
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA
CONCURSO PÚBLICO

Não deixe de preencher as informações a seguir.

Prédio Sala

Nome

Nº de Identidade Órgão Expedidor UF Nº de Inscrição

EENNFFEERRMMEEIIRROO

AATENÇÃO

�� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua

Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos do SUS e 20 (vinte) questões de Conhecimentos

Específicos.

�� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,

imediatamente, ao Fiscal.

�� Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.

�� Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide

com o seu Número de Inscrição.

�� As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica

azul ou preta.

�� Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento

do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranqüilidade.

�� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em

silêncio.

BOA SORTE !
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de 01 a 03.

COMUNICAÇÃO

“É importante saber o nome das coisas. Ou, pelo menos, saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando
numa loja para comprar um ... um ... como é mesmo o nome?
‘Posso ajudá-lo, cavalheiro?’
‘Pode. Eu quero um daqueles, daqueles ...’
‘Pois não?’
‘Um ... como é mesmo o nome?’
‘Sim?’
‘Pomba! Um ... um ... Que cabeça a minha. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples,
conhecidíssima.’
‘Sim, senhor.’
‘O senhor vai dar risada quando souber.’
‘Sim senhor.’

[...]” VERÍSSIMO, Luís F. Zoeira. Porto Alegre: L&PM, 1987.

01. Assinale a alternativa que resume o texto acima.

A) O texto mostra um comprador se esforçando para explicar a um vendedor como é o objeto que deseja, pois não consegue
lembrar o nome.

B) O texto apresenta um comprador esquecido que não faz o menor esforço para lembrar o nome do objeto que busca comprar.
C) O texto mostra um vendedor impaciente com um comprador, uma vez que o comprador não sabe dizer o nome do objeto

que quer comprar.
D) O texto mostra a habilidade do vendedor em entender o que deseja o comprador.
E) O texto apresenta um comprador irritado por não saber o que quer comprar.

02. É perfeitamente possível identificar, no diálogo travado, o predomínio de uma das funções de linguagem. Assinale-a.

A) Emotiva.
B) Fática.
C) Poética
D) Referencial.
E) Metalingüística.

03. “(...) saber comunicar o que você quer (...)”. Sobre o pronome em destaque, NÃO É POSSÍVEL afirmar que

A) a forma ‘você’ utiliza o pronome possessivo de segunda pessoa.
B) a forma ‘você’ não deve ser empregada em tratamento cerimonioso.
C) a forma ‘você’ é um pronome utilizado para tratamento familiar.
D) está correta a frase: “Você deve encaminhar suas reivindicações ao diretor”.
E) as formas ‘você’, ‘senhor’ e ‘senhorita’, embora sejam a pessoa com quem se fala, são consideradas pronomes de

tratamento da terceira pessoa.

04. Os segmentos abaixo correspondem a uma tipologia textual. Assinale o segmento que é uma DISSERTAÇÃO.

A) “Margarida tinha os olhos amendoados, uma pele de pêssego e um ar de tranqüilidade que chamava atenção de todos.”
B) “Era um dia abafadiço. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase não se podia sair à

rua: as pedras escaldavam; as vidraças e os lampiões faiscavam ao sol como enormes diamantes.”
C) “Era um pajé velho, acocorado perto de uma choça, tira baforadas de um longo e primitivo cachimbo, uma velha gorda e

suja dorme em uma desfiada rede de embira fina ...”
D) “... as folhas das árvores nem se mexiam; as carroças de água passavam ruidosamente a todo instante, abalando os prédios;

e os aguadeiros, em manga de camisa e pernas arregaçadas, invadiam sem-cerimônia as casas para encher as banheiras e
os potes”.

E) “A inconseqüência do motorista brasileiro está atingindo níveis intoleráveis. Em Santa Catarina, a situação não difere muito
do restante do País, como se pode depreender das últimas informações divulgadas pelo Departamento de Trânsito, segundo
as quais a embriaguez é a causa de cerca de 90% das apreensões de Carteiras Nacionais de Habilitação no Estado...”
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05. Leia os enunciados abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.

I. Carlos ou João será o escolhido para ocupar o novo cargo.
II. Comida indigesta ou excesso de sal me fazem mal.
III. Minha filha nasceu à uma hora da tarde do dia dois de setembro de 2005.

A) Em I, ocorre mútua exclusão e, portanto, o verbo está corretamente no singular.
B) Em II, não ocorre mútua exclusão e, portanto, o verbo está corretamente no plural.
C) Em III, ocorre o acento indicativo da crase por se tratar de uma expressão de hora especificada.
D) Em II, ocorre mútua exclusão, e, portanto, o verbo deve ficar no singular.
E) Em I, a conjunção “ou” indica mútua exclusão.

06. Leia atentamente o enunciado abaixo, observando a pontuação.

Parecia um doido infeliz: driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou ...

I. Os dois-pontos após Parecia um doido se justificam pelo fato de as orações que vêm em seguida
explicarem o sentido da frase inicial.

II. As vírgulas colocadas entre o verbo driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou servem
para separar as orações coordenadas assindéticas.

III. Os dois-pontos após Parecia um doido se justificam pelo fato de introduzirem o discurso indireto.
IV. As reticências traduzem a expectativa gerada pelo chute.

Está(ão) correta(s)

A) I e II. B) I, II e III. C) I, II e IV. D) II e III. E) II, III e IV.

07. Qual o processo de formação de “infeliz”?

A) Sufixal. B) Parassintética. C) Regressiva. D) Prefixal. E) Justaposição.

Leia o texto abaixo e responda às questões de 08 a 10.

“Mariana fala que fala e às vezes se torna inconveniente. Outro dia ela disse a Renato que não poderia convidá-lo e
obteve como resposta: Não a perdoarei. Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. Saiu da sala, atravessou a varanda,
chegou ao caramanchão do jardim. E se Renato estivesse mentindo?

Sentou, com o olhar vago, desatento por entre hortênsias, acompanhando a borboleta até a flor do jasmineiro. Um
raio de sol, intenso, tirou-lhe a visão por um momento.

Renato. Renato. Dê um pulo aqui. Venha ver, gritou. Ninguém respondeu. Talvez esteja fingindo não ouvir. Pediu
a Claúdia, que ia entrando em casa, chamasse o Renato para o jardim. Mas, ele não atendeu e fiquei esperando por um
longo tempo (...)”

08. Marque V ou F, conforme sejam as afirmações verdadeiras ou falsas.

I. ( ) Mariana fala que fala e às vezes se torna inconveniente. O termo grifado é exemplo de uma conjunção
coordenativa adversativa.

II. ( ) Obteve como resposta: Não a perdoarei. O termo grifado está na posição proclítica, uma vez que o
advérbio NÃO atrai o pronome oblíquo “a”.

III. ( ) Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. O termo grifado assume essa forma quando o verbo
termina em Z, S ou R.

IV. ( ) E se Renato estivesse mentindo. O termo grifado é um exemplo de conjunção condicional.

Está correta a alternativa

A) F – V – V – F. B) F – V – V – V. C) V – F – F - V. D) V – V –F - F. E) V – F - F - F.

09. “ ... Sentou, com o olhar vago, desatento por entre hortênsias...”. A alternativa abaixo que apresenta um sinônimo
para o termo em destaque é

A) atento. B) curioso. C) vetusto. D) ditoso. E) distraído.

10. “... Mas, ele não atendeu e fiquei esperando ....”. O termo destacado pode ser substituído por

A) Porém. B) Enquanto. C) Por isso. D) Que. E) Se.
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CONHECIMENTOS DO SUS

11. O Art. 6 da Lei 8.080/90 diz que está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS a execução de
ações específicas. Sobre isso, marque a única alternativa INCORRRETA.

A) Do controle da prestação de serviços que se relacionam diretamente com a saúde e sem a colaboração das entidades
sindicais.

B) De vigilância sanitária.
C) De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
D) De saúde do trabalhador.
E) De vigilância epidemiológica.

12. Um indivíduo, residente na zona rural, em condições de vida precária, não possui assistência à saúde, pois vive da
produção própria e não contribui para a previdência social. A Lei Orgânica da Saúde, Lei Nº 8.080, é incisiva nos
seus princípios e diretrizes, quando destaca

I. preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
II. igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
III. universalidade de acesso aos serviços de saúde;
IV. capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

São CORRETAS as afirmativas:

A) II e IV, apenas.
B) I, II, III e IV.
C) I e III, apenas.
D) I e II, apenas.
E) II, III e IV, apenas.

13. São instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde previstas na Lei Federal 8.142/90:

A) Conselho de Saúde e Câmara Técnica de Saúde.
B) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
C) Conselho de Saúde e Colegiado Gestor de Saúde.
D) Somente o Colegiado Gestor de Saúde.
E) Conferência de Saúde e Câmara Técnica de Saúde.

14. Segundo os preceitos do SUS e conforme a Constituição Federal de 1988, o princípio que garante a qualquer cidadão
brasileiro o direito de ser atendido, desde a prevenção das doenças até as ações de saúde de maior complexidade, é o
da

A) Eqüidade. B) Humanização. C) Resolutividade. D) Intersetorialidade. E) Integralidade.

15. Com relação ao SIAB, é CORRETO afirmar que

A) contém informações que viabilizam efetuar o pagamento dos serviços hospitalares prestados pelo SUS.
B) é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de

doenças de notificação compulsória, sendo facultado a estados e municípios incluir outros agravos importantes em sua
região.

C) por meio dele, obtêm-se informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde,
produção e composição das equipes de saúde.

D) as informações que alimentam o sistema provêm de laudos médicos e de enfermagem para emissão da AIH e da própria
AIH.

E) oferece aos gestores de saúde informações da maior relevância para a definição de prioridades nos programas de prevenção e
controle de doenças, a partir das declarações de óbito coletadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

16. Constitui PROPÓSITO da Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência:

A) prestar assistência integral à saúde da pessoa portadora de deficiência.
B) ampliar e fortalecer os mecanismos de informação.
C) organizar e garantir o funcionamento dos serviços de atenção à pessoa portadora de deficiência.
D) reabilitar o portador de deficiência na sua capacidade funcional e desempenho humano e, desta forma, contribuir para a sua

inclusão plena em todas as esferas da vida social.
E) capacitar os recursos humanos na atenção às pessoas portadoras de deficiência.
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17. São DIRETRIZES da Política Nacional de Saúde do Idoso:

I. promoção do envelhecimento ativo e saudável.
II. manutenção e reabilitação da capacidade funcional.
III. apoio ao desenvolvimento de cuidados informais.
IV. garantir a atenção integral à Saúde da população idosa.

Estão CORRETAS as assertivas

A) I, II e III, apenas
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II, III e IV.

18. Ao instituir a Política Nacional de Saúde Mental, o governo brasileiro pretende

I. reduzir progressivamente os leitos psiquiátricos.
II. garantir tratamento digno e de qualidade ao portador de doença mental desde que não seja infrator.
III. qualificar, expandir e fortalecer a rede extra-hospitalar - Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços

Residenciais Terapêuticos (SRTs) e Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHG).
IV. incluir as ações da saúde mental na atenção básica.

Estão CORRERTAS as assertivas

A) I, II e III, apenas.
B) I, II e IV, apenas.
C) I, III e IV, apenas.
D) II, III e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.

19. A situação das doenças transmissíveis no Brasil apresenta um quadro complexo, que pode ser resumido em três
grandes tendências: doenças transmissíveis com tendência descendente, doenças transmissíveis com quadro de
persistência e doenças transmissíveis emergentes e reemergentes. Dentre as doenças com tendência descendente está

A) rubéola, difteria e malária.
B) raiva humana, tétano neonatal e tétano acidental.
C) tuberculose, meningites e varíola.
D) varíola, leishmaniose tegumentar americana e leishmaniose visceral.
E) febre amarela silvestre, cólera e hantaviroses.

20. Com relação ao financiamento do SUS, assinale V nas assertivas VERDADEIRAS e F nas assertivas FALSAS.

( ) O financiamento do SUS é de competência das três esferas de governo.
( ) A Lei 8.080 estabelece um percentual mínimo de 30% do orçamento da seguridade social a ser gasto com

ações e serviços de saúde.
( ) O gasto nacional em saúde deve diminuir à medida que aumentam os investimentos em saúde por parte do

município.
( ) Pela Constituição brasileira, o orçamento público do Município, do Estado e da União é constituído a partir do

Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) V, F, F, V.
B) V, F, V, F.
C) F, V, F, V.
D) F, F, V, V.
E) V, V, F, F.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Ao ser admitida em uma emergência, a paciente informa que se encontra no último trimestre da gestação e
apresenta: hipertensão, proteinúria e edema. O enfermeiro identifica esses sinais e sintomas como quadro sugestivo
de

A) Placenta prévia. B) Ameaça de Aborto. C) Eclâmpsia. D) Diabetes Mellitus. E) Epilepsia.

22. O sistema nervoso é responsável pelo controle e coordenação da atividade celular de todo organismo através de
impulsão de estímulos elétricos. Analise as afirmativas abaixo.

I. A Escala de Coma de Glasgow avalia a função neurológica, são avaliadas a abertura dos olhos, as respostas
verbais e as respostas motoras, classificando a resposta de acordo com o estímulo usado. Em relação à função
motora, avalia movimento voluntário e movimento motor.

II. A Pressão Intracraniana (PIC) aumentada é a pressão exercida pelo conteúdo existente no interior da calota
craniana. Os componentes cerebrais devem estar em equilíbrio. Quando há um aumento no volume de um dos
componentes, deve ser acompanhada do aumento em um dos outros componentes, mantendo a PIC equilibrada.

III. São complicações potenciais para o pós-operatório de cirurgias intracranianas: hemorragias, edema cerebral,
infecções, convulsões e disfunção dos nervos cranianos.

IV. A Insuficiência vascular cerebral é causada por placa aterosclerótica ou trombose, diminuição da PCO2 e
aumento da PO2, aumento da viscosidade sangüínea e diminuição na PIC.

Assinale a alternativa correta.

A) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV. D) Estão corretas, apenas, as afirmativas I e III.
B) Estão corretas, apenas, as afirmativas II, III e IV. E) Estão corretas, apenas, as afirmativas II e IV.
C) Estão corretas, apenas, as afirmativas III e IV.

23. Durante uma consulta de enfermagem, o enfermeiro detectou em um paciente de 38 anos PA= 145x95 mmHg. De
acordo com o Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, qual a classificação desse nível tensional ?

A) Hipertensão Leve.
B) Hipertensão Moderada.
C) Hipertensão Grave.
D) Normal limítrofe.
E) Normal.

24. Sobre Saúde Mental, analise as afirmativas abaixo.

I. Os distúrbios de ansiedade são os distúrbios psiquiátricos mais comuns. Parentes de primeiro grau de indivíduos
com distúrbios do pânico não têm uma chance de desenvolver esse distúrbio, pois não existe interferência de
fatores genéticos nesse tipo de distúrbio.

II. No distúrbio obsessivo-compulsivo, a ansiedade ocorre, se houver persistência das obsessões ou compulsões e em
virtude do sentimento de impotência de resistir aos pensamentos ou rituais.

III. São intervenções de enfermagem para portadores de transtornos depressivos: incentivar a expressão verbal dos
sentimentos; explorar com o paciente aquilo que está produzindo e mantendo o sentimento de depressão, estimular
o paciente a identificar eventos que causem respostas emocionais desagradáveis.

IV. A causa exata da esquizofrenia não está definida, porém resulta da interação de vários fatores. Os fatores
genéticos apontam que, se os pais (pai e mãe) forem afetados com esquizofrenia, a possibilidade de os filhos
apresentarem a doença é de aproximadamente três vezes maior do que se apenas um dos pais for portador do
distúrbio.

Assinale a alternativa correta.

A) São corretas I, II, III e IV.
B) São corretas, apenas, I, II e III
C) São corretas, apenas, II, III e IV.
D) São corretas, apenas, I, III e IV.
E) São corretas, apenas, II e IV.
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25. A infecção ocorre em conseqüência da invasão do hospedeiro por um patógeno, um microorganismo capaz de
causar uma doença. A doença surge como resultado do comprometimento da função tecidual normal. Em relação a
doenças infecciosas, analise as afirmativas abaixo.

I. A malária é transmitida por vetores através de picadas do macho do mosquito Anopheles; tem um período de
incubação que varia, dependendo da cepa. O diagnóstico é feito através do esfregaço de sangue periférico no qual
se evidenciam os parasitas.

II. A Febre Tifóide é causada pela Salmonella typhi, e a transmissão acontece pela ingestão de água e alimentos
contaminados com fezes, urinas ou esgoto, ou por contato direto com excrementos, tendo como complicações:
endocardite, pielonefrite, parotidite e meningite.

III. Nas infecções por Streptococcus pyogenes, do grupo A, as crises repetidas de faringite ou outra doença
estreptocócica são relativamente freqüentes, e uma das complicações dessa afecção é a febre reumática.

IV. O Botulismo tem um período de incubação, que, geralmente, acontece entre 3-21 dias. O tratamento deve ser
feito com penicilina, e a terapia deve ser mantida por, pelo menos, 10 dias.

Assinale a alternativa correta.

A) Estão corretas, apenas, I e II.
B) Estão corretas, apenas, II e III.
C) Estão corretas, apenas, III e IV.
D) Estão corretas, apenas, I e III.
E) Estão corretas I, II, III e IV.

26. Nas situações de urgência e/ou de emergência, o enfermeiro

A) realiza a manobra de Heimlich, apenas quando o paciente está sentado, consciente ou em pé.
B) realiza avaliação primária (ABCD), na qual o C é respiração, observa se o paciente está respirando e faz ausculta pulmonar

bilateral.
C) realiza triagem, no nível de triagem II- urgência é necessário que o enfermeiro avalie o cliente a cada 30 minutos. Uma das

alterações a ser avaliada é lesão na cabeça com o paciente alerta e apresentando vômitos.
D) realiza, na avaliação subseqüente de um paciente que apresenta choque, a permeabilidade das vias aéreas.
E) insere sonda nasogástrica, sonda vesical de demora, inicia o acesso venoso e monitora hipotensão, hipotermia e bradicardia

nos pacientes com lesões de coluna cervical.

27. Administrar medicação é uma das responsabilidades do enfermeiro diariamente. Foram prescritos para um
paciente internado na clínica médica SG 10% - 500 ml. O serviço só dispõe de SG 5% - 500 ml e ampolas de 50%
de glicose 20 ml. Como o enfermeiro deve calcular essa solução para administrar corretamente a prescrição?

A) Acrescer 50 ml de glicose 50% no soro glicosado a 5%.
B) Acrescer 25 ml de glicose 50% no soro glicosado a 5%.
C) Acrescer 12,5 ml de glicose 50% no soro glicosado a 5%.
D) Acrescer 75 ml de glicose 50% no soro glicosado a 5%.
E) Acrescer 20 ml de glicose 50% no soro glicosado a 5%.

28. A enfermagem perioperatória descreve os cuidados de enfermagem prestados ao paciente nas fases pré-operatória,
intra-operatória e pós-operatória. Sobre o período intra-operatório, analise as afirmativas abaixo.

I. A fase intra-operatória é o período que compreende desde a chegada do paciente na enfermaria, até o momento da
admissão na sala de recuperação.

II. A fase intra-operatória é o período que compreende da admissão na sala de cirurgia até ser admitido na sala de
recuperação.

III . No intra-operatório, um dos cuidados prestados ao paciente ocorre na indução anestésica, pois é importante ajudar
com dispositivos de monitorização, mantendo a permeabilidade das vias aéreas.

IV. São complicações intra-operatórias: hipoventilação, traumatismo oral, hipotensão, arritmia cardíaca, hipotermia e
hipertemia maligna.

Assinale a alternativa correta.

A) Estão corretas, apenas, I, II e III.
B) Estão corretas, apenas, II e III.
C) Estão corretas, apenas, III e IV.
D) Estão corretas, apenas, II, III e IV.
E) Estão corretas I, II, III e IV.
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29. Sobre as características da dor torácica, analise as afirmativas abaixo.

I. A dor torácica sempre é fácil de ser avaliada, pois os sinais e os sintomas de outros processos patológicos não se
assemelham aos da dor.

II. A dor torácica sempre é fácil de se diagnosticar, pois os pacientes nunca negam os sintomas, o que torna o
diagnóstico muito fácil.

III. A dor torácica precisa ser avaliada sistematicamente. A maioria das escalas de controle da dor é de uso fácil e
rápido, porém podem ser empregadas, apenas, para medir a intensidade da dor.

IV. Para avaliar a dor torácica, é importante verificar a natureza e a qualidade da dor; a localização e a irradiação da
dor; fatores que precipitam, agravam ou aliviam a dor; a duração da dor e qualquer outro sintoma associado.

Assinale a alternativa correta.

A) Estão corretas, apenas, I e IV. D) Estão corretas, apenas, III e IV.
B) Estão corretas, apenas, II, III e IV. E) Estão corretas, apenas, II e IV.
C) Estão corretas I, II, III e IV.

30. O Edema Agudo de Pulmão refere-se a um excesso de líquido no pulmão, seja nos espaços intersticiais ou nos
alvéolos. Com relação a este agravo, assinale a alternativa correta.

A) Pode ser causado por doença cardíaca, sobrecarga circulatória, hipersensibilidade, intoxicação medicamentosa, lesões do
sistema nervoso central (acidente vascular cerebral, traumatismo craniano), lesões pulmonares (pulmão de choque, embolia
pulmonar ou infarto pulmonar).

B) As manifestações clínicas mais comuns são: agitação, ansiedade, tosse com presença de secreção espessa e amarelada, dor
abdominal e no dorso, dormência nos braços e mãos.

C) O objetivo imediato do tratamento é melhorar a oxigenação e aumentar a congestão pulmonar, diminuir a tensão de
oxigênio, reduzir o volume hídrico, diminuindo a capacidade de bombeamento do coração.

D) A principal intervenção de enfermagem consiste no posicionamento em trendelemburgue e administração de oxigênio
úmido em altas concentrações.

E) Os principais sintomas premonitórios são: dor toráxica de grande intensidade, dor epigástrica, sudorese, náuseas e vômitos.

31. Em relação aos aspectos epidemiológicos da diarréia na infância, assinale V (Verdadeiro ) e F (Falso) para as
afirmativas abaixo.

( ) As doenças diarréicas na infância são responsáveis pelo desencadeamento da desnutrição com prejuízos no
crescimento e desenvolvimento infantil.

( ) As crianças maiores de 5 anos são as mais atingidas pela diarréia, sendo responsável por mais de 85% dos óbitos
nesta faixa.

( ) A distribuição dos episódios de diarréia aguda é bastante homogênea durante todo o ano.
( ) O emprego de terapia de reidratação oral e o controle da nutrição são responsáveis pelo aumento da taxa de

sobrevida nos países em desenvolvimento.
( ) A Organização Mundial de Saúde estima que, a cada ano, ocorram 1,3 milhão de morte por diarréia em crianças

nos países em desenvolvimento e 4 milhões de mortes por diarréia aguda relacionadas a 50-70% dos casos de
desidratação.

Assinale a alternativa que contém a seqüência correta.

A) V, V, F, V, F.
B) V, F, F, V, V.
C) F, V, F, F, V.
D) F, F, V, F, F.
E) V, F, F, V, F.

32. O Programa de Assistência Integrada à Saúde da Criança – PAISC foi implantado no Brasil, com a finalidade de
diminuir a mortalidade infantil. Em relação a esse programa, é correto afirmar.

A) O programa não vingou por não atender às necessidades das crianças brasileiras que diferem de outros países.
B) Tem como metodologia de assistência ações centradas nas doenças prevalentes da infância.
C) Utiliza o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento como metodologia para organização da assistência à

criança.
D) Não prioriza as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das crianças.
E) Foi criado em 2000 e implantado em 2004, tendo como um dos objetivos promover o aleitamento materno e orientar a

alimentação no 1º ano de vida.
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33. Alguns aspectos são específicos do adolescente. Sobre os conceitos abaixo, assinale V (Verdadeiro) e F (Falso) para
as afirmativas abaixo.

( ) A telarca é o desenvolvimento anatômico das mamas, sendo, geralmente, o primeiro sinal clínico da puberdade
nas meninas.

( ) A pubarca é o aparecimento de pêlos na região pubiana, nos grandes lábios nas meninas e na bolsa escrotal nos
meninos, podendo atingir a face interna das coxas e abdômen.

( ) A axilarca é o surgimento de pêlos axilares e pubianos.
( ) A menarca, primeira menstruação, representa o atestado da maturação sexual para as meninas.
( ) Os ciclos menstruais nos dois anos que sucedem a menarca são, em geral, regulares e ovulatórios.

Assinale a alternativa que contém a seqüência correta.

A) F, F, F, V, V.
B) V, F, F, V, V.
C) V, V, F, V, F.
D) F, F, V, F, F.
E) V, V, F, F, V.

34. Segundo o Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus, a anamnese e o exame
físico do portador de hipertensão devem ser orientados para

I. questionar o aparecimento de doença cárdio e cerebrovascular, morte súbita, dislipidemias e diabetes.
II. questionar sobre o hábito de fumar, beber, ganho de peso, uso de anticoncepcional e sinais e sintomas sugestivos

de lesão em órgão alvo e/ou causas secundárias.
III. realizar o exame físico, pesar, verificando o peso atual, habitual e o ideal e a altura a fim de estabelecer o índice

de massa corporal IMC=Peso (kg)/altura²(m)
IV. realizar o exame físico, verificar a PA em ambos os membros superiores, com o paciente, sentado, deitado e em

pé, investigando a ocorrência de doença arterial oclusiva e de hipotensão postural.

Assinale a alternativa correta.

A) Estão corretas, apenas, I, II e III.
B) Estão corretas, apenas, I e III.
C) Estão corretas, apenas, II e IV.
D) Estão corretas I, II, III e IV.
E) Estão corretas, apenas, II e III.

35. Para o rastreamento do Diabetes Mellitus, quais são os sinais e os sintomas que o(a) enfermeiro(a) deve buscar ao
realizar a anamenese?

A) Idade maior que 40 anos e hipotensão arterial.
B) Poliúria, nictúria, polidipsia, fraqueza, astenia, emagrecimento rápido.
C) Neuropatia e HDL-colesterol � 35 mg/dl.
D) Sedentarismo, Obesidade e infecção urinária.
E) Triglicerídeos � 200 mg/dl.

36. Para o(a) enfermeiro(a) julgar a evolução de uma ferida, é essencial

A) classificar, localizar e dimensionar a ferida adequadamente, verificar o estado de saúde do paciente, a presença de dor e as
condições da pele peri-ferida.

B) avaliar a cobertura da ferida, utilizando sempre o mesmo curativo.
C) avaliar a efetividade da cobertura e a presença de esfacelos, pois podem indicar infecção.
D) mensurar a ferida e avaliar o estado nutricional do paciente, pois a má nutrição não impede a evolução do processo de

cicatrização.
E) fotografar a ferida é a única maneira de realizar a avaliação da ferida, principalmente, quando se trata de ferida crônica.






10

37. A.S. 45 anos, casado foi atendido em uma policlínica com forte dor epigástrica, hipotensão postural, sudorese e
mal-estar. Ao realizar o preenchimento do histórico de enfermagem, o(a) enfermeiro(a) verificou o uso de álcool
pelo paciente há alguns meses, a referência de gastrite anteriormente diagnosticada e não tratada e a eliminação de
fezes escuras com odor fétido. Foi prescrita, além da reposição volêmica, a instalação de sonda nasogástrica para a
realização de lavagem gástrica. Sobre o procedimento de sondagem nasogástrica, assinale a alternativa correta.

A) A sonda nasogástrica indicada deve ter calibre igual a 14 Fr, para que não haja possibilidade de lesão da traquéia.
B) A sonda deve ser lavada com soro fisiológico, antes de ser introduzida na cavidade oral, para chegar até o estômago com

segurança.
C) A medição da sonda, para que fique posicionada de forma adequada, deve ser realizada do lóbulo da orelha ao apêndice

xifóide e deste adicionar mais 25 centímetros.
D) A sonda nasogástrica deve ser instalada após a orientação, o preparo do paciente, a realização da medição assim como após

a instalação, ela deve ser testada através da aspiração, medição do ph do conteúdo gástrico, se possível, e ausculta na região
do apêndice xifóide, após introdução de 10 ml de ar, com seringa conectada à sonda.

E) A indicação neste caso é da instalação da sonda fechada, para que, em períodos definidos, o conteúdo gástrico possa ser
mensurado, e o balanço hídrico, realizado adequadamente.

38. Unidade de Saúde gera uma grande quantidade de atividades complexas. Para a administração e o gerenciamento
dessas atividades, é necessário

1. compreender que a função gerencial deve contemplar, unicamente, o conhecimento científico.
2. desenvolver as atividades gerenciais centradas no sentido da multidisciplinaridade da equipe para o

desenvolvimento do planejamento e da programação das ações de saúde.
3. não permitir o aumento da autonomia profissional e da produtividade dos serviços gerados na gerência da Unidade

Básica de Saúde.
4. otimizar a participação da comunidade na administração dos serviços, considerando a descentralização

administrativa e decisória da Secretaria Municipal de Saúde.

Está(ão) correta(s) apenas

A) 4. B) 1 e 2. C) 3 e 4. D) 1 e 3. E) 2 e 4.

39. Atualmente, o tabagismo é amplamente reconhecido como uma doença epidêmica, resultante da dependência de
nicotina. Morrem no País cerca de 200.000 pessoas por ano, devido ao tabagismo. Sobre os agravos à saúde,
causados pelo tabagismo, assinale a alternativa correta.

A) Os não-fumantes que respiram a fumaça do tabaco apresentam um risco menor de desenvolver doenças relacionadas ao
tabagismo.

B) Considerando que as crianças têm a freqüência respiratória mais elevada, estas são menos atingidas que o adulto fumante
passivo.

C) Aneurisma arterial, trombose vascular e úlcera do aparelho digestivo também são doenças que estão relacionadas ao uso de
cigarros.

D) De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo passivo é a primeira causa de morte evitável.
E) A fumaça do cigarro afeta a saúde e, principalmente, o pulmão, porque, durante a inalação da fumaça do cigarro, ela

permanece no pulmão, o que causa a destruição da mucosa e dos alvéolos, impedindo a troca gasosa e a oxigenação dos
tecidos.

40. Considerando o Currents in Emergency Cardiovascular Care quanto às modificações constantes das Diretrizes 2005
da American Heart Association para ressuscitação cardiopulmonar e atendimento cardiovascular de emergência,
quanto aos procedimentos de suporte básico de vida, realizados por profissionais de saúde:

A) Quando sozinhos, devem agir pensando na seqüência de ação para a causa menos provável em vítimas crianças encontradas
desacordadas, sem responsividade.

B) Para todas as vítimas de parada cardíaca, provavelmente por hipóxia, deverão telefonar, primeiro, para solicitar ajuda e,
depois, realizar reanimação.

C) Profissionais de procedimentos básicos devem aplicar ventilações de resgate e, depois, verificar a presença ou ausência de
respiração em adultos.

D) Um número excessivo de ventilações de resgate por minuto ou de ventilações muito longas ou forçadas pode ser prejudicial
e não deve ser realizada.

E) Quando sozinhos, devem iniciar a reanimação e, depois, telefonar, solicitando ajuda e localizar um DEA em todos os
adultos em colapso súbito fora do hospital.







