de 

Atenção Básica, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Um pressuposto importante da educação 

permanente é o planejamento/programação 

educativa descendente, estimulando experiências 

inovadoras na gestão do cuidado e dos serviços de 

saúde. 

B) A educação permanente deve ser constitutiva da 

qualificação das práticas de cuidado, gestão e 

participação popular. 

C) A vinculação dos processos de educação permanente 

a estratégia de apoio institucional pode potencializar 

enormemente o desenvolvimento de competências 

de gestão e de cuidado na Atenção Básica. 

D) É importante sintonizar e mediar as ofertas de 

educação permanente pré-formatadas (cursos, por 

exemplo) com o momento e contexto das equipes, 

para que façam mais sentido e tenham, por isso, 

maior valor de uso e efetividade. 

 
 
 

 
 
 

18)  Não compete ao Sistema Único de Saúde: 
 

A) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 

B) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 
águas para consumo animal. 

C) Incrementar, em sua área de atuação, o 
desenvolvimento científico e tecnológico e a 
inovação. 

D) Ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde. 

 

19)  De acordo com a Lei 8080/90, sobre o Sistema Único 
de Saúde, NÃO se pode afirmar que:  

 

A) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são 
reconhecidas como foros de negociação e pactuação 
entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do 
Sistema Único de Saúde (SUS).  

B) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) 
compete, em caráter suplementar, formular, 
executar, acompanhar e avaliar a política de insumos 
e equipamentos para a saúde. 

C) No âmbito do Sistema Único de Saúde, o 
atendimento e a internação domiciliares só poderão 
ser realizados por indicação médica, com expressa 
concordância do paciente e de sua família. 

D) São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS, a 
dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o 
reembolso de medicamento e produto, nacional ou 
importado, sem registro na Anvisa. 

 

20)  A qualificação da Estratégia de Saúde da Família e de 
outras estratégias de organização da atenção básica 
deverão seguir as diretrizes da atenção básica e do 
SUS configurando um processo progressivo e 
singular que considera e inclui as especificidades 
locoregionais. Sobre os itens necessários à estratégia 
Saúde da Família, é CORRETO afirmar que: 

 

A) O número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 
deve ser suficiente para cobrir 100% da população 
cadastrada, com um máximo de 850 pessoas por ACS 
e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família. 

B) Cada equipe de saúde da família deve ser 
responsável por, no máximo, 4.500 pessoas, sendo a 
média recomendada de 3.500 pessoas. 

C) Cada profissional de saúde deve ser cadastrado em 
apenas 01 (uma) ESF, exceção feita somente ao 
profissional médico que poderá atuar em até 03 
(três) ESF e com carga horária total de 30 (trinta) 
horas semanais. 

D) Para todos os profissionais de saúde membros da 
equipe de saúde da família, a carga horária deve ser 
de 40 (quarenta) horas semanais, à exceção dos 
profissionais médicos. 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A paciente compareceu à Unidade Básica de Saúde 
(UBS) para consulta de enfermagem de Pré-Natal e 
informou que a data de sua última menstruação 
(DUM) ocorreu em 05/08/2017. A data provável do 
parto (DPP) de será em: 

 

A) 12/05/2018 

B) 24/05/2018 

C) 02/06/2018 

D) 14/06/2018 
 

22)  Os acidentes com animais peçonhentos podem ser 

de alta gravidade e a instituição de tratamento deve 

ser imediata, com o objetivo de diminuir ao máximo 

o risco para a integridade dos acidentados (sequelas 

e mortes). Sobre os Soros específicos contra veneno 

de animais peçonhentos (antiveneno), NÃO se pode 

afirmar que: 

 

A) Os soros antiveneno são apresentados na forma 
liquida (cada ampola corresponde a 5 ou 10 mL) em 
apresentação monoespecifica ou poliespecifica. 

B) A administração de soros caracteriza uma 
imunização ativa, constituindo-se em tratamento 
antiveneno; portanto, produz imunidade 
permanente. 

C) Mesmo havendo atendimento tardio, deve ser 
considerada a possibilidade da soroterapia na 
presença de manifestações sistêmicas de 
envenenamento. Por exemplo: incoagulabilidade 
sanguínea em acidentes botropicos e crotalicos 
admitidos dias após o acidente. 

D) Essas ocorrências podem determinar alterações 
locais (na região da picada, da ferroada ou do 
contato) ou manifestações sistêmicas, sendo mais 
graves, de maneira geral, nas crianças com menos de 
7 anos de idade e nos adultos com mais de 50 anos. 

 

23)  Na administração dos soros e de imunoglobulinas, o 
profissional de saúde deve realizar as seguintes 
ações, EXCETO: 

 

A) Fazer a higienização da pele no local da 
administração com álcool a 70%. 

B) Manter o usuário sob permanente observação, com 
soro fisiológico via endovenosa. 

C) Informar ao usuário e/ou ao seu acompanhante a 
possibilidade do aparecimento de eventos adversos 
e orienta-los para relatar qualquer anormalidade 
percebida. 

D) Realizar o teste de sensibilidade cutânea na rotina da 
administração de soros, conforme normas e 
recomendações do Ministério da Saúde. 

 

 

 

 
 

 

 

24)  Sobre os sinais vitais, é CORRETO afirmar que: 

 

A) A verificação da temperatura axilar é a mais precisa, 

pois é a que menos sofre influência de fatores 

externos. 

B) A pressão sanguínea geralmente é alta durante o 

sono e ao despertar. 

C) A nível fisiológico os exercícios físicos, as emoções 

fortes e banhos frios tendem a diminuir a frequência 

respiratória.  

D) A hipertermia costuma ser acompanhada de 

alterações cardiorrespiratórias, incluindo aumento 

da frequência respiratória (taquipnéia) e dos 

batimentos cardíacos (taquicardia). 

 

25)   Os refrigeradores de uso doméstico não são mais 

recomendados para o armazenamento de 

imunobiológicos, pois não atendem aos critérios de 

segurança e qualidade no que se refere a 

manutenção da temperatura adequada para a 

conservação dos mesmos. Sobre a limpeza deste 

refrigerador, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) A limpeza do refrigerador deve ser feita a cada 30 

dias ou quando a camada de gelo do congelador 

atingir 0,5 cm. 

B) Desligue a tomada e abra as portas do refrigerador e 

do congelador. Utilize faca ou outro objeto 

pontiagudo para a remoção do gelo. 

C) Jogue água no interior do refrigerador. Limpe as 

áreas externa e interna do refrigerador usando um 

pano umedecido em solução de água com sabão 

neutro ou sabão de coco. 

D) Limpe a parte posterior do refrigerador (grade e 

motor) com pano umedecido e enxugue-a com pano 

seco. 

 

26)  A sala de vacinação é a instância final da Rede de 

Frio, onde os procedimentos de vacinação 

propriamente ditos são executados mediante ações 

de rotina, campanhas e outras estratégias. Na sala de 

vacinação, todas as vacinas devem ser armazenadas 

entre: 
 

A) -2ºC e +5ºC, sendo ideal +2ºC. 

B) +2ºC e +10ºC, sendo ideal +4ºC. 

C) +2ºC e +8ºC, sendo ideal +5ºC. 

D) +2ºC e +8ºC, sendo ideal +3ºC. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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27)  O planejamento familiar é livre decisão do casal, 

competindo ao Estado propiciar recursos 

educacionais e científicos para o exercício deste 

direito. Assinale a alternativa que apresenta um 

método contraceptivo mecânico e um método de 

barreira, nesta ordem: 

 

A) DIU e Diafragma. 

B) Vasectomia e Preservativo Feminino. 

C) Pílula e Laqueadura. 

D) Coito interrompido e Tabelinha. 

 

28) Para o paciente foi prescrito uma dose de 350 mg de 

Amicacina.  Na Unidade de Saúde, a disponibilidade 

deste medicamento é de ampolas de 2ml, contendo 

500mg de Amicacina. Quantos ml deverão ser 

aspirados da ampola para cumprimento da 

prescrição? 

 

A) 1,2 ml. 

B) 1,4 ml. 

C) 1,7 ml. 

D) 1,85 ml. 

 

29)   Foi prescrito para a paciente a administração de 1g 

de determinado medicamento em suspensão, por via 

oral. A apresentação deste medicamento é de 250 mg 

em cada 5 ml. Quantos ml devem ser administrados 

em cada dose? 

 

A) 5 ml. 

B) 15 ml. 

C) 20 ml. 

D) 25 ml. 

 

30)  Assinale a alternativa que não apresenta uma 

característica de um curativo ideal: 

 

A) Estar isento de partículas e tóxicos contaminadores. 

B) Permitir a troca sem ocasionar traumas. 

C) Remover o excesso de exsudato. 

D) Deve impedir a troca gasosa. 

31)  Os medicamentos sublinguais são absorvidos 

rapidamente pela mucosa sublingual. Sobre essa via 

de administração de medicamentos, é INCORRETO 

afirmar que: 

 

A) Nessa forma de administração, o medicamento (em 

comprimidos ou gotas) deve ser colocado embaixo 

da língua e deve permanecer ali até a sua absorção 

total. 

B) Essa via é utilizada para administração de 

medicamentos em algumas urgências, como ataque 

cardíaco. 

C) Todo medicamento tem características que 

possibilitem sua utilização por essa via. 

D) Os medicamentos administrados por essa via se 

dissolvem rapidamente, deixando pouco resíduo na 

boca. 

 

32)  Sobre a realização do exame físico nas primeiras 

semanas de vida da criança, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) O perímetro cefálico com medidas acima ou abaixo 

de dois desvios-padrão pode estar relacionado a 

doenças neurológicas, como microcefalia e 

hidrocefalia, o que exige, portanto, melhor avaliação 

e encaminhamento. 

B) A temperatura axilar normal situa-se entre 36,4ºC e 

37,5ºC e não necessita ser medida rotineiramente 

em crianças assintomáticas, exceto na presença de 

fatores de risco, como febre materna durante o 

parto. 

C) Bossa serossanguínea e cefalematomas desaparecem 

espontaneamente. 

D) A fontanela anterior é triangular, mede cerca de 

0,5cm e fecha-se até o segundo mês. 

 

33)  Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 

frequência respiratória considerada normal para 

uma criança de 6 a 8 anos é: 

 

A) Até 20mrm. 

B) Até 30mrm. 

C) Até 40mrm. 

D) Até 60mrm 
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI 

CARGO: ENFERMEIRO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

34)  As crianças menores de 2 meses podem adoecer e 

morrer em um curto espaço de tempo por infecções 

bacterianas graves. São sinais que indicam a 

necessidade de encaminhamento da criança ao 

serviço de referência com urgência, EXCETO: 

 

A) Convulsões ou apneia (a criança fica em torno de 20 

segundos sem respirar). 

B) Fontanela (moleira) abaulada. 

C) Secreção serosa do ouvido. 

D) Tiragem subcostal. 

 

35) São fatores de risco que podem indicar 

encaminhamento ao pré-natal de alto risco, EXCETO:  

 

A) Antecedente de trombose venosa profunda ou 

embolia pulmonar. 

B) Diabetes mellitus gestacional. 

C) Desnutrição materna severa. 

D) Nuliparidade e multiparidade (cinco ou mais partos). 

 

36) A obtenção de informações sobre a pessoa, família 

ou coletividade humana e sobre suas respostas em 

um dado momento do processo saúde e doença 

ocorre na seguinte etapa do processo de 

enfermagem: 
 

A) Planejamento de Enfermagem. 

B) Diagnóstico de Enfermagem. 

C) Implementação. 

D) Coleta de dados de Enfermagem. 

 

37)  O objetivo do acompanhamento pré-natal é 

assegurar o desenvolvimento da gestação, 

permitindo o parto de um recém-nascido saudável, 

sem impacto para a saúde materna, inclusive 

abordando aspectos psicossociais e as atividades 

educativas e preventivas. Sobre a atenção ao pré-

natal, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o 

número adequado de consultas no pré-natal seria 

igual ou superior a 6 (seis). 

B) Quando o parto não ocorre até a 40º semana, é 

necessário encaminhar a gestante para a avaliação 

do bem-estar fetal, incluindo avaliação do índice do 

líquido amniótico e monitoramento cardíaco fetal. 

C) As consultas deverão ser mensais até a 28ª semana, 

quinzenais entre 28 e 36 semanas e semanais após 

este período. 

D) Não existe alta do pré-natal. 

38) Considerado problema de saúde pública, o câncer de 

mama é um grupo heterogêneo de doenças, com 

comportamentos distintos. A heterogeneidade do 

câncer de mama se manifesta pelas diferentes 

apresentações clínicas e morfológicas, variadas 

assinaturas genéticas e consequente variação nas 

respostas terapêuticas. Sobre este tipo de câncer, é 

INCORRETO afirmar que: 

 

A) O processo de carcinogênese é, em geral, lento, 

podendo levar vários anos para que uma célula 

prolifere e dê origem a um tumor palpável. 

B) A incidência do câncer de mama tende a crescer 

progressivamente com a idade. 

C) O sintoma mais comum de câncer de mama é o 

aparecimento de um nódulo, geralmente indolor, 

duro e irregular, mas há tumores que são de 

consistência branda, globosos e bem definidos. 

D) A menarca tardia e a multiparidade são importantes 

fatores de risco para desenvolvimento da doença. 

 

39) Sobre imunização, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) A desnutrição constitui contra indicação à vacinação 

B) A vacina rotavírus é administrada exclusivamente 

por via oral. 

C) A vacina Penta é administrada por via intramuscular 

profunda. 

D) A realização do teste tuberculínico é dispensável 

antes ou depois da administração da vacina BCG, 

inclusive para os contatos de pacientes de 

hanseníase. 

 

40) Sobre o aleitamento materno, é CORRETO afirmar 

que: 

 

A) O leite do início da mamada é mais rico em energia 

(calorias) e sacia melhor a criança. 

B) O leite de mães de recém-nascidos prematuros é 

igual ao de mães de bebês a termo. 

C) Enquanto mama no peito, o bebê respira pela boca, 

estabelecendo o padrão normal de respiração oral. 

D) A amamentação é um excelente método 

anticoncepcional nos primeiros seis meses após o 

parto desde que a mãe esteja amamentando 

exclusiva ou predominantemente e ainda não tenha 

menstruado. 

 

 
 


