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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 04 (QUATRO) horas, já incluído o tempo 
destinado à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao 
preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

 
CONCURSO PÚBLICO 
 

 

 

 

TARDE 
 

 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

• Internet: 
www.institutomachadodeassis.com.br 
 

• Telefone: 0(86)9986-7981 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: 
 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS - MA 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas. 
 

Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 01 à questão 04 0,5 2,5 1,25 
Da questão 05 à questão 08 1,0 2,5 2,50 
Da questão 09 à questão 10 2,0 2,5 5,00 

 

 
 
 

Marque a alternativa que representa a correta classificação do sujeito da oração abaixo: 
  

Aluga-se casa em São Luís. 
 
a) Explícito. 
b) Indeterminado. 
c) Oculto. 
d) Inexistente. 
e) Inespecífico 
 
 
 

Marque a alternativa que apresenta a concordância INCORRETA: 
a) Ainda que haja projetos, não viabilizarei novos recursos.  
b) Não me consta tais pagamentos. 
c) Faz muitos meses que conheci sua mãe. 
d) Havia crianças e idosos no primeiro dia de aula. 
e) As alternativas “a” e “b” estão incorretas. 
 
 
 

Dentre as alternativas abaixo, qual a única em que o verbo em destaque está no mesmo tempo verbal de teve 
no seguinte trecho – “... ou já teve no passado, condições de suportar a vida.”: 
a) Semeie também os seus planos. 
b) O investigador conseguira a compra do novo equipamento. 
c) Reflitamos sobre o sentido deste encontro. 
d) O arquiteto creu no objetivo escolhido. 
e) A todo momento a comunidade construía seus sonhos. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 
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De acordo com a norma culta da língua, existe perfeito uso quanto a emprego e flexão verbal, na frase: 
a) Ele disse que reveu todas as questões antes de entregar a prova. 
b) Quem interviu na discussão entre os condôminos ficou estressado. 
c) Se os remédios mais baratos sempre interviessem da melhor forma, na recuperação das pessoas, os 

laboratórios seriam mais prestigiados. 
d) Não queriam emergir no rio gélido, mas imergeram assim mesmo. 
e) Eles disseram que já saudaram as dívidas com o fisco, mas não apresentaram documentos. 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões 05 e 06. 
 
Consumir, muitas vezes, é um ato impulsivo. Imagine que você está passeando por um shopping center e decide 
comprar um sapato, mas não tem dinheiro. Imediatamente, você lembra que há um limite de grana disponível em 
sua conta corrente com acesso rápido e 
fácil. Você, então, não pensa duas vezes e compra o sapato. Parece simples, mas o uso do limite do cheque especial 
terá um custo alto na sua vida. O crédito do cheque especial é o mais caro do mercado bancário. Os juros superam 
180% ao ano. Mesmo assim, seu uso está em alta. Só no primeiro semestre deste ano ele aumentou 8% em relação 
ao mesmo período do ano passado. O estrago do cheque especial nas suas finanças é assombroso. [...] Não é à toa 
que quando alguém cai no buraco sem fundo do cheque especial não consegue sair com 
facilidade. [...] O crédito fácil, muitas vezes, transformasse em uma dívida difícil. [...] Isso não quer dizer que usar 
linhas de crédito disponíveis seja ruim. Sim, o crédito pode ser bom aliado, desde que utilizado de forma racional, 
com muita pesquisa e sabendo qual o tamanho da parcela para pagamento desse empréstimo que caberá no seu 
bolso. A dica é fugir do cheque especial e olhar para outras linhas de crédito disponíveis no mercado. 

HAFEZ, Andréa In: Revista vocesa, ago 2010. 
 
 
 

De acordo com o texto, podemos afirmar que o autor:  
a) critica aqueles que pagam dívidas, utilizando linhas de crédito. 
b) considera que deve-se tomar os devidos cuidados ao utilizar as linhas de créditos. 
c) confirma que o cheque especial é o melhor entre as linhas de créditos disponíveis 
d) critica o consumidor pelo uso abusivo de cheques sem fundo. 
e) atribui a expansão no uso do cheque especial ao aumento dos juros pelos bancos. 
 
 
 

Entre as alternativas abaixo, somente uma apresenta a relação correta estabelecida entre as idéias oracionais. 
a) “Os juros superam 180% ao ano. Mesmo assim, seu uso está em alta.” (finalidade)  
b) “... decide comprar um sapato, mas não tem dinheiro.” (adição)  
c) “Parece simples, mas o uso do limite do cheque especial terá um custo alto...” (conformidade)  
d) “... o crédito pode ser bom aliado, desde que utilizado de forma racional...” (condição)  
e) “... não pensa duas vezes e compra o sapato.” (finalidade) 
 
 
 

Assinale a única opção em que a classe gramatical do QUE não é a mesma dos demais. 
a) “que faturou R$ 10 bilhões em 2010,”  
b) “...que seus companheiros sejam displicentes, apesar do ambiente maneiro.” 
c) ”...que abre,”  
d) “que, com dois mestrados e um currículo excelente, implorou...”  
e) “que se define como um antiecológico” 
 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 
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Assinale a alternativa que apresenta ERRO de concordância, de acordo com a norma culta: 
a) A assinatura da revista custa caro. 
b) Os clientes estão meio descrentes. 
c) Os funcionários devem estar sempre alerta. 
d) Às faturas estão anexo as listas de preço. 
e) Todos chegaram ao continente salvo ele. 
 
 
 

Leia a frase a seguir:  “Ser aceito implica mecanismos mais sutis e de maior alcance...”. Agora marque a 
alternativa cuja regência do verbo apresentado é a mesma do verbo destacado na questão: 
a) Lembrar-se. 
b) Obedecer. 
c) Respeitar. 
d) Visar (no sentido de almejar). 
e) Chegar. 
 
 
 

De acordo com as regras de acentuação gráfica, a alternativa que possui palavras acentuadas pela mesma regra 
de “prévia” e “até”, respectivamente, são: 
a) raízes e pó. 
b) útil e baú. 
c) infindáveis e você. 
d) açúcar e sofá. 
e) hífen e saída. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 11 A 40 
 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas. 
 

Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 11 à questão 22 0,5 2,5 1,25 
Da questão 23 à questão 34 1,0 2,5 2,50 
Da questão 35 à questão 40 2,0 2,5 5,00 

 
 

 

 
 
 

As doenças circulatórias são responsáveis por impacto expressivo na mortalidade da população brasileira, e são 
inúmeros os fatos que podem estar relacionados com a importância cada vez maior destas doenças. Dentre as 
alternativas abaixo, indique a que apresenta uma incorreção correspondente a um fator de risco cardiovascular. 
a) Gordura abdominal 
b) Dieta pobre em frutas e vegetais 
c) Estresse psicossocial 
d) História familiar de doença aterosclerótica prematura (familiar em primeiro grau, em sexo masculino < 55 anos e 

sexo feminino < 65 anos) 
e) Homem com mais de 55 anos e mulher com mais de 65 anos. 

 
 
 

Indivíduos com doença cardiovascular de alto risco, especialmente com manifestações de doença aterosclerótica, 
devem ser considerados para terapia com estatinas independente dos níveis de  colesterol basal. Assinale a 
alternativa que contempla uma contra-indicação para o uso de estatinas. 
a) Risco de doença renal crônica, com microalbuminúria e declínio rápido da filtração glomerular. 
b) Doença hepática ativa ou crônica com elevação de transaminases antes do tratamento. 
c) História de bradicardia, com alterações na condução cardíaca ou mesmo bloqueio cardíaco. 
d) Doença de Cushing 
e) Hipersensibilidade à reina, seus correlatos ou quaisquer componentes da formulação da estatina. 

 
 
 

Sobre cateteres centrais de inserção periférica, analise as proposições a seguir: 
I)Podem ser instalados por enfermeiros treinados e certificados. 
II)As veias mais utilizadas são a jugular e a subclávia. 
III)Podem permanecer inseridos por até 01 ano, se o paciente não apresentar complicação. 
Estão corretas: 
a) I 
b) II 
c) III 
d) I e II 
e) I e III 

 
 
 
 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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A gonorréia é uma doença infecciosa do trato genital, de transmissão sexual, que afeta ambos os sexos, 
principalmente adultos jovens sexualmente ativos. Sobre a referida doença, marque o que for incorreto. 
a) Consiste em um dos tipos mais freqüentes de uretrites masculinas, do qual o sintoma mais comum é uma 

sensação de prurido que se estende por toda a uretra. 
b) Em cerca de 70 a 80% dos casos femininos, a infecção é assintomática e, quando se manifesta, ocorre sob a forma 

de cervicite. 
c) Esterilidade, gravidez ectópica e dor pélvica crônica são a s principais seqüelas de cervicites gonocócicas não 

tratadas. 
d) O risco de transmissão de um parceiro infectado a outro é de 80% por ato sexual. O tratamento eficaz 

rapidamente interrompe a transmissão. 
e) Além da conjuntivite gonocócica, pode ocorrer a síndrome de Flitz-Hugh-Curtis (peri-hepatite gonocócica). 

 
 
 

Insuficiência respiratória em criança menor de dois meses é uma resposta clínica a diferentes patologias que podem 
apresentar-se nos primeiros dias após o nascimento e que põem em risco a vida e a integridade neurológica da 
criança. O diagnóstico clínico se dá pela presença de um ou mais dos seguintes sinais, exceto: 
a) Freqüência respiratória menor que 60 rpm em condições basais, ou seja, sem febre, choro ou qualquer 

estimulação. 
b) Apnéia recorrente maior que vinte segundos acompanhada de freqüência cardíaca menor que 100 batimentos/ 

minuto e / ou cianose central. 
c) Dificuldade respiratória. 
d) Cianose central. 
e) Apnéia recorrente maior que vinte segundos. 

 
 
 

A sibilância é uma condição muito comum nas crianças, sendo uma causa importante de demanda nas unidades de 
saúde. Escolha, dentre as opções a seguir, a que está incorreta sobre a referida condição. 
a) Seu aparecimento se deve às alterações funcionais decorrentes do processo inflamatório crônico, tais como a 

hiperreatividade brônquica e a obstrução do fluxo aéreo. 
b) As principais doenças que cursam com a sibilância são a asma e a bronquiolite. 
c) A bronquiolite é a principal causa de obstrução brônquica nas crianças acima de quatro anos. 
d) A bronquiolite predomina nos primeiros seis meses de vida e está associada à hiperreatividade das vias aéreas 

introduzida pela infecção. 
e) Deve-se considerar crise de sibilância quando a criança apresenta dificuldade para respirar, ainda que o 

profissional não detecte sibilância com ou sem o estetoscópio. 
 
 
 

Gota é um distúrbio de metabolismo da purina, em que níveis anormalmente elevados de ácido úrico estão presente 
no sangue. Analise as informações a seguir sobre essa condição patológica. 
I) Os fatores de risco para gota incluem obesidade, alto consumo de bebidas alcoólicas, alguns anti-hipertensivos 

e alta ingestão de purinas. 
II) A orientação nutricional para reduzir os danos decorrentes da hiperuricemia deve contemplar alta ingestão de 

líquidos, para evitar nefrolitíase. 
III) O controle do consumo de purinas é pertinente apenas na fase aguda da doença. 
Estão corretos: 
a) I 
b) II 
c) III 
d) I e II 
e) I, II, III 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 
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Em um processo de doação de sangue, apesar de todos os cuidados com a proteção do doador, ocasionalmente 
alguns doadores apresentam alguma reação adversa. Assinale, a seguir, a alternativa que não contempla reação 
adversa à doação de sangue: 
a) Reação vagal com lipotímia. 
b) Convulsão 
c) Hemossiderose 
d) Tetania por hiperventilação 
e) Punção acidental de uma artéria. 

 
 
 

A malária é uma doença infecciosa febril aguda, cujo quadro clínico é caracterizado por febre alta cíclica, calafrios, 
cefaléia, vômitos e mialgia. Sua transmissão por transfusões de sangue é bem conhecida. Analise as proposições à 
seguir: 
I) A probabilidade de transmissão de malária por transfusão é muito grande em áreas endêmicas, sobretudo 

porque o Plasmodium pode permanecer na corrente sanguínea por um longo período, mesmo depois de a 
doença ter sido tratada e o doente se tornar assintomático. 

II) A malária transfusional se manifesta por febre e hemólise, que podem surgir de uma semana a vários meses 
após a transfusão. Essa febre, no entanto, pode não ser tão cíclica quanto à da malária adquirida pela picada do 
mosquito. 

III) Além da triagem clínica, a malária transfusional pode ser prevenida pela pesquisa do parasita por testes de 
laboratório altamente sensíveis, como o imunofluorescência indireta, o QBC (Buffy Coat) e o Elisa, esse último 
sendo o de uso mais rotineiro. 

Estão corretos: 
a) Nenhum 
b) I 
c) II 
d) III 
e) I e II 

 
 
 

A doença de Crohn é um processo inflamatório granulomatoso crônico de etiologia desconhecida que envolve 
intestino delgado ou grosso. Sobre a referida doença, julgue os itens que se seguem: 
(  ) Pode resultar em diarréia, estenose, fístulas, má absorção e necessidade de ressecções cirúrgicas. 
(  ) A desnutrição é um achado frequente, e as dietas elementares parecem ser eficazes na redução das perdas 

protéicas. 
(  ) Deve-se evitar alimentos ricos em ácidos graxos poli-insaturados e potássio. 
(  ) Deve-se preferir temperos naturais, alimentos ricos em magnésio e fibras insolúveis. 
Escolha a sequência correta: 
a) FVFF 
b) VVFF 
c) VVVF 
d) VFVF 
e) VFVV 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 



                                                                                                                     

 

 
 Cargo: ENFERMEIRO                                                                          ~ 8 ~                                                 Instituto Machado De Assis 

 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS - MA 

 
 

A síndrome de Cushing é uma doença causada por produção excessiva ou uso prolongado de cortisol ou outro 
hormônio esteroide similar. Marque a alternativa correta sobre a referida doença. 
a) Tem como manifestações obesidade, hiperglicemia, glicosúria, hipercalemia, osteoporose e face de lua. 
b) A nutrição tem como objetivo a redução ponderal quando necessária, perdendo inclusive a massa magra, mas 

garantindo o consumo adequado de cálcio e potássio. 
c) Deve-se também evitar a ingestão de potássio e controlar também a ingesta de carboidratos simples, para atenuar 

a resistência periférica à insulina. 
d) A dieta deve ser hiperprotéica, para evitar balanço nitrogenado negativo, hipercalórica, para atingir peso teórico, 

e os alimentos ricos em cálcio. 
e) Desequilíbrio emocional também é uma manifestação comum na síndrome de Cushing. 

 
 
 

Assinale a alternativa em que o conceito não corresponde ao termo científico abaixo relacionado. 
a) Acalasia: distúrbio funcional esfincteriano em que o relaxamento é desarmônico em relação às contrações. 
b) Acolia: ausência de secreção de pigmentos biliares. 
c) Alienia: falta de baço. 
d) Xantelasma: presença de pequenas placas amareladas na pele, devidas a depósitos lipóides. 
e) Eventração: saída total ou parcial das vísceras através de abertura muscular e aponeurótica da parede abdominal. 

 
 
 

A doença falciforme é um dos agravos hereditários mais comuns do mundo. Sobre a anemia falciforme, assinale o 
item incorreto. 
a) É determinada pela presença da Hb S em homozigose. 
b) Vulnerabilidade a infecções, seqüestro esplênico, síndrome torácica aguda e priaprismo são algumas das 

intercorrências freqüentes em pessoas com doença falciforme. 
c) O diagnóstico precoce, realizado na triagem neonatal, por meio do teste do pezinho, está normatizado no 

Programa Nacional de Triagem Neonatal. 
d) Todas as crianças acima dos quatro meses de idade e os adultos poderão ser diagnosticados pelo exame da β-2-

microglobulina. 
e) A Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme visa promover longevidade com 

qualidade de vida, orientando as pessoas com traço falciforme sobre os cuidados a serem adotados. 
 
 
 

Distritos sanitários são entendidos como processos sociais de mudança das práticas sanitárias no Sistema Único de 
Saúde. Sobre os elementos teórico-conceituais que fundamentam esses distritos, assinale a opção incorreta. 
a) A concepção topográfico-burocrática de distrito sanitário reproduz a regionalização administrativa das estruturas 

das Secretarias Estaduais de Saúde (diretorias, delegacias, escritórios regionais de saúde). 
b) A criação de distritos sanitários visa redirecionar a forma de organização dos serviços de saúde, de modo a 

responder à demanda da população e contribuir para a solução dos problemas de saúde locais. 
c) A condução do processo de distritalização exige que se defina o conjunto de objetivos a alcançar pelo 

desencadeamento das ações no plano operativo, no espaço singular do distrito, sem contudo interferir nos planos 
institucional e jurídico. 

d) O território-distrito é uma subdivisão do distrito sanitário que pode coincidir com o espaço de um município ou, 
no caso de municípios maiores, com o espaço da descentralização político-administrativa da prefeitura. 

e) Práticas sanitárias constituem o conjunto dos processos de trabalho, articulados em operações, que impõem uma 
estratégia de ação sobre os determinantes e condicionantes dos problemas. 

 
 
 
 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 
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Dentre as complicações do diabetes, a vasculopatia periférica configura um grave problema de repercussão social 
financeira e sobre a qualidade de vida das pessoas. Com base nessa afirmativa, assinale a alternativa correta. 
a) A doença macrovascular é uma complicação típica do diabete melito tipo I, sendo considerada a aterosclerose das 

grandes artérias cerebrais, coronárias e periféricas. 
b) A esclerose de Monckeberg é uma forma de arteriosclerose caracterizada pelo desenvolvimento de placas ateromatosas 

na superfície íntima das paredes arteriais. 
c) As alterações vasculares decorrentes do diabete melito podem ser prevenidas, mas exigem recursos tecnológicos 

especializados. 
d) Como conseqüência das alterações cutâneas decorrentes da vasculopatia diabética,ocorre diminuição da sudorese, 

edema neuropático e falta de resposta adaptativa às variações da temperatura. 
e) O índice tornozelo-braquial é uma técnica invasiva de detecção de pessoas com doença vascular obstrutiva periférica. 

 
 
 

O Ministério da Saúde implantou o processo de Educação Permanente como estratégia de transformação das práticas de 
formação, atenção, gestão, de participação popular e de controle social no setor saúde. Sobre essa temática, indique a 
alternativa incorreta. 
a) O processo de educação permanente em saúde tem como alvo as equipes que atuam na atenção básica, nas urgências e 

emergências, na atenção e internação domiciliar e na reabilitação psicossocial. 
b) Na proposta da educação permanente, a mudança das estratégias de organização e do exercício da atenção é construída 

na prática das equipes, e não a partir de uma lista de necessidades individuais de atualização. 
c) A gestão da Educação Permanente em Saúde deve ser feita por meio de pólos de educação permanente, que são 

instâncias de articulação interinstitucional, com Rodas para a gestão desse modelo de educação. 
d) Dentre os elementos analisadores para providenciar a Educação Permanente em Saúde, estão a análise da educação dos 

profissionais de saúde, das práticas de atenção à saúde, da gestão setorial e da organização social. 
e) O modus operandi da Educação Permanente em Saúde é descendente: a partir de uma leitura geral dos problemas, 

identificam-se temas e conteúdos a serem trabalhados com os profissionais, geralmente sob o formato de cursos. 
 
 
 

A principal fonte de informação das atividades realizadas pela equipe de saúde da família é o Sistema de Informação de 
Atenção Básica (SIAB). Sobre esse sistema, marque a opção correta. 
a) Dentre os indicadores monitorados pelo SIAB, destacam-se a mortalidade materna e infantil e a proporção de crianças 

menores de três anos que tiveram diarréia e usaram terapia de reidratação oral. 
b) Óbitos em mulheres de 10 a 49 anos e óbitos de adolescentes como conseqüência de violência são marcadores do SIAB. 
c) O acompanhamento dos grupos de risco, como gestantes, hipertensos e tabagistas, é uma das variáveis monitoradas 

pelo SIAB. 
d) Os relatórios do SIAB permitem conhecer a realidade sócio-sanitária da população acompanhada, sem contudo avaliar a 

adequação dos serviços de saúde oferecidos. 
e) Funciona também como meio de avaliar periodicamente as atividades realizadas pelos agentes comunitários de saúde. 

 
 
 

A consulta de enfermagem é de singular importância para prevenção e manejo dos problemas enfrentados pelas nutrizes 
durante o aleitamento materno. Indique a opção incorreta. 
a) No puerpério, a infecção da mama por candidíase é bastante comum, atingindo mamilo, aréola e ductos lactíferos. 
b) No caso de infecção por Candida sp, mãe e bebê devem ser tratados simultaneamente, mesmo que a criança não 

apresente sinais evidentes de candidíase. 
c) O fenômeno de Raynaud, que usualmente ocorre no dedo das mãos e dos pés, também pode acometer os mamilos, 

manifestando-se por palidez mamilar e dor intensa principalmente após as mamadas. 
d) Galactocele é uma formação cística nos ductos mamários, contendo líquido leitoso, que não necessita de intervenção 

cirúrgica para sua correção, pois regride com tratamento medicamentoso. 
e) Algumas mulheres têm o reflexo de ejeção do leite exacerbado, o que pode provocar engasgos na criança, exigindo 

como cuidado o ordenhamento do leite antes da mamada. 
 
 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 
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A Lei nº 10216, de 06 de abril de 2001, dispõe sobre proteção e direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
tem como base o projeto original do deputado Paulo Delgado. Sobre a referida Lei, podemos dizer que todas as afirmativas 
estão corretas, exceto: 
a) A internação psiquiátrica involuntária deverá ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico, 

no prazo de até 72 horas. 
b) A internação em qualquer de suas modalidades somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares 

mostrarem-se insuficientes. 
c) A internação psiquiátrica compulsória é aquela que ocorre sem consentimento do usuário e a pedido de terceiro. 
d) A alta de uma internação psiquiátrica involuntária deverá ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo 

responsável técnico, no prazo de até setenta e duas horas. 
e) A referida Lei institui grupos de trabalho para propor políticas de atenção a usuários de álcool. 

 
 
 

O primeiro ano de vida é marcado por intenso crescimento e desenvolvimento, proporcionando à criança a expansão de 
mecanismos que facilitem sua sobrevivência. Sobre esse período de desenvolvimento, marque a alternativa incorreta. 
a) Nos primeiros doze meses de vida, o peso de nascimento é triplicado, o comprimento é 50% maior e ocorre fechamento 

das suturas cranianas. 
b) Ocorre crescimento e diferenciação do sistema nervoso e os reflexos primitivos são substituídos por movimentos 

voluntários. 
c) Há redução da freqüência cardíaca com arritmia sinusal, com leve aumento da pressão sistólica e o coração cresce mais 

lentamente que o organismo. 
d) Há um declínio da atividade peristáltica e ocorrem evacuações involuntárias até a completa mielinização da medula 

espinhal. 
e) A IgG materna garante imunidade até o segundo mês de vida da criança, atinge 40% dos níveis adultos com um ano de 

vida e a IgM alcança níveis adultos aos nove meses. 
 
 
 

A regulamentação da Lei Orgânica da Saúde tem sido efetuada através das chamadas normas operacionais do SUS, sendo 
que, desde 1991, já foram editadas cinco normas operacionais. Sobre a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS-
SUS 01/02), assinale a afirmação correta. 
a) Estabelece o processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde. 
b) Reduz as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica. 
c) Instituiu o PAB - Piso da Atenção Básica. 
d) Cria os níveis de gestão Incipiente, Parcial e Semi-Plena. 
e) Institui a PPI - Programação Pactuada e Integrada. 
 

 
 

Julgue os itens a seguir e marque a opção correta: 
I) Doenças como hipotireoidismo, fanilcetonúria anemia falciforme e fibrose cística são detectadas no recém-nascido 

através do teste do pezinho. 
II) O teste da orelhinha pode ser realizado a partir das primeiras 24 horas de vida, podendo se estender até, no máximo, 

os dois primeiros meses de vida. 
III) O teste da orelhinha, além da acuidade auditiva, serve para avaliar o chamado reflexo vermelho. 
Estão corretas: 
a) I 
b) II 
c) III 
d) I e III 
e) I e II 

 
 
 
 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 
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Em relação à acalasia esofágica, analise as proposições a seguir: 
I) O paciente pode queixar-se de dor torácica e disfagia. A dor também está relacionada, ou não, à alimentação. 
II) O paciente deve ser instruído a ingerir lentamente e beber líquidos às refeições. Como medida temporária, os 

bloqueadores dos canais de cálcio e os nitratos têm sido empregados para aumentar a pressão esofágica e melhorar a 
deglutição. 

III) Seu principal sintoma é dificuldade em deglutir líquidos e sólidos, dando a sensação de que o alimento está preso na 
porção inferior do esôfago. 

Estão corretas: 
a) III 
b) I e III 
c) II e III 
d) I, II e III 
e) I e II 

 
 
 

Em relação aos tipos de insulina, indique, dentre as alternativas abaixo, a que não pode ser administrada por via 
endovenosa: 
a) Regular 
b) NPH 
c) Protamino-zinco 
d) Globina 
e) Dextrostix 

 
 
 

Paciente R. S. C., 28 anos, deu entrada em um serviço de urgência apresentando hemorragia digestiva por rompimento de 
varizes esofagianas. Para controlar e cessar esse sangramento, utiliza-se: 
a) Sonda de Dobhoff 
b) Sonda de Levine 
c) Sonda de Sengstaken Blakemore 
d) Sonda de Miller-Abbott 
e) Sonda de Folley 

 
 
 

Conforme os preceitos da Política Nacional de Atenção Básica, , é incorreto afirmar: 
a) A Atenção Básica deverá proceder  aos encaminhamentos dos usuários aos serviços de média e alta complexidade. 
b) Os gestores municipais e federais são responsáveis pelo cumprimento dos  princípios da Atenção Básica, pela 

organização e execução das ações dentro do território municipal. 
c) Na Atenção Básica são utilizadas tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os 

problemas de saúde de maior freqüência e relevância em seu território. 
d) Há a efetivação da integralidade  em seus vários aspectos, dentre eles a integração de ações programáticas e de 

demanda espontânea. 
e) De acordo com os preceitos do SUS, a Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua 

organização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 
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A sífilis é uma doença de transmissão predominantemente sexual, capaz de causar graves alterações no recém-nascido 
quando este é infectado por via placentária. Em relação ao diagnóstico e tratamento dessa doença, julgue os itens a seguir: 
I) Mesmo após o tratamento adequado da sífilis, é possível que o VDRL se mantenha reagente por longos períodos. 
II) O seguimento laboratorial da gestante deve ser mensal, através de testes sorológicos não-treponêmicos quantitativos 

e o tratamento novamente realizado se não houver resposta clínica. 
III) Considera-se gestante adequadamente tratada para sífilis a paciente que recebe tratamento com penicilina benzatina, 

cuja dosagem varia de acordo com o estágio da doença , finalizado pelo menos uma semana antes do parto. 
Estão corretos: 
a) I 
b) I e II 
c) I e III 
d) II e III 
e) I, II e III 

 
 
 

Assinale, dentre as opções a seguir, aquela que apresenta uma complicação potencial da pericardite. 
a) Fibrilação ventricular 
b) Derrame pleural 
c) Tamponamento cardíaco 
d) Infarto agudo do miocárdio 
e) Flutter atrial 

 
 
 

O sistema respiratório apresenta estruturas responsáveis pela ventilação, condução, difusão e perfusão dos gases no 
organismo. Sobre as diversas anormalidades que podem ocorrer com esse sistema, assinale a alternativa que exprime a 
terminologia para um padrão respiratório que pode estar associado à insuficiência cardíaca congestiva grave ou 
insuficiência renal. 
a) Biot 
b) Cheyne-Stokes 
c) Taquipnéia 
d) Kussmaul 
e) Bradipnéia 

 
 
 

Paciente A. C. M. F., sequelada de acidente vascular encefálico, acamada, apresenta úlcera rasa com fundo com tecido 
desvitalizado sem saída de secreção, com 15 centímetros de diâmetro, na região calcânea. O curativo mais adequado para 
esse caso deve ser feito com: 
a) Papaína 
b) Alginato de cálcio 
c) Sulfadiazina de prata 
d) Carvão ativado 
e) Hidrogel 
 

 

 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 


