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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

ENFERMEIRO ESF 

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.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

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

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) 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 Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro 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 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 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 DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

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.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Os procedimentos que constituem a base dos 

exames físicos são a entrevista, seguido da 

realização da inspeção, a palpação, percussão e a 

ausculta. No entanto na realização de alguns desses 

exames é necessário posicionar o paciente para uma 

melhor analise da área a ser examinada. Diante 

disso, analise as afirmativas abaixo e marque a 

opção correta sobre posições para exames. 

 

1. Decúbito Horizontal o paciente deita-se de costas com 

o ventre para cima e os braços sobre a mesa em 

mínima abdução, tendo a extremidade inferior em 

extensão ou ligeiramente flexionadas, utilizada para 

manter o alinhamento corporal e cirurgias na região 

dorsal. 

2. Decúbito lateral o paciente poderá utilizar o lado direito 

ou esquerdo, a depender do exame, tendo um dos 

braços repousando sobre o seu corpo e outro em 

adução, as pernas são levemente fletidas, para maior 

comodidade do paciente, sendo utilizadas para 

prevenir lesões por pressão e cirurgias renais. 

3. Decúbito Fowler o paciente poderá assumir a posição 

semi sentado com apoio nos joelhos e nos pés, tendo 

a elevação da cabeceira em aproximadamente 45°, 

utilizado para descanso, conforto, alimentação, 

aspiração das vias aéreas, vômitos e na tentativa de 

melhorar o padrão respiratório como na SDRA.  

4. Decúbito Trendelemburg o paciente assume a posição 

deitado no leito com as pernas elevadas tendo os pés 

em uma altura acima da cabeça em um declime de 30° 

a 45°, utilizadas em pacientes com hipotensão severa, 

edemas dos MMII, choques e hemorragias. 

 

Esta(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)? 

 

 

A) (1), (2) e (3) 

B) (3) e (4) 

C) (4) 

D) (1), (3) e (4) 

 

 

22) Os diversos estágios da reparação tecidual envolvem 

uma sequência ordenada de sinais bioquímicos e 

respostas celulares altamente reguladas. Essa 

sequência é comum a todos os tipos de tecidos do 

organismo e pode ser dividia em três fases, que se 

sobrepõem: 1) inflamatória, 2) proliferativa e 3) 

remodelagem. Ainda existem autores que ratificam a 

presença de quatro fases, sendo a primeira 

coagulativa e continuando com a sequência anterior. 

Dentre essas fases qual inicia-se por volta do terceiro 

dia, persistindo por duas a três semanas e constitui-

se na formação do tecido de granulação, deposição 

de fibroblastos, neovascularização, sendo alguns 

fibroblastos estimulados a se diferenciarem em 

miofibroblastos, promovendo a contração da ferida e 

redução do seu tamanho. 

 

A) Fase Coagulativa 

B) Fase de Remodelagem 

C) Fase Proliferativa 

D) Fase Inflamatória 

 

23) O Enfermeiro ao realizar o exame físico de criança, 

gestante ou adultos na busca de promover a saúde, 

prevenir ou diagnosticar alguma patologia utiliza para 

isso alguns instrumentos necessários para o bom 

desenvolvimento do procedimento. Assinale a 

alternativa que apresenta um instrumento não 

utilizado pela Enfermeira da Unidade Básica de 

Saúde durante o exame físico de uma criança estável 

no dia da puericultura. 

 

A) Fita métrica 

B) Abaixador de Língua 

C) Estetoscópio 

D) Pupilômetro 

 
24) Sobre dermatite, assinale a alternativa incorreta. 

 
A) Trata-se de lesões desencadeadas por uma pressão 

prolongada de uma proeminência óssea em um 
tecido mole, por um período curto ou longo de tempo. 

B) Dermatites alérgicas ocorrem do contato da pele com 
os produtos a serem adaptados no estoma, como por 
exemplo, hipersensibilidade ao plástico dos 
equipamentos coletores e dos adesivos e barreira 
cutâneas. 

C) As dermatites irritativas, químicas ou de contato 
ocorre por contato direto da pele com substâncias 
irritativas contidas no efluentes, ou por produtos 
utilizados para o cuidado local, como sabão e 
solventes. 

D) Hidrocoloide em pó e creme barreiras são produtos 
que auxiliam no tratamento dessas lesões.  

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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25) Sobre os sons obtidos na percussão dígito-digital, 

analise os itens abaixo e assinale a alternativa 

correta. 

 

1. Maciço: obtém-se percutindo regiões desprovidas de 

ar (músculo, fígado e coração). 

2. Submaciço: variação do maciço; é a presença de ar 

em pequena quantidade que lhe confere essa 

característica peculiar. 

3. Timpânico: obtido em regiões que contenham ar, 

recobertas por membrana flexível, como o estômago, 

transmitindo uma sensação de dureza, resistência e 

elasticidade. 

4. Claro pulmonar: obtém-se quando se percute 

especificamente a área dos pulmões, dependendo da 

presença de ar dentro dos alvéolos e das demais 

estruturas pulmonares. 

 

Esta(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)? 

 

A) (2) e (4) 

B) (1), (2) e (4) 

C) (1) e (3) 

D) (1), (2), (3) e (4) 

 
26) Na lavagem gástrica, uma vez que o paciente poderá 

vomitar quando a sonda de lavagem chegar à faringe 
posterior durante a inserção, o enfermeiro deverá 
estar preparado para aspiração das vias aeres. No 
entanto, quando a sonda passar pela faringe 
posterior as melhores práticas de enfermagem, 
baseado em evidências clínicas solicitam posicionar 
o paciente em: 

 

A) em decúbito lateral direito 
B) em trendelenburg e virá-lo para o lado esquedo em 

postura pronada 
C) em trendelenburg e virá-lo para o lado direito em 

postura dorsal 
D) em decúbito horizontal 
 
27) Pacientes com colostomia ou ileostomia ascendente 

ou transversa precisam usar uma bolsa externa para 
coleta de material fecal emergente, que será aquoso 
ou pastoso. Sobre os cuidados de enfermagem a 
esses pacientes, assinale a alternativa incorreta. 
 

A) A maioria dos sistemas de bolsa descartáveis pode 

ser usada de 2 a 7 dias, tendo alguns modelos que 

duram até mais. 

B) Todos os sistemas com bolsa precisam ser trocados 

imediatamente se houver vazamento, e todas as 

bolsas precisam de esvaziamento quando encher 

dois terços ou metade.  

C) Naturalmente, a melhor hora para troca do sistema 

de bolsa é quando o intestino está menos ativo, em 

geral, entre 2 a 4 horas após as refeições. 

D) A escolha do sistema com bolsa deve levar em conta 

aquele sistema que traz o melhor lacre aderente e 

proteção à pele para cada paciente.  

28) Sobre a inspeção neurológica, assinale os itens 

abaixo e marque a opção correta. 

 

(1) a inspeção neurológica deverá ser analisada na 

posição em pé, sentado ou no leito, e o enfermeiro 

deverá procurar observar as posições, as expressões 

e os movimentos do paciente. 

(2) na doença de Parkinson, estão presentes as 

hemiplegias piramidais e as paraplegias, tendo as 

lesões dos nervos periféricos a presença de sinais 

como a mão caída ou em gota, relacionada a lesão 

do nervo mediano; a mão simiesca, associada a 

lesão do nervo radial; e o pé equino proveniente de 

um dano do nervo fibular.  

(3) a expressão facial está relacionada a diversas 

patologias de ordem neurológica, tendo a face 

inexpressiva ou congelada como característica da 

doença de Parkinson, porém a expressão congelada 

com presença de risos e choro imotivados é 

característica das paralisias pseudobulbares. 

 

Esta(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)? 

 

A) Apenas a (1) 

B) Apenas a (2) 

C) (1) e (3) 

D) Todos os itens  

 

29) Em relação a Sulfadiazina de Prata, assinale a 

alternativa correta. 

 

A) por ser um medicamento correlato e necessário no 

tratamento de feridas, poderá ser prescrita pelo 

enfermeiro. 

B) é um dos agentes tópicos mais utilizados no 

tratamento de queimaduras, sendo facilmente 

aplicada, mas de difícil remoção, provocando dor e 

muitos efeitos colaterais. 

C) diante dos inúmeros efeitos colaterais, a Sulfadiazina 

de Prata só deverá ser utilizada a partir do terceiro 

dia da queimadura, após diminuição da infecção. 

D) trata-se de um agente tópico eficaz no tratamento de 

queimaduras, com o período de troca de 12 em 12h 

em razão da oxidação da prata, e funções 

específicas no desbridamento de tecidos 

desvitalizados e tratamento da infecção.  

 

30) É INCORRETO afirmar que através do SIAB, podem 

ser consultadas informações do tipo: 

 

A) Gestantes cadastradas. 

B) Pacientes cadastrados para Tratamento de 

Tuberculose. 

C) Pacientes cadastrados para tratamento de 

Hipertensão e Diabetes. 

D) Pacientes cadastrados para tratamento de feridas. 
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31) Sobre a Escala de Coma de Glasgow, analise as 

afirmativas abaixo e marque a correta. 

 

A) Possui uma variação de pontuação de 5 a 15 pontos 

B) Avalia a melhor resposta verbal, melhor resposta 

motora e abertura ocular, tendo essa última uma 

variação de 1 a 5 pontos. 

C) Avalia e estabelece padrão de comparação para 

avaliações, tendo notas inferiores a 8 relacionado a 

pacientes apresentando coma ou alterações graves, 

12 ou menos, alteração moderada e indicam 

preocupação, 12 a 14 leve alterações.  

D) A importância da escala está em categorizar as notas 

de cada item da avaliação e não apenas o somatório 

total, sendo indicada a partir de criança acima de 3 

anos e não indicada para pacientes sedados ou 

curarizados.  

 

32) Durante a avaliação pupilar devem ser observados e 

anotados o diâmetro, a forma e a reação da luz, 

sempre comparando uma pupila com a outra e 

quando existir diferença deverão ser anotadas. Sobre 

a avaliação e analise pupilar, assinale a alternativa 

correta. 
 

A) A forma ovoide é um sinal característico de pacientes 

que sofreram cirurgias de catarata 

B) A forma buraco de fechadura é encontrado em 

pacientes com trauma de órbita 

C) A forma irregular é um sinal precoce de herniação 

transtentorial 

D) O reflexo fotomotor da pupila depende dos nervos 

óptico e oculomotor. 

 

33) Dentre os principais cuidados e complicações do 

autocateterismo, assinale a alternativa correta sobre 

essa temática. 
 

1) Ensinar ao paciente do sexo masculino a importância 

de manter o prepúcio retraído durante todo o 

procedimento para evitar contato com a sonda e 

possível infecção do trato urinário. 

2) A inserção incorreta do cateter, sem a lubrificação 

adequada poderá machucar a mucosa da uretra ou da 

bexiga, por isso a necessidade de sempre o 

autocateterismo ser acompanhado por um profissional 

da enfermagem. 

3) Lavagem incorreta das mãos e limpeza inadequada do 

equipamento também pode causar infecção do trato 

urinário.  

4) Quando a urina parar de drenar, pedir-lhe para 

remover lentamente o cateter na tentativa de evitar 

traumas possíveis na uretra. 

 

A) Verdadeiro: (2), (4); Falso: (1)e (3) 

B) Verdadeiro: (2), (3); Falso: (1) e (4) 

C) Verdadeiro: (1), (3) e (4); Falso: (2) 

D) Verdadeiro: (1), (2), (3) e (4); Falso: não existe  

34) A cicatrização de uma ferida é um evento complexo, 

que envolve a interação de diversos componentes 

celulares e bioquímicos. O conhecimento dos 

eventos fisiológicos por meio dos quais se processa 

a cicatrização das feridas é de grande importância. 

Nesse sentido ao analisar o mecanismo de 

cicatrização das lesões observa-se que feridas 

extensas demandam uma reposição tecidual maciça, 

com estímulo máximo das respostas fisiológicas e 

formação de tecido de granulação e, depois, re-

epitelização e contração da ferida, acontecendo da 

borda para o centro de baixo para cima, este 

fenômeno é denominado de cicatrização por: 

 

A) primeira intenção. 

B) segunda intenção. 

C) terceira intenção. 

D) quarta intenção. 

 

35) Assinale a alternativa que não apresenta um princípio 

da prevenção do pé diabético. 

 

A) Inspeção e exame frequentes do pé em situações de 

risco. 

B) Educação do doente, dos familiares e dos 

prestadores de cuidados de saúde. 

C) Utilização de calçados apertados para aumentar o 

retorno venoso. 

D) Identificação do pé em situações de risco. 

 

36) O SIGA-Saúde — Sistema Integrado de Gestão da 

Assistência à Saúde — é composto de vários 

módulos, visando contemplar os diversos processos 

de trabalho em saúde, dentre eles: 
 

A) O agendamento do usuário, o SIS pré-natal, vacinas 

e curativos. 

B) O agendamento do usuário, acompanhamento para 

tuberculose, vacinas e Matriciamento. 

C) O programa de saúde na escola, o SIS pré-natal, 

acompanhamento para hanseníase e o programa de 

hipertensão arterial. 

D) O programa saúde na escola, o acompanhamento de 

diabetes e hipertensão, vacinas e Matriciamento. 
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37) São medidas de Estratégia Operacional frente ao 
Sintomático Respiratório (SR), exceto: 

 
A) Interrogar sobre a presença e duração da tosse a 

clientela dos serviços de saúde, independentemente 
do motivo da procura.  

B) Orientar os SR identificados para a coleta do exame 
de escarro; Coletar duas amostras de escarro, uma 
no momento da identificação e outra 3 dias após a 
primeira (atenção na orientação ao paciente sobre 
como coletar o escarro e qual o local apropriado de 
coleta – área externa do serviço de saúde).  

C) Registrar as atividades nos instrumentos 
padronizados (pedido de baciloscopia e livro do SR). 
Estabelecer fluxo para conduta nos casos positivos e 
negativos a baciloscopia.  

D) Avaliar rotineiramente a atividade da busca por meio 
dos indicadores sugeridos: proporção de 
sintomáticos respiratórios examinados, proporção de 
baciloscopias positivas e proporção da meta 
alcançada. 

 
38) São fichas disponibilizadas pelo SINAN para 

cadastro no sistema, exceto: 

 
A) Notificação negativa. 

B) Notificação positiva. 

C) Ficha individual de notificação. 

D) Ficha individual de investigação. 

 
39) Com relação aos conceitos de Família descritos no 

Plano Nacional de Convivência Familiar e 
Comunitária, é incorreto o que se afirma em: 

 
A) Nos primeiros cinco anos e, sobretudo no primeiro 

ano de vida, as crianças são particularmente 
vulneráveis à separação de sua família e ambiente 
de origem. Além do sofrimento vivido, se um 
substituto assume o cuidado este não lhe 
proporcionará a satisfação de suas necessidades 
biológicas e emocionais, a criança pode dificilmente 
retomar o curso de seu desenvolvimento ideal. 

B) Um ambiente familiar afetivo e continente às 
necessidades da criança e, mais tarde do 
adolescente, constitui a base para o desenvolvimento 
saudável ao longo de todo o ciclo vital. Tanto a 
imposição do limite, da autoridade e da realidade, 
quanto o cuidado e a afetividade são fundamentais 
para a constituição da subjetividade e 
desenvolvimento das habilidades necessárias à vida 
em comunidade. 

C) As experiências vividas na família tornarão 
gradativamente a criança e o adolescente capazes 
de se sentirem amados, de cuidar, se preocupar e 
amar o outro, de se responsabilizar por suas próprias 
ações e sentimentos. 

D) O fortalecimento e o empoderamento da família 
devem ser apoiados e potencializados por políticas 
de apoio sociofamiliar, em diferentes dimensões que 
visem à reorganização do complexo sistema de 
relações familiares, especialmente no que se refere 
ao respeito aos direitos de crianças e adolescentes. 

40) Dos princípios importantes que facilitam a relação 

entre a equipe de saúde e o adolescente no 

atendimento e na realização da consulta de 

Enfermagem, analise as afirmativas, e assinale a 

alternativa que traz a sequência correta: 

 

I - O adolescente precisa perceber que o profissional de 

saúde inspira confiança, que adota atitude de 

respeito e imparcialidade. Não emite juízo de valor 

sobre as questões emocionais e existenciais 

escutadas. Nesse terreno o profissional de saúde 

não deve ser normativo. 

II - Quando o adolescente procurar a Unidade Básica de 

Saúde sem o acompanhamento dos pais ele tem o 

direito de ser atendido sozinho. A equipe não deverá 

negociar com ele a presença dos pais ou 

responsáveis, para que o adolescente sinta-se 

acolhido e respeitado. 

 

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. 

 

41) Das orientações sobre o manejo, transporte e 

conservação das insulinas que devem ser dadas ao 

paciente pelo Enfermeiro de ESF, é correto o que se 

afirma em: 
 

A) Oriente o paciente em casos de viagem colocar os 

frascos de insulina em bolsa térmica ou caixa de 

isopor. Não precisa colocar gelo. Caso não tenha 

bolsa térmica ou isopor, leve o frasco em bolsa 

comum, onde não receba a luz do sol, diretamente. 

B) Oriente o paciente que a insulina que está em uso 

poderá ser mantida em temperatura ambiente (15ºC 

a 30ºC), por até uma semana. Nesse caso, deixar o 

frasco no lugar mais fresco da casa, como, por 

exemplo, perto do filtro de água. 

C) Deve ser evitada a armazenagem em locais que não 

tenham geladeiras. Contudo, em situações especiais, 

os frascos de insulina deverão ser mantidos no local 

mais fresco da casa ou edifício. A insulina guardada 

nestas condições deve ser usada no prazo máximo 

de um mês. 

D) Oriente o paciente que a insulina pode ser utilizada 

mesmo se notar mudança na cor e presença de 

grânulos. 

 

42) A mortalidade materno-infantil no Brasil ainda 

permanece com altas taxas. Os objetivos do 

Programa da Rede Cegonha são, EXCETO: 
 

A) Prevenção e tratamento de DSTs. 

B) Captação precoce de gestantes. 

C) Realização de Pré-natal de risco habitual e alto risco. 

D) Acompanhamento da puérpera e da criança na 

atenção básica. 
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43) O Ministério da Saúde assumiu através do Instituto 

Nacional de Câncer em 1989, o papel de organizar o 

Programa Nacional de Controle do Tabagismo 

(PNCT). Esse Programa tem como objetivo e 

estratégia, exceto: 

 

A) Reduzir a prevalência de fumantes no país. 

B) Morbimortalidade por doenças relacionadas ao 

tabaco. 

C) Proteção da população contra a exposição ambiental 

à fumaça de tabaco. 

D) Apoio à cessação de fumar e proibição das vendas 

dos produtos de tabaco. 

 

44) A Vigilância Epidemiológica tem como principal 

finalidade: 

 

A) Tratar os casos de doenças que acometem os 

trabalhadores locais. 

B) Promover a atualização dos profissionais que atuam 

na imunização. 

C) Promover medidas que incentivam a boa conduta 

vacinal. 

D) Desenvolver ações para evitar o surgimento e a 

disseminação de doenças infectoparasitárias. 

 

45) Com relação as finalidades do diagnóstico de 

enfermagem é incorreto o que se afirma em: 

 

A) Diagnosticar problemas reais. 

B) Prever problemas potenciais. 

C) Identificar potencialidades. 

D) Avaliar prontidão para agir. 

 

46) São direitos descritos na lei Paulo Delgado, dos 

direitos dos pacientes portadores de Transtornos 

Mentais, exceto: 

 

A) Ser tratada com humanidade e respeito e no 

interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando 

alcançar sua recuperação pela inserção na família, 

no trabalho e na comunidade. 

B) Ser protegida contra qualquer forma de abuso e 

exploração. 

C) Ter garantia de sigilo nas informações prestadas. 

D) Ter direito à presença médica, em qualquer tempo, 

para esclarecer a necessidade ou não de sua 

hospitalização voluntária. 

47) Sensopercepção é a capacidade que desenvolvemos 

de formar uma síntese de todas as sensações e 

percepções que temos a cada momento e com ela 

formarmos uma idéia do nosso próprio corpo e de 

tudo o que está à nossa volta. São alterações de 

sensopercepção encontradas em pacientes com 

transtornos mentais: 

 

A) Alucinações e delírios. 

B) Alucinações e ilusões. 

C) Ilusões e delírios. 

D) Delírios e fuga de ideias. 

 

48) A Terapia Comunitária (TC) caracteriza-se como 

mais uma ferramenta à disposição dos profissionais 

da Atenção Básica no campo da Saúde Mental a ser 

utilizada no território de atuação. Assinale a 

alternativa INCORRETA de acordo com Etapas da 

Terapia Comunitária: 

 

A) acolhimento; 

B) planejamento; 

C) problematização; 

D) rituais de agregação e conotação positiva. 

 

49) Os psicofármacos são um recurso entre outros para 

o tratamento em Saúde Mental, dentre principais 

classes de medicamentos que agem sobre o sistema 

nervoso central, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) neurolépticos; 

B) glicocorticóides; 

C) giardicidas; 

D) repositores eletrolíticos. 

 

50) Assinale a alternativa que indique apenas vacinas 

contraindicadas para gestantes: 

 

A) Influenza, Tetraviral, dTpa. 

B) Influenza, Hepatite B, Tríplice Viral. 

C) BCG, Febre Amarela, VOP. 

D) Hepatite B, Hepatite A, dT. 

 

51) A nova política articula a Atenção Básica com 

importantes iniciativas do SUS, dentre elas as 

equipes de Atenção Básica, para ampliar em muito o 

leque de ações e resolubilidade da atenção 

domiciliar, somam-se às equipes da(do): 

 

A) melhor em casa; 

B) vivendo em casa; 

C) atenção do lar; 

D) minha casa minha vida. 
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52) Em 2016 foram alteradas doses de reforço para 

vacinas infantis contra meningite e pneumonia, além 

do esquema vacinal da poliomielite e HPV. Diante do 

exposto assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) HPV - o esquema vacinal passa para duas doses, 

sendo que deve ser administrada a segunda, seis 

meses após a primeira, deixando de ser necessária a 

administração da terceira dose; 

B) redução de uma dose na vacina pneumocócica 10 

valente para pneumonia, deve ser aplicada em duas 

doses, aos 2 e 4 meses, seguida de reforço 

preferencialmente aos 12 meses, mas poderá ser 

tomado até os 4 anos; 

C) a terceira dose da vacina contra poliomielite, 

administrada aos seis meses, deixa de ser oral e 

passa a ser injetável; 

D) meningococo C. o reforço, que anteriormente era 

aplicado aos 12 meses, passa a ser aplicado aos 15 

meses, preferencialmente, podendo ser feito até os 2 

anos. 

 

53) Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, 

no âmbito individual e coletivo, que abrange a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a 

redução de danos e a manutenção da saúde com o 

objetivo de desenvolver uma atenção integral que 

impacte na situação de saúde e autonomia das 

pessoas e nos determinantes e condicionantes de 

saúde das coletividades: 

 

A) vigilância epidemiológica; 

B) vigilância em saúde; 

C) redes de atenção à saúde; 

D) atenção básica. 

 

54) A notificação compulsória imediata é obrigatória a 

profissionais de saúde e devem ser notificados a 

Secretarias Municipais de Saúde em no máximo: 

 

A) 12 horas; 

B) 24 horas; 

C) uma semana; 

D) um mês. 

 

55) A vigilância da dengue utiliza as definições de caso 

suspeito de dengue e suspeito de febre hemorrágica 

da dengue. Quanto ao encerramento dos casos, a 

ficha do Sinan possibilita a classificação final do caso 

como, EXCETO:  

 

A) dengue clássico (DC); 

B) dengue iatrogênica (DI); 

C) dengue com complicações (DCC); 

D) síndrome do choque da dengue (SCD). 

 

56) Nos serviços de saúde a reposição dos materiais 
necessários para a realização das atividades da 
unidade, mediante o encaminhamento do impresso 
de solicitação aos serviços que fornecem materiais, é 
denominado: 

 
A) previsão; 
B) organização; 
C) provisão; 
D) controle. 
 
57) É um conjunto de ações que auxiliam as pessoas 

que pretendem ter filhos e também quem prefere 
adiar o crescimento da família: 

 
A) programação sexual; 
B) planejamento familiar; 
C) estratégia saúde da família; 
D) atenção familiar. 
 
58) O método que foi desenvolvido para o atendimento 

de ocorrências com múltiplas vítimas, permitindo a 
rápida identificação daquelas vítimas que estão em 
grande risco de vida, seu pronto atendimento e a 
prioridade de transporte dos envolvidos mais 
gravemente feridos, utiliza cartões coloridos 
(vermelho, amarelo, verde e preto) para definir cada 
uma das prioridades é denominado: 

A) START; 
B) prioritário; 
C) Manchester; 
D) SPEED. 
 
59) O paciente que chega à unidade deve ser atendido 

prontamente pelo profissional de saúde, que fará 
uma breve avaliação do quadro clínico do paciente 
utilizando o protocolo de Manchester. Após uma 
triagem baseada nos sintomas, o protocolo classifica 
os doentes por cores, que representam o grau de 
gravidade e o tempo de espera recomendado para 
atendimento. Diante do exposto assinale a alternativa 
que se refere a cor amarela: 

 
A) os casos muito urgentes, com um tempo de espera 

recomendado de 10 minutos; 
B) os casos urgentes, que têm um tempo de espera 

recomendado de 60 minutos;  
C) doentes com patologias mais graves, atendimento 

imediato; 
D) casos de menor gravidade (pouco ou não urgentes) 

que, como tal, devem ser atendidos no espaço de 
duas e quatro horas. 

 
60) O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 

leva em consideração a necessidade e o direito de 
assistência em enfermagem da população, os 
interesses do profissional e de sua organização. Para 
a graduação da penalidade e respectiva imposição 
consideram-se, EXCETO: 

 
A) dano causado e suas consequências; 
B) circunstâncias agravantes e atenuantes da infração; 
C) imposições dos conselhos; 
D) maior ou menor gravidade da infração. 

 


