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CARGO:
ENFERMEIRO  (PSF)

INSTRUÇÕES
01) O caderno de prova deverá conter: 40 (quarenta) questões objetivas, assim dis-

tribuídas: 12 de Língua Portuguesa, 5 de Atualidades, 3 de Informática e 20 de Co-
nhecimentos Específicos.

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de
respostas.

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto,
permitidas perguntas aos fiscais.

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante
sua realização.

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema
de comunicação.

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de

decorrida, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova.
09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorri-

das 2 (duas) horas do início da prova.
10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
b) assine no local indicado;
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta

azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera cor-
reta em cada questão;

d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:
• Utilize caneta, ponta média, de tinta azul-escura ou preta, para preencher
os campos solicitados.
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.
• Preencha assim:  
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LÍNGUA PORTUGUESA

AS QUESTÕES DE NÚMEROS 01 A 06
BASEIAM-SE NO TEXTO SEGUINTE,
MESMO QUE INDIRETAMENTE.

Tiroteio em morro próximo ao
sambódromo mata jovem de 14 anos.

Um adolescente de 14 anos morreu e qua-
tro pessoas ficaram feridas na madrugada desta
segunda-feira, dia 20, após intenso tiroteio en-
tre policiais e traficantes de uma comunidade
próxima à Marquês de Sapucaí, onde milhares
de pessoas acompanhavam o primeiro dia dos
desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, o confronto ocorreu du-
rante uma operação para deter um dos chefes
do tráfico do Morro do São Carlos, situado no
Estácio, Zona Norte do Rio de Janeiro. O morro
onde o incidente foi registrado fica a aproxima-
damente dois quilômetros do Sambódromo.

No momento do tiroteio, cerca de 500 mo-
radores do Morro São Carlos acompanhavam o
desfile de um bloco carnavalesco, e houve vio-
lenta manifestação em protesto contra a morte
do adolescente. Inúmeros objetos foram joga-
dos na base da Unidade de Polícia de Pacificado-
ra (UPP) local e uma viatura policial pegou fogo. O
protesto foi reprimido com gás lacrimogêneo.

Entre os feridos estão Marcílio de Oliveira,
de 24 anos e conhecido como Cherú, e Paulo
Roberto Barros dos Santos, também de 24, co-
nhecido como Dorei. Segundo a polícia, ambos
estão ligados ao tráfico no morro São Carlos. 

A operação foi iniciada depois que a polícia
recebeu uma denúncia de que Cherú, que já era
procurado, estava aproveitando o carnaval para
se reunir com amigos em um bar da
comunidade. Ao chegarem ao local, os policiais
foram recebidos a tiros pelos traficantes e, no
confronto, um disparo atingiu o peito de um ado-
lescente de 14 anos. O jovem morreu no local. A
família nega a versão da polícia de que ele fazia
parte do tráfico de drogas. Em comunicado, a
polícia afirma que uma sindicância foi aberta
“para apurar detalhes da ocorrência e definir res-
ponsabilidades”

O tiroteio no morro São Carlos ocorreu so-
mente uma semana depois que 11 pessoas fo-
ram detidas nesta mesma comunidade, todas
acusadas de integrar ou apoiar o grupo liderado
por Cherú. Entre os detidos está o capitão da
UPP São Carlos, instalada no local há um ano
para inibir a ação dos traficantes. O Complexo

de São Carlos foi pacificado em fevereiro de 2011,
e recebeu uma Unidade de Polícia Pacificadora
(UPP) em maio do mesmo ano. 

20/02/2012 14h27 - REDAÇÃO ÉPOCA,
COM AGÊNCIA EFE - Texto adaptado.

Disponível em: <http://
revistaepoca.globo.com/Brasil/noticia/2012/02/

tiroteio-em-morro-proximo-ao-sambodromo-
mata-jovem-de-14-anos.html>.

Questão 01) Assinale a alternativa
correta, em relação ao texto enfocado.

A) Trata-se de texto denotativo, de cunho in-
formativo.

B) Trata-se de prosa figurada, de cunho jorna-
lístico.

C) Estrutura-se de modo paralelístico-dramáti-
co, de cunho denotativo.

D) Estrutura-se em forma de editorial, com sen-
tido figurado.

E) Trata-se de enunciação memorialista, de cu-
nho  figurado.

Questão 02) Considere o texto e as
assertivas a seguir.

I) A polícia do Rio de Janeiro recebeu uma
denúncia sobre a presença de trafican-
tes procurados, em determinado local
do morro São Carlos.

II) No confronto, foram presos os trafican-
tes e um jovem de 14 anos morreu ba-
leado.

III) Houve protestos da comunidade, inclu-
sive contra a base da UPP.

As afirmações acima estão articuladas de
modo coerente e correto em:

A) A força policial realizava batida na Marquês
de Sapucaí quando foi alertada sobre tráfico
de drogas no Morro São Carlos, matando e
prendendo, em diligência realizada, 11 trafi-
cantes e um jovem da comunidade, o que
levou a comunidade a se rebelar contra as
forças da UPP. Destaque-se que os bandi-
dos eram Cherú e Dorei, poderosos chefes
do crime local.

B) No morro São Carlos, próximo do Estácio e
da Sapucaí, houve um confronto entre poli-
ciais e traficantes (Cherú e Dorei eram os
chefes), resultando na prisão dos bandidos,
com a morte de um jovem de 14 anos, pri-
são de um comandante da UPP, e repressão
do pessoal da comunidade rebelado.
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

C) Quase 550 moradores do morro São Carlos
participavam do desfile, na Sapucaí. Polici-
ais alertados, entraram em confronto com
traficantes, resultando na morte de um ino-
cente jovem de 14 anos, e na prisão dos
bandidos. Houve, então ataques à UPP, por
parte dos carnavalescos da comunidade, em
protesto à violência ocorrida, inclusive con-
tra um oficial da UPP envolvido no tráfico.

D) Avisados de que traficantes procurados es-
tariam em local do morro do São Carlos, no
Estácio, policiais entraram em confronto com
os bandidos, que foram presos, ocorrendo a
morte de um jovem de 14 anos. A popula-
ção revoltada praticou atos de violência con-
tra a base da UPP local.

E) Próximo ao Sambódromo, um tiroteio entre
policiais e os traficantes Cherú e Dorei, de-
nunciados pela população, acabaram com
muitas prisões e uma morte, a de um rapaz
da comunidade, que tinha apenas 14 anos
de idade. Indignados, inclusive contra um
capitão da UPP envolvido no trafico, houve
reação contra a UPP local por parte da po-
pulação, que havia atirado objetos em defe-
sa própria.

Questão 03) Estão todas as palavras
grafadas corretamente, na alternativa:

A) sessão – tráfico – lacrimogênio – superfisial

B) Estácio – ambígüo – anéis – sutil

C) Pacífico – pacificado – areoporto – idéia

D) taxi – inconsútil – armamento – Sapucaí

E) sindicância – próximo – linguiça – cessão

Questão 04) Assinale a alternativa em
que NÃO HÁ erro.

A) Entre mim e a polícia não houve confusão.

B) Houveram muitas prisões no morro do São
Carlos.

C) Fazem três anos que a UPP foi instalada na-
quele morro.

D) O ouro, a prata e a droga estava na mira
dos bandidos.

E) Isto não é para mim fazer: não sou margi-
nal!

Questão 05) Assinale a alternativa
correta em relação à frase:

Os adolescentes feriram-se há um ano atrás.

A) O sujeito é composto.

B) Há redundância.

C) A oração é completiva adjetiva apassivadora.

D) Há um erro de concordância nominal quan-
to ao sujeito.

E) Há um erro de acentuação.

Questão 06) Em relação aos prono-
mes, preencha com o que for adequado.

I) Não ______ perguntou se era o assas-
sino.

II) Era para _________ interrogar o trafi-
cante.

A) o – se

B) lhe – mim

C) o – eu

D) o – mim

E) lhe – eu

AS QUESTÕES DE NÚMEROS 07 A 10
TÊM COMO FOCO O TEXTO SEGUINTE,
MESMO QUE INDIRETAMENTE.

JORNAL, LONGE
        Cecília Meireles (in Mar Absoluto)

Que faremos destes jornais, com telegra-
mas, notícias,

anúncios, fotografias, opiniões...?

Caem as folhas secas sobre os longos rela-
tos de guerra:

e o sol empalidece suas letras infinitas

Que faremos destes jornais, longe do mun-
do e dos homens?

Este recado de loucura perde o sentido en-
tre a terra e o céu.

De dia, lemos na flor que nasce e na abelha
que voa;

de noite, nas grandes estrelas, e no aroma
do campo serenado.

Aqui, toda a vizinhança proclama convicta:
“Os jornais servem para fazer embrulhos”.

E é uma das raras vezes em que todos es-
tão de acordo.
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Questão 07) Indique a alternativa em
que todas as assertivas estão INCORRETAS.

I) Percebe-se que a pessoa (eu-lírico) está
agoniada por estar longe das notícias.

II) A vizinhança tem a mesma opinião so-
bre os jornais.

III) Os jornais apresentam fotografias, opi-
niões, anúncios, relatos de guerra...

IV) A vizinhança toda tem assinatura de
jornais.

V) O texto questiona a importância das
notícias em determinadas ocasiões e
situações.

A) I e II.

B) I e IV.

C) III e V.

D) IV e V.

E) II e III.

Questão 08) A  interrogação “Que fa-
remos destes jornais, longe dos mundos e dos
homens?”  leva-nos a refletir sobre:

A) como o jornal (noticiário) é imprescindível
no mundo globalizado.

B) a natureza e sua beleza, com folhas secas e
insetos que devem ser eternizados.

C) a verdadeira essência da vida.

D) a verdadeira importância dos astros para a
vida humana.

E) a importância da vizinhança e dos jornais.

Questão 09) Em relação à frase “Os
jornais servem para fazer embrulhos”, mar-
que a assertiva correta.

A) Está entre aspas no texto porque é a trans-
crição da fala de uma pessoa, ou seja, é dis-
curso direto.

B) Está em destaque no texto porque foi retira-
da de outro texto, publicado em outro veí-
culo de comunicação.

C) Está escrita entre aspas para mostrar a im-
portância do padrão culto.

D) Corresponde a um dialeto.

E) É exemplo de uma variedade linguística ade-
quada para situações formais.

Questão 10) Qual a alternativa em
que existe erro?

A) Deus pediu que amássemos uns aos outros.

B) Deus pediu que todos os homens fossem ir-
mãos.

C) A vida na Terra é completa com insetos, flo-
res, seres humanos.

D) Deus criou o mundo, Adão e Eva.

E) A vida na Terra tem valor com menas guer-
ras e violência.

Questão 11) O adjetivo vítrea signi-
fica que tem a qualidade de vidro. Apon-
te abaixo a assertiva na qual a correspondên-
cia entre o adjetivo e a locução adjetiva este-
ja INCORRETA.

A) ovino = de ovo.

B) discente = de aluno.

C) ígneo = de fogo.

D) telúrico = de terra.

E) fálico = de pênis.

Questão 12) “O plasma usado na
queima de resíduos forma-se quando um flu-
xo de gás – em geral argônio, que é inerte,
não inflamável, não tóxico e não corrosivo –
atravessa um arco elétrico alimentado por
corrente contínua e atinge uma temperatura
próxima de 5 mil ºC.”

Assinale a assertiva que contém o(s)
termo(s) que representa(m) o sujeito do ver-
bo destacado no trecho acima.

A) argônio.

B) um fluxo de gás.

C) o plasma.

D) resíduos.

E) arco elétrico.
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ATUALIDADES

Questão 13) Considerado por muitos
o mais bem-sucedido músico brasileiro nos
EUA, foi indicado ao Oscar pela canção com-
posta com Carlinhos Brown para o desenho
Rio, chama-se:

A) Ivan Sartori.

B) Caetano Veloso.

C) Milton Nascimento.

D) Dudu Nobre.

E) Sérgio Mendes.

Questão 14) Em relação à Seleção
Brasileira de Futebol, o Brasil encontra-se no
ranking da Fifa em:

A) terceiro lugar.

B) primeiro lugar.

C) oitavo lugar.

D) sétimo lugar.

E) décimo lugar.

Questão 15) A taxa média de juros de
empréstimo para pessoa física encontra-se,
nos dias atuais, a mais baixa dos últimos 17
anos, caiu para:

A) 9,8% ao mês.

B) 7,9% ao mês.

C) 4,5% ao mês.

D) 6,4% ao mês.

E) 5,5% ao mês.

Questão 16) O primeiro brasileiro a
ingressar na divisão de elite do sumô japo-
nês, com 9 vitórias, proeza que há mais de
30 anos não acontecia foi:

A) André Machida.

B) Anderson Harumi.

C) Ricardo Sugano.

D) Arumi Hatoshi.

E) Jorge Tetsuo.

Questão 17) Em relação à taxa de
homicídios dolosos, a maior do país, está em
68,2 em cada 100.000 habitantes, trata-se do
estado:

A) do Acre.

B) de Minas Gerais.

C) do Rio de Janeiro.

D) da Paraíba.

E) de Alagoas.

ÍNFORMÁTICA

Questão 18) Considere a seguinte
planilha do Microsoft Excel 2007.

Assinale a alternativa que contém a fór-
mula correta para calcular a idade, em anos,
que deve ser digitada na célula B5.

A) =DATADIF(B3;B4;”Y”)

B) =DATADIF(B3;B4;”A”)

C) =B4-B3

D) =DATADIF(B3;B4;”ANOS”)

E) =B3-B4
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Questão 19) A figura abaixo apresen-
ta o trecho inicial e o trecho final da régua
que pode ser visível no editor de textos
Microsoft Word 2007.

(  )I

 

(  )III

(  )II
(  )IV

Assinale a alternativa que apresenta a in-
dicação correta dos elementos indicados na
régua.

A) I – Recuo da primeira linha; II – Recuo à
esquerda; III – Recuo deslocado; IV – Re-
cuo à direita.

B) I – Recuo à esquerda; II – Recuo da primei-
ra linha; III – Recuo deslocado; IV – Recuo
à direita.

C) I – Recuo da primeira linha; II – Recuo des-
locado; III – Recuo à esquerda; IV – Recuo
à direita.

D) I – Recuo da primeira linha; II – Recuo à
esquerda; III – Recuo à direita; IV – Recuo
deslocado.

E) I – Recuo deslocado; II – Recuo da primeira
linha; III – Recuo à esquerda; IV – Recuo à
direita.

Questão 20) Assinale a alternativa
que indica corretamente o que acontece quan-
do um disco rígido que contém inúmeras pas-
tas e arquivos é formatado.

A) O conteúdo do disco é reorganizado.

B) Há a liberação de espaço no disco com a
compactação do conteúdo do disco.

C) Somente as pastas ou arquivos que não são
utilizados são apagados.

D) Todo o conteúdo do disco é apagado.

E) Somente as pastas ou arquivos que não são
utilizados são compactados.

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Questão 21) A consciência é que faz
de nós mesmos seres psíquicos vinculados à
realidade. É através dela que nos damos con-
ta de nossas sensações, percepções, de nos-
so ser. Sua alteração apresenta várias formas
que podem ser usadas para uma hipótese di-
agnóstica em Psiquiatria. Assinale a alternati-
va em que são corretamente expressas alte-
rações da consciência características ao texto
mencionado.

A) Delírio, despersonalização, confusão, estupor
e hipervigília.

B) Logorreia, gagueira, ecolalia e mutismo.

C) Hipermnésia, amnésia e paramnésia.

D) Afetividade, tristeza patológica, alegria pa-
tológica e labillidade afetiva.

E) Estereotipia, tiques e catalepsia.

Questão 22) O SUS, instituído pelas
Leis Federais 8.080/1990 e 8.142/1990, tem
o horizonte do Estado Democrático e de cida-
dania plena como determinantes de uma “saú-
de como direito de todos e dever de Estado”,
previsto na Constituição Federal de 1988. As-
sinale a única alternativa que expressa corre-
tamente os princípios do SUS, considerando
a sua política pública avançada.

A) Elaboração e implementação de políticas pú-
blicas saudáveis e criação de ambientes fa-
voráveis à saúde.

B) Reforço para a ação comunitária e desen-
volvimento de habilidades pessoais.

C) Reorientação dos sistemas e serviços de saú-
de, acesso universal e ações intersetoriais.

D) Acesso universal, integralidade, equidade,
descentralização e controle social.

E) Nenhuma das alternativas anteriores está
correta.
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Questão 23) A malária é causada por
um protozoário do gênero Plasmodium, trans-
mitida pelo mosquito do gênero Anopheles,
que depois de contaminado permanece
infectante por toda a sua existência. Assinale
a única alternativa que expressa corretamen-
te outros modos de transmissão da malária.

A) Por gotículas e objetos pessoais.

B) Com a ingestão do alimento contaminado, a
bactéria penetra no organismo e a doença
pode manifestar-se em algumas horas ou em
até 5 dias.

C) Pelo sangue de pessoas infectadas por meio
de injeção, transfusão de sangue ou uso
compartilhado de seringas e agulhas, no caso
de usuário de drogas injetáveis e através da
placenta (congênita) mãe para o feto.

D) Pelo contágio fecal-oral.

E) Pelo contato com secreções nasofaríngeas
de pessoas infectadas.

Questão 24) A dengue, atualmente, é
considerada um sério problema de saúde pú-
blica, principalmente, nos países tropicais, pois
as condições do meio ambiente favorecem o
desenvolvimento e a proliferação do vetor. A
doença pode apresentar-se sob duas formas:
dengue clássica e hemorrágica. Assinale a
única alternativa em que são expressos si-
nais clássicos de hemorragia, que devem ser
observados, a fim de detectar precocemente
a dengue hemorrágica.

A) Hipertensão arterial, lipotimia e prurido.

B) Dor abdominal, vômito, hepatomegalia, hi-
potensão arterial, oligúria e letargia.

C) Hesplenomegalia, poliúria e cefaleia.

D) Palidez, sudorese, vertigem e hipoglicemia.

E) Depressão, vertigem e inchaço nos membros
inferiores.

Questão 25) A BCG-ID é uma vacina
indicada para prevenir as formas graves de
tuberculose e hanseníase, conforme preconi-
zado pelo Programa Nacional de Imunizações
(PNI). Sobre esta vacina, pode-se afirmar que
estão corretas todas as alternativas, EXCE-
TO:

A) A BCG, no Brasil, é comumente apresentada
em ampola com 10 doses, de vidro acasta-
nhado, para proteger a vacina da ação dire-
ta da luz solar, da qual deve ser sempre afas-
tada.

B) Após a reconstituição desta vacina, deve ser
usada no prazo máximo de 6 horas.

C) O volume correspondente a cada dose é de
0,1 ml, administrada por via subcutânea no
braço direito, na altura da inserção inferior
do músculo deltoide.

D) Ao aplicar a vacina, os pais da criança de-
vem ser orientados que a reação vacinal pode
ocorrer em até 6 meses, observando que
pode ocorrer em algumas etapas: nódulo
local, pústula, crosta, úlcera e cicatriz.

E) A vacina BCG-ID é preparada com vírus vi-
vos atenuados.
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Questão 26) Sobre a sífilis, seguem
algumas afirmativas.

I) A sífil is é causada pela bactéria
Treponema Pallidum, que pode atingir
qualquer tecido ou órgão e tende a evo-
luir cronicamente.

II) Sífilis primária caracteriza-se pela pre-
sença do cancro duro, que é uma lesão
ulcerada, única, indolor, de bordos bem
definidos e fundo liso. Geralmente, lo-
caliza-se na genitália externa ou outros
locais por onde o Treponema penetrou
o corpo (ânus, reto, lábios, boca, ma-
mas ou dedos). Na mulher, ela pode ser
assintomática, independente da locali-
zação do Treponema, o que possibilita
a disseminação da doença.

III) Sífilis secundária ocorre entre 6 e 8 se-
manas após o surgimento do cancro
duro. Suas manifestações surgem após
a disseminação do Treponema para todo
o corpo, por meio da corrente sanguí-
nea e vasos linfáticos. É uma fase ca-
racterizada por lesões de pele, peque-
nas manchas acobreadas, denominadas
roséolas sifilíticas, nas regiões palmar,
plantar, inguinal, entre as nádegas, tron-
co, face e membros superiores. Há ain-
da alopecia e porções distais das so-
brancelhas, placas mucosas e lesões se-
melhantes a verrugas planas nas regi-
ões de dobras ou atrito. Também há
queixas de febre baixa, mal-estar, cefa-
leia e artralgia.

IV) Sífilis terciária ocorre se o paciente aco-
metido durante a fase secundária da
sífilis não for assistido, a doença atingi-
rá esta fase entre 3 e 12 anos após a
infecção, e o seu portador manifestará
sinais e sintomas de comprometimento
ósseo, articular, neurológico, cutâneo-
mucoso ou cardiovascular, refletindo a
invasão da bactéria nos órgãos inter-
nos, principalmente nas válvulas cardí-
acas e cérebro, podendo levar à morte.

Baseado nas afirmativas acima, assinale a
única alternativa correta.

A) Somente I, III e IV estão corretas.

B) Somente I está correta.

C) Somente I, II e IV estão corretas.

D) Todas as afirmativas estão incorretas.

E) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 27) Paciente de 20 anos,
sexo feminino, chega a Unidade Básica de
Saúde (UBS) com queixas de prurido vulvar,
disúria, vermelhidão e edema da vulva e cor-
rimento branco, sem cheiro e espesso. No
exame clínico, diagnostica-se que a paciente
está com sinais e sintomas de uma Doença
Sexualmente Transmissível (DST). Assinale a
alternativa que indica corretamente a doença
característica dos sintomas apresentados.

A) Herpes genital.

B) Donovanose.

C) Candidíase.

D) Tricominíase.

E) Gonorreia.

Questão 28) Depois de implantada, a
equipe do Programa Saúde da Família (PSF)
inicia suas atividades com o cadastramento
da clientela, processo que permite a criação
de vínculos entre as equipes e as famílias, a
identificação dos fatores relacionados às con-
dições de saúde local e do âmbito onde as
suas ações e de outros setores - como habi-
tação e saneamento - serão necessárias. As-
sim, faz-se necessário utilizar, para cada fa-
mília, uma ficha de cadastro contendo as se-
guintes informações:

I) dados demográficos.

II) dados socioeconômicos.

III) dados fiscais.

IV) dados socioculturais.

V) dados sobre o meio ambiente.

VI) dados de morbidade.

Baseado nas informações apresentadas an-
teriormente, assinale a única alternativa cor-
reta.

A) Somente III é verdadeira.

B) Somente III é falsa.

C) Somente I, III e V são verdadeiras.

D) Somente III e IV são verdadeiras.

E) Somente I, III e V são falsas.
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Questão 29) As mulheres são a maio-
ria da população brasileira, segundo o IBGE,
e as principais usuárias do SUS. A Saúde Pú-
blica, dentro dos parâmetros do SUS, elabora
os programas com o objetivo de ampliar as
condições necessárias ao exercício dos direi-
tos da mulher. Nas afirmativas abaixo, são des-
critas algumas ações desenvolvidas pelo pro-
grama de saúde da mulher.

I) Realizar consulta de pré-natal, contri-
buindo para promoção, prevenção, as-
sistência e recuperação da saúde, pre-
conizando seis consultas.

II) Garantir distribuição de preservativos.

III) Ampliar, qualificar e humanizar a aten-
ção integral à saúde da mulher.

IV) Controle e tratamento da desnutrição
com a inclusão no programa do leite e
no programa de bolsa alimentação.

V) Acompanhamento do crescimento e de-
senvolvimento.

Baseado nas afirmativas acima, assinale a
única alternativa correta.

A) Somente I, II e V estão corretas.

B) Somente II, III e IV estão corretas.

C) Somente IV e V estão corretas.

D) Somente I, II e III estão corretas.

E) Somente I, II e V estão corretas.

Questão 30) Paciente apresentando
os seguintes sinais clínicos: lacrimejamento,
prurido e irritação nos olhos, quando a doen-
ça está mais avançada, há a presença de ci-
catrizes na córnea e conjuntiva, levando há
uma deformação das pálpebras, fazendo com
que os cílios fiquem em contato direto com
os olhos, prejudicando assim a visão. Há tam-
bém edema dos nódulos linfáticos que se lo-
calizam próximo aos ouvidos. Tais sinais são
clássicos de:

A) pterígio.

B) tracoma.

C) terçol.

D) blefarite.

E) tricomoníase.

Questão 31) De acordo com o Minis-
tério da Saúde do Brasil, envelhecer é um
processo fisiológico e natural pelo qual todos
os seres vivos passam e é, sem dúvida, a
maior fase do desenvolvimento humano. Nas-
cemos, crescemos e amadurecemos, e deste
momento até a nossa morte, passamos a vida
toda envelhecendo. Seguem algumas inter-
venções de enfermagem propostas para ma-
nutenção de um envelhecimento saudável.

I) Observar alterações na autoimagem e
autocuidado do idoso.

II) Identificar as características dos hábi-
tos miccionais e sua frequência.

III) Ao conversar com o idoso, falar deva-
gar e elevar bem o tom de voz.

IV) Estimular o uso de óleos e loções lubri-
ficantes sobre a pele para compensar
as perdas próprias da idade e aumen-
tar a proteção tecidual.

V) Orientar quanto à necessidade de
ingestão hídrica diária.

Baseado nas afirmações anteriores, assi-
nale a única alternativa correta.

A) Somente I, II e III estão corretas.

B) Somente III, IV e V estão corretas.

C) Somente I, II, IV e V estão corretas.

D) Somente II e III estão corretas.

E) Todas as afirmativas estão corretas.
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Questão 32) A esquistossomose man-
sônica é causada pelo parasita Schistosoma
Mansoni, cujo vetor é o caramujo do gênero
Biomphalaria, encontrado em todo o Brasil e
presente em águas de rios, lagos e outras
fontes de água doce. Assinale a única alter-
nativa que caracteriza corretamente o indiví-
duo após a infecção.

A) Demora de duas a seis semanas para mani-
festar os primeiros sintomas. O homem con-
tinua a eliminar ovos de esquistossoma pe-
las fezes desde a quinta semana até anos
após ter sido infectado.

B) Demora de dois a seis dias para manifestar
os primeiros sintomas. O homem continua a
eliminar ovos de esquistossoma pelas fezes
desde a quinta semana até anos após ter
sido infectado.

C) Demora de dois a seis dias para manifestar
os primeiros sintomas. O homem para de
eliminar os ovos assim que inicia o trata-
mento.

D) Demora de dois a seis meses para manifes-
tar os primeiros sintomas. O homem para
de eliminar ovos de esquistossoma pelas fe-
zes desde a quinta semana de tratamento.

E) Demora de duas a seis horas para manifes-
tar os primeiros sintomas. O homem elimina
os ovos por muitos anos após o tratamento.

Questão 33) A hanseníase pode apre-
sentar-se sob quatro formas diferentes, com
duas subdivisões: paucibacilares (poucos ba-
cilos) ou multibacilares (muitos bacilos). As-
sinale a única alternativa que melhor caracte-
riza a forma tuberculoide.

A) É a forma mais branda da hanseníase. O do-
ente pode apresentar manchas planas,
esbranquiçadas e com alterações de sensi-
bilidade pelo corpo.

B) Nem sempre há manchas na pele do doen-
te. Quando aparecem, podem ser acastanha-
das com bordos bem definidos, podendo
apresentar alopécia. Pode afetar apenas os
nervos, sendo chamada então de forma
neural pura.

C) O doente pode apresentar manchas aver-
melhadas ou arroxeadas pelo corpo, sem
bordos definidos, com edema, algumas ve-
zes semelhantes à forma tuberculoide ou a
virchowiana.

D) É considerada a forma mais grave de hanse-
níase. O doente apresenta deformações no
nariz e orelhas, podendo haver queda dos
pelos das sobrancelhas. Há espessamento e
formações de granulomas em várias partes
do corpo, aparentando “caroços” na pele.

E) Sempre aparece com manchas avermelha-
das e deformações no corpo todo.

Questão 34) O Teste do Pezinho é um
exame laboratorial simples, que tem o objeti-
vo de detectar precocemente doenças meta-
bólicas, genéticas e ou infecciosas. Existem
diferentes tipos de Teste do Pezinho, desde o
básico, até o mais completo, capaz de detec-
tar vários distúrbios diferentes. Abaixo, se-
guem algumas afirmações de distúrbios veri-
ficados no teste.

I) Fenilcetonúria e hipotiroidismo

II) Galactosemia

III) Anemia falciforme e rubéola congênita

IV) Fibrose cística

Baseando-se nas afirmativas acima, assi-
nale a única alternativa correta que condiz
com os distúrbios detectados no Teste do
Pezinho.

A) Somente I, II, III estão corretas.

B) Somente I e II estão corretas.

C) Somente I e IV estão corretas.

D) Somente II e III estão corretas.

E) Todas as afirmativas estão corretas.
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Questão 35) A desidratação é a per-
da de líquido corporal e resulta do equilíbrio
negativo da água e dos eletrólitos em geral.
Constitui causa comum de admissão em en-
fermaria pediátrica, em razão da alta incidên-
cia de gastroenterite na criança. Os tipos de
desidratação são classificados em leve, mo-
derado e grave e seus sinais clínicos são:

I) Na desidratação grave – 3º grau, a pele
apresenta-se de cor marmórea, muco-
sas ressecadas, olhos muito encovados,
fontanelas muito deprimidas, pulso bem
diminuído, anúria e pressão arterial bem
diminuída.

II) Na desidratação leve – 1º grau, a pele
apresenta-se de cor pálida, mucosas
secas, olhos discretamente encovados,
fontanelas normais ou deprimidas, pul-
so normal ou diminuído, diurese dimi-
nuída e pressão arterial normal ou di-
minuída.

III) Na desidratação moderada – 2º grau, a
pele apresenta-se de cor acinzentada,
mucosas muito secas, olhos encovados,
fontanelas deprimidas, pulso diminuído,
oligúria e pressão arterial diminuída.

De acordo com as afirmativas anteriores,
assinale a única alternativa correta.

A) Somente I está correta.

B) Somente II está correta.

C) Somente I e III estão corretas.

D) Somente II e III estão corretas.

E) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 36) O pré-natal é a assistên-
cia multidisciplinar à mulher durante o ciclo
gravídico puerperal, com finalidade de orientá-
la sobre hábitos de vida, dieta, atividade físi-
ca, higiene e vestimenta, bem como orienta-
ção psicológica, além de preparação para o
parto, cuidados com o recém-nascido e ama-
mentação. Assinale a única alternativa INCOR-
RETA em relação às ações para a preparação
do mamilo, com a finalidade de amamenta-
ção.

A) Usar sutiã para dar boa sustentação à mama.

B) Evitar o uso excessivo de sabão na região
da aréola.

C) Expor a mama ao sol por 15 minutos todos
os dias, antes das 10 horas da manhã ou
após as 16 horas da tarde.

D) Usar cremes e óleos nas mamas e aréola
para uma melhor hidratação, evitando ra-
chaduras.

E) Realizar massagem no bico, com movimen-
tos circulares e suaves.

Questão 37) Foi criado, pelo Ministé-
rio da Saúde do Brasil, em 1994, um progra-
ma que tem como objetivo desenvolver ações
de promoção e proteção à saúde do indiví-
duo, da família e da comunidade, bem como
ações de cura e reabilitação. A qual progra-
ma o texto se refere?

A) Programa de Agente Comunitário de Saúde

B) Programa Saúde da Família

C) Programa Saúde Coletiva

D) Programa Saúde Bucal

E) Programa de Internação Domiciliar

Questão 38) A conservação dos imu-
nobiológicos é realizada por meio do proces-
so que chamamos de rede ou cadeia de frio,
o qual compreende seu armazenamento, con-
servação, distribuição, transporte e manipu-
lação. Seguem algumas afirmativas em rela-
ção à organização dos imunobiológicos no re-
frigerador.

I) Na primeira prateleira devem ficar as
vacinas virais que podem ser congela-
das.

II) Na segunda prateleira devem ficar as
vacinas bacterianas e vacinas virais que
não podem ser congeladas.

III) Na primeira prateleira devem ficar as
vacinas bacterianas que podem ser con-
geladas.

IV) Na terceira prateleira devem ficar os di-
luentes.

V) Na terceira prateleira podem ficar tanto
as vacinas virais quanto as bacterianas.

De acordo com as afirmativas anteriores,
assinale a única alternativa correta.

A) Somente II, III e IV estão corretas.

B) Somente IV e V estão corretas.

C) Somente I, II e IV estão corretas.

D) Somente I, II e V estão corretas.

E) Nenhuma das afirmativas está correta.
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Questão 39) A Norma Operacional da
Assistência à Saúde (NOAS) 01/2002 trata,
entre outras coisas, das responsabilidades e
ações estratégicas mínimas de atenção bási-
ca. Assinale a única alternativa que NÃO É de
responsabilidade expressa no NOAS.

A) Controle da tuberculose.

B) Eliminação da hanseníase.

C) Controle da hipertensão.

D) Ações de saúde bucal.

E) Controle da obesidade infantil.

Questão 40) São atribuições específi-
cas do enfermeiro da equipe de Saúde da
Família, EXCETO:

A) Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as
ações desenvolvidas pelos agentes comuni-
tários de saúde (ACS).

B) Supervisionar, coordenar e realizar ativida-
des de educação permanente dos agentes
comunitários de saúde (ACS) e da equipe de
enfermagem.

C) Contribuir e participar das atividades de Edu-
cação Permanente do auxiliar de enferma-
gem, agentes comunitários de saúde (ACS)
e técnicos de higiene dental (THD).

D) Orientar as famílias atendidas quanto à utili-
zação dos serviços de saúde disponíveis.

E) Participar do gerenciamento dos insumos ne-
cessários para o adequado funcionamento
da Unidade de Saúde da Família (USF).




