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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

LEIA TODOS OS TEXTOS, COM ATENÇÃO, PARA 
RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01 A 10. 

 

 
TEXTO A 

 

 
 

TEXTO B 
      Se Vasco cair, Eurico ameaça “implodir” Dinamite. 
      O ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, mandou 
um recado ameaçador ao atual mandatário, Roberto 
Dinamite, em entrevista à Rádio Bandeirantes. 
     “Pense muito no que está fazendo com o Vasco, 
porque você não vai sair impune disso. Garanto que, nem 
que seja a última coisa que eu venha a fazer na minha 
vida, se o Vasco cair para a      Segunda Divisão, eu vou 
acabar com você, com as suas vidas política e particular. 
Você só merece isso. Estou dizendo isso com  todas as 
letras. Faça o diabo para impedir que o Vasco seja 
rebaixado.   Pode continuar fazendo as suas lambanças, a 
sua auditoria, mas não deixe o Vasco cair. Se o Vasco for 
para a segunda divisão, eu vou acabar com você”, 
disparou. 
(Fonte:http://blog.miltonneves.ig.com.br/2008/10/21/se
-vasco-cair-eurico-ameaca-implodir-com-dinamite/ 
(acessado em 10/06/12). 

 
1) Tendo em vista que há uma correlação entre os 
textos A e B, assinale a alternativa coerente acerca dos 
dois textos. 
 
a) Fazendo referência a um filme (texto A), o site de 
humor não faz uma pilhéria, aludindo à remota 
possibilidade de o Vasco se manter na primeira divisão 
(Texto B). 

b) O fato de o patrocinador, no primeiro texto, chamar-se 
champs – “campeão” em inglês – não se configura como 
uma ironia em relação à situação do clube, no segundo 
texto. 
c) Para o leitor que não está familiarizado com o futebol, 
o título do texto B pode contribuir na construção do 
significado do A. 
d) Ambos os textos, fazendo menção ao rebaixamento da 
equipe carioca, mostram-se como expressões de 
contrariedade ao rebaixamento. 
e) A força semântica de “milagre” não pode se referir, 
com proporção de eventos bíblicos, à dificuldade em 
solucionar a situação do time. 

 
TEXTO C 

 

NOVO RUMO PROFISSIONAL 
Mudança de emprego ou de área de atuação deve ser 

encarada como possibilidade de autodescoberta 
 

 1      Pode ser um giro de 180 graus em outra direção ou 
uma mudança mais amena, para uma atividade 
relacionada à que você já executa. Não importa o 
tamanho do passo. Nem se você trocou estabilidade e um 
bom salário para investir num sonho. Ao longo da vida 
profissional, mais cedo ou mais tarde, todo mundo ensaia 
mudar de emprego ou de profissão em razão de novos 
projetos, desafios e insatisfações. 
9      Esse momento normalmente acontece, segundo a 
psicóloga empresarial Márcia Coimbra, quando o 
profissional decide pautar sua trajetória no trabalho 
tendo em vista desejos pessoais. Além de trazer mais 
bem-estar quando são efetivamente realizadas, as 
transições profissionais ainda podem ser encaradas como 
uma possibilidade de autodescoberta, de 
reconhecimento da própria identidade. 
 17      No livro Identidade de trabalho – Estratégias não-
governamentais para reinventar sua carreira, editado 
pela Havard Business School Press, Hermínia Ibarra, 
professora de comportamento empresarial em 
Fontainebleau, na França, explica que, para ter 
satisfação, é preciso haver identificação com o trabalho. 
“Mas ela não é um tesouro escondido no fundo de cada 
um, esperando para ser descoberto. Ao contrário, é 
constituída de muitas possibilidades. Algumas tangíveis e 
concretas, outras definidas por coisas que fazemos e pelo 
meio onde vivemos, e outras que existem apenas na 
especulação de um futuro potencial e dos sonhos 
pessoais. É preciso estar sempre atento a tudo isso e de 
olho nas oportunidades”, afirma. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – MA/ 2012                                                                         ÁREA DE SAÚDE - ENFERMEIRO 
 

Página 2 de 10 

 

 31     Na maioria das carreiras bem-sucedidas, segundo a 
autora, sempre existe um processo de tentativa e erro, 
de aprender fazendo, em que a experiência do aqui e 
agora ajuda a desenvolver as ideias sobre o que é 
plausível (e desejável) para o futuro, para a mudança. 
Portanto, o conselho é: “Se você está vislumbrando 
possibilidades em outras carreiras, corra para testá-las.” 
38     Foi o que resolveu fazer a ex-funcionária pública 
Ivana Marques Macedo Forte, de 40 anos. Em 1999, ela 
pediu exoneração do cargo que ocupava na prefeitura, 
para batalhar emprego em uma empresa privada. Mas 
ainda não era o que ela queria. Depois de seis anos 
trabalhando na MBR como gerente de produção, decidiu 
respeitar o que ditava sua personalidade. “Nas duas 
guinadas que dei em minha vida profissional, as pessoas 
me tacharam de louca. Mas sempre tive uma veia 
empreendedora muito forte e queria poder usufruir de 
total autonomia, de praticar a gestão na qual acredito”, 
diz. 
  50   Com o marido e o irmão, ela abriu um fábrica de 
pães e hoje colhe frutos de sua coragem e determinação. 
“Estou feliz como nunca me senti em toda a minha vida 
profissional”, completa. 
 (Vanessa Jacinto/ Estado de Minas, acesso em 10/06/12) 

 
2) O conteúdo desse texto, extraído do caderno 
Emprego, do jornal Estado de Minas, está voltado para: 
 
a) a seleção de profissionais capacitados. 
b) o surgimento de novas fontes de renda. 
c) a mudança de emprego em razão de novos objetivos. 
d) a divulgação de oportunidades de emprego. 
e) a divulgação de vagas no mercado de trabalho. 
 
3) Em: “Mas ela não é um tesouro escondido no fundo 
de cada um” (linha 23), a palavra destacada se refere a: 
 
a) carreira 
b) satisfação 
c) identificação 
d) especulação 
e) pessoa 
 
4) O trecho reescrito que não altera o sentido do texto 
original é: 
 
a) Ainda que você esteja vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
b) Quando você estiver vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 

c) Onde você estiver vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
d) Caso você esteja vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
e) Conforme você esteja vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
 
5)  “Algumas tangíveis e concretas, outras definidas por 
coisas que fazemos e pelo meio onde vivemos”. *linha 
25] A palavra destacada pode ser substituída 
corretamente por: 
 
a) que 
b) aonde 
c) nos quais 
d) o qual 
e) em que 

 
TEXTO D 

 
AÍ, GALERA 

 
Jogadores de futebol podem ser vítimas de 
estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um 
jogador de futebol dizendo "estereotipação"? E, no 
entanto, por que não? 
- Aí, campeão. Uma palavrinha pra galera. 
- Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais 
esportistas, aqui presentes ou no recesso dos seus lares. 
- Como é? 
- Aí galera. 
- Quais são as instruções do técnico? 
- Nosso treinador vaticinou que, com um trabalho de 
contenção coordenada, com energia otimizada, na zona 
de preparação, aumentam as probabilidades de, 
recuperado o esférico, concatenarmos um contragolpe 
agudo com parcimônia de meios e extrema objetividade, 
valendo-nos da desestruturação momentânea do sistema 
oposto, surpreendido pela reversão inesperada do fluxo 
da ação. 
- Ahn? 
- É pra dividir no meio e ir pra cima pra pegá eles sem 
calça. 
- Certo. Você quer dizer mais alguma coisa? 
- Posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental, 
algo banal, talvez mesmo previsível e piegas, a uma 
pessoa à qual sou ligado por razões, inclusive, genéticas? 
- Pode. 
- Uma saudação para a minha progenitora. 
- Como é? 
- Alô, mamãe! 
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- Estou vendo que você é um, um... 
- Um jogador que confunde o entrevistador, pois não 
corresponde à expectativa de que o atleta seja um ser 
algo primitivo com dificuldade de expressão e assim 
sabota a estereotipação? 
- Estereoquê? 
- Um chato? 
- Isso. 

(Luís Fernando Veríssimo) 
 

 
6) Assinale a alternativa que retrata, no texto, duas 
situações relacionadas, que fogem à expectativa do 
público.  
 
a) A linguagem muito formal do jogador, inadequada à 
situação da entrevista, e um entrevistador que não 
entende nada do que lhe é dito.  
b) O uso da expressão "galera", por parte do 
entrevistador, e da expressão "progenitora", por parte do 
jogador. 
c) O desconhecimento, por parte do entrevistador, da 
palavra "estereotipação", e a fala do jogador em "é pra 
dividir no meio e ir pra cima pra pegá eles sem calça". 
d) O fato de os jogadores de futebol serem vítimas de 
estereotipação e o jogador entrevistado não 
corresponder ao estereótipo. 
e) O fato de o entrevistador se expressar muito bem e o 
jogador não falar em linguagem padrão. 
 
7) A expressão "pegá eles sem calça" poderia ser 
SUBSTITUÍDA, em língua culta formal,  sem 
comprometimento de sentido,  por pegá-los... 
 
a) na mentira. 
b) desprevenidos. 
c) em flagrante. 
d) rapidamente. 
e) nus. 

TEXTO E 
 

DIARIAMENTE 
 

“Para calar a boca: Rícino 
Para lavar a roupa: Omo 
Para viagem longa: Jato 

Para difíceis contas: Calculadora 
Para o pneu na lona: Jacaré 

Para a pantalona: Nesga 
Para pular a onda: Litoral 

Para lápis ter ponta: Apontador 
Para o Pará e o Amazonas: Látex 

[...] 
Para levar na escola: Condução 

Para os dias de folga: Namorado 
Para o automóvel que capota: Guincho 

[...] 
Para saber a resposta: Vide-o-verso 

Para escolher a compota: Jundiaí 
Para a menina que engorda: Hipofagi 

Para a comida das orcas: Krill 
Para o telefone que toca 

Para a água lá na poça 
Para a mesa que vai ser posta 

Para você o que você gosta: Diariamente” 
 

(Marisa Monte) 
 

 
8) A letra da canção apresenta uma construção especial, 
graças à repetição da palavra para. Sobre essa 
preposição, pode-se afirmar que ela transmite a ideia 
de: 
 
a) causa 
b) assunto 
c) companhia  
d) finalidade 
e) consequência  
 
9)  Identifique a alternativa em que se classificou 
INCORRETAMENTE a oração destacada: 
 
a) Embora se alimentasse bem, não apresentava boa 
saúde (subordinada adverbial concessiva). 
b) Ele apresentava uma boa saúde, visto que sempre se 
alimentava bem (subordinada adverbial causal). 
c) Melhorava de aparência, à medida que deixava de 
fumar (subordinada adverbial proporcional). 
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d) O movimento no restaurante era tanto, que 
desistimos de comer (subordinada adverbial 
consecutiva). 
e) Ainda que estivesse quase sem respirar, ele não 
deixava de fumar (subordinada adverbial conformativa). 
 

TEXTO F 
 

 
 

TEXTO G 
 

 
 
 
 

10) Assinale a alternativa que melhor descreve as 
críticas apresentadas nas duas charges. 
 
a) Na segunda charge, ao criticar a estampa de camuflagem, 
o chargista quis mostrar as novas tendências no mundo da 
moda – o padrão soja e pasto.   
b) Na primeira charge, ao trocar o pinguim de lugar, o 
chargista critica o aquecimento global, representado pelo 
calor do fogão. 
c) Na primeira charge, ao colocar o pinguim sobre o fogão, o 
chargista quis representar as mudanças na decoração da 
cozinha. 
d) Na segunda charge, ao criticar a vestimenta do soldado, o 
chargista quis mostrar que o padrão camuflagem não está 
mais na moda. 
e) Na primeira charge, ao colocar o pinguim sobre o fogão, o 
chargista quis mostrar a resiliência dos animais, que se 
adaptam a quaisquer condições climáticas.   
 

ATUALIDADES 
 
11) Marque a assertiva CORRETA. Criado pelo Ministério 
da Saúde através da Portaria nº 719, de 07 de abril de 
2011, o Programa Academia da Saúde:   
 
a) A academia contará com um professor que 
disponibilizará aulas mensais para orientação e avaliação. 
b) O instrutor deverá ser contratado pelo MS e terá que 
selecionar os praticantes já acostumados com as 
atividades. 
c) O principal objetivo é contribuir para a promoção da 
saúde da população a partir de infraestrutura, 
equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a 
orientação de práticas corporais e atividade física e de 
lazer e modos de vida saudáveis. 
d) A academia terá uma equipe multidisciplinar que 
deverá selecionar jovens capacitados para desenvolver o 
esporte. 
e) Tem como objetivo descobrir novos talentos e 
incentivar o hábito da prática esportiva. 
 
12) Os planos de saúde tiveram em 2012 cinco 
importantes alterações, dentre elas podemos citar: 
 
a) Nova listagem de coberturas obrigatórias e Mapa da 
Rede Conveniada na Internet. 
b) Tempo Máximo para Atendimento e Desconto para 
reabilitação à Saúde. 
c) Criação de um Sistema de consulta para a lista de 
procedimentos e Desconto para tratamento à Saúde 
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d) Tempo Mínimo para Atendimento e Mapa da Rede 
Conveniada na Internet. 
e) A e D estão corretas. 
 
13) No dia 10/07/2012, a Assembléia Legislativa do 
Estado do Maranhão aprovou, por unanimidade, um 
substitutivo apresentado pela deputada Valéria Macedo 
ao Projeto de Lei nº 159/2011, de sua autoria, que 
estabelece:  
 
a) Fixar piso para as categorias da enfermagem em todo o 
território maranhense.  
b) Fixar piso para as categorias da enfermagem em todo 
o território maranhense bem como a jornada de trabalho 
de 30 horas semanais. 
c) A jornada de trabalho de 30 horas semanais.  
d) A jornada de trabalho de 30 horas semanais, fixar piso 
salarial para as categorias da enfermagem em todo o 
território nacional. 
e) Todas estão corretas. 
 
14) Sobre o Programa de Redução de Danos coloque V 
(verdadeiro) ou F (falso): 
 
(  ) São , ações preventivas, como a substituição 
de cachimbos. 
Tentar regularizar a alimentação e o sono, o que reduz o 
risco de anemia e desnutrição e impede o 
agravamento de doenças físicas e mentais. 
(  ) A valorização e estimulo a vivência das 
habilidades e potencialidades do usuário deverá ficar 
para outro momento, agora o mais importante é afastá-
lo da droga. 
(  ) Incentivar o dependente de crack a 
cuidar de si, sendo necessário que ele interrompa 
totalmente o uso da droga, é a estratégia central das 
ações de Redução de Danos à saúde do usuário. 
(  ) O esforço é pela preservação da 
vida. Do mesmo modo, as 
estratégias de redução de danos se caracterizam pela 
tolerância, pois evitam o julgamento moral sobre os 
comportamentos relacionados ao uso do crack e às 
práticas sexuais, assim como intervenções autoritárias e 
preconceituosas. 
(  ) Oferecer estes serviços de abordagem, na 
própria rua e nos contextos de uso da droga, também 
pode evitar a exposição a outras situações de risco e 
aproximar o usuário das instituições de saúde. 
Marque a opção que tem a sequência correta: 
a) V,V,V,V,V,V 
b) V,V,F,,F,F,F 

c) F,F,V,V,F,V 
d) F,F,F,F,F,V 
e) V,V,F,F,V,V 

 
15) Marque a alternativa INCORRETA quanto aos 
benefícios do Cartão Saúde SUS: 
 
a) O profissional da saúde terá acesso à varias 
informações do paciente, tais como: Diagnósticos 
anteriores, Remédios indicados, Datas de últimas 
consultas, dentre outras informações. 
b) O usuário poderá retirar medicamentos em farmácias 
básicas. 
c) Marcas exames e consultas com agilidade. 
d) Identifica o usuário. 
e) Serve para atendimento em todas as redes de 
hospitais públicos e privados. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
16) José Roberto escreveu diversas vezes o ano de 2012 
horizontalmente, como mostra na figura abaixo. Após, 
ele desenhou 2012 retângulos, cada um ao redor de 
cada um dos números 2012 que podiam ser lidos 
verticalmente. Qual é a soma de todos os algarismos 
escritos por José Roberto? 

 
a) 10000 
b) 10060 
c) 12012 
d) 20120 
e) 10075 
 
17) Em uma caixa contém bolas verdes e azuis. Jonathan 
retirou 60% das bolas, observou que 55% dessas bolas 
eram verdes e devolveu todas as bolas para a caixa. 
Qual é o maior percentual possível de bolas verdes na 
caixa? 
 
a) 60% 
b) 73% 
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c) 65% 
d) 68% 
e) 75% 
 
18) O retângulo abaixo, que foi recortado de uma folha 
de papel quadriculado, mede 4 cm de largura por 5 cm 
de altura. Determine qual é o espaço da região cinzenta. 

 
a) 11 cm2 

b) 12,5 cm2 

c) 13 cm2 

d) 10 cm2 

e) 14,5 cm2 

 
19) Laura anotou cinco números em uma folha de papel. 
Escondendo cada um deles e somando os outros quatro, 
ela obteve os seguintes resultados: 29, 32, 35, 39 e 41. 
Qual é a soma do maior com o menor dos números que 
Laura escreveu? 
 
a) 10 
b) 18 
c) 12 
d) 15 
e) 20 
 
20) A figura abaixo mostra que, foi composta por oito 
trapézios isósceles idênticos, cuja base maior mede 10 
cm. Qual é a medida, em centímetros, da base menor de 
cada um desses trapézios? 

 
a) 4 
b) 4,5 
c) 5,5 
d) 6 
e) 5 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21) Ao se introduzir um cateter venoso central em uma 
veia subclávia ou Jugular, corre-se o risco de haver 
graves complicações como?  
 
a) Pneumotórax Traumático. 
b) Hematoma Local. 
c) Limitação de Movimentos após a inserção. 
d) A e B estão certas. 
e) B e C estão certas. 

 
22) Coloque (C) para CERTO e (E) para ERRADO: 
 
( ) O paciente somente pode receber alta da SRPA, 

após a ordem do Anestesista. 
( ) O objetivo da Sonda Vesical na SO é monitorar o 

débito urinário no trans e pós- Operatório. 
( ) O objetivo da Sonda Vesical de Alívio é o 

esvaziamento da bexiga, em pacientes com 
retenção urinária. 

( ) A irrigação Vesical,  tem por objetivo somente 
manter a permeabilidade da sonda. 

( ) A posição de Depage, Canivete ou “V” invertido, 
é utilizada durante a cirurgia de Hemorroidectomia. 

 
A sequência CORRETA é: 
 
a) C, C, C, E, C 
b) E, C, C, E, C 
c) E, E, C, C, C 
d) C, C, C, C, E 
e) C, C, C, C, C 
 
23) Leia com atenção os enunciados abaixo. 
 
I. A mensuração da saturação de oxigênio é realizada 
através de um oxímetro que pode ser instalado no dedo 
da mão ou do pé e no lóbulo da orelha do cliente. 
II. Para prevenir a extubação acidental, o procedimento 
de troca da fixação da cânula traqueal, mobilização e 
higiene do paciente dever ser realizado por dois 
profissionais. 
III. A Dopamina, dobutamina e noradrenalina são drogas 
utilizadas com muita frequência nas UTIs e devem ser 
administradas em veias superficiais e o controle da 
pressão arterial dever ser de 3/3 horas. 
IV. Os sinais de parada cardiorrespiratória são: 
inconsciência, respiração agônica ou apnéia, ausência de 
pulso carotídeo. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
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a) Todos os enunciados estão corretos. 
b) Somente os enunciados II, III e IV estão corretos. 
c) Somente os enunciados I, II e IV estão corretos. 
d) Somente os enunciados I, III e IV estão corretos. 
e) Somente o enunciado I e IV estão corretos. 
 
24) As infecções hospitalares são uma preocupação 
constante da equipe de saúde. Com relação à infecção 
relacionada à cirurgia, é CORRETO afirmar. 
I. A pneumonia pós-operatória pode ser prevenida 
orientando-se o paciente no pré-operatório a tossir 
freqüentemente, realizar inspirações profundas, 
movimentar-se no leito e deambular tão cedo quanto 
possível no período pós-operatório, a menos que haja 
contra-indicações médicas. 
II. É considerada cirurgia potencialmente contaminada a 
histerectomia abdominal e a Apendicectomia. 
III. Uma das complicações da ferida cirúrgica é a 
infecção. Os principais sinais de infecção da ferida 
operatória são eritema, presença de exsudato e 
diminuição da temperatura corporal por mais de 24 
horas no pós-operatório. 
IV. O risco de infecção no período pós-operatório se 
intensifica quando há obesidade, Diabetes Mellittus, má 
nutrição, tempo operatório maior que seis horas e, se 
for necessária, nova cirurgia em uma mesma admissão 
do paciente. 
 Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I e II estão corretas.  
e) Todas estão corretas. 
 
25) A tuberculose é um problema de saúde prioritário 
no Brasil. É uma doença infecciosa que atinge 
principalmente o pulmão. 
I. Pacientes com tuberculose apresentam 
comprometimento do estado geral, febre baixa 
vespertina, sudorese noturna, inapetência e 
emagrecimento. 
II. Quando a tuberculose atinge os pulmões, o indivíduo 
pode apresentar dor torácica e tosse inicialmente seca. 
III. Uma das formas mais graves é a tuberculose miliar, 
decorrente de disseminação hematogênica com 
acometimento sistêmico e grande risco de meningite. 
IV. O agente etiológico da tuberculose é o M. 
tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch. 

V. O diagnóstico laboratorial através da baciloscopia 
direta do escarro não é um método prioritário, pois não 
identifica o doente bacilífero. 
Responda: 
 
a) I, II e V são verdadeiras. 
b) II e III são falsas. 
c) Apenas V é falsa. 
d) Todas são verdadeiras. 
e) Todas são falsas. 
 
26) Quanto ás mudanças na vacinação anunciada em 
2012, assinale a alternativa CORRETA:  
 
a) A imunização contra a pólio terá as duas primeiras 
doses injetáveis, com o vírus inativo. E não precisará mais 
das campanhas anuais. 
b) A imunização contra a pólio passará a ter um esquema 
combinado entre a forma atual, em gotas, com a nova, 
injetável. As duas primeiras doses dadas à criança serão 
injetáveis, com o vírus inativo. As duas seguintes e as 
vacinas oferecidas nas campanhas anuais serão mantidas 
na forma de gotas, como é hoje. 
c) Vacina injetável aumenta os riscos da criança sofrer 
eventos adversos após a vacinação, como uma paralisia 
pós-vacinal infantil. 
d) "Pentavalente" reúne duas vacinas dadas hoje 
separadamente: a tetravalente (contra difteria, tétano, 
coqueluche, meningite e outras infecções pelo 
Haemophilus influenza tipo b) e a vacina contra Sarampo. 
e) Pentavalente mantém o esquema de duas doses, e o 
reforço de uma dose aos 15 meses. 
 
27) Em relação à Hipertensão Arterial, analise as 
assertivas.  
 
I. A hipertensão arterial apresenta custos de saúde e 
socioeconômicos elevados, decorrentes principalmente 
das suas complicações, como: doença cerebrovascular, 
doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, 
insuficiência renal crônica e doença vascular de 
extremidades. 
II. Em indivíduos jovens, a hipertensão decorre mais 
frequentemente, apenas da elevação na pressão 
sistólica, enquanto a partir da sexta década o principal 
componente é a elevação da pressão diastólica. 
III. O método mais utilizado para medida da pressão 
arterial na prática clínica é o indireto, com técnica 
auscultatória e esfignomanômetro de coluna de 
mercúrio ou aneróide, ambos calibrados. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – MA/ 2012                                                                         ÁREA DE SAÚDE - ENFERMEIRO 
 

Página 8 de 10 

 

IV. Na medida da pressão arterial do idoso pode haver 
menor frequência de hiato auscultatório, que consiste 
no desaparecimento dos sons na ausculta durante a 
deflação do manguito, geralmente entre o final da fase I 
e o início da fase II dos sons de Korotkoff, tal achado 
pode superestimar a pressão sistólica. 
 
Assinale a alternativa que apresenta as CORRETAS. 
 
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas III e IV. 
c) I, II, III e IV. 
d) Apenas II e IV. 
e) Apenas I e III. 
 
28) Acerca do rastreamento do câncer de colo de útero, 
o MS recomenda o acompanhamento das mulheres de 
acordo com o resultado do exame citopatológico. Diante 
disso, considere para as mulheres os seguintes 
encaminhamentos: Sra. Clara deverá repetir exame 
citopatológico após 6 meses; Sras. Paula e Glória 
deverão realizar colposcopia imediata; Sra. Maria 
deverá realizar colposcopia imediata e ser submetida a 
biopsia. Assinale a alternativa que corresponde aos 
achados dos exames citopatológicos das quatro 
mulheres. 
 
a) Sra. Clara: exame compatível com Neoplasia 
Intraepitelial Cervical (NIC) I; Sra. Paula: NIC II; Sra. Glória: 
NIC III; Sra. Maria: carcinoma escamoso invasivo. 
b) Sra. Clara: exame compatível com Neoplasia 
Intraepitelial Cervical (NIC) II; Sra. Paula: NIC III; Sra. 
Glória: NIC IV; Sra. Maria: os achados apontaram Atipia 
de Células Escamosas de Significado Indeterminado 
(ASCUS). 
c) Sra. Clara: exame compatível com Neoplasia 
Intraepitelial Cervical (NIC) II; Sras. Paula e Glória: os 
achados apontaram Atipia de Células Escamosas de 
Significado Indeterminado (ASCUS); Sra. Maria: NIC III. 
d) Sra. Clara: exame compatível com Atipia de Células 
Escamosas de Significado Indeterminado (ASCUS); Sras. 
Paula e Glória: carcinoma escamoso invasivo; Sra. Maria: 
adenocarcinoma in situ. 
e) Sra. Clara: exame compatível com Neoplasia 
Intraepitelial Cervical (NIC) I; Sras. Paula e Glória: 
adenocarcinoma in situ; Sra. Maria: os achados 
apontaram Atipia de Células Escamosas de Significado 
Indeterminado (ASCUS). 
 
29) Gestante na terceira consulta no pré-natal, IG: 30 
semanas, apresenta ganho de peso de 2,5 kg em quatro 

semanas, 145 X 90 mmHg de pressão arterial, AU: 28 
cm, FCF146 bpm, edema (++) em MMII; hemoglobina de 
12g/dl e proteinúria moderada. A conduta de 
enfermagem compreende: 
 
a) Orientações nutricionais para redução de peso, 
hipertensão e proteinúria; recomendar repouso em 
posição supina; solicitar USG para verificar a idade 
gestacional; 
b) Reavaliar IG; investigar causas do edema; orientar 
repouso e meias elásticas; orientar dieta pobre em 
proteínas e gorduras; agendar a próxima consulta de 
rotina; 
c) Confirmar a IG; orientar repouso com membros 
inferiores elevados; orientar dieta rica em proteínas e 
pobre em sal; agendar retorno em 30 dias para 
reavaliação; 
d) Encaminhá-la ao pré-natal de alto-risco pela presença 
de edema, hipertensão, proteinúria e possível retardo do 
crescimento fetal; recomendar repouso freqüente em 
decúbito lateral esquerdo; 
e) Agendar para a nutricionista; marcar retorno em 30 
dias para reavaliação; orientar repouso em posição 
supina. 
 
30) A Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE) é uma metodologia científica que tem sido cada 
vez mais implementada no cotidiano assistencial. Neste 
sentido, a Taxonomia I da NANDA propôs a primeira 
classificação de diagnósticos de enfermagem baseada 
nos nove padrões de resposta humana, que 
compreendem: 
 
a) Trocar, comunicar, relacionar, valorizar, escolher, 
mover, perceber, conhecer e sentir. 
b) Promover, alimentar, confortar, eliminar, repousar, 
perceber, respirar, interagir e tolerar. 
c) Alimentar, dormir, repousar, eliminar, sentir, hidratar, 
segurar, respirar e conviver 
d) Trocar/eliminar, exercitar/repousar, enfrentar/tolerar, 
crescer/ desenvolver, assegurar/proteger, 
perceber/conhecer, sentir, confortar e explorar. 
e)Repousar, alimentar, confortar, conhecer, sentir, 
eliminar, respirar, proteger, hidratar. 
 
31) Considera-se hipertensão arterial em crianças e 
adolescentes, em conformidade com a IV Diretrizes 
Brasileiras de Hipertensão Arterial, quando os percentis 
de estatura e sexo apresentarem valores 
 
a) Iguais ou acima de 95. 
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b) Abaixo de 85. 
c) Iguais ou acima de 85. 
d) Abaixo de 95. 
e) Entre 85 e 95. 
 
32) Na observação dos sinais e sintomas do 
desequilíbrio hidreletrolítico, o enfermeiro deve 
dispensar especial cuidado no que se refere aos sinais 
de distúrbios do sódio ou do potássio, pois: 
I. A depleção do potássio ocorre antes que alterações 
importantes sejam notadas. 
II. A secreção de aldosterona é influenciada pela 
diminuição de sódio e excreção de potássio. 
III. O sódio age na manutenção de água no interior das 
células. 
IV. O ADH possibilita a perda de sódio e potássio através 
do débito urinário. 
V. Os níveis normais do potássio são essenciais ao 
líqüido extracelular. 
Estão CORRETOS apenas os itens: 
 
a) I e II. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) II e IV. 
e) IV e V. 
 
33) A organização interna da geladeira para a 
conservação das vacinas obedece à seguinte distribuição 
pelas prateleiras: 
I. Na 1.ª prateleira, as vacinas que podem ser 
submetidas à temperaturas negativas; 
II. Na 2.ª prateleira, o estoque de vacinas, soros e 
diluentes; 
III. Na 3.ª prateleira, as vacinas que não podem ser 
submetidas a temperaturas negativas; 
IV. Na prateleira inferior, garrafas com água colorida. 
Está CORRETO somente o contido em: 
 
a) I, II e III. 
b) III e IV. 
c) II, III e IV. 
d) I e IV. 
e) I e III. 
 
34) Com relação ao Conselho Municipal de Saúde, é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) Atua na formulação de estratégias e no controle da 
execução da política de saúde do município, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros. 

b) Constitui-se na única instância colegiada do SUS com 
caráter deliberativo. 
c) É constituído exclusivamente por representantes do 
governo, profissionais de saúde e usuários. 
d) Tem sua organização e normas de funcionamento 
definidas em regimento. 
e) Suas decisões independem de homologação pelo chefe 
do poder legalmente constituído na esfera municipal. 
 
35) No exame físico de um paciente que apresenta 
broncoespasmo, a enfermeira auscultará o seguinte 
ruído adventício: 
 
a) Estertor crepitante. 
b) Estertor subcrepitante. 
c) Roncos. 
d) Sibilo. 
e) Roncos difusos. 
 
36) São protocolos de prescrições de enfermagem para 
a assistência ao paciente no pós-operatório durante a 
admissão na unidade clínica, EXCETO: 
 
a) Avaliar o nível de consciência, a orientação e a 
capacidade para movimentar as extremidades. 
b) Posicionar o paciente para promover o conforto, 
segurança e expansão pulmonar. 
c) Realizar SVD para avaliação do débito urinário das 
primeiras 24 horas. 
d) Avaliar a F.O e os sistemas de drenagem da ferida. 
e) Avaliar o débito urinário no sistema de drenagem 
fechada ou a necessidade do paciente de urinar e a 
distensão da bexiga. 

 
37) Sobre as hepatites virais, suas formas de 
transmissão e manifestações clínicas, analise as 
afirmativas abaixo. 
I. A hepatite C é transmitida principalmente através de 
agulhas compartilhadas por usuários de drogas 
injetáveis, transfusões sanguíneas e agulhas de 
tatuagem. 
II. A hepatite A é transmitida pela ingestão de 
alimentos, leite ou água contaminados e por via 
parenteral e o tratamento é feito com Interferon alfa- 
2b. 
III. A hepatite tipo B é transmitida por contato com 
sangue, secreções e fezes humanas contaminadas, 
sendo que os sinais e sintomas aparecem, geralmente, 
logo nos primeiros dias após a contaminação pelo vírus. 
Além dos sinais e sintomas comuns às hepatites, é 
comum ocorrer mialgia e artralgia. 
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IV. A hepatite viral é caracterizada por destruição dos 
hepatócitos, necrose e autólise, provocando anorexia, 
icterícia e hepatomegalia. 
V. São manifestações frequentes nas hepatites virais: 
mal-estar, fadiga, urina de coloração escura, fezes 
claras, febre, icterícia, náuseas e perda do apetite. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) Somente as afirmativas IV e V estão corretas. 
b) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
e) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 
 
38) O processo de enfermagem é considerado a essência 
da enfermagem. Qual a ordem desse processo: 
 
a)Diagnóstico de enfermagem, planejamento, 
implementação e avaliação 
b) Histórico de enfermagem, planejamento, diagnósticos, 
implementação e avaliação. 
c) Histórico de enfermagem, planejamento, avaliação, 
implementação e diagnóstico. 
d) Histórico de enfermagem, implementação, diagnóstico 
e avaliação. 
e) Histórico de enfermagem, diagnósticos, planejamento, 
implementação e avaliação. 
 
39) Um usuário com queixas de úlcera genital, 
adenopatia regional não supurativa, indolor e múltipla 
foi atendido no Programa DST de uma UBS. O 
profissional de saúde que o atendeu realizou a 
anamnese e o exame físico, no qual se evidenciaram 
lesões vesiculosas no sulco bálano-prepucial, presentes 
há mais de 04 semanas. Utilizando-se o Manual de DST 
do MS, a conduta do profissional seria tratar: 
 
a)Sífilis e Cancro Mole, fazer biópsia mais tratamento 
para Donovanose. 
b)Herpes Genital e Linfogranuloma Venéreo, além de 
indicar tratamento para Cancro Mole. 
c)Donovanose e Linfogranuloma Venéreo, além de 
solicitar sorologia para Sífilis. 
d) Herpes Genital e Cancro Mole, além de fazer biópsia e 
indicar tratamento para Sífilis. 
e)Donovanose e Herpes Genital, realizar biópsia e 
tratamento clínico. 
 
 
 

40) São dispositivos da Lei Orgânica do Sistema Único de 
Saúde - SUS (Lei nº 8.080/90), EXCETO: 
 
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano;  
b) É dever do Estado garantir a saúde através da 
formulação de políticas que visem à redução de riscos de 
doenças e de outros agravos;  
c) É dever do Estado assegurar acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços de saúde para sua 
promoção, proteção e recuperação 
d) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, 
das empresas e da sociedade;  
e) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único 
de Saúde (SUS), em caráter prioritário. 




