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▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

No primeiro dia de aula fui indagado por uma aluna: “Professor, até hoje ninguém conseguiu me explicar 1 

o que é Filosofia?” Não era surpresa. Respondi que a resposta que ela estava buscando estava dentro dela mesma e 2 

em nenhum outro lugar. “Mas como assim?” Voltou a indagar. 3 

Observando outras aulas, como de física por exemplo, a professora falava da importância em estudar 4 

aquele determinado conteúdo que certamente seria conteúdo de prova de vestibular. Percebi certo interesse e 5 

atenção dos alunos, que estavam sendo provocados pelo desejo de passar no vestibular. 6 

Em meio a tudo isso, surgiu o questionamento que certamente está presente constantemente nos alunos 7 

de Ensino Médio: “Para que estudar Filosofia se não cai no vestibular?” Eles têm razão. Filosofia não cai no 8 

vestibular assim como a matemática, o português, a história, a geografia e outras disciplinas. 9 

Vamos avançando na reflexão. Será que Filosofia não aparece no vestibular? Por que então estudar essa 10 

disciplina? 11 

Na interpretação da questão de física, na produção da redação, na interpretação do texto de português, na 12 

equação matemática, sempre há um toque de Filosofia. 13 

Aquele que não consegue seguir o raciocínio lógico da matemática, por exemplo, não teve uma boa aula 14 

de Filosofia. 15 

Filosofia não se estuda com descobertas cientificas, frases, respostas prontas. A Filosofia não se limita às 16 

verdades ligadas as condições humanas, ou a ciência, que por sua vez possuem limitações. 17 

A sua preocupação está voltada a uma verdade maior, uma verdade que transcende os limites da razão 18 

humana, à qual somos instigados a buscar constantemente. Essa busca e essa verdade não são finitas, por isso 19 

enquanto o homem existir, e isso penso ser maravilhoso, ele vai estar sempre em busca dessa verdade maior. 20 

A nossa vida não se limita ao 2+2=4, pois a verdade, o bem, o belo, não podem ser entendidos e 21 

interpretados como simples equações matemáticas. 22 

Eles exigem uma reflexão maior, convidando-nos a olharmos para nós mesmos, para o nosso íntimo, onde 23 

se encontra a razão de nosso existir. 24 

Quanto mais nos voltarmos para nós mesmos e nos remetermos ao transcendente, tanto mais teremos que 25 

caminhar. Essa caminhada é infinita, vai abrindo os horizontes à medida que caminhamos. 26 

É preciso estudar Filosofia para entendermos melhor a vida. Entender e compreender seu real e imenso 27 

valor que possui em si. 28 

Sem Filosofia nossa vida seria limitada a simples cálculos, o que nos tornaria calculistas, frios e sem vida. 29 

A Filosofia abre os horizontes e nos guia para uma verdade que transcende todas as verdades da ciência. A verdade 30 

de nossa existência, a força que nos move para uma busca infinita. 31 

Parece ser difícil compreender Filosofia com tantos dizeres filosóficos e pensamentos. Porém a sua 32 

compreensão exige essa busca. 33 

Só entenderemos o sentido da Filosofia quando entendermos que não podemos somar ou subtrair, 34 

multiplicar nem dividir nossa verdade, o bem, o belo, o amor, a existência. Os sentimentos podem ser expressados 35 

nas mais diversas formas, mas nunca numa equação matemática, nem numa composição química ou física. 36 

Nossas relações se tornam frias e calculistas porque na sociedade vive-se dessa maneira. Muitos dizem 37 

que pensar é coisa de quem não tem o que fazer. Porém, a reflexão ajuda a compreender as coisas da forma como 38 

nenhuma ciência ajuda a compreender. 39 
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Hoje, questões ligadas à vida, a ética, a moral, aos direitos humanos exigem muita reflexão, a qual a 40 

filosofia ajuda, e sem a qual caímos no dogmatismo ou não compreendemos a vida na sua essência. 41 

Aos poucos vamos percebendo melhor quanto a Filosofia faz parte da nossa vida. Muitos usam a Filosofia 42 

sem nunca terem estudado algo especificamente ligado a ela. É difícil encontrar um termo para definir Filosofia, 43 

porém, não podemos compreendê-la separada da nossa realidade, do nosso cotidiano, da nossa vida, pois ela é 44 

intrínseca a nós. Não somos nós que escolhemos a Filosofia, mas é ela quem nos escolhe. 45 

[...] 46 

Deve haver um equilíbrio entre razão e emoção. Quando usamos só a razão nos tornamos insensíveis 47 

diante de muitas realidades, mas, só o uso da emoção também não favorece nas escolhas. 48 

Temos preguiça de pensar. Não usamos nossa capacidade de raciocínio e por isso, em tantos casos, nos 49 

damos mal. A escola se preocupa muito com o decorar as coisas. Saber regras de cor, mas na vida é preciso refletir 50 

diante de fatos, pois não podemos aplicar a tudo as mesmas respostas. A vida não é padronizada e quem a faz assim 51 

sofre muito. Há opções a serem feitas; leis a serem cumpridas. Sem a reflexão seremos meros executores, sem 52 

sabermos o porque de todas essas coisas. 53 

[...] 54 

Existem inúmeros exemplos a esse respeito. Numa relação de Amizade, por exemplo. Se não há um 55 

conhecimento maior de ambas as partes, esse sentimento morre logo. Quando nos conhecemos melhor interiormente 56 

e conhecemos também o outro, as dificuldades e dúvidas que aparecerão serão superadas e entendidas com maior 57 

facilidade, pois sabemos que em cada pessoa há um bem maior e que pode, deve e precisa ser conhecido. Uma 58 

amizade que fica só nas aparências é como uma casa construída sobre a areia. Na primeira tempestade, na primeira 59 

ventania, desmorona. Cai por terra. Uma amizade alicerçada na verdade, no conhecimento interior do outro e de si, 60 

as tempestades vindouras não terão forças suficientes para destruir. O que permanece é aquilo que está alicerçado 61 

na razão e no coração ao mesmo tempo. O restante é passageiro e ilusório. 62 

[...] 63 

A Filosofia acontece no dia-a-dia da nossa vida, basta nos darmos conta disso. Filosofia é refletir sobre 64 

as coisas que acontecem, são ditas e ouvidas. Não se limita apenas a perguntarmos POR QUÊ?, mas precisamos ir 65 

mais adiante. Precisamos nos perguntar do nível de verdade daquilo que a TV apresenta. Aquilo que muitas revistas 66 

trazem em suas páginas. Não podemos nos esquecer que eles têm seu ponto de vista e seus interesses, mas estes 67 

não deveriam ocultar a verdade. A interpretação de uma notícia, seu posicionamento crítico e argumentação, é uma 68 

forma de fazer Filosofia. Aceitar tal e qual tudo o que jornais, TV e revistas nos apresentam é uma forma de 69 

ignorância. Precisamos ter cuidado. Isso não quer dizer que todos e em todas as ocasiões mentem, ou faltam com a 70 

verdade. Porém, sempre, sem exceção precisamos nos perguntar pela verdade dos fatos. 71 

Quantas vezes os repórteres são induzidos a manipularem notícias sobre determinados acontecimentos e 72 

assuntos. Sempre que possível seria importante ler ou assistir mais de um jornal e depois fazer um paralelo entre 73 

eles. Isso exige tempo e vontade. Podemos discutir com outras pessoas para ouvir seu ponto de vista que ajuda-nos 74 

a abrir nossos horizontes. Quanto mais nos fechamos em nós mesmos, em nosso mundo individual, mais ignorantes 75 

nos tornamos. A abertura, a experiência, o diálogo, a leitura, nos tornam pessoas abertas e conhecedoras da verdade. 76 

Buscar sempre a verdade dos acontecimentos, dos fatos é uma atitude filosófica. 77 

Se pararmos e pensarmos neste momento o quanto refletimos sobre tudo o que acontece, ouvimos e 78 

vemos, nos daremos conta que nem sempre fazemos isso e não fazemos porque simplesmente não queremos, pois 79 

todos nós podemos e sabemos. 80 

[...] 81 

Precisamos nos perguntar qual o nível de conhecimento que uma pessoa tem dos acontecimentos 82 

históricos quando escreve novela, filme, minissérie. Será que aquilo é a verdade? Será que é a melhor forma de ver 83 

o acontecimento? 84 

Estes e outros inúmeros fatos fazem parte do nosso cotidiano.85 
(Hermes José Novakoski) 

FONTE: http://www.profdoni.pro.br/home/index.php/menu-principal/filosofia-2/252-para-que-estudar-filosofia 

http://www.profdoni.pro.br/home/index.php/menu-principal/filosofia-2/252-para-que-estudar-filosofia
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01) Constitui uma  afirmação com respaldo no texto 

 

(A) O objetivo original da Filosofia é o da reflexão, 

porém, nas questões que envolvem o cotidiano, 

ela não tem sido capaz de responder às 

necessidades da sociedade. 

(B) A Filosofia permite ao ser humano compreender 

melhor a si mesmo, a sociedade e o mundo que o 

cerca, por isso não precisa de outros estímulos 

para uma maior autonomia do pensar, agir e se 

comportar. 

(C) A ideia de que razão e emoção não podem 

caminhar juntas é uma premissa que dá 

sustentação ao ponto de vista defendido pelo 

autor. 

(D) A disciplina de filosofia não tem sido o centro do 

ensino e é questionada por ser considerada pouco 

prática. 

 

02) Está contida no texto 

 

(A) informação publicitária. 

(B) Exposição de fatos. 

(C) interpretação de teses científicas. 

(D) Narrativa que envolve personagens. 

 

03) Expressa uma relação de 

PROPORCIONALIDADE a frase 

 

(A) “Aquele que não consegue seguir o raciocínio 

lógico da matemática, por exemplo, não teve uma 

boa aula de Filosofia.” (L.14/15) 

(B) “A nossa vida não se limita ao 2+2=4, pois a 

verdade, o bem, o belo, não podem ser entendidos 

e interpretados como simples equações 

matemáticas.” (L. 21/22). 

(C) “Quanto mais nos fechamos em nós mesmos, em 

nosso mundo individual, mais ignorantes nos 

tornamos.” (L.75/76). 

(D) “Buscar sempre a verdade dos acontecimentos, 

dos fatos é uma atitude filosófica.” (L.77). 

 

 

 

04) Possui predicado verbal a oração 

 

(A) “No primeiro dia de aula fui indagado por uma 

aluna” (L.1). 

(B) “Essa caminhada é infinita” (L.26). 

(C) “A vida não é padronizada” (L.51). 

(D) “aquilo é a verdade?” (L.83). 

 

05) Exerce a mesma função sintática de “de 

vestibular” (L.5) 

 

(A) “da questão” (L.12). 

(B) “da redação” (L.12). 

(C) “de raciocínio” (L.49). 

(D) “dos acontecimentos” (L.77). 

 

06) Exerce função predicativa a o termo na 

alternativa 

 

(A) “cientificas” (L.16). 

(B) “calculista” (L.29). 

(C)  “humanos” (L.40). 

(D) “vindouras” (L.61). 

 

07) É paciente da ação nominal o termo 
 

(A) “por uma aluna” (L.1). 

(B) “da importância” (L.4). 

(C) “de prova” (L.5). 

(D) “a nós” (L.45). 
 

08) Sobre os mecanismos linguísticos usados no 

texto, é correto afirmar o que se afirma em 
 

(A) “tantos’ (L.49) expressa valor numérico. 

(B) “O” em “O que permanece” (L.61) e “O”, em “O 

restante é passageiro e ilusório” (L.62) têm o 

mesmo valor morfológico.  

(C) Em “vive-se dessa maneira” (L.37), o vocábulo 

“se” é marca de indeterminação do sujeito. 

(D) “A expressão “exemplos” (L.55) continuará 

exercendo a mesma função sintática se o verbo  

existir, presente no contexto em que se encontra, 

for substituído pelo verbo  haver, 
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09)  

 

“há um toque de Filosofia.” (L.13) 

 

A única variação estrutural correta para a expressão 

destacada na oração em evidência é 

(A) Haverão uns toques de Filosofia. 

(B) Existirão uns toques de Filosofia. 

(C) Terão uns toques de Filosofia. 

(D) Existirá uns toques de Filosofia. 

 

10) Sobre as funções de linguagem, predominam no 

texto 

 

(A) fática e metalinguística. 

(B) poética e apelativa. 

(C) denotativa e poética. 

(D) referencial e emotiva. 

 

11) Os termos “Porém” (L.38)  e “apenas” (L.65) 

expressam, respectivamente, ideia de  

 

(A) Ressalva e restrição. 

(B) Oposição e modo. 

(C) Adversidade e adição.  

(D) Adição e síntese. 

 

12) Funciona, no texto, como agente da ação verbal 

 

(A) “pelo desejo” (L.6). 

(B) “por terra” (L.60). 

(C) “pela verdade” (L.71). 

(D) “os repórteres” (L.72). 

 

13) Há correspondência modo-temporal entre a 

forma verbal simples “conseguiu” (L.1),  e a 

composta 

 

(A) tivesse conseguido. 

(B) teria conseguido. 

(C) tem conseguido. 

(D) terá conseguido. 

 

14) Do ponto de vista formal da língua portuguesa, há 

erro na alternativa 

 

(A) “Quando usamos só a razão nos tornamos 

insensíveis diante de muitas realidades,” 

(L.47/48). 

(B) “seria importante ler ou assistir mais de um 

jornal” (L.73). 

(C) “Quantas vezes os repórteres são induzidos a 

manipularem notícias sobre determinados 

acontecimentos e assuntos.” (L.72/73). 

(D) “A abertura, a experiência, o diálogo, a leitura, 

nos tornam pessoas abertas e conhecedoras da 

verdade.” (L.76). 

 

15) No texto, 

 

(A) “à qual” (L.19) retoma “razão humana” 

(L.18/19). 

(B) Em “hoje” (L.1), o “-h” é uma consoante 

brasileira. 

(C) “à medida que caminhamos” (L.26) denota causa. 

(D) “Estudar filosofia” (L.8) tem valor subjetivo. 
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16) Sobre a organização do Sistema Único de Saúde 

(SUS), o planejamento da saúde, a assistência à 

saúde e a articulação interfederativa, é incorreto 

afirmar que: 

 

(A) A humanização do atendimento do usuário será 

fator determinante para o estabelecimento das 

metas de saúde previstas no Contrato 

Organizativo de Ação Pública de Saúde. 

(B) O Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do 

SUS, por meio de serviço especializado, fará o 

controle e a fiscalização do Contrato 

Organizativo de Ação Pública da Saúde. 

(C) O acesso universal, igualitário e ordenado às 

ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de 

Entrada do SUS e se completa na rede 

regionalizada e hierarquizada, de acordo com a 

complexidade do serviço. 

(D) Mapa da Saúde é o conjunto de ações e serviços 

de saúde articulados em níveis de complexidade 

crescente, com a finalidade de garantir a 

integralidade da assistência à saúde. 

 

17) Atualmente, os Conselhos e Conferências de 

Saúde são os principais espaços para o exercício 

da participação e do controle social sobre a 

implementação das políticas de saúde em todas as 

esferas governamentais (BRASIL, 2009).  

 

Em relação  ao tema, não é possível afirmar que: 

(A) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (Conasems) terão 

representação no Conselho Nacional de Saúde. 

(B) A Conferência de Saúde atua na formulação de 

estratégias e no controle da execução da política 

de saúde na instância correspondente, inclusive 

nos aspectos econômicos e financeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) Os Conselhos de Saúde são constituídos por 

conselheiros, que se responsabilizam pela 

proposição, discussão, acompanhamento, 

deliberação, avaliação e fiscalização da 

implementação da política de saúde, inclusive em 

seus aspectos econômicos e financeiros. 

(D) A Conferência de Saúde pode ser convocada pelo 

Poder Executivo ou, extraordinariamente, por 

esta ou pelo Conselho de Saúde. 

 

18) O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma 

conquista do povo brasileiro, garantido pela 

Constituição Federal de 1988 

 

Conforme  as disposições da Constitucionais, compete 

ao Sistema Único de Saúde (SUS): 

(A) Participar do controle e fiscalização da produção, 

transporte, guarda e utilização de substâncias e 

produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 

(B) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido 

o controle de seu teor nutricional, bem como 

bebidas e águas para consumo animal. 

(C) Executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, não incluída as de saúde do 

trabalhador. 

(D) Executar as ações de fiscalização do meio 

ambiente e agronegócio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                  QUESTÕES DE 16 A 20 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE 

 

 CARGO: ENFERMEIRO                                                                                                                   Página 7 / 12 
 

19) Em 2018 o Brasil celebrou 30 anos da criação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) Durante esses 

anos, o SUS contribuiu para melhorar os 

indicadores de saúde da população e reduzir as 

desigualdades na distribuição e acesso dos 

recursos de saúde em todo o país.  

 

Em relação ao SUS, e de acordo com as disposições 

da Lei Orgânica da Saúde, é incorreto afirmar que: 

(A) A centralização político-administrativa, com 

direção única em cada esfera de governo é uma 

das diretrizes do SUS. 

(B) Quando as suas disponibilidades forem 

insuficientes para garantir a cobertura assistencial 

à população de uma determinada área, o Sistema 

Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos 

serviços ofertados pela iniciativa privada. 

(C) A identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde é um 

dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS). 

(D) A Comissão Intergestores Tripartite constitui-se 

em uma Comissão Técnica com o objetivo de 

discutir e elaborar propostas para implantação e 

operacionalização do Sistema Único de Saúde, 

incluindo as questões operacionais, financeiras e 

administrativas da gestão do SUS. 

 

20) A Lei Orgânica da Saúde n.º 8.080/1990 

estabelece a criação de comissões intersetoriais 

com o objetivo de articular as políticas públicas 

relevantes para a saúde. Estas Comissões devem 

ser subordinadas ao:  

 

(A) Comitê Intergestores de Saúde. 

(B) Ministério da Saúde. 

(C) Município. 

(D) Conselho Nacional de Saúde. 
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21) Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. 

É um processo que envolve interação profunda 

entre mãe e filho, com repercussões no estado 

nutricional da criança, em sua habilidade de se 

defender de infecções, em sua fisiologia e no seu 

desenvolvimento cognitivo e emocional, e em sua 

saúde no longo prazo, além de ter implicações na 

saúde física e psíquica da mãe. 

 

Sobre o aleitamento materno, não se pode afirmar que: 

(A) A técnica de amamentação está adequada quando 

a mama parece arredondada, não repuxada. 

(B) O leite do começo da mamada  é mais rico em 

energia (calorias) e sacia melhor a criança. 

(C) O ciclo de movimentos mandibulares (para baixo, 

para a frente, para cima e para trás) promove o 

crescimento harmônico da face do bebê. 

(D) É denominado de aleitamento materno 

complementado quando a criança recebe, além do 

leite materno, qualquer alimento sólido ou semi-

sólido com a finalidade de complementá-lo, e não 

de substituí-lo. 

 

22) O médico prescreveu como tratamento para um 

determinado paciente 120 ml de soro fisiológico 

(0,9%) a ser administrado no período de 30 

minutos. 

 

Para cumprimento desta prescrição, o gotejamento por 

minuto será de: 

(A) 120 gotas por minuto. 

(B) 80 gotas por minuto. 

(C) 50 gotas por minuto. 

(D) 30 gotas por minuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23) Com aproximadamente 530 mil casos novos por 

ano no mundo, o câncer do colo do útero é o 

terceiro tipo de câncer mais comum entre as 

mulheres, sendo responsável pelo óbito de 274 

mil mulheres por ano (WHO, 2008a). 

 

Sobre o câncer do colo do útero, é incorreto afirmar 

que: 

(A) O método de rastreamento do câncer do colo do 

útero no Brasil é o exame citopatológico (exame 

de Papanicolau), que deve ser oferecido às 

mulheres na faixa etária de 18 a 60 anos e que já 

tiveram atividade sexual. 

(B) O câncer do colo do útero é caracterizado pela 

replicação desordenada do epitélio de 

revestimento do órgão, comprometendo o tecido 

subjacente (estroma) e podendo invadir estruturas 

e órgãos contíguos ou a distância. 

(C) O câncer geralmente se origina na zona de 

transformação, uma região dinâmica entre a 

junção escamocolunar (JEC). A lesão pode se 

apresentar como uma ulceração superficial, um 

tumor exofítico na exocérvice ou uma lesão 

infiltrativa na endocérvice. 

(D) O câncer do colo do útero está associado à 

infecção persistente por subtipos oncogênicos do 

vírus HPV (Papilomavírus Humano). 

 

24) De acordo com as disposições da Resolução 

Cofen nº 564/2017, que estabelece o novo Código 

de Ética dos profissionais de Enfermagem, não se 

pode afirmar que: 

 

(A) São consideradas infrações graves as que 

provoquem debilidade temporária de membro, 

sentido ou função na pessoa ou ainda as que 

causem danos mentais, morais, patrimoniais ou 

financeiros. 

(B) A penalidade de censura consiste em repreensão 

que será divulgada nas publicações oficiais do 

Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 

Enfermagem e em jornais de grande circulação. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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(C) O(a) Profissional de Enfermagem responde pela 

infração ética e/ou disciplinar, que cometer ou 

contribuir para sua prática, e, quando cometida(s) 

por outrem, dela(s) obtiver benefício. 

(D) A pena de cassação do direito ao exercício 

profissional é de competência do Conselho 

Federal de Enfermagem. 

 

25) O Diabetes mellitus (DM) é um importante e 

crescente problema de saúde para todos os países, 

independentemente do seu grau de 

desenvolvimento. (Sociedade Brasileira de 

Diabetes 2017-2018) 

 

Sobre o diabetes mellitus tipo 1 (DM1), é incorreto 

afirmar que: 

(A) O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) e uma doença 

autoimune, poligênica, decorrente de destruição 

das células β pancreáticas, ocasionando 

deficiência completa na produção de insulina. 

(B) Na fase clinicamente manifesta do DM1, o inicio 

é, em geral, abrupto, podendo ser a cetoacidose 

diabética a primeira manifestação da doença. 

(C) O DM1 é bem mais frequente em adultos, mas 

pode ser diagnosticado na infância e na 

adolescência, que podem desenvolver uma forma 

lentamente progressiva da doença, denominada 

“latent autoimmune diabetes in adults” (LADA). 

(D) Embora a maioria dos pacientes com DM1 tenha 

peso normal, a presença de sobrepeso e obesidade 

não exclui o diagnóstico da doença. 

 

26) As Doenças Diarreicas Agudas (DDA) 

correspondem a um grupo de doenças 

infecciosas gastrointestinais.  

 

Sobre as Doenças Diarreicas Agudas (DDA), é 

incorreto afirmar que: 

(A) Podem ser classificadas em três tipos: diarreia 

sem desidratação; diarreia com desidratação; e 

diarreia com desidratação grave. 

(B) O modo de transmissão é específico para cada 

agente etiológico, e pode acontecer transmissão 

direta ou indireta. 

 

 

(C) A suscetibilidade é geral e conferem imunidade 

duradoura. 

(D) O diagnóstico das causas etiológicas da DDA é 

laboratorial, por meio de exames parasitológicos, 

cultura de bactérias e pesquisa de vírus em 

amostras de fezes. 

 

27) A notificação compulsória, independente da 

forma como realizada, também será registrada em 

sistema de informação em saúde e seguirá o fluxo 

de compartilhamento entre as esferas de gestão do 

SUS. 

 

Sobre a notificação compulsória de doenças e agravos, 

é incorreto afirmar que: 

(A) Acidente de trabalho com exposição a material 

biológico é considerado um agravo de notificação 

compulsória semanal. 

(B) A difteria é doença de notificação compulsória 

imediata. 

(C) A Sífilis adquirida é uma doença de notificação 

compulsória semanal. 

(D) As Hepatites Virais são doenças de notificação 

compulsória imediata. 

 

28) Para uma gestante que informa que a Data da 

Última Menstruação (DUM) ocorreu em 

02/03/2019, a Data Provável do Parto (DPP) será 

em : 

 

(A) 11/12/2019. 

(B) 02/12/2019. 

(C) 30/11/2019. 

(D) 09/12/2019. 

 

29) Um caso de hanseníase é uma pessoa que 

apresente sinais clínicos da doença, e que 

requeira quimioterapia (PQT). 

 

Deve-se suspeitar de hanseníase diante da presença de 

quaisquer dos seguintes sinais ou sintomas, exceto: 

(A) Aumento da sensibilidade na lesão cutânea. 

(B) Lesões de pele hipocrômicas ou avermelhadas. 

(C) Edema ou nódulos no rosto ou orelhas. 

(D) Dormência ou formigamento nas mãos ou pés. 
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30) A avaliação inicial de um paciente com 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) inclui a 

confirmação do diagnóstico, a suspeição e a 

identificação de causa secundária, além da 

avaliação do risco cardiovascular. 

 

Em relação à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é 

incorreto afirmar que: 

(A) A monoterapia pode ser a estratégia anti-

hipertensiva inicial para pacientes com 

hipertensão arterial estágio 1, e com risco 

cardiovascular baixo a moderado. 

(B) A hipertensão gestacional é caracterizada pela 

ocorrência de hipertensão arterial após a 15ª 

semana sem a presença de proteinúria. 

(C) A maioria dos casos de hipertensão arterial não 

apresenta uma causa aparente facilmente 

identificável, sendo conhecida como hipertensão 

essencial. 

(D) Mudanças no estilo de vida são entusiasticamente 

recomendadas na prevenção primária da HAS, 

notadamente nos indivíduos com pressão arterial 

limítrofe. 

 

31) Sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST), é incorreto afirmar que: 

 

(A) A maioria das infecções por HPV são 

sintomáticas apresentando-se sob a forma de 

lesões exofíticas, os chamados condilomas 

acuminados, verrugas genitais ou cristas de galo. 

(B) A sífilis é uma doença sistêmica, manifestando-

se nos genitais e em outros locais, tais como 

orofaringe, couro cabeludo, sistema nervoso 

central etc. 

(C) A transmissão de uma IST pode acontecer da mãe 

para a criança durante a gestação, o parto ou a 

amamentação. 

(D) A notificação é obrigatória no caso de sífilis 

adquirida, sífilis em gestante, sífilis congênita, 

hepatites virais B e C, aids, infecção pelo HIV, 

infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou 

puérpera e criança exposta ao risco de 

transmissão vertical do HIV, conforme a Portaria 

vigente. 

 

32) A lesão por pressão e a sua prevenção são 

consideradas metas de segurança do paciente e 

responsabilidade da equipe multidisciplinar em 

todos os níveis de atenção do sistema de saúde. 

(Caliri e Bernardes, 2017) 

 

Sobre o assunto, é incorreto afirmar que: 

(A) A escala de Morse é a ferramenta mais 

amplamente utilizada para avaliação do risco de 

desenvolvimento de lesão por pressão. 

(B) A pele úmida é mais vulnerável, propícia ao 

desenvolvimento de lesões cutâneas, e tende a se 

romper mais facilmente. 

(C) Pacientes com mobilidade limitada apresentam 

risco maior de desenvolvimento de lesões por 

pressão. Todos os esforços devem ser feitos para 

redistribuir a pressão sobre a pele, seja pelo 

reposicionamento a cada 02 (duas) horas ou pela 

utilização de superfícies de redistribuição de 

pressão 

(D) A ocorrência de Lesão por Pressão Estágio 3 é 

considerada como um “never events”. 

 

33) Um paciente atendido no acolhimento pelo 

Enfermeiro apresentava-se com os sintomas 

abaixo: 

 

I. Perda da palavra falada, escrita ou mímica, por 

alterações nos centros nervosos. 

II. Pupilas dilatadas. 

 

Ao registrar o estado deste paciente no prontuário, são 

termos técnicos que serão utilizados pelo profissional 

de enfermagem: 

(A) Afonia e Miose. 

(B) Afasia e Midríase. 

(C) Afagia e Isocoria. 

(D) Apirexia e Anisocoria. 
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34) Compete aos serviços de saúde prover os meios 

necessários para garantir que toda pessoa com 

diagnóstico de Tuberculose possa, em tempo 

oportuno e com qualidade, receber o tratamento 

adequado. (Ministério da Saúde, 2017) 

 

Em relação à Tuberculose, é incorreto afirmar que: 

(A) É frequente a associação da tuberculose 

extrapulmonar à pulmonar (tuberculose mista). 

Por isso, todo caso extrapulmonar também deve 

ser investigado para tuberculose pulmonar. 

(B) A transmissão pode ocorrer enquanto o indivíduo 

estiver eliminando bacilos no escarro, período 

identificado pela baciloscopia de escarro positiva. 

(C) O adoecimento e o tratamento prévio da infecção 

latente da tuberculose (ILTB) conferem 

imunidade contra novas infecções. 

(D) A forma pulmonar, além de ser mais frequente, é 

também a mais relevante para a saúde pública, 

especialmente a positiva à baciloscopia, pois é a 

principal responsável pela manutenção da cadeia 

de transmissão da doença. 

 

35) O Programa Nacional de Imunizações tem 

avançado ano a ano para proporcionar melhor 

qualidade de vida à população com a prevenção 

de doenças. Tal como ocorre nos países 

desenvolvidos, o Calendário Nacional de 

Vacinação do Brasil contempla não só as 

crianças, mas também adolescentes, adultos, 

idosos, gestantes e povos indígenas. (Portal do 

Ministério da Saúde-Vacinação) 

 

Sobre o tema Imunização, é incorreto afirmar que: 

(A) A vacina Penta protege contra a difteria, o tétano, 

a coqueluche, a hepatite B e as infecções causadas 

pelo Haemophilus influenzae b. 

(B) O uso de antibiótico, profilático ou terapêutico e 

antiviral é uma das contraindicações gerais à 

aplicação de vacinação. 

(C) A vacina tetraviral protege contra o sarampo, a 

caxumba, a rubéola e a varicela. 

(D) A vacina febre amarela não está indicada para 

gestantes e mulheres que estejam amamentando, 

devendo a vacinação ser adiada até a criança 

completar 6 meses de idade. 

36) Em relação às características epidemiológicas da 

Difteria, é incorreto afirmar que: 

 

(A) Ocorre durante todos os períodos do ano e pode 

afetar todas as pessoas não imunizadas, de 

qualquer idade, raça ou sexo. 

(B) Observa-se um aumento de sua incidência nos 

meses quentes e úmidos. 

(C) A doença ocorre com maior frequência em áreas 

com precárias condições socioeconômicas, onde 

a aglomeração de pessoas é maior. 

(D) Os casos são raros quando as coberturas vacinais 

atingem patamares homogêneos de 80%. 

 

37) O Enfermeiro deve avaliar e classificar a ferida 

sempre que o curativo for trocado e/ou sempre 

que surgir qualquer queixa por parte do paciente 

ou alterações no aspecto da lesão. 

 

Sobre os diversos tipos de curativos disponíveis para 

o tratamento de feridas, é incorreto afirmar que: 

(A) A placa de colágeno e alginato de cálcio é 

indicada no caso de vasculite ativa. 

(B) A espuma de poliuretano é contraindicada em 

feridas com perda tecidual superficial com 

predomínio de tecido necrótico. 

(C) O filme transparente estéril pode ser utilizado na 

prevenção de úlceras por pressão estágio I. 

(D) A placa de hidrocoloide pode ser utilizada no 

tratamento de feridas abertas não infectadas, com 

pouco a moderado exsudato. 
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38) No Brasil, a doença meningocócica é endêmica, 

com ocorrência de surtos esporádicos. 

(Ministério da Saúde, 2017) 

 

Em relação à esta doença, analise as afirmativas 

abaixo como sendo Verdadeiras (V) ou Falsas (F). 

(   ) O modo de transmissão caracteriza-se por contato 

direto pessoa a pessoa, por meio de secreções 

respiratórias de pessoas infectadas, 

assintomáticas ou doentes e a transmissão por 

fômites exerce papel importante na disseminação 

da doença. 

(   ) A meningite e a meningococcemia são as formas 

clínicas mais frequentemente observadas, 

podendo ocorrer isoladamente ou associadas. 

(   ) A suscetibilidade é geral, entretanto, o grupo etário 

de maior risco são as crianças menores de 5 anos, 

principalmente as menores de 1 ano. 

 

A sequência correta corresponde a: 

(A) F   F   F. 

(B) V   V   V. 

(C) V   F   F. 

(D) F   V   V. 

 

39) Para um paciente que teve um acidente leve com 

um gato sem suspeita de raiva no momento da 

agressão, mas que tornou-se raivoso após o 

acidente, deve ser administrado ao paciente 4 

doses de vacina antirrábica, no seguinte esquema 

de dias: 

 

(A) 1, 7, 14 e 21. 

(B) 0, 3, 7 e 14. 

(C) 0, 3, 6 e 9. 

(D) 1, 7, 10 e 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40) A Sistematização da Assistência de Enfermagem  

(SAE) tem por finalidade organizar o trabalho da 

Enfermagem, quanto ao método, pessoal e 

instrumentos, de modo que seja possível a 

operacionalização do Processo de Enfermagem. 

(Conselho Federal de Enfermagem) 

 

Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo: 

I. A seleção de uma Teoria de Enfermagem 

funciona como um alicerce estrutural para a 

implantação do Processo de Enfermagem. 

II. A Enfermagem dispõe de vários sistemas de 

classificação, cujo desenvolvimento está 

relacionado a alguma fase do Processo de 

Enfermagem. Os sistemas de classificação, 

também conhecidos como taxonomias, têm 

contribuído na promoção da autonomia do 

enfermeiro no julgamento das necessidades de 

cuidado do cliente (pessoa, família ou 

coletividade), facilitando o uso dos 

conhecimentos específicos da Enfermagem e 

possibilitando a realização de estudos sobre a 

qualidade do cuidado de enfermagem. 

III. O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de 

Enfermagem não participam da execução do 

Processo de Enfermagem, sendo tal atividade 

privativa do Enfermeiro. 

 

O número de afirmativas corretas corresponde a: 

(A) Zero. 

(B) Uma. 

(C) Duas. 

(D) Três. 

 

 


