
 

1 
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA- PE                                                                  

ENFERMEIRO PSF 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

1. No Restaurante Tropical havia uma placa indicando a grande variedade de frutas e 

sabores de sucos lá vendidos. Verifique-a e marque a alternativa CORRETA com relação 

aos problemas de acentuação gráfica. 

  

ABACAXÍ        BACURÍ          COCO                            MANGA 

MURICÍ           CAJA                CAJÚ                   PITANGA 

ARAÇA           CUPUAÇU      MARACUJA       UMBÚ 

 

a) Acentuam-se os hiatos tônicos terminados em “i” e “u” 

b) Foram acentuadas indevidamente as oxítonas terminadas em “i” e “u” e deixadas 

de acentuar as terminadas em “a”. 

c) Acentuam-se o “i” e “u” tônico das palavras paroxítonas precedidas de ditongo. 

d) Acentuam-se todas as oxítonas terminadas em “i” e “u” 

  

2.  “ Se tu me amas, ama-me baixinho 

Não o grites de cima dos telhados 

Deixa em paz os passarinhos 

Deixa em paz a mim! 

Se me queres, 

Enfim, 

Tem de ser bem devagarinho, Amada, 

Que a vida é breve, e o amor mais breve ainda...” 

                  Mário Quintana 

  

Baseado no texto acima, marque a opção CORRETA: 

 

a) A palavra TU é um pronome pessoal oblíquo. 

b) O Eu lírico trata a mulher amada na 2ª pessoa do singular. 

c) “Devagarinho” é um substantivo abstrato. 

d) Não consta no texto acima palavras cuja função sejam advérbios. 

  

3. Com relação à pronúncia e acentuação das palavras (ortoepia e prosódia), marque a 

opção CORRETA: 

 

a) Recomenda-se pronunciar o “U” depois de “Q” em “adquirir” e “questões”. 

b) As palavras meteorologia, beneficiente e estrupo estão todas grafadas corretamente. 

c) A letra X tem o som de KS em “exímio”, “exceção”, “excursão”. 

d) Admitem dupla prosódia: hieróglifo/hieroglifo, Oceânia/Oceania, xérox/xerox. 

  

4. São paroxítonas e proparoxítonas, respectivamente: 

 

a) têxtil, álibi  b) ômega, álcool c) sutil, filantropo d) mister, bígamo 
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5. “O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços 

neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, no primeiro lance de vista, revela o 

contrário...”    Os Sertões – Euclides da Cunha 

 

a) O autor quis mostrar que a superioridade do sertanejo em relação ao litorâneo tem 

um fundamento racial. 

b) O autor valoriza a raça do homem do litoral 

c) O autor usa uma linguagem romântica para descrever o sertanejo e os sertões. 

d) A denúncia do crime cometido pela nação conta si própria na Guerra de Canudos não é 

o tema de “Os Sertões” 

  

6. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas CORRETAMENTE: 

 

a) cidadões – pertubar – crisântemo.  b) disenteria – aficionado –recrudescer. 

c) impecilho – rubrica – cicerone.  d) cidadãos – recrusdecer – abalroamento. 

  

7. Complete a frase abaixo com o presente do subjuntivo dos verbos indicados nos 

parênteses: 

 

O acordo não____ as reivindicações, a não ser que ____ os nossos direitos e ____ da luta. 

 

a) substitui – abdicamos – desistimos          b) substitue – abdicamos - desistimos 

c) substitui – abdiquemos – desistamos          d) substutui – abidiquemos - desistimos 

  

8. Marque a alternativa que completa CORRETAMENTE a frase: 

No último_____ da orquestra sinfônica, houve ____ entre convidados, apesar de ser uma 

festa______.  

 

a) concerto, flagrantes, beneficente.  b) conserto, flagrantes, beneficente. 

c) concerto, fragrantes, beneficiente.   d) concerto, flagantes, beneficente. 

   

9. A Palavra Bíblica que afirma: “Na Casa do Pai há muitas moradas” aplica-se também de 

variadas maneiras ao universo da arte. Cada artista a sua maneira, conforme sua natureza 

original, conforme suas aptidões, conforme seu amor, seus erros e suas paixões. 

 

De acordo com o texto: 

a) Os erros, as paixões, os ímpetos, são obstáculos à plena realização da arte. 

b) A diversidade de talentos explica a diferença de posições ocupadas pelos artistas. 

c) Até mesmo o silêncio é fator importante no processo de formação do artista. 

d) A humanidade se destina a optar por uma das moradas na casa do Pai. 

 

10. Leia o texto e assinale a figura de linguagem predominante. 

 

O sonho de um céu e de um mar  E as cinzas pelas rosas 

E de uma vida perigosa   Te faz bem tanto quanto mal 

Trocando o amargo pelo mel   Faz odiar tanto quanto querer 

Charley Garcia 

 

a) Metonímia  b) Paradoxo  c) Antítese   d) Hipérbole 
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11. Qual atalho do teclado em suas configurações de fábrica pode-se inserir uma página do 

Internet Explorer em sua lista de favoritos? 

 

a) CTRL+B  b) CTRL+C  c) CTRL+D  d) CTRL+E 

 

12. Onde são armazenados os endereços dos últimos sites visitados do Microsoft Internet 

Explorer? 

 

a) Pesquisa  b) Histórico  c) Favoritos  d) Links Acessados 

 

13.  O ícone         do Microsoft Office Word 2010 é utilizado para: 

 

a) Alinhar Texto à Direita.  b) Alinhar Texto à Esquerda. 

c) Recuar.    d) Aumentar Recuo da página. 

 

14. Certo município do Estado do Pernambuco, construiu uma Igreja Evangélica com 

recursos próprios, em imóvel público. Em sua justificativa, o prefeito disse que os 

evangélicos estavam fazendo um excelente trabalho na recuperação de usuários de drogas 

e, como incentivo, decidiu por fazer a obra em questão.  

A conduta do município é: 

 

a) Ilegal, pois o princípio da liberdade religiosa e da livre manifestação do pensamento não 

assegura esses investimentos, exceto, através de votação da Câmara Municipal. 

b) Legal, uma vez que o Município está incentivando grupos que vem trabalhando para o 

bem estar social. 

c) Legal, pois o princípio da liberdade religiosa e da livre manifestação do pensamento 

assegura esses investimentos. 

d) Ilegal, pois é vedado ao Município estabelecer igrejas, independentemente de 

pretender fazê-lo em imóvel de sua titularidade. 

 

15. Analise as alternativas: 

 

I- É dever do funcionário residir na localidade onde for lotado para exercer as atribuições 

inerentes ao seu cargo, ou em localidade vizinha, se disto não resultar inconveniência para 

o serviço público. 

II-  Disponibilidade é o afastamento temporário do funcionário efetivo ou estável em 

virtude da extinção do cargo ou da declaração de sua desnecessidade. 

III-  O processo administrativo disciplinar será instruído por uma comissão composta por 

4 (quatro) funcionários efetivos, designada pela autoridade que o houver instaurado, dentre 

os quais escolherá seu presidente, vice-presidente, secretário e suplente. 

 

Estão CORRETOS: 

 

a) I e II  b) II e III  c) I e III  d) I, II, III 
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16. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, partiu nesta terça-feira rumo a 

Buenos Aires para realizar sua primeira visita bilateral desde que assumiu o cargo, com o 

objetivo de destacar a aliança estratégica com a Argentina. 

Sobre a relação Brasil e Argentina, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) A Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil, atrás apenas de China e 

Estados Unidos, além de ser o principal aliado dentro do Mercosul. 

b) Segundo dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as 

exportações para a Argentina aumentaram 27,2% em 2014 comparado com 2013. 

c) A Argentina é o primeiro parceiro comercial do Brasil. 

d) Segundo dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as 

exportações para a Argentina praticamente inexistiram em 2014. 

 

17. A Corte de Cassação de Roma, máxima instância judicial italiano, se reuniu quarta-

feira (10/02) para julgar o pedido de extradição do ex-diretor do Banco do Brasil 

___________ condenado a mais de 12 anos de prisão no escândalo do Mensalão e que 

atualmente se encontra em liberdade na Itália. 

 

a) Henrique Pizzolato     b) Delúbio Soares       c) Jacinto Lamas      d) Nisman Rodriguez 

 

18. Uma pesquisa feita sobre grupos sanguíneos ABO, na qual foram coletados e testados 

6.000 amostras de uma mesma cidade. A coleta mostrou que 2.527 pessoas têm o antígeno 

A, 2.234 o antígeno B e 1.846 não possuem nem um dos dois antígenos. Com esses dados 

é possível AFIRMAR que a probabilidade que uma dessas pessoas, escolhida 

aleatoriamente, tenha os dois antígenos é de: 

 

 

a) 5% 

b) 10% 

c) 15% 

d) 20% 

 

 

19.  Numa casa de universitários moram 14 pessoas, sendo 6 cearenses, 4 mineiros e 4 

goianos. Para fazer a limpeza da casa, será formada uma equipe com 2 cearenses, 1 mineiro 

e 1 goiano, escolhidos aleatoriamente. De quantas maneiras é possível formar está equipe 

de limpeza? 

 

a) 240 maneiras 

b) 260 maneiras 

c) 280 maneiras 

d) 300 maneiras 

 

20. O campeonato de futebol em um estádio é disputado por vinte times, sendo seis deles 

de uma mesma cidade X. Cada time irá jogar duas vezes com os demais oponentes. A 

porcentagem de jogos nas quais os dois times são da cidade X é: 

 

a) Maior que 7%, mas menor que 10%.      b) Maior que 16%. 

c) Maior que 20%.         d) Maior que 13%, mas menos que 16%. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

21. Desde meados da década de 90, o Ministério da Saúde vem fortalecendo a sistemática 

de repasse fundo a fundo em detrimento da remuneração dos serviços prestados. Marque a 

alternativa CORRETA no que diz respeito ao assunto: 

 

a) O repasse fundo a fundo estabelece planos de ações de saúde de acordo com a 

realidade local.  

b) A remuneração de serviços, mesmo deixada de lado, é uma forma de priorizar a atenção 

integral à saúde, atribuindo ao prefeito o papel de gestor do SUS.  

c) Mesmo sendo visto como um avanço, o repasse fundo a fundo valoriza a doença, trata 

a prefeitura como mero prestador de serviços e privilegia as localidades que já possuem 

estrutura de serviços.  

d) Todas as opções estão corretas.  

 

 

22. A Lei 8.080/90 levou à saúde a uma reorganização político-administrativa. Assim, 

marque a alternativa CORRETA: 

 

a) O Ministério da Saúde estabeleceu diretrizes referentes à Humanização em 2001 e em 

2003, com a Política Nacional de Humanização/PNH/HUMANIZASUS. 

b) À 8.080/90, submetem-se as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de 

assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua 

atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas. 

c) É criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), autarquia sob o regime 

especial, vinculada ao Ministério da Saúde, prazo de duração indeterminado a atuação em 

todo território Nacional, como órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização 

das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 
23. São atribuições comuns da União, Estados, Municípios e Distrito Federal: 

 

a) Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à 

saúde. 

b) Fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento 

emergencial.  

c) Elaboração e atualização periódica do plano de saúde.  

d) Todas estão corretas. 

 

24. Em relação ao modelo de descentralização adotado pelo SUS, sua organização define 

como gestores co-responsáveis os três níveis de governo com mecanismos previstos para 

negociação e pactuação das políticas adotadas em saúde. Nesse aspecto existem as 

Comissões Intergestoras Bipartite (CIB) e as Comissões Intergestoras Tripartite (CIT). 

Assinale a alternativa CORRETA no que diz respeito a essas comissões: 

 

a) A Comissão Intergestora Tripartite (CIT) é composta paritariamente pelas 

representações da secretaria estadual de saúde e do Conselho Estadual de Secretários 

Municipais de Saúde ou órgão equivalente.  
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b) A Comissão Intergestora Bipartite (CIB) é composta, paritariamente, por representação 

do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde 

(CONASS) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS).  

c) A Bipartite pode operar com subcomissões regionais e as conclusões das 

negociações pactuadas na CIT e na CIB são formalizadas em ato próprio do gestor 

respetivo.  

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

25. Analise as assertivas: 

I- A Lei 8.080/90 adota um conceito ampliado de saúde, quando esclarece que a saúde tem 

como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer 

e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

II- A universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção 

básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário. 

 

a) I e II são verdadeiras.   b) I e II são falsas. 

c) II é verdadeira.    d) Apenas I é verdadeiro. 

 

26.  O Sistema Único de Saúde (SUS) pode ser considerado uma das maiores conquistas 

sociais consagradas na Constituição de 1988. Marque a alternativa errada no que diz 

respeito ao SUS: 

 

a) O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por 

órgãos e instituições financeiras, estaduais e municipais, da administração direta e 

indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.  

b) O setor privado não pode participar do SUS; por isso não precisa obedecer às suas 

diretrizes e funciona de modo independente, garantindo a disponibilidade de seus serviços 

somente a um aparte da população que pode pagar.  

c) A responsabilidade pelos serviços e ações de saúde é do Poder Público, não eximindo, 

assim, o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade para com sua promoção 

e proteção.  

d)  O funcionamento do SUS faz com que a área da saúde esteja entre as mais 

democráticas, pois além de permitir a participação popular, sua gestão é um dos modelos 

de descentralização mais exitosos nos serviços públicos brasileiros.  

 

27. No que diz respeito às responsabilidades municipais e estaduais pelos serviços e ações 

em saúde, marque a opção CORRETA: 

 

a) Independente da gerência dos estabelecimentos prestadores de serviços ser estatal ou 

privada, a gestão de todo o sistema municipal é necessariamente competência do poder 

público e exclusiva da esfera estadual.  

b) Quando o serviço requerido para o atendimento da população estiver localizado em 

outro município, as negociações para tanto devem ser mediadas pelo governo estadual.  

c) Um aspecto importante a ser levado em consideração é a gerência (comando) dos 

estabelecimentos ou órgãos de saúde de um município é da pessoa jurídica que opera 

o serviço, sejam estes estatais (federal, estadual ou municipal) ou privados.  
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d) Quando um município, que demanda serviços a outros, ampliar a sua própria capacidade 

resolutiva não pode requerer aos gestores superiores que parte dos recursos alocados no 

município vizinho seja realocada para o seu município.  

 

28. No que diz respeito aos princípios do Sistema Único de Saúde, aponte a opção 

INCORRETA: 

  

a) A universalização não quer dizer somente a garantia imediata de acesso às ações e 

serviços de saúde. Coloca sim o desafio de oferta desses serviços e ações de saúde a todos 

que deles necessitem, enfatizando as ações preventivas e reduzindo o tratamento de 

agravos.  

b) O princípio da integralidade é um dos mais preciosos e termos de demonstrar que 

atenção à saúde deve levar em consideração as necessidades específicas de pessoas ou 

grupos de pessoas, ainda que minoritários em relação ao total da população.  

c) No sentido do princípio da integralidade, as centrais de regulação e a permissão de 

constituição de consórcios são fatores que dificultam seu intento. Equipamentos e 

unidades de saúde estão cada vez menos preparadas para atender as minorias.  

d) O princípio da equidade reafirma que a necessidade de se reduzir as disparidades sociais 

e regionais, também por meio das ações e serviços de saúde. Reduzir essas disparidades 

significa a busca de um maior equilíbrio.  

 

29. Marque a alternativa CORRETA. 

 

a) O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, entre outros 

fatores, que o medicamento seja prescrito por profissional de saúde, no exercício 

regular de suas funções no SUS. 

b) O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, entre outros 

fatores, que o medicamento seja prescrito por qualquer profissional da saúde, no exercício 

regular de suas funções no SUS ou não. 

c) O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe que o 

medicamento seja prescrito por qualquer profissional da saúde, no exercício regular de suas 

funções no SUS. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

30. O funcionamento dos conselhos de saúde é condição essencial para e obrigatória ao 

funcionamento do SUS. No que diz respeito aos conselhos de saúde, aponte a alternativa 

incoerente: 

a) Um conselho de saúde pode ser definido como um órgão ou instância colegiada de 

caráter permanente e deliberativo, em cada esfera do governo.  

b) Os conselhos de saúde estão estruturados nos três níveis de governo. Ou seja existe um 

conselho de saúde em cada município, um em cada estado e outro no plano federal.  

c) Os conselhos de saúde são imprescindíveis para que os municípios recebam 

qualquer recurso do Ministério da Saúde, porém, mesmo sem a existência do 

Conselho, o município pode se habilitar aos programas do Ministério da Saúde.  

d) O Conselho de Saúde permite a participação da sociedade organizada na organização 

do SUS, propiciando e melhorando o controle social do sistema.  
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31. A lei 8.080/90 regula sobre todo o território nacional, visando a promoção. Prevenção 

e recuperação da saúde, assim como também todas as ações e serviços atribuídos. Assinale 

a alternativa CORRETA a respeito do que fala a lei: 

 

a) Em relação à organização do SUS, os serviços de saúde devem ser dispostos em uma 

área geográfica delimitada, de população definida e as unidades devem ser organizadas em 

níveis de c As unidades devem ser organizadas em níveis de complexidade decrescente, 

com aporta de entrada sendo as unidades de nível mais elementar.   

b) O SUS é definindo como único porque segue os mesmos princípios em todo o 

território nacional. Também está sob responsabilidade dos governos federal estadual 

e municipal.  

c) As ações e serviços de saúde executados pelos SUS só poderão ser organizados de forma 

hierarquizada e regionalizada se forem de iniciativa pública. Os serviços de iniciativa 

privada não poderão participar dessa forma de organização.  

d) Os municípios não podem constituir consórcios com a finalidade de desenvolver em 

conjunto as ações e serviços que lhes correspondam; cada município recebe recursos para 

tal e por isso deverá assumir tudo com esses recursos recebidos.  

 

32. A terapia nutricional é reconhecidamente um fator importante na recuperação de 

pacientes, pois as sondas possibilitam a oferta de nutrientes e melhora do estado 

nutricional, com métodos pouco invasivos. Mesmo sendo assim, cuidados especializados, 

visto que não é de todo isento de complicações. Assinale a opção CORREA no qe diz 

respeito a esse procedimento:  

 

a) Os sistemas fechados de dieta são muito práticos e seguros, pela diminuição de 

necessidade de manipulação e contaminação. Porém deve ser o cuidado de que o 

tempo máximo de gotejamento seja de 24horas bem como observar a troca de equipes 

de infusão.  

b) A infusão de dieta no estômago ou intestino deve sempre ser realizada com o paciente 

estando sentado ou semi sentado. Não há necessidade do paciente permanecer nesta 

posição após a dieta, podendo deitar-se logo em seguida.  

c) No caso do paciente ser idoso, encontrar-se inconsciente ou com outros distúrbios 

neurológicos ou traqueostomizado, o risco de mau posicionamento é menor, por causa da 

imobilidade. 

d) No caso de inserção com o uso de fio guia, este só pode ser retirado depois de 

confirmado o posicionamento. Ele poderá ser reintroduzido se a sonda não estiver instalada 

no local certo, podendo ser reintroduzido quantas vezes forem necessárias.  

 

33.  Uma das formas de tratamento das feridas cutâneas é o uso de curativos. A escolha do 

curativo depende de vários fatores, dentre eles, a natureza, localização e tamanho da ferida, 

necessidade de continuidade da utilização do curativo e até os recursos financeiros do 

paciente. Assinale a opção CERTA no que diz respeito aos tipos de curativos relacionados 

abaixo e suas características: 

 

a) Curativo com ácidos graxos essenciais: promove a quimiotaxia e a angiogênese; a 

aplicação em pele íntegra tem pouquíssima absorção; não há necessidade de remoção do 
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exsudato e do tecido desvitalizado antes da sua aplicação; deve ser trocado pelo menos 

duas vezes ao dia.  

b) Curativo com Hidrogel: resseca o tecido desvitalizado através de desbridamento 

autolítico; mantem o meio seco, facilitando o desbridamento; é indicado para feridas de 

alta exsudação; a periodicidade de troca é de 3 a 7 dias.  

c) Curativo com hidrocolóides: estimula a angiogênese, desacelerando o processo de 

granulação tecidual; é indicada para feridas abertas infectadas e com bastante exsudação; 

pode ser usada em feridas colonizadas ou infectadas e queimaduras de terceiro grau; deve 

ser trocado no máximo a cada sete dias; não pode ser empregado em lesões das articulações.  

d) Curativo com carvão ativado: o carvão ativado tem um componente que exerce 

ação bactericida; é indicado em feridas fétidas, infectadas e exsudativas; não pode ser 

usado em feridas limpas e lesões por queimaduras; deve-se remover o exsudato antes 

da aplicação, assim como também o tecido desvitalizado; deve ser trocado a cada 1 – 

4 dias; não pode ser cortado.  

 

34. O principal objetivo do tratamento da hipertensão é a redução da morbidade e 

mortalidade cardiovasculares. Os anti hipertensivos, além de reduzir a pressão arterial, 

também reduz a ocorrência de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Os principais 

medicamentos usados nesse tratamento são os diuréticos, betabloqueadores, inibidores da 

enzima conversora da angiotensina, entre outros. Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Os diuréticos agem diminuindo o volume plasmático e a resistência vascular periférica. 

Não podem ser usados de modo algum em pacientes com insuficiência renal. Podem 

provocar intolerância à glicose leve, sem levar ao surgimento do diabetes melitus. 

Consegue diminuir a taxa de triglicerídeos, dependendo da dose.  

b) Os antagonistas dos canais de cálcio reduzem a resistência vascular periférica por 

causa da diminuição da concentração de cálcio intracelular na musculatura lisa das 

artérias. São reações comuns: taquicardia reflexa, cefaleia, tonturas, rubor facial, 

edema maleolar e constipação intestinal.  

c) Os inibidores da enzima conversora da angiotensina estão indicados nos casos de 

hipertensão arterial associada ao diabetes e à insuficiência cardíaca. Agem inibindo a 

enzima conversora da angiotensina e bloqueando a transformação da angiotensina I para 

II. Efeitos colaterais: tosse seca, angioedema, erupção cutânea, alteração do paladar e 

hipercalemia; infelizmente esses efeitos não passam após a interrupção do tratamento, 

podendo persistir por no mínimo seis meses. Pode ser usado por gestantes.  

d) Os betabloqueadores agem envolvendo diminuição inicial do débito cardíaco, da 

secreção de renina, readaptação dos barorreceptores e diminuição das catecolaminas nas 

sinapses nervosas. Felizmente não provocam intolerância à glicose. A suspensão do 

tratamento pode ser feita subitamente, sem nenhum prejuízo ao paciente.  

 

35. As infecções do trato urinário representam fatia importante das infecções hospitalares, 

especialmente em pacientes em uso de cateterismo vesical. São fatores de risco para 

bacteriúria, EXCETO: 

 

a) Cateterização com sistema aberto de drenagem.          

b) Hipertensão arterial 

c) Erros na indicação e técnica de inserção do cateter.        

d) Longo período de cateterização. 
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36. Estão disponibilizados no mercado, vários tipos de produtos químicos e equipamentos 

para limpeza, desinfecção e esterilização de artigos hospitalares e várias características são 

levadas em consideração, assim como a necessidade da instituição.  Aponte a opção que 

descreve CORRETAMENTE o produto apresentado abaixo: 

 

a) O ácido peracético é utilizado como esterilizante para alguns materiais 

termossensíveis. Tem propriedade esporicida em baixas concentrações; em altas 

concentrações é volétil e apresenta riscos de explosão e/ou incêndios.  

b) O glutaraldeído é o agente menos utilizado na desinfecção; quando usado, sua 

concentração deve ser de 5% e por um período de exposição de 1h. Não danifica metais, 

borracha, lentes e outros materiais.   

c) O quaternário de amônia é utilizado em associação com outros desinfetantes. A 

desvantagem é a alta toxicidade. É utilizado para desinfecção de baixo nível, por um 

período de 1h, em superfícies e outras áreas, onde não se manipule alimentos.  

d) O mecanismo de esterilização sob vapor saturado sob pressão se relaciona com o calor 

latente e contato indireto com o vapor, o que promove a desnaturalização das proteínas. 

Para ocorrer o contato do vapor com o material a ser esterilizado, não é preciso que se 

remova o ar da câmara, o que torna esse processo prático e economicamente viável até em 

pequenos serviços de saúde.  

 

37. A cicatrização de feridas acontece de acordo com uma sequência de eventos celulares 

e moleculares, com o objetivo de promover a repavimentação e reconstituição do tecido. 

Em relação às fases dessa sequência, aponte a alternativa ERRADA: 

 

a) A fase inflamatória acontece algumas horas ou dias após a lesão; é facilitada pela 

ação de mediadores bioquímicos de longa duração que diminuem a permeabilidade 

vascular.  

b) A neo angiogênese é ocorre durante a fase proliferativa e é o processo de formação de 

novos vasos sanguíneos; é responsável não apenas pela nutrição do tecido, mas também 

pelo aumento do aporte de células para o local da ferida.  

c) Na fase de maturação ocorre uma contratura na ferida, por meio de um movimento 

centrípeto de toda a espessura da pele circundante; é um importante aliado na cicatrização 

das feridas, especialmente de feridas abertas.   

d) A maturação da ferida se inicia durante a terceira semana e tem por características o 

aumento da resistência, sem aumento na quantidade de colágeno. Ocorre um equilíbrio de 

produção e destruição das fibras de colágeno neste período, por ação da colagenase. A fase 

de maturação dura a vida toda.  

 

38. Os indicadores de saúde são parâmetros usados com a finalidade de avaliar a situação 

de saúde das populações. Em relação às suas definições e/ou características, aponte o item 

INCOERENTE: 

 

a) Frequência absoluta: é o modo mais simples de expressar um resultado, bastante 

utilizado na imprensa leiga; também pode ser usada em comparações regionais e séries 

temporais.  

b) Razão: os dados do numerador e denominador necessariamente têm que ser da 

mesma natureza.  

c) Frequências relativas: informam o risco de ocorrência de um evento.  
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d) Coeficiente: razão entre o número de vezes que o evento foi observado e a população 

exposta. Podem ser gerais ou específicos.  

 

39. A administração de medicamentos é uma das funções assistenciais exercida, na maioria 

das vezes, pela equipe de enfermagem, sendo essa atividade exercida na realidade 

brasileira, na maioria das instituições, por auxiliares e técnicos de enfermagem, sob a 

supervisão do enfermeiro. Assinale a alternativa CORRETA relacionada ao assunto: 

 

a) As atividades de enfermagem, entre elas a administração de medicamentos, devem 

ser encaradas como um ato de extrema consciência, mais do que uma simples técnica 

profissional.  

b) Para o enfermeiro, ao delegar a administração de medicamentos ao auxiliar ou técnico, 

ele se exime de qualquer responsabilidade pelo ato.  

c) Administrar medicamentos é uma tarefa mecânica e não requer pensamento e exercício 

de juízo profissional. Por isso é uma função que pode ser delegada pelo enfermeiro.  

d) É uma ação que deve ser pautada em extrema responsabilidade, mesmo que possíveis 

falhas não sejam passíveis de serem respondidas juridicamente.  

 

40. A presença de um ou mais conceptos constitui a gestação múltipla, que atualmente 

ocorre cada vez mais em virtude da popularização dos procedimentos de fertilização 

assistida. Qual das opções abaixo é a CORRETA no que diz respeito a esse tipo de 

gestação? 

 

a) O entrelaçamento fetal ocorre com bastante frequência em gestações múltiplas e 

especialmente se os fetos adotarem a mesma apresentação.  

b) São alguns fatores a ser levados em consideração na assistência à gestação 

múltipla: exame vaginal após a 20ª semana para diagnóstico precoce de parto 

prematuro, orientação para diminuição da atividade física pelo menos a partir da 20ª 

semana, orientação para dieta balanceada, inclusive com reforço de alimentos como 

ferro e folato; valorização de sangramentos vaginais.  

c) Por serem consideradas gestações de risco, a cesariana não é indicada e por isso quase 

não é realizada.  

d) As malformações congênitas ocorrem em igual escala da gestação única, ou seja, a 

gestação múltipla não aumenta o risco de ocorrência de má formações.  

 

41. Paciente sexo feminino, 56 anos de idade, revelou traves fibrosas no ápice de pulmão 

direito após exames. Realizou pesquisa de bar em escarro com resultado negativo. Após 

três meses de uso de isoniazida profilática, retorna referindo fraqueza, enjôo e parestesia 

em membros inferiores. Começou a apresentar convulsões tônico crônicas generalizadas. 

Achados do exame físico: importante diminuição dos reflexos em membros inferiores. 

Qual a conduta que deve ser tomada? 

 

a) É quase certo se tratar de um caso de tuberculose associada a AIDS; por isso, é urgente 

a solicitação de um anti HIV.  

b) Todo o quadro sugere tuberculose meníngea, por isso deve ser realizada uma maior 

investigação através de tomografia de crânio.  

c) A isoniazida deve ser suspensa e deve-se iniciar piridoxina.  

d) Deve-se iniciar fenitoína imediatamente, por se tratar de quadro de epilepsia.  
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42. Observa-se no aumento da expectativa de vida uma tendência à feminilização dos 

idosos. Os serviços de saúde devem estar preparados para atender as mulheres climatéricas, 

que têm demandas peculiares. Assinale a alternativa CORRETA em relação à essa fase da 

vida mulher: 

 

a) Mulheres no climatério que realizam atividades físicas regularmente tendem a 

manifestar menos sintomas somáticos e uma melhora do humor, porém o exercício não 

diminui a ocorrência de osteoporose, por se tratar de um problema metabólico.  

b) A assistência à mulher no climatério deve ser centrada especialmente na reposição 

hormonal. Afim de prevenir os desconfortos próprios dessa fase.  

c) Um dos maiores benefícios da atividade física no climatério diz respeito à 

preservação da mobilidade articular, o que também melhora a coordenação motora. 

Junto a isso, também ocorre a melhora do perfil lipídico e a diminuição da frequência 

cardíaca de repouso.  

d) Todas as alternativas estão erradas.  

 

43. Queimaduras são lesões causadas por agentes térmicos, químicos, radioativos ou 

elétricos, que podem destruir total ou parcialmente a pele e anexos e atingir camadas mais 

profundas. E relação à atuação de enfermagem ao paciente queimado, aponte a opção 

INCORRETA: 

 

a) O tratamento do paciente queimado será estabelecido de acordo com a gravidade das 

lesões, tipo e grau de comprometimento, levando-se em conta as reais necessidades do 

paciente. 

b) O primeiro cuidado de enfermagem ao paciente queimado é em relação às lesões 

causadas pelas queimaduras.  

c) Mesmo após o atendimento inicial a enfermagem deve estar atenta aos sinais de 

hipoxemia, taquicardia, sudorese e cianose.  

d) Durante e após a estabilização do quadro respiratório e dor, a enfermagem deve atentar 

para os sinais de choque hipovolêmico e intervir de formam imediata coom reposição de 

líquidos e eletrólitos; para isso, uma das principais medidas a serem tomadas é a punção e 

manutenção de um acesso venoso calibroso.  

 

44. As infecções do trato urinário são as infecções bacterianas mais frequentes na gestação. 

Aproximadamente 20% das gestações complicam por causa dessa infecção leva 10% das 

gestantes ao internamento. Aponte a opção CORRETA: 

 

a) A bacteriúria assintomática acomete a grande maioria das gestações, especialmente de 

primíparas, com pouca idade e de etnia branca.   

b) Por causar contratilidade uterina, todos as gestantes com cistite aguda têm parto pré 

termo. 

c) O trimetropim é um antagonista do ácido fólico e deve ser evitado o primeiro 

trimestre; seu uso tem sido associado a defeitos do tubo neural e a malformações 

cardiovasculares.  

d) A nitrofurantoína, o cotrimoxazol, os aminoglicosídeos e as quinolonas constituem 

terapêuticas de primeira linha na gestante.  
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45. As hepatites virais são causadas por diferentes agentes etiológicos, com tropismo pelo 

tecido hepático, que têm tropismo pelo tecido hepático e apresentam características 

epidemiológicas, clínicas e laboratoriais parecidas e particularidades importantes. Diante 

do exposto, aponte a alternativa INCORRETA: 

 

a) O vírus Delta (HDV) é um vírus defectivo, satélite do HBV, que precisa o HBsAg para 

se replicar. Por causa dessa sua dependência funcional do vírus da hepatite B, tem os 

mecanismo de transmissão idênticos ao HBV.  

b)  O principal agente etiológico da hepatite antes conhecida por não-A e não-B é causada 

pelo vírus da hepatite C. Em grande parte dos casos não é possível identificar a via de 

infecção.  

c) O vírus da hepatite E é transmitido por via oral-fecal. A transmissão interpessoal não é 

comum e em alguns casos os fatores de risco não são identificados.  

d) A hepatite E é autolimitada e todas as suas formas são benignas, sem evolução para 

nenhuma forma grave, nem em gestantes.  

 

46. A febre de Chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus RNA do gênero 

Alphavírus, sendo transmitida aos humanos por mosquitos do gênero Aedes. Em relação à 

doença, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Nem todos os indivíduos infectados desenvolvem a doença.  

b) O período de incubação é de 2 a 10 dias, com uma média de 5 dias e o período de viremia 

se inicia um dia antes do surgimento dos primeiros sintomas até o quarto dia da doença.  

c) Um caso suspeito pode ser definido quando o paciente apresentar febre de início 

súbito (maior de 38˚C, artralgia ou artrite intensa não explicada por outras condições 

e residindo ou tendo visitado áreas endêmicas até 2 semanas antes do início dos 

sintomas. A hemorragia intensa também está presente na maioria, senão em todos os 

casos.  

d) Deve-se educar o paciente e comunidade sobre o risco de infecção, tentando minimizar 

a população do vetor e minimizando também o contato com o vetor.  

 

47. A utilização da NIC ajuda a demonstrar o impacto que os enfermeiros têm sobre o 

sistema de prestação de assistência de saúde. Também padroniza e define a base do 

conhecimento para os currículos e a prática de enfermagem. Aponte a alternativa correta 

no que diz respeito à NIC: 

 

a) Apesar de refletir a prática e pesquisa clínica atuais, possui uma estrutura organizacional 

de difícil utilização.  

b) Mesmo auxiliando os administradores a fazer um planejamento efetivo, não permite que 

o custo da assistência seja analisada.  

c) A NIC pode ser utilizada para transmitir um significado comum através dos diferentes 

cenários, propiciando uma assistência generalizada.  

d) Tanto as intervenções independentes quanto as colaborativas foram incluídas e 

podem ser usadas em qualquer cenário da prática, seja qual for a orientação 

filosófica.  
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48. A prática de ações danosas são formas culposas de crime, embora não havendo a 

intenção ou vontade deliberada de corrente de negligência, imperícia ou imprudência. 

Assinale a opção CORRETA no que diz respeito à definição dessas ações: 

 

a) Imprudência: ato cometido por incompetência técnica; diz respeito à falta de 

conhecimento no exercício da profissão. 

b) Negligência: ocorre quando uma ação é executada sem o cuidado necessário; ato 

precipitado, insensato ou impulsivo.  

c) Imperícia: inércia, desatenção ou passividade, que pode resultar da falta de observação 

dos deveres que as condutas exigem; sempre é de caráter omisso. 

d) Todas as alternativas estão erradas.  

 

49. O parto prematuro continua sendo uma importante causa de mortalidade perinatal. 

Mesmo com as decrescentes taxas de mortalidade envolvendo gestações de modo geral, o 

número de partos prematuros vem crescendo. Assinale a alternativa CORRETA em relação 

ao parto prematuro: 

 

a) A dilatação nos partos prematuros é a mesma dos partos a termo, ou seja, só há expulsão 

após a dilatação completa de 10cm.  

b) A escolha da via de parto deve estar de acordo com a indicação obstétrica e não 

com a prematuridade.  

c) Devido à prematuridade, o sangramento uterino não é frequente, ocorrendo três vezes 

mais em partos a termo, se comparando aos prematuros.  

d) A presença de inflamação intra amniótica, é a única que não contribui para o trabalho 

de parto prematuro. 

 

50.  O planejamento familiar deve ser tratado dentro do contexto dos direitos reprodutivos, 

dos de ter ou não filhos. Das opções abaixo, qual discorre de modo adequado sobre o 

planejamento familiar? 

 

a) A disponibilidade dos métodos anticoncepcionais é fundamental para que a escolha se 

dê livremente; por esse motivo o profissional deve orientar apenas quanto aos métodos 

disponíveis na sua unidade de saúde.  

b) Não existem condições clínicas que restrinjam o uso dos métodos comportamentais. 

Entretanto, existem condições ou obstáculos que podem afetar a função ovariana ou 

a regularidade dos ciclos menstruais e/ou alterar os sinais e sintomas de fertilidade, 

que dificultam a aprendizagem ou o uso desses métodos. 

c) As ações educativas devem ser realizadas preferencialmente no consultório, de modo 

individualizado, por se tratar de um tema que pode inibir a fala dos pacientes. Errada 

d) Quanto mais complexa a aplicação/utilização do método anticoncepcional, mais eficaz 

ele é.  

 

 

 




