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ATENÇÃO 
 

��  AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

��  OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  3300  ((ttrriinnttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  

eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  0055  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa,,  0055  ((cciinnccoo))  ddee  

CCoonnhheecciimmeennttooss  ddoo  SSUUSS  ee  2200  ((vviinnttee))  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  EEssppeeccííffiiccooss..  

��  SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

��  UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

��  PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa,,  vvooccêê  

rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddee  LLeeiittuurraa  ÓÓttiiccaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  

CCaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

��  AAss  bboollhhaass  ccoonnssttaanntteess  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  

eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  oouu  pprreettaa..    

��  PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall,,  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  

ssaallaa  eemm  ssiillêênncciioo..  

 
 
 
 

BBOOAA  SSOORRTTEE!!  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto  
 

A MÚSICA DO CÉREBRO 
 
Em princípio, pode parecer estranho. Mas os cientistas estão descobrindo que todo cérebro tem 

sua própria trilha musical. É um som único, individual e produzido de acordo com a situação vivida. Quando 
se enxerga algo, ele tem determinadas “notas”. Quando se está tenso, apresenta outras, diferentes. A 
descoberta desta “música” cerebral poderá ajudar no tratamento de problemas, como o stress e a insônia e 
no entendimento de doenças, como a epilepsia. 

Na Inglaterra, cientistas da Universidade de Cardiff estão investigando a relação do ritmo 
cerebral observado quando se enxerga algo com a substância Gaba. Eles descobriram que, quanto maior sua 
concentração, mais altas as “notas musicais” fabricadas pelo cérebro. Como o composto está associado a 
doenças, como esquizofrenia e epilepsia, eles acreditam que a informação pode contribuir para a melhor 
compreensão das enfermidades. “Com essa informação, esperamos entender melhor a ação de substâncias 
como o Gaba”, explicou Krish Singh, autor da pesquisa. 

Revista Istoé. 03 jun 2009. Ano 32. Nº 2064. p. 81. 
 
01. Após a leitura do texto, conclui-se que 
 
A) existe trilha musical em situações comuns a todos os cérebros. 
B) cada cérebro é portador de uma trilha musical distinta. 
C) nem todo cérebro é capaz de possuir notas musicais. 
D) em momentos de concentração elevada, as notas musicais tornam-se mais brandas. 
E) a pesquisa em foco poderá ser útil para doenças, como epilepsia, esquizofrenia, stress e insônia. 
 
02. Sobre CONCORDÂNCIA NOMINAL e VERBAL, analise as afirmativas abaixo. 
 

I.  “É um som único, individual e produzido de acordo com a situação vivida.” – se, nesse contexto, o 
termo som fosse substituído por voz, estaria correto: é uma voz única. E, ainda, se o termo situação 
fosse permutado por momentos, estaria correto: de acordo com momentos vividos. 

II.   “Quando se enxerga algo, ele tem determinadas ‘notas’” – o sujeito do verbo enxergar é o termo 
algo. Em relação ao termo notas, se este fosse substituído por valores, estaria correto: ele tem 
determinados valores. 

III.   “Quando se está tenso, apresenta outras, diferentes.” – o termo outras se refere a notas, citado 
anteriormente. Em relação ao verbo apresenta, concorda com o sujeito elíptico, cérebro.  

 
Está CORRETO o que se afirma em  
  
A) I, apenas. B) II, apenas. C) III, apenas. D) I e III, apenas. E) I, II e III. 
 
03. Analise os itens e as suas respectivas justificativas. 
 

I.  “A descoberta desta ‘música’ cerebral poderá ajudar no tratamento de problemas...” – o verbo 
sublinhado indica que a ação foi consumada em algum momento do passado. 

II.  “Quando se enxerga algo, ele tem determinadas ‘notas’”. – ambos os verbos existentes nesse período 
encontram-se no tempo presente. 

III. “Na Inglaterra, cientistas da Universidade de Cardiff estão investigando...” – a locução verbal 
sublinhada denota que a ação já foi concluída. 

IV.  “Eles descobriram que, quanto maior sua concentração...” – o verbo existente neste trecho exprime 
uma ação que já foi consumada no passado. 

 
Somente está CORRETO o que se afirma em  
 
A) II e IV. B) II e III. C) I e IV. D) I, II e IV. E) III e IV. 
 
04. Sobre CLASSES DE PALAVRAS, analise as proposições abaixo. 
 

I. “...todo cérebro tem sua própria trilha musical...” – os termos sublinhados são, respectivamente, pronome 
indefinido, pronome demonstrativo e adjetivo. 

II. “Quando se enxerga algo, ele tem determinadas ‘notas...’ ” – o termo que inicia o período se classifica 
como uma conjunção que exprime circunstância modal. Quanto ao termo ele, trata-se de um pronome 
pessoal oblíquo. 

III. “A descoberta desta ‘música’ cerebral...” – o termo desta é classificado como um pronome demonstrativo. 
Em relação aos termos sublinhados, ambos são substantivos comuns. 
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IV. “Como o composto está associado a doenças, como esquizofrenia e epilepsia, eles acreditam ...” – 
classificam-se, respectivamente, os termos sublinhados como conjunção que exprime circunstância 
conformativa, substantivo e pronome pessoal reto. 

 
Assinale a alternativa que contém uma afirmativa CORRETA.  
 
A) As proposições I, II e IV estão corretas. 
B) Nenhuma proposição está correta.  D) As proposições I e III estão corretas. 
C) As proposições II, III e IV estão corretas. E) As proposições II e IV estão corretas. 
 
05. Observe o trecho abaixo. 
 

 “Como o composto está associado a doenças, como esquizofrenia e epilepsia, eles acreditam que a 
informação pode contribuir para a melhor compreensão das enfermidades. Com essa informação, esperamos 
entender melhor a ação de substâncias como o Gaba, explicou Krish Singh, autor da pesquisa.”  

 
Sobre ele, é CORRETO afirmar. 
 
A) Em “está associado a doenças.” – a crase é facultativa. 
B) Sobre o trecho “para a melhor compreensão das enfermidades”, no termo sublinhado, existe a presença de um 

prefixo e de um sufixo. 
C) Em “a informação pode contribuir para a melhor compreensão...”, sobre os termos sublinhados, estaria correto se 

afirmar: em ambos os termos sublinhados, existe a presença, apenas, do determinante a. 
D) “esperamos entender melhor a ação de substâncias”, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de um sufixo. 
E) “esperamos entender melhor a ação de substâncias”, inexiste a crase, uma vez que, no termo sublinhado, existe, 

apenas, a presença da preposição a. 
 

 
CONHECIMENTOS DO SUS 

 
06. Matéria em jornal local de 13 de março de 2007 de um município com 50.000 habitantes comenta a revolta de 

amigos e parentes de D. Maria Santinha com sua morte prematura, aos 34 anos, vítima de câncer de mama. 
Prometem se organizar em passeata, até a Prefeitura, para exigir explicações ao Sr.Prefeito e sensibilizar os 
vereadores para a abertura de uma CPI. D. Santinha iniciou o tratamento do câncer de mama num estágio 
muito avançado da doença, apesar de ter comparecido ao Posto de Saúde durante meses, sem que ninguém 
tivesse detectado a gravidade do seu caso, mesmo tendo informado ter outros casos de câncer de mama em 
sua família. A equipe de reportagem conseguiu descobrir que D. Maria Santinha levou seis meses para 
conseguir realizar a mamografia na Capital. Considerando os princípios e diretrizes do SUS, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 
A) A universalidade do atendimento foi garantida. 
B) A integralidade não pode ser garantida devido à ausência de uma rede de ações e serviços de saúde descentralizada, 

regionalizada e hierarquizada. 
C) O gestor municipal deve ter a participação da comunidade como um dos instrumentos importantes no processo de 

planejamento da rede de assistência ao câncer de mama. 
D) A universalidade do atendimento garante a integralidade da atenção. 
E) A regionalização da atenção à saúde não está garantida na região.  
 
07. Analisando a matéria do jornal descrita na questão anterior e considerando o Pacto pela Vida, assinale a 

alternativa CORRETA. 
 
A) O município deve ter baixa cobertura de ginecologistas. 
B) A Atenção Básica sozinha é suficiente para garantir a assistência ao câncer de mama. 
C) Os objetivos da regionalização da assistência não têm sido garantidos no município e na região. 
D) Esta situação só se resolverá quando a secretaria estadual implantar uma central de regulação de consultas e exames 

de média e alta complexidade na macrorregião. 
E) É obrigação do nível municipal disponibilizar atenção básica, de média e alta complexidade à população para 

garantir assistência ao câncer de mama. 
 
08. A legislação brasileira é clara na determinação de que todos os serviços e profissionais de saúde são 

responsáveis pela notificação de Doenças de Notificação Compulsória, devendo, para isso, seguir a legislação 
pertinente. ASSINALE o que é considerado como de notificação imediata, em até 24h. 

 
A) Caso confirmado de Influenza ou de Sarampo em indivíduo com história de viagem ao exterior. 
B) Caso suspeito de Influenza H1N1. 
C) Caso de Sífilis ou de Rubéola. 
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D) Caso suspeito de Cólera, a de Síndrome Febril Ictero-Hemorrágica Aguda ou de AIDS. 
E) Caso suspeito de Tétano neonatal ou de Sífilis Congênita.  
 
09. O Pacto pela Vida tem como uma das prioridades a eliminação da Hanseníase como problema de Saúde 

Pública, estabelecendo a meta de menos de 1 caso por 10.000 habitantes nos municípios considerados 
prioritários até 2006. Um desses municípios com 1.000.000 habitantes registrou, em janeiro de 2007, 2.000 
casos da doença em tratamento. Ao longo do mesmo ano, 500 casos novos foram identificados, e 300 tiveram 
alta por cura. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A prevalência da hanseníase foi o dobro da incidência neste ano. 
B) A prevalência da hanseníase em 2007 foi três vezes maior que a meta esperada. 
C) O coeficiente incidência representa todos os casos acumulados no ano. 
D) O coeficiente de incidência da doença foi 50/10.000 habitantes em 2007. 
E) A prevalência representa a força da ocorrência da doença na população. 
 
10. No Brasil, a vacinação é considerada uma importante prática de saúde pública. O Programa Nacional de 

Vacinação-PNI é um dos mais conceituados no Mundo, valorizando, nos seus calendários, para cada grupo 
populacional, ações de rotina e campanhas, como estratégias para proteção individual e coletiva dos 
cidadãos. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A vacina contra pneumococo previne a pneumonia por pneumococo e é aplicada em todos os adultos durante a 

Campanha Nacional de Vacinação do Idoso. 
B) A vacina contra Influenza H1N1 é oferecida anualmente, durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso. 
C) A primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida 

do recém-nascido. O esquema básico se constitui de 03 (três) doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a 
segunda dose e 180 dias da primeira para a terceira dose. 

D) A Vacina Oral de Rotavírus Humano (VORH) protege contra a Diarreia por Rotavírus. Sua primeira dose deve ser 
aplicada aos quatro meses. 

E) As afirmativas A e D acima estão corretas. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Idoso 68 anos, com depressão crônica há 6 anos, sem história de internamento hospitalar recente, em uso de 
drogas neurolépticas e ansiolíticos não participa de psicoterapia. Mensalmente dirige-se à CAPS para Consulta 
de Enfermagem e apanhar suas medicações. Na consulta de Enfermagem, relata tosse seca há 3 semanas, sem 
febre, hipocorado, referindo dor no abdome superior. Exame físico do tórax: Inspeção: apresenta movimentos 
amplos e discreta assimetria torácica, Palpação: sem creptação óssea, Percussão: discreto timpanismo em hemitórax 
direito e Ausculta: murmúrio diminuído e estertores creptantes em hemitórax direito. Pressão sistólica de 150 mmHg 
e 100 diastólica mmHg, 110 bat/min, 24imp/min. Exame físico do abdome: Inspeção: abdome distendido, 
Ausculta: murmúrios hidroaéreos diminuídos, Percussão: macicez, Palpação: ausência de reflexo de dor. A 
Enfermeira solicitou leucograma, RX de tórax e eletrocardiograma. O resultado dos leucócitos foi 26.000, com 
desvio à esquerda e o seguinte RX abaixo.  

  
Em relação ao relato de caso acima, responda as questões de 11 a 14. 
 
11. Analisando a história clínica do paciente e os resultados dos primeiros exames (RX e leucograma), o quadro 

clínico é sugestivo de 
 
A) atelectasia. 
B) pneumonia hospitalar.  D) broncoectasia. 
C) pneumonia comunitária. E) doença pulmonar obstrutiva crônica. 
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12. Analise os itens abaixo. 
 

I. A Enfermeira deve solicitar, apenas, a cultura de escarro.  
II. A Enfermeira deve conferir ou perguntar sobre o esquema de vacinas do paciente. 
III. A Enfermeira deveria solicitar bacterioscopia pelo gram, citolocospia e culturas em geral e 

encaminhar imediatamente o paciente ao médico. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Apenas o item I está correto. 
B) Apenas o item III está correto.  D) Os itens II e III estão corretos. 
C) Os itens I e II estão corretos. E) Os itens I e III estão corretos. 
 
13. Este resultado do eletrocardiograma do paciente é sugestivo de: 
 
 
 
 
 
 
 
A) Ritmo sinusal. 
B) Taquicardia sinusal.  D) Flutter atrial. 
C) Taquicardia ventricular. E) Flutter ventricular. 
 
14. A incidência de choque nessa população descrita anteriormente é alta, principalmente devido ao retardo no 

início do tratamento, levando ao choque 
 
A) hipovolêmico. B) cardiogênico.  C) séptico. D) neurogênico. E) anafilático. 
 
15. A consulta de Enfermagem é regulamentada pelo COFEN por meio da Resolução nº 
 
A) 159. B) 160. C) 161. D) 189. E) 236. 
 
16. A insuficiência cardíaca congestiva é uma doença crônica. Sobre ela, assinale V (verdadeiro) ou F (Falso) nas 

afirmativas. 
 

(   )  A insuficiência cardíaca direita surge antes da insuficiência cardíaca esquerda. 
(   )  Pacientes com insuficiência cardíaca congestiva têm maior risco de desencadear edema agudo do 

pulmão. 
(   )  Pacientes com insuficiência cardíaca congestiva descompensada devem ser colocados em decúbito 

dorsal. 
(   )  Hipertensão não compensada, miocardiopatias e infarto do miocárdio podem desencadear 

insuficiência cardíaca esquerda. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) V,V,V,F. B) F,V,V,F. C) F,V,V,V. D) F,V,F,V. E) V,F,V,F. 
 
17. Paciente deu entrada no serviço de emergência, referindo dor retroesternal que irradia para a mandíbula há 

duas horas, apresentando sudorese, pele fria e hipocorada. A prioridade no atendimento é: 
 
A) decúbito semi-fowler, instalar oxigenoterapia e monitorização cardíaca, para excluir ou diagnosticar o infarto do 

miocárdio.  
B) instalar oxigenoterapia e puncionar acesso venoso com 2.000ml de ringer lactato. 
C) puncionar acesso venoso para administração analgésico. 
D) instalar nebulização e puncionar acesso venoso para administração analgésico. 
E) decúbito semi-fowler, instalar oxigenoterapia, realizar eletrocardiograma, instalar monitorizarão cardíaca e acesso 

venoso. 
 

18. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) foram regulamentados pela Portaria/SNAS nº 224/92, sendo 
estrategicamente o mais importante alicerce para a reforma Psiquiátrica Brasileira. Sobre CAPS, coloque V 
(Verdadeiro) ou F (Falso). 

 
(   ) A partir dos CAPS, existe a possibilidade de organização de uma rede substitutiva ao Hospital 

Psiquiátrico no país.  
(   ) É função dos CAPS prestar atendimento clínico em regime de atenção diária.  
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(   )  É função dos CAPS promover a inserção social das pessoas com transtornos mentais por meio de 
ações intersetoriais.  

(   ) Os CAPS regulam a porta de  entrada da rede de assistência em saúde mental na sua área de atuação 
e dão suporte à atenção à saúde mental na rede básica.  

(   ) Os CAPS são serviços complementares aos hospitais psiquiátricos. 
(   ) É função dos CAPS prestar atendimento clínico em regime de internações bem como prestar 

acolhimento e atenção às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes.  
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
 
A) V,V,V,V,V,V. B) V,F,F,V,V,V. C) V,V,V,V,F,F. D) F,V,F,V,F,F. E) F,V,V,V,V,F. 
 
19. Ainda sobre CAPS, leia as assertivas abaixo. 
 

I. Os CAPS têm autonomia de trazer o usuário para ser responsável e participar de todo seu tratamento.  
II. Os CAPS são serviços estaduais comunitários que oferecem atendimento em regime de internações 

curtas às pessoas com transtornos mentais severos e persistentes.  
III. O perfil populacional do Estado é, sem dúvida, um dos principais critérios para o planejamento da rede 

de atenção à saúde mental nos Estados e para a implantação de centros de atenção.  
IV. Os CAPS, no processo de construção de uma lógica comunitária de atenção à saúde mental, oferecem 

recursos fundamentais para a reinserção social de pessoas com transtornos mentais.  
 
Estão CORRETAS  
 
A) I e II, apenas. B) I e IV, apenas. C) II e III, apenas. D) II, III e IV, apenas. E) I, II e III, apenas. 
 
20. A Lei Nº 10.216/2001 dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 

redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Sobre os direitos dos portadores de transtornos mentais e 
o dever do estado com eles, leia as assertivas abaixo. 

 
I. Os portadores de transtornos mentais têm direito a acesso ao melhor sistema de saúde, consentâneo 

às suas necessidades; serem tratados com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de 
beneficiar sua saúde, com o objetivo de restabelecer sua recuperação pela inserção na família, no 
trabalho e na comunidade.  

II. Os portadores de transtornos mentais têm direito à presença médica em qualquer tempo, para 
esclarecer a necessidade de sua internação involuntária.  

III.  É vedado ao portador de transtorno mental ter livre acesso aos meios de comunicação bem como ser 
informado sobre sua doença e seu tratamento.  

IV. Os portadores de transtornos mentais sempre devem ser internados para tratamento em hospitais 
psiquiátricos, nunca, em serviços comunitários de saúde mental. 

 
Estão CORRETAS  
 
A) I, II, III e IV. B) I e III, apenas. C) II e IV, apenas. D) III e IV, apenas. E) I e II, apenas.   
 
21. Os distúrbios psicóticos não têm causa definida. Existe um consenso de que eles são resultados de interações 

complexas entre vários fatores. Sobre esquizofrenia, leia as assertivas abaixo e assinale a CORRETA. 
 
A) Os filhos de pais portadores de esquizofrenia não têm chance de desenvolver a doença. Fatores genéticos não 

interferem no desenvolvimento da doença.  
B) Os portadores de esquizofrenia só podem receber tratamento quando estiverem internados, por serem bastante 

agressivos. Esse tipo de distúrbio necessita de terapias por períodos curtos.  
C) A esquizofrenia catatônica provoca imobilidade motora, atividade motora excessiva sem sentido, negativismo ou 

mutismo extremo e ecolalia ou ecopraxia.  
D) Os portadores de esquizofrenia não possuem alteração do pensamento, como delírios e neologismos.  
E) Os portadores de esquizofrenia não apresentam complicações, como depressão e suicídio.  
 
22. A dependência química é uma síndrome, que tem como característica a perda do controle de determinada 

substância psicoativa. Sobre dependência química, analise as assertivas abaixo. 
 

I.  São características apresentadas pelo dependente de substância química: crise de abstinência 
(ansiedade, irritabilidade, insônia, tremor); persistência na utilização da substância, apesar dos 
problemas físicos e/ou psíquicos decorrentes do uso.  

II.  A dependência química é uma das doenças psiquiátricas mais frequentes da atualidade. A prevalência 
da dependência de álcool no Brasil é maior nas mulheres do que nos homens.  

III.  A utilização do crack atinge o sistema nervoso central de maneira rápida e intensa, mais rápida que a 
droga aspirada. A dependência química relativa ao crack é muito grave e de difícil tratamento.  
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IV.  As recaídas após o tratamento da dependência química são muito frequentes, chegando até a 90% no 
primeiro ano. A dependência química é uma doença crônica, cujos resultados após tratamento se 
assemelham ao de outras enfermidades persistentes, como asma, hipertensão e diabetes.  

 
Estão CORRETAS 
 
A) I e II, apenas. B) I, II e III, apenas. C) II, III e IV, apenas. D) III e IV, apenas. E) I, III e IV, apenas. 
 
23. A Lei 8.842/94 dispõe sobre a política nacional do idoso. Sobre isso, analise as assertivas abaixo.  
 

I.  Considera-se idoso, para efeito desta Lei, a pessoa maior que sessenta e cinco anos.  
II.  Para a aplicação dessta Lei, não deverão ser observadas diferenças econômicas, sociais, regionais nem 

as contradições entre o meio rural e o urbano do Brasil pelos poderes públicos e pela sociedade. 
III.  É garantido pela Lei priorizar o atendimento ao idoso por meio de suas próprias famílias, em 

detrimento asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições que garantam sua própria 
sobrevivência.  

IV.  É garantido pela Lei que o idoso portador de doenças que necessitem de assistência médica ou de 
enfermagem permanente permaneça em instituições asilares de caráter social.  

 
Estão CORRETAS 
 
A) I e III, apenas. B) III e IV, apenas. C) II e III, apenas. D) I e II, apenas. E) II e IV, apenas. 
 
24. O Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento, instituído pelo Ministério da Saúde por meio da 

Portaria/GM 569/2000, estabelece um número mínimo de consultas para a gestante que será de 
 
A) cinco, preferencialmente uma no primeiro trimestre; duas, no segundo trimestre e uma, no último trimestre. 
B) quatro, preferencialmente duas no primeiro trimestre; uma, no segundo trimestre e uma, no último trimestre. 
C) cinco, preferencialmente duas no primeiro trimestre; duas, no segundo trimestre e uma, no último trimestre. 
D) seis, preferencialmente, uma no primeiro trimestre, duas, no segundo trimestre e três, no último trimestre. 
E) três, preferencialmente, uma no primeiro trimestre; uma, no segundo trimestre e uma, no terceiro trimestre. 
 
25. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, de evolução lenta, que se manifesta principalmente, por meio 

de sinais e sintomas neurológicos: lesões dermatoneurológicas. Sobre o controle da hanseníase no Brasil, 
analise as assertivas abaixo. 

 
I. O comprometimento dos nervos periféricos é a característica principal da doença, podendo evoluir 

para deformidades. Incapacidades e deformidades podem acarretar diminuição da capacidade de 
trabalho, limitação da vida social e problemas psicológicos.  

II. O contágio da hanseníase ocorre por meio de uma pessoa portadora do bacilo de Hansen não tratada, 
que o elimina para o meio externo, contagiando outras pessoas. O trato respiratório é a mais provável 
via de entrada do bacilo no organismo.  

III. A hanseníase atinge pessoas de ambos os sexos, mas acomete, principalmente, as crianças menores de 6 
anos em todas as regiões do mundo.  

IV O paciente, que inicia o tratamento quimioterápico, continua transmitindo a doença por um período de 
6 meses, pois o bacilo é bastante resistente às drogas.  

 
Estão CORRETAS 
 
A) I e II, apenas. B) I, II e IV, apenas. C) II, III e IV, apenas. D) II e IV, apenas. E) I e III, apenas. 
 
26. O crescimento e o desenvolvimento começam com o nascimento. À medida que os lactentes e outras crianças 

crescem e amadurecem, eles passam por estágios previsíveis do desenvolvimento. Sobre crescimento e 
desenvolvimento do lactente, leia as sentenças. 

 
I  São padrões de comportamento de desenvolvimento motor do 1º mês do bebê substituição do 

comportamento reflexivo por movimentos voluntários, começa a levantar a cabeça.  
II. No desenvolvimento motor do lactente com 2-3 meses, quando em decúbito ventral, ele repousará os 

antebraços e manterá a cabeça na linha média - faz movimentos de engatinhar com as pernas, arqueia o 
dorso e mantém a cabeça elevada; pode suspender o tórax da superfície.  

III. São características físicas da idade de um lactente de 3-4 meses: o reflexo tônico do pescoço desaparece, a 
preensão palmar desaparece, desenvolve contato olho a olho, surgimento dos incisivos centrais inferiores.  

IV. Aos 12 meses, o lactente desenvolve as curvaturas lordótica e lombar para tornar possível a deambulação, 
arrasta-se ao redor dos móveis, começa a andar sozinho e mostra dominância sobre as mãos.  

 
Estão CORRETAS 
 
A) I, II, III e IV. B) I, II e IV, apenas. C) II, III e IV, apenas. D) I e III, apenas. E) II e IV, apenas. 
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27. A Hipertensão Arterial (HA) é uma afecção de natureza multifatorial, caracterizada por elevados níveis 
tensionais associados a alterações metabólicas e hormonais e a fenômenos tróficos. De acordo com o Plano de 
Reorganização da Atenção à Hipertensão arterial e ao Diabetes mellitus, é CORRETO afirmar que 

 
A) se considera normotensão, quando um cliente apresenta pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e uma 

pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg e não faz uso de medicação anti-hipertensiva.  
B) na anamnese e no exame físico para estratificar a HA, o enfermeiro investiga, apenas, hábito de fumar, uso 

exagerado de álcool, ingestão excessiva de sal e sinais ou sintomas sugestivos de lesão em órgão-alvo e/ou causas 
secundárias de hipertensão arterial e avaliação da pressão arterial em ambos os membros superiores com o paciente 
deitado e sentado.  

C) no tratamento medicamentoso da HA, antes de se aumentar ou modificar a dosagem de um anti-hipertensivo, é 
importante monitorar a adesão ao tratamento. A principal causa de hipertensão arterial resistente é a 
descontinuidade da prescrição estabelecida.  

D) um cliente que apresenta níveis tensionais de pressão arterial sistólica entre 160-79 mmHg e pressão arterial 
diastólica entre 100-109 mmHg é classificado como hipertenso grave (estágio 3). 

E) os portadores de HA grau I ou II que possuem três ou mais fatores de risco e são também portadores de hipertensão 
grau III, sem fatores de risco fazem parte do grupo de risco cardiovascular muito alto.  

 
28. O Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da 

incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos.  Sobre DM, é CORRETO afirmar que 
 
A) o DM tipo 2 é resultante, primariamente, da destruição das células beta pancreáticas e tem tendência à cetoacidose. 

Esse tipo ocorre em cerca de 5 a 10% dos diabéticos. Inclui casos decorrentes de doença autoimune e aqueles nos 
quais a causa da destruição das células beta não é conhecida.  

B) são características clínicas do DM tipo 2 maior incidência em crianças, adolescentes e adultos jovens; facilidade para 
cetose, grandes flutuações da glicemia e pouca influência hereditária.  

C) o pé diabético é uma das complicações mais devastadoras do DM, responsável por 50 a 70% das amputações não 
traumáticas, 15 vezes mais frequentes entre indivíduos diabéticos, além de concorrer por 50% das internações 
hospitalares. 

D) os frascos de insulina devem ser acondicionados congelados em temperaturas entre -4ºC e -8ºC.  
E) no exame físico do portador de DM, é realizada a medida do índice de massa corpórea (IMC), que deverá estar entre 

18,5 e 25,0 Kg/m2. Classificam-se obeso classe II aqueles portadores de IMC maior ou igual a 40,0.  
 
29. Sobre Tuberculose, leia as assertivas abaixo. 
 

I. A tuberculose é transmitida de pessoa para pessoa, por meio do ar. É mais incidente nas periferias das 
grandes cidades, podendo, porém, acometer qualquer pessoa, mesmo em áreas rurais.  

II. Todas as pessoas expostas ao bacilo da tuberculose se tornam infectadas. Quando uma pessoa inala as 
gotículas, contendo o bacilo de Koch, muitas delas ficam no trato respiratório superior onde a infecção 
sempre e rapidamente acontece.  

III. As pessoas infectadas e que não estão doentes transmitem o bacilo.  
IV. A baciloscopia direta do escarro é um método fundamental, porque permite descobrir as fontes mais 

importantes da infecção – os casos bacilíferos.  
 
Estão CORRETAS 
 
A) I, II, III e IV. B) II, III e IV, apenas. C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas. E) I e IV, apenas. 
 
30. Hipertensão Arterial (HA) é considerado um fator de grande importância para doenças cardiovasculares. 

Essa afecção, na sua grande maioria, pode ser tratada na rede básica. Sobre HA, analise as assertivas abaixo 
e assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) De acordo com o Plano de Reorganização de Hipertensão Arterial e o Diabetes mellitus, um dos parâmetros para o 

diagnóstico da HA é pressão sistólica >120 mmHg ou pressão arterial diastólica >95 mmHg em pelo três  
verificação. 

B) Na Consulta de Enfermagem, ao realizar a anamnese do paciente hipertenso, o enfermeiro enfoca os mesmos pontos 
que em qualquer paciente portador de doença crônica não transmissível – DCNT.  

C) Na Consulta de Enfermagem, ao realizar a anamnese do portador de HA, a história familiar de dislipidemias, morte 
súbita e doença renal não são consideradas.  

D) Na Consulta de Enfermagem, ao realizar o exame físico do portador de HA, o enfermeiro deve avaliar, apenas, 
pulsos carotídeos e Pressão Arterial apenas no braço esquerdo, lado do coração, com o paciente em pé.  

E) Na avaliação clínico-laboratorial de um portador de HA, deve constar os seguintes exames: urina, creatinina sérica, 
potássio sérico, glicemia sérica, colesterol total e eletrocardiograma de repouso. 

 
 







