
 

 

Concurso Público 
Código: 405 

ENFERMEIRO 
 

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível, nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a) 

 
 

Nº de inscrição 

 
 

Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS N° QUESTÕES PESO 

Português 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

15 
07 
28 

30,00 
07,00 
63,00 

Total de questões                                                                                                           50 
 
 

INSTRUÇÕES: 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA opção poderá ser assinalada. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. 

 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova, as demais ficam em branco. 

 

• O tempo de duração da prova será de até 3 horas.  
 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao fiscal da sala juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, o 
CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município. Os três últimos 
candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 
coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local simultaneamente, após 
concluído. 

 

• Após o encerramento do certame, o Município disponibilizará no seu site oficial versão digitalizada das provas 
padrão e respectivos gabaritos. 

 

• É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. NÃO 
RASURE! 

 

• Para informações sobre o concurso, acesse www.objetivas.com.br. 
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PORTUGUÊS 
 
 

A questão da indisciplina no contexto escolar é um 
dos temas que movimenta gestores, professores, 
técnicos, pais e alunos de diferentes escolas brasileiras. 
 Entretanto, apesar dessa temática constituir-se 
em objeto de inquietação, no meio educacional é, de um 
modo geral, superficialmente discutido. Além da falta de 
_________ e de clareza a respeito da definição do termo 
indisciplina, ou até mesmo de disciplina, a maior parte da 
revisão bibliográfica e das ______ sobre esse tema 
expressam sinais de um discurso saturado por 
preconceitos e por costumes da sabedoria popular. 

 Esses aspectos se agravam se considerarmos 
que os trabalhos de investigação realizados ainda são 
relativamente insuficientes. 

A vida em sociedade pressupõe a criação e o 
cumprimento de regras e preceitos capazes de nortear as 
relações, possibilitar o diálogo, a cooperação e a troca 
entre membros desse grupo social. A escola, por sua vez, 
também precisa de regras e de normas orientadoras do 
seu funcionamento e da convivência entre os diferentes 
elementos que nela atuam. Nesse sentido, as normas 
deixam de assumir a característica de instrumentos de 
castração e passam a ser compreendidas como condição 
necessária ao convívio social. Neste modelo, o 
disciplinador é aquele que educa, oferece parâmetros e 
estabelece limites. 

 (…) 
 

<http://www.webartigos.com/artigos/a-indisciplina-na-escola/15115/> - 
adaptação 

 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche CORRETAMENTE 
as lacunas do texto por ordem de aparecimento: 
 
a) concenso - análises 
b) concenso - análizes  
c) consenso - análizes  
d) consenso - análises 
 

 

2) A ideia do texto centra-se: 
 
a) Na indisciplina. 
b) Na disciplina. 
c) Na boa educação. 
d) Na vida em sociedade. 
 

 

3) Segundo o texto, pode-se inferir que:  
 
a) Falta compreensão e clareza acerca do tema indisciplina. 
b) A vida em sociedade é capaz de desnortear os indivíduos. 
c) O problema de indisciplina é profundamente familiar. 
d) As normas sociais sempre castram os indivíduos, o que 

representa a causa principal da indisciplina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Analisar os itens abaixo: 
 

I - “Entretanto, apesar dessa temática constituir-se em 
objeto de inquietação...” 

II - “Esses aspectos se agravam se considerarmos que os 
trabalhos...” 

 

Os nexos sublinhados em I e II, respectivamente, 
transmitem ao contexto noção de: 
 

a) Adversidade - conformidade. 
b) Explicação - tempo. 
c) Causa - consecução. 
d) Oposição - condição. 
 

 

5) Analisar os itens abaixo: 
 

I - Tudo foi feito para mim entender. 
II - Entre eu e minha filha, há questionamentos. 
 

Quanto ao uso dos termos destacados, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 

a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

 

6) Assinalar a alternativa em que a oração esteja 
construída na voz passiva: 
 

a) Estamos lutando contra o armamento. 
b) Iam sendo criadas todas as estratégias de crescimento. 
c) Houvera pensado anteriormente com responsabilidade. 
d) Acredita-se, piamente, em um mundo melhor. 
 

 

7) Assinalar a alternativa em que a concordância verbal 
está CORRETA: 
 

a) Haja visto tantos problemas, desistiu do projeto. 
b) Naquela sala, haviam crianças desobedientes. 
c) Devem existir crianças mais educadas no mundo. 
d) Fazem anos que leciono com crianças indisciplinadas. 
 
 

8) Assinalar a alternativa INCORRETA quanto ao uso do 
acento indicativo de crase: 
 

a) Àquela altura, todos estavam com sono. 
b) Ficamos à vê-los partir. 
c) Esta caneta é semelhante à minha. 
d) Àquele senhor, envie as cartas. 
 
 

9) Assinalar a alternativa em que todas as palavras estão 
ortograficamente CORRETAS: 
 

a) Privilégio - beneficente. 
b) Extourar - enchegar. 
c) Explêndido - espontâneo. 
d) Esplendor - exporádico. 
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10) Assinalar a alternativa que contém um nome que não 
pluraliza, dado o contexto em cada frase: 
 

a) Camisa areia. 
b) Blusa azul. 
c) Saia lilás. 
d) Roupa escura. 
 

 
11) Assinalar a alternativa em que todos os nomes devem 
vir regidos pela preposição “a”: 
 

a) Pendente - preferência. 
b) Nocivo - prático. 
c) Equivalente - junto. 
d) Intolerante - maior. 
 

 
12) É preciso que ela aprenda a se comunicar, ou seja, a 
usar a fala na relação com os outros. 
 

O termo destacado está entre vírgulas porque: 
 

a) É uma expressão retificadora. 
b) É um topônimo. 
c) É um adjunto adverbial deslocado. 
d) É uma conjunção deslocada. 
 

 
13) Assinalar o par de palavras CORRETAMENTE 
acentuado: 
 

a) Gratuíto - rápidamente. 
b) Órfã - sózinho. 
c) Ladaínha - outrém. 
d) Alguém - pólen. 
 

 
14) É uma sensação na qual se experimenta paz de 
espírito. 
 

O termo sublinhado classifica-se, morfologicamente, de: 
 

a) Pronome relativo. 
b) Pronome demonstrativo. 
c) Conjunção. 
d) Preposição. 
 

 
15) Faça ajustes na sua agenda para dormir mais e 
melhor. 
 

A forma verbal acima encontra-se conjugada no modo: 
 

a) Indicativo. 
b) Imperativo. 
c) Subjuntivo. 
d) Infinitivo. 
 

INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se na 
versão Português-BR e em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Dessa 
forma, as teclas de atalho, menus, submenus, barras, ícones 
e os demais itens que compõem os programas abordados 
nesta prova encontram-se na configuração padrão, conforme 
exposto anteriormente. 

16) Considerando o Windows XP, analisar os itens abaixo: 
 
I - A Barra de ferramentas Inicialização rápida, como o 

nome já diz, permite que o usuário inicie programas 
com um único clique. Por exemplo, ao se clicar no 
ícone do Internet Explorer , o programa será iniciado. 

II - Minimizar uma janela não a fecha nem exclui seu 
conteúdo - simplesmente a remove da área de trabalho 
temporariamente. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 
 
17) No Outlook Express, ao se excluir uma mensagem da 
Caixa de entrada, ela será: 
 
a) Enviada para Lixeira do Windows. 
b) Armazenada na pasta Itens excluídos. 
c) Excluída definitivamente. 
d) Armazenada como Rascunho. 
 
 
18) São considerados recursos de segurança do Internet 
Explorer 8, EXCETO: 
 
a) Filtro SmartScreen. 
b) Navegação InPrivate. 
c) Adobe Reader. 
d) Realce de Endereço. 
 
 
19) No Microsoft Office Word 2003, as tabulações 
permitem alinhar o texto à esquerda, à direita, centralizado 
ou de acordo com um caractere decimal ou de barra. Para 
definir uma tabulação do tipo Centralizado, deve-se 
selecionar o parágrafo no qual se deseja definir a 
tabulação e, na extremidade esquerda da régua 

horizontal, clicar em  até obter o tipo de tabulação:  
 

a)  
 

b)  
 

c)  
 

d)  
 
 
20) No Microsoft Office Excel 2003, é possível adicionar 
cor às guias de planilhas (de acordo com a figura abaixo), 
no Menu Formatar, clicando em: 
 

 
a) Estilo. 
b) Células. 
c) Planilha.  
d) AutoFormatação. 
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21) No Word 2003, o número da página atual e a 
quantidade de páginas do documento são informações 
mostradas na: 
 

a) Barra de Tarefas. 
b) Barra de Rolagem. 
c) Barra de Status. 
d) Aba Texto. 
 

 
22) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 

Os ________ são e-mails não solicitados, que geralmente 
são enviados para um grande número de pessoas. 
 
a) spams 
b) cavalos de Troia 
c) worm 
d) spywares 
 

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
 

Conhecimentos Gerais 
 
 

23) Em relação aos deveres do cidadão, analisar os itens 
abaixo: 
 

I - Respeitar os direitos sociais de outras pessoas. 
II - Proteger o patrimônio público e social do país. 
III - Prover seu sustento com seu trabalho. 
IV - Proteger a natureza. 
 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens II e IV. 
c) Somente os itens I, II e III.  
d) Todos os itens. 
 
 

24) Considerando as fontes de energia, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 

( 1 )  Energia nuclear. 
( 2 )  Energia eólica. 
( 3 )  Energia solar. 
( 4 )  Energia hidráulica. 
 

(---) Exige a inundação de vastas áreas, provocando 
alterações no ecossistema, destruindo fauna e flora e 
atingindo povoados. 

(---) Não requer turbinas ou geradores, mas tem alto 
custo. 

(---) Produzida a partir da força dos ventos captada por 
hélices. 

(---) Utiliza o urânio, metal pesado e altamente radiativo, 
que já contamina quando de sua extração e provoca 
alterações genéticas e câncer por várias gerações, 
além de danos ambientais. 

 
a) 1 - 3 - 2 - 1. 
b) 2 - 3 - 4 - 1. 
c) 3 - 2 - 4 - 1. 
d) 4 - 3 - 1 - 2. 
 

25) Assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Somente com investimentos maciços em campanhas 

de informação e de conscientização da sociedade é 
que teremos uma resposta positiva para o problema do 
lixo a médio e longo prazo. 

b) A sociedade é responsável pela problemática do lixo e 
a ela cabe participar ativamente das tentativas de 
resolução do problema. 

c) O homem precisa se conscientizar da necessidade de 
mudanças em suas atitudes em relação ao lixo.  

d) Todas as alternativas acima estão corretas. 
 

Legislação e Conhecimentos Específicos 
 
 
26) Em conformidade com a Constituição Federal, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) É assegurado o direito de resposta, sempre superior ao 

agravo, além da indenização por dano material, moral 
ou à imagem. 

b) É permitido transgredir a liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e a suas liturgias. 

c) É assegurado a todos o acesso à informação e 
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 
exercício profissional. 

d) É vedado o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, mesmo quando atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer. 

 
 
Em conformidade com a Lei Orgânica deste Município, 

responder às questões nº 27 e nº 28. 
 
 
27) Assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A prestação de serviços públicos se dará 

exclusivamente pela administração direta. 
b) O Poder Legislativo do Município será exercido pelo 

Prefeito e pelos Vereadores. 
c) Quando o Presidente da Câmara estiver em gozo de 

férias regulamentares, o Vice-Prefeito o substituirá, 
assim como poderá sucedê-lo no caso de vaga. 

d) A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante 
proposta de vereadores, do Prefeito ou de eleitores do 
Município. 

 
 
28) Fixar o número de Vereadores para a legislatura 
seguinte, nos termos da Constituição Federal, é de 
competência exclusiva: 
 
a) Da Câmara de Vereadores. 
b) Do Prefeito Municipal. 
c) Do Poder Executivo Municipal.  
d) Da bancada partidária. 
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Em conformidade com a Lei nº 39/93 e alterações, 
responder às questões nº 29 e nº 30. 

 

29) Analisar os itens abaixo: 
 

I - Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o 
cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório. 

II - No ato da posse, o servidor nomeado por concurso 
público adquire estabilidade. 

 

a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 
 

30) Assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um 

adicional de cem por cento sobre a sua remuneração. 
b) O servidor terá direito anualmente ao gozo de um 

período de férias, sem prejuízo de remuneração. 
c) É permitida a acumulação remunerada de quaisquer 

cargos públicos. 
d) Advertência, suspensão, demissão e remoção são 

penalidades disciplinares. 
 
 

31) De acordo com a Lei nº 8.080/90 - SUS, assinalar a 
alternativa CORRETA:  
 
a) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS) 

não poderá organizar-se em distritos. 
b) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, 

sendo exercida, no âmbito dos Estados e do Distrito 
Federal, pelo Ministério da Saúde. 

c) As ações e os serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente, seja 
mediante participação complementar da iniciativa 
privada, serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 

d) Os municípios não poderão constituir consórcios para 
desenvolver em conjunto as ações e os serviços de 
saúde que lhes correspondam. 

 
 
32) De acordo com a Lei nº 8.142/90, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 

deliberativo, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na instância 
correspondente, exceto nos aspectos econômicos e 
financeiros. 

b) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos 
com a representação dos vários segmentos sociais, 
para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes 
para a formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes. 

c) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (CONASEMS) terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde. 

d) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos 
com a representação dos vários segmentos sociais, 
convocada sempre pelo Poder Executivo. 

33) Em conformidade com o Código de Ética Profissional, 
analisar os itens abaixo quanto aos direitos do Enfermeiro: 
 
I - Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser 

tratado segundo os pressupostos e princípios legais, 
éticos e dos direitos humanos. 

II - Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento 
profissional e à defesa dos direitos e interesses da 
categoria e da sociedade. 

III - Obter desagravo público por ofensa que atinja a 
profissão, por meio do Conselho Regional de 
Enfermagem. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 
 

34) É um dos principais fatores de risco para o câncer de 
mama: 
 

a) Menarca tardia. 
b) Primeira gestação precoce. 
c) Múltiplas gestações. 
d) Tabagismo. 
 
 

35) Em relação aos valores de referência do Índice de 
Massa Corporal (IMC), assinalar a alternativa CORRETA 
que caracteriza sobrepeso: 
 

a) Entre 19 e 25. 
b) Entre 25 e 29. 
c) Entre 29 e 35. 
d) Maior que 35. 
 
 

36) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 

A Vigilância ___________ consiste em um sistema 
organizado para obtenção de informações que tenham 
utilidade na previsão de eventos ligados à saúde, de 
maneira que as ações eletivas de prevenção e controle 
possam ser implementadas. 
 

a) Sanitária 
b) à Saúde 
c) epidemiológica 
d) Ambiental 
 
 

37) De acordo com os níveis de desafios para 
aperfeiçoamento das redes de atenção à saúde no SUS, 
no contexto da implementação do Pacto pela Saúde, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Desafios macro: coerência interna na formulação e 

implementação das políticas. 
II - Desafios micro: superar problemas conjunturais e 

estruturais que compõem o cenário do “SUS real”. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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38) São estratégias para o tratamento não farmacológico 
da Hipertensão Arterial Secundária: 
 
I - O controle de peso. 
II - A redução do uso de bebidas alcoólicas. 
III - O acréscimo da quantidade de sal no preparo dos 

alimentos. 
IV - O abandono do tabagismo. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I, II e IV. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II, III e IV. 
d) Todos os itens. 
 
 
39) Sobre os exames laboratoriais para o diagnóstico de 
diabetes mellitus e de regulação glicêmica alterada, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 

a) A glicemia de jejum mede o nível de glicose sanguínea 
após jejum de 6 a 8 horas. 

b) No teste oral de tolerância à glicose, o paciente recebe 
uma carga de 75g de glicose em jejum, e a glicemia é 
medida antes e 120 minutos após a ingestão. 

c) A glicemia casual é tomada com rígida padronização do 
tempo desde a última refeição. 

d) Pessoas cuja glicemia de jejum situa-se entre 11 e 12,5 
mg/dL, por apresentarem alta probabilidade de ter 
diabetes, podem requerer avaliação por TTG=757g em 
2h. 

 
 

40) Assinalar a alternativa CORRETA sobre hanseníase:  
 
a) As manchas pigmentares são lesões que se estendem 

em superfície por vários centímetros, podendo ser 
individuais ou constituírem um conglomerado. 

b) O tubérculo resulta da ausência, diminuição ou aumento 
de melanina ou depósito de outros pigmentos ou 
substâncias na pele. 

c) O nódulo se apresenta como uma lesão sólida, 
circunscrita, elevada ou não, de 1 a 3 cm de tamanho, 
sendo considerado um processo patológico. 

d) Lesões como as citadas acima ocorrem com menor 
frequência na face, orelhas, nádegas, braços, pernas e 
costas. 

 
 

41) Sobre tuberculose, assinalar a alternativa CORRETA: 
 

a) Caracteriza o caso de tuberculose o doente que nunca 
usou, ou usou por menos de um mês, drogas 
antituberculosas. 

b) Todo indivíduo com diagnóstico confirmado por 
baciloscopia ou cultura é considerado um caso tipo 7 da 
doença. 

c) Os contatos são definidos como toda pessoa, parente 
ou não, que coabite com um doente de tuberculose, e 
constituem um grupo para o qual se exclui a atitude de 
busca ativa. 

d) Em infectados pelo HIV, principalmente aqueles na fase 
avançada de imunodepressão, deve-se suspeitar de 
tuberculose na presença de qualquer sintoma 
respiratório e em quadros de febre de origem 
indeterminada. 

42) Sobre vacinação, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A vacina tetravalente previne difteria, tétano, coqueluche, 

meningite e outras infecções causadas pelo 
haemophilus influenzae tipo B. 

b) A VOP atua na prevenção da hepatite B e deve ter sua 
terceira dose aplicada aos 8 meses de idade. 

c) A dose inicial da vacina contra febre amarela deve ser 
aplicada ao nascer. 

d) Todas as alternativas acima estão corretas. 
 
 
43) Em relação ao tipo de regulação da saúde que tem 
como principais ações a regulação médica da atenção 
pré-hospitalar e hospitalar às emergências e o controle 
dos leitos disponíveis e da agenda de consultas 
especializadas, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Regulação estatal sobre o setor saúde. 
b) Regulação da atenção à saúde. 
c) Regulação assistencial. 
d) Regulação administrativa. 
 
 
44) De acordo com a diferenciação de Saúde Comunitária 
e Saúde Coletiva, analisar os itens abaixo: 
 
I - Saúde Comunitária implica a participação de uma 

população ou grupos sociais ou comunidade 
organizada com interesses comuns, mesmos valores e 
costumes, com limites geográficos, em que os seus 
membros se conhecem, seguem tradições e se 
influenciam mutuamente, dentro de uma estrutura 
social. 

II - A Saúde Coletiva é uma nova forma de pensar e de 
agir em relação à problemática de saúde. O trabalho 
em saúde coletiva implica ações combinadas para 
planejar, programar e gerenciar a saúde. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 
 
45) Em relação às dermatoses mais comuns nas crianças 
e nos adolescentes, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Dermatite atópica é uma doença inflamatória da pele, 

aguda e caracterizada por um prurido intenso. É a 
causa mais comum de eczema na infância. 

b) Impetigo é uma infecção superficial da pele, contagiosa, 
causada pelo Streptococus, Staphylococus ou ambos. 
A doença acomete mais as crianças, mas pode atingir 
qualquer faixa etária. 

c) Pitiríase é uma doença de pele comum caracterizada 
por lesões hipercrômicas, descamativas e assintomáticas 
na face e nas extremidades proximais das crianças. 

d) Dermatofitoses são lesões causadas por fungos 
dermatófitos. Apresentam dois gêneros: Microsporum, 
que colonizam pele e unhas, e Trichophyton, que 
colonizam pele, pelo e unha. 
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46) Em relação ao leite humano, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) O colostro é produzido a partir do primeiro trimestre de 

gravidez até a primeira semana após o parto. 
b) O colostro tem coloração branco-amarelada, é espesso 

e produzido em grande quantidade, modificando-se 
gradativamente até atingir as características do leite 
maduro. 

c) O leite humano é um alimento complexo e essencial, 
com a capacidade natural de adaptar-se às mudanças 
e necessidades nutricionais, imunológicas e afetivas do 
bebê. 

d) O leite humano chamado de anterior corresponde a 
dois terços do leite total produzido em cada mamada. É 
mais diluído e tem menor teor de gordura que o leite 
posterior. 

 
 
47) Em relação à discinesia, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Incapacidade de executar movimentos voluntários.  
b) Dormência nos membros inferiores. 
c) Contratura dolorosa. 
d) Incapacidade de controlar movimentos involuntários. 
 
 
48) Sob a perspectiva de BRUNNER, papiledema 
significa: 
 
a) Edema no cerebelo.  
b) Edema no tronco cerebral. 
c) Edema do nervo óptico. 
d) Edema do nervo acústico. 
 
 
49) Considerando os componentes das dietas enterais, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Carboidratos. 
(2) Proteínas.  
(3) Lipídeos. 
 
(---) Aminoácidos. 
(---) Triglicerídeos de cadeia média.   
(---) Monossacarídeos. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 2 - 3 - 1. 
c) 3 - 2 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50) De acordo com as situações de “estado” da pressão 
intracraniana (PIC) medida e registrada de forma 
contínua, analisar os itens abaixo: 
 
I - PIC em estado de equilíbrio é aquela que se mantém 

constante, tanto no seu componente de linha de base 
quanto na amplitude do seu componente pulsátil. A PIC 
nessa situação é secundária à pressão venosa dos 
seios da pia-máter. 

II - PIC em estado transitório é aquela em que existem 
mudanças quer no seu componente de base, quer na 
amplitude do seu componente pulsátil. Essas 
mudanças são secundárias às variações volumétricas 
no interior do compartimento cranioespinhal. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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