
                                                                                                         

Prefeitura Municipal de Granito – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

ENF PSF – ENFERMEIRO PSF 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

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

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 3h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 32, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 0,3125 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser 
copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 
sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
LINGUA BRASILEIRA                                                                                                                 
 
   (...)O Brasil tem dessas coisas, é um país 
maravilhoso, com o português como língua oficial, 
mas cheio de dialetos diferentes.  
   No ‘io de Jaﾐeiヴo Y けe aí ﾏeヴヴﾏão! CB, saﾐgue 
Hoﾏ!げ AtY eu eﾐteﾐdeヴ ケue ﾏeヴヴﾏão eヴa さﾏeu 
iヴﾏãoざ levou teﾏpo. Paヴa Ioﾐseguiヴ se IoﾏuﾐiIaヴ, 
alYﾏ de aヴヴaﾐhaヴ a gaヴgaﾐta Ioﾏ o けeヴヴeげ, voIZ 
precisa aprender a chiar ケue ﾐeﾏ Ihaleiヴa velha: けvai 
ヴolá uﾏasIh paヴadasIh iﾐsIhpeヴヴtasIh.げ. 
   Na Iidade de “ão Paulo eles Hotaﾏ uﾏ けiげ a ﾏais ﾐa 
fヴeﾐte do けﾐげ: けﾚヴヴa ﾏeu! Tﾚ poヴ deiﾐtヴo, ﾏas ﾐão tﾚ 
iﾐteiﾐdeiﾐdo o ケue eu tﾚ veiﾐdoげ. E ﾐo iﾐteヴioヴヴ 
falaﾏ uﾏ けeヴヴeげ todo eﾐヴolado: けa Feヴヴヴﾐaﾐda 
ﾏaヴヴヴIﾚ a poヴヴヴteiヴaげ. Dá uﾏ ﾐﾙ ﾐa líﾐgua. A 
vantagem é que a pronúncia deles no inglês é ótima. 
   Em Mins, quer dizer em Minas, eles engolem letras 
e falam Belzonte, Nossenhora. Doidemais da conta, 
sô! Qualquer objeto é chamado de trem. Lembrei 
daquela história do mineirinho na plataforma da 
estação. Quando ouviu um apito, falou apontando as 
ﾏalas: けMuiY, pega os tヴeﾏ ケue o HiIho tá viﾐdoげ. 
   No Nordeste é tudo meu rei, bichinho, ó xente. Pai 
é painho, mãe é mainha, vó é voinha. E pra você 
conseguir falar com o acento típico da região, é só 
cantar a primeira sílaba de qualquer palavra numa 
nota mais aguda que as seguintes. As frases são 
sempre em escala descendente, ao contrário do 
sotaque gaúcho. 
   Mas o lugar mais interessante de todos é 
Florianópolis, um paraíso sobre a terra, abençoado 
por Nossa Senhora do Desterro. Os nativos 
tradicionais, conhecidos como Manezinhos da Ilha, 
têm o linguajar mais simpático da nossa língua 
brasileira. Chamam lagartixa de crocodilinho de 
parede. Helicóptero é avião de rosca (que deve ser 
lido rôschca). Carne moída é boi ralado. Se você 
quiser um pastel de carne, precisa pedir um 
envelope de boi ralado. Telefone público, o popular 
orelhão, é conhecido como poste de prosa e a ficha 
de telefone é pastilha de prosa. Ovo eles chamam de 
semente de galinha e motel é lugar de 
instantinho.(...) 
 

RAMIL. Kledir. Tipo assim. Porto Alegre:RBS 
Publicações, 2003. P.75-76. (fragmento) 

 
 
 

QUESTÃO 1 
 
Apenas uma alternativa contém ideias 
contrárias ao que o texto expressa. Marque-a: 
 
a) O autor do texto distingue os falares 
regionais, enfatizando suas diferentes 
pronúncias. 
b) A descrição que o autor do texto faz do falar 
carioca é recheada de humor. 
c) Segundo o texto, o sotaque paulistano é 
positivo já que pode ser benéfico na assimilação 
da pronúncia de certo idioma estrangeiro. 
d) O autor do texto deprecia as diferenças 
vocabulares da variedade linguística falada em 
Florianópolis. 
e) Pela leitura do texto, pode-se inferir que o 
autor do mesmo manifesta um certo 
preconceito linguístico ao se referir aos dialetos 
carioca, paulista, mineiro e nordestino. 
 
QUESTÃO 2 
 
Marque a opção em que as palavras não 
constituem sinônimos: 
 
a) vantagem/proveito. 
b) típico/característico. 
c) conseguir/ ter resultado. 
d) descendente/ tradicional. 
e) oposto/ contraditório. 
 
QUESTÃO 3 
 
Em qual alternativa as palavras obedecem à 
mesma regra de acentuação gráfica: 
 
a) alguém/ espírito/ referências/ vários/ você. 
b língua / próprios/ ambíguo/ subterrâneo / 
pronúncia. 
c) ótimas/ amém/ cândidas / robôs / país. 
d) ciências / sátira/ engraçadíssimo/ está / 
exímio. 
e) laboratório/ há/ heróis/ crítico/ público. 
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QUESTÃO 4 
 
さO PALHAÇO, de “eltoﾐ Mello, Y iﾐdiIado pelo 
Bヴasil paヴa a disputa do O“CA‘ ヲヰヱン.ざ 
   (Jornal do Commercio – 21/09/2012) 
 
No fragmento acima está presente a função da 
linguagem: 
 
a) conativa. 
b) fática. 
c) emotiva. 
d) referencial. 
e) metalinguística. 
 
QUESTÃO 5 
 
Marque a opção cuja concordância verbal está 
INCORRETA: 
 
a) Quais de nós estão preocupados com o 
concurso? 
b) Os Estados Unidos são um país da América do 
Norte. 
c) Vossa Excelência não podeis aceitar tal 
proposta. 
d) Precisa-se de técnicos em computação. 
e) Veem-se crianças abandonadas nas ruas. 
 
QUESTÃO 6 
 
さEu pヴepaヴo uﾏa Iaﾐção ケue faça aIoヴdaヴ os 
homens e adormecer as crianças.ざ 
        (Carlos Drummond de Andrade) 
 
No enunciado acima, há uma figura de 
linguagem chamada: 
 
a) metáfora. 
b) personificação. 
c)metonímia. 
d) antítese. 
e) eufemismo. 
 
QUESTÃO 7 
 
Assinale a alternativa em que a PONTUAÇÃO da 
frase não se justifica pela regra das demais. 

a) Esta prova, minha gente, está fácil. 
b) Você, filho, é um anjo. 
c) Defendemos nossos direitos, brasileiros. 
d) Bruno, candidato à vaga, fez boa prova. 
e) さEu sei, ﾏeu aﾏigo, a doヴ ケue tu passasざ. 
 
QUESTÃO 8 
 
OHseヴve a fヴase: さAssistiﾏos à cena 
estaヴヴeIidos.ざ 
 
Em qual alternativa, ao se completar cada 
espaço, a regência verbal não é a mesma da 
frase acima: 
 
a) Aspirava _______ paz mundial. 
b) Paguei ________ médica que me consultou. 
c) Nós visamos _______ aprovação no concurso. 
d) Procedeu-se _______ entrega dos resultados. 
e) A mãe não queria ______ filha na rua. 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 9 
 
Em 2012 a revista FORBES publicou mais uma 
vez a lista das mulheres mais influentes do 
mundo no cenário político, a presidenta Dilma 
aparece na relação pelo segundo ano 
consecutivo. Das personalidades citadas abaixo 
qual delas ocupou a 1ª (primeira) posição no 
ranking? 
 
a) Michelle Obama, Primeira Dama dos Estados 
Unidos. 
b) Dilma Roussef, Presidenta do Brasil. 
c) Hillary Clinton , Secretária de Estado dos 
Estados Unidos. 
d) Angela Merkel, Chanceler Alemã. 
e) Cristina Kirchner, Presidenta da Argentina. 
 
QUESTÃO 10 
 
O Brasil possui um rico cenário cultural, onde a 
influência de vários povos contribuiu para a 
formação de costumes heterogêneos, 
originando um mosaico étnico que permite um 
passeio nos diversos campos da arte. 
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I. O cinema brasileiro foi indicado ao Oscar 
Ioﾏ o filﾏe さ‘ioざ, ﾐa Iategoヴia Melhoヴ 
Animação. 
II. Este ano, comemora-se o Centenário de 
Luiz Goﾐzaga さ‘ei do Baiãoざ, IoﾐheIido poヴ 
retratar o sofrimento e a pureza do seu povo, 
Ioﾏpﾚs os hiﾐos さAsa BヴaﾐIaざ e さLuaヴ do 
“eヴtãoざ. 
III. Um dos artistas pernambucanos de 
maior destaque na atualidade é o escritor 
Romero Brito. 
IV. No último dia 19 de outubro, o final da 
ﾐovela さAveﾐida Bヴasilざ gaﾐhou destaque em 
toda mídia nacional pelo alto índice de 
audiência, a mesma foi escrita por João Emanuel 
Carneiro. 
 
Está (ão) INCORRETO (S) apenas o(s) item(ns): 
 
a) Apenas o item I. 
b) Apenas o item III. 
c) Os itens I, II e III. 
d) Os itens I, II, IV. 
e) Os Itens I e III. 
 
QUESTÃO 11 
 
No ano de 2012, alguns fatos marcaram os 
países da América do Sul, entre eles:  
I – O senado aprovou o impeachment do 
presidente da República deste país por 
descumprimento de suas funções. 
II – Foi o mais recente país a ingressar no 
Mercosul, num processo de adesão que já se 
arrastava há anos, o mesmo foi oficializado após 
o Paraguai ter sido suspenso do bloco. 
III – É um país que possui uma das maiores 
economias do mundo, porém, segundo o Índice 
de Gini, importante medida internacional de 
concentração de renda, é o quarto país de maior 
desigualdade social da América Latina. 
As afirmativas acima se referem, 
respectivamente, a: 
 
a) Peru, Colômbia e Paraguai. 
b) Paraguai, Venezuela e Brasil. 
c) Venezuela, Peru e Paraguai. 
d) Paraguai, Colômbia e Brasil. 

e) Peru, Venezuela e Colômbia. 
 
QUESTÃO 12 
 
Vinte anos após a Eco-92, foi realizado no Brasil 
o Rio+20, um evento onde representantes de 
ONGs, empresas, setores da sociedade civil, 
chefes de Estado e de governo voltaram a se 
reunir para debater quais os rumos do planeta, 
na tentativa de reverter uma situação quase 
limite no que diz respeito à natureza. 
Os itens abaixo apresentam propostas 
abordadas na Conferência das Nações Unidas 
Rio+20, EXCETO: 
 
a) A promoção de eficiência, tratamento e uso 
de ヴesíduos dげágua Ioﾏo foﾐte, paヴtiIulaヴﾏeﾐte 
em áreas de expansão urbana.  
b) Que governos, empresas e a sociedade civil 
assumam compromissos específicos de apoio 
para a realização da Energia Sustentável para 
Todos. 
c) Integrar o desenvolvimento urbano 
sustentável como um componente-chave para 
as políticas nacionais. 
d) Restringir o uso de armas de fogo às Forças 
Armadas, polícia e empresas de segurança 
registradas. 
e) Buscar o desenvolvimento e a expansão 
urbana ambientalmente saudável e a utilização 
da terra. 
 
LEGISLAÇÃO SUS 
 
QUESTÃO 13 
 
Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde, assinale a alternativa CORRETA: 
 
Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
serão alocados como: 
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I - despesas de custeio e de capital do Ministério 
da Saúde, seus órgãos e entidades, da 
administração direta e indireta; 
II - investimentos previstos em lei orçamentária, 
de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados 
pelo Congresso Nacional; 
III - investimentos previstos no Plano 
Quinquenal do Ministério da Saúde; 
IV - cobertura das ações e serviços de saúde a 
serem implementados pelos Municípios, 
Estados e Distrito Federal. 
 
a) apenas I é verdadeira. 
b) apenas II é verdadeira. 
c) apenas III é verdadeira. 
d) apenas IV é verdadeira. 
e) Todas são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 14 
 
Segundo a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete: 
I - formular, avaliar e apoiar políticas de 
alimentação e nutrição; 
II - coordenar e participar na execução das ações 
de vigilância epidemiológica; 
III - acompanhar, controlar e avaliar as ações e 
os serviços de saúde, sobrepondo as 
competências estaduais e municipais; 
IV - prestar cooperação técnica e financeira aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
para o aperfeiçoamento da sua atuação 
institucional. 
 
a) apenas I é verdadeira. 
b) apenas II é verdadeira. 
c) apenas III é verdadeira. 
d) apenas IV é verdadeira. 
e) apenas I e II são verdadeiras. 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) São estabelecidos, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a 
internação domiciliar. Na modalidade de 
assistência de atendimento e internação 
domiciliares incluem-se, principalmente, os 
procedimentos médicos, de enfermagem, 
fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência 
social, entre outros necessários ao cuidado 
integral dos pacientes em seu domicílio. 
b) Os serviços de saúde do Sistema Único de 
Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, 
ficam obrigados a permitir a presença, junto à 
parturiente, de 2 (dois) acompanhantes durante 
todo o período de trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato; 
c) Os protocolos clínicos e as diretrizes 
terapêuticas deverão estabelecer os 
medicamentos ou produtos necessários nas 
diferentes fases evolutivas da doença ou do 
agravo à saúde de que tratam, bem como 
aqueles indicados em casos de perda de eficácia 
e de surgimento de intolerância ou reação 
adversa relevante, provocadas pelo 
medicamento, produto ou procedimento de 
primeira escolha; 
d) Dever-se-á obrigatoriamente levar em 
consideração a realidade local e as 
especificidades da cultura dos povos indígenas e 
o modelo a ser adotado para a atenção à saúde 
indígena, que se deve pautar por uma 
abordagem diferenciada e global, contemplando 
os aspectos de assistência à saúde, saneamento 
básico, nutrição, habitação, meio ambiente, 
demarcação de terras, educação sanitária e 
integração institucional; 
e) Os serviços privados de assistência à saúde 
caracterizam-se pela atuação, por iniciativa 
própria, de profissionais liberais, legalmente 
habilitados, e de pessoas jurídicas de direito 
privado na promoção, proteção e recuperação 
da saúde. 



 
Prefeitura Municipal de Granito/PE 

Concurso Público Nº 001/2012 
ENFERMEIRO PSF 

 

ASCONPREV                                                                                                                                                        Página 5 de 9 
 

QUESTÃO 16 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, e 
a Constituição Federal e 1988, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) A lei disporá sobre as condições e os 
requisitos que facilitem a remoção de órgãos, 
tecidos e substâncias humanas para fins de 
transplante, pesquisa e tratamento, bem como 
a coleta, processamento e transfusão de sangue 
e seus derivados, sendo vedado todo tipo de 
comercialização. 
b) É vedada a participação direta ou indireta de 
empresas ou de capitais estrangeiros na 
assistência à saúde, salvo através de doações de 
organismos internacionais vinculados à 
Organização das Nações Unidas, de entidades 
de cooperação técnica e de financiamento e 
empréstimos. 
c) Quando as suas disponibilidades forem 
insuficientes para garantir a cobertura 
assistencial à população de uma determinada 
área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá 
recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa 
privada. 
d) As ações de saneamento que venham a ser 
executadas supletivamente pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), serão financiadas por recursos 
tarifários específicos e outros da União, Estados, 
Distrito Federal, Municípios e, em particular, do 
Sistema Financeiro da Habitação (SFH). 
e) O Ministério da Saúde acompanhará, através 
de seu sistema de auditoria, a conformidade à 
programação aprovada da aplicação dos 
recursos repassados a Estados e Municípios. 
Constatada a malversação, desvio ou não 
aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da 
Justiça aplicar as medidas previstas em lei. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 17 
 
C.M.C., 08 anos de idade, acompanhada do pai 
foi encaminhada ao pronto-socorro, por 

apresentar-se chorosa e com lesões perilabiais e 
em cavidade oral. Segundo informações 
colhidas, a criança pode ter ingerido uma 
substância corrosiva. Nesta situação, identifique 
as condutas necessárias: 
 
a) Administrar eméticos, a fim de induzir o 
vômito. 
b) Incentivar a ingestão de bebidas lácteas e/ou 
água gaseificada. 
c) Solicitar, se possível, a embalagem do 
produto e proceder à lavagem gástrica com soro 
glicosado a 5% juntamente com permanganato 
de potássio. 
d) Apenas uma alternativa está correta. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
QUESTÃO 18 
 
A morte decorrente de trauma é um grande 
problema de saúde pública no mundo, sendo 
responsável por um dos maiores índices de 
mortes por dia. Com relação às lesões 
traumáticas, assinale a alternativa correta. 
 
a) Contusão é uma lesão fechada que acomete 
os tecidos moles e é produzida por determinada 
força (objeto rombo, soco, queda), 
caracterizada por formação de hematoma. 
b) Na luxação, o sintoma predominante é a dor 
à tentativa de movimentação do membro, 
havendo comprometimento do tendão e/ou do 
músculo. 
c)Entorse caracteriza-se por uma 
descontinuidade dos tecidos, por ocorrência 
acidental ou traumática. 
d) Fratura é a quebra ou ruptura da 
continuidade de um vaso, causada por acidentes 
traumáticos, produzindo alterações anatômicas 
e funcionais. 
e) Na luxação, pode ocorrer ruptura parcial ou 
total do ligamento. 
 
QUESTÃO 19 
 
Segundo informações colhidas, G.U.P., 01 ano, 
estava brincando na cozinha de casa quando 
caiu água quente em seu corpo. Ao ser 



 
Prefeitura Municipal de Granito/PE 

Concurso Público Nº 001/2012 
ENFERMEIRO PSF 

 

ASCONPREV                                                                                                                                                        Página 6 de 9 
 

encaminhado ao hospital mais próximo, a 
enfermeira observou que a criança apresentava-
se chorosa, inquieta, com presença de flictemas 
e exsudação em MIE, além de hiperemia. 
Quanto à classificação dessa lesão, assinale a 
alternativa correta. 
 
a) Queimadura de 1º grau. 
b) Queimadura de 4º Grau. 
c) Queimadura superficial. 
d) Queimadura de 2º grau. 
e) Queimadura de 3º grau. 
 
QUESTÃO 20 
 
A Escala de Coma de Glasgow serve como 
parâmetro para avaliação da profundidade e 
duração clínica da inconsciência e do coma. Com 
base nesta escala, assinale os parâmetros a 
serem avaliados nessa situação. 
 
a) Abertura dos olhos, tamanho das pupilas, 
resposta motora. 
b) Reflexos superficiais, reflexos profundos, 
resposta verbal. 
c) Resposta motora, resposta verbal, abertura 
dos olhos. 
d) Coloração das pupilas, resposta motora, 
abertura dos olhos. 
e) Resposta verbal, coloração das pupilas, 
resposta motora. 
 
QUESTÃO 21 
 
No Brasil, são inúmeros os casos de violência, 
mortes, doenças e acidentes de pessoas 
causados devido ao consumo de bebidas 
alcoólicas. Sabendo das consequências que este 
hábito pode causar à saúde pública, assinale a 
alternativa incorreta em relação aos possíveis 
efeitos decorrentes do consumo excessivo dessa 
bebida. 
 
a) Pode levar ao desenvolvimento de câncer 
gástrico. 
b) Após a ingestão frequente da bebida 
alcoólica, o organismo torna-se tolerante. Dessa 

forma, causa dependência apenas em pessoas 
que não estão acostumadas a beber. 
c) Nos rins, aumenta a diurese, podendo levar à 
desidratação. 
d) Pode causar inflamação hepática, assim como 
a falência deste órgão. 
e) No sistema nervoso central, causa perda do 
poder de resposta e pode acarretar morte 
celular. 
 
QUESTÃO 22 
 
As vantagens do aleitamento materno são 
múltiplas e já bastante reconhecidas, quer a 
curto, quer a longo prazo, existindo um 
consenso mundial de que a sua prática exclusiva 
é a melhor maneira de alimentar as crianças até 
aos 6 meses de vida. Assinale a alternativa 
correta a respeito do mecanismo desta 
atividade. 
 
a) A sucção adequada do mamilo estimula a 
liberação de prolactina e esta vai provocar a 
contração da musculatura das glândulas 
mamárias, levando à ejeção do leite.  
b) A liberação da ocitocina é estimulada pela 
amamentação logo após o parto; este hormônio 
é também responsável pela contração da 
musculatura uterina. 
c) A amamentação sempre constitui um meio 
ineficaz de contracepção. 
d) O bebê que mama no peito poderá evacuar 
toda vez que mamar, mas ao passar mais de um 
dia sem evacuar, encaminhá-lo ao pediatra. 
e) Eleva o risco de câncer de mama e ovários. 
 
QUESTÃO 23 
 
As doenças cardiovasculares são a principal 
causa de óbito no Brasil e no mundo. Dados da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) estimam 
que mais de 33% das mortes no país são 
causadas por problemas no sistema 
cardiovascular. Com base nisso, assinale a 
alternativa correta: 
a) Entre os principais fatores de risco estão os 
fatores nutricionais, a diabetes, a vida 
sedentária e o câncer de pulmão. 
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b) O uso de pílulas anticoncepcionais reduzem 
os riscos cardiovasculares. 
c) Apesar de oferecer riscos cardiovasculares, o 
fumo não está relacionado ao câncer de bexiga. 
d) A obstrução brusca de uma artéria coronária 
causa o infarto agudo do miocárdio, provocando 
morte celular por falta de oxigenação, sabendo-
se que as células cardíacas têm rápida 
regeneração. Isso independe da extensão da 
lesão. 
e) A angina é causada pelo estreitamento das 
artérias que conduzem sangue ao coração. A 
limitação da irrigação sanguínea provoca uma 
deficiência no suprimento de nutrientes e de 
oxigênio nesse órgão. 
 
QUESTÃO 24 
 
S.E.M., 02 anos de idade, residente na zona 
rural, foi encaminhado ao hospital com o 
quadro clínico de apatia, choro fraco e inquieta. 
Apresenta ainda emagrecimento mais evidente 
no tronco e nos segmentos proximais dos 
membros, edema em face, nádegas e membros. 
Ao exame, foi diagnosticado hepatomegalia 
grave. Qual das alternativas abaixo corresponde 
a um possível causador deste quadro clínico? 
 
a) Marasmo. 
b) Kwashiorkor. 
c) Anemia. 
d) Doença Hemolítica do Recém-nascido. 
e) Hepatite aguda. 
 
 
QUESTÃO 25 
 
Febre alta, calafrios, prostração, manifestação 
hemorrágica na pele, rigidez de nuca, náuseas, 
vômito em jato, são manifestações de: 
 
a) Cólera. 
b) Hepatite. 
c) Doença meningocócica. 
d) Tétano. 
e) Coqueluxe. 
 
 

QUESTÃO 26 
 
Sobre a transmissão do vírus HIV, assinale a 
alternativa correta: 
 
a) O sexo anal desprotegido é a prática de 
menor risco, tanto para homens, quanto para 
mulheres. 
b) Não ocorre infecção pelo vírus durante a 
exposição da pele íntegra ou de mucosas. 
c) Janela imunológica corresponde à fase em 
que portadores recentes do vírus ainda não 
produziram anticorpos detectáveis. 
d) O sexo oral é a prática de menor risco de 
adquirir a doença. 
e) A realização do parto cesariano em mulheres 
portadoras do vírus é a única forma de evitar 
contaminação do bebê. 
 
QUESTÃO 27 
 
As penalidades a serem impostas pelos 
Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, 
conforme o que determina o art. 18, da Lei n° 
5.905, de 12 de julho de 1973, são as seguintes: 
 
a) A advertência verbal, que consiste em 
repreensão e será divulgada nas publicações 
oficiais dos Conselhos Federal e Regional de 
Enfermagem e em jornais de grande circulação. 
b) A multa, que consiste na obrigatoriedade de 
pagamento de 02 (duas) a 20 (vinte) vezes o 
valor da anuidade da categoria profissional à 
qual pertence o infrator, em vigor no ato do 
pagamento. 
c) A suspensão, que consiste na proibição do 
exercício profissional da enfermagem por um 
período não superior a 29 (vinte e nove) dias e 
será divulgada nas publicações oficiais dos 
Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, 
jornais de grande circulação e comunicada aos 
órgãos empregadores. 
d) A cassação, que consiste na perda do direito 
ao exercício da enfermagem e será divulgada 
nas publicações dos Conselhos Federal e 
Regional de Enfermagem, exceto em jornais de 
grande circulação. 
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e) As penalidades referentes à advertência 
verbal, multa, censura e suspensão do exercício 
profissional são da alçada do Conselho Federal 
de Enfermagem, conforme o disposto no art. 18, 
parágrafo primeiro, da Lei n° 5.905/73. 
 
QUESTÃO 28 
 
Um dos métodos de planejamento familiar é a 
esterilização cirúrgica, a qual é permitida por lei 
(Lei 9.263/96). Sobre este assunto, assinale a 
alternativa correta: 
 
a) Deve haver prazo máximo de 60 dias entre a 
manifestação da vontade e o ato cirúrgico. 
b) Só deve ser realizada em maiores de 25 anos 
e com mais de dois filhos vivos.  
c) A esterilização de pessoa incapaz 
psicologicamente deve ocorrer somente diante 
da autorização da família. 
d) Deve-se propiciar à pessoa interessada, 
acesso ao serviço de regulação da fecundidade, 
excluindo aconselhamento por equipe 
multidisciplinar, visando encorajar a 
esterilização. 
e) É vedado durante o período da gestação e até 
42 dias pós-parto ou aborto, exceto em caso de 
comprovada necessidade. 
 
QUESTÃO 29 
 
Assinale a alternativa que apresenta a condição 
em que é mandatório o tratamento de 
parceiros: 
 
a) Cervicite por clamídia. 
b) Gardnerela Vaginalis. 
c) Candidíase. 
d) Vaginose bacteriana. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
QUESTÃO 30 
 
M. A. S., sexo masculino, 30 anos de idade, foi 
encaminhado à unidade básica de saúde com 
histórico de hipersensibilidade quanto à 
utilização de soro heterólogo antirrábico. O 
paciente necessita ser imunizado contra o 

tétano. Nesta condição clínica, o Programa 
Nacional de Imunizações indica a aplicação da: 
 
a) Vacina antitetânica com esquema normal. 
b) Imunoglobulina humana antitetânica. 
c) Vacina dupla tipo adulto com esquema 
normal. 
d) Vacina antitetânica fracionada semanal. 
e) Soro antitetânico fracionado semanal. 
 
QUESTÃO 31 
 
A Rede de Frio ou Cadeia de Frio é o processo 
de armazenamento, conservação, manipulação, 
distribuição e transporte dos imunobiológicos 
do Programa Nacional de Imunizações, e deve 
ter as condições adequadas de refrigeração, 
desde o laboratório produtor até o momento 
em que a vacina é administrada. Com base nos 
cuidados a serem tomados na sala de vacina, 
assinale a alternativa correta em relação à 
geladeira desse ambiente. 
 
a) No congelador deve-se colocar gelo reciclável 
(gelox ou bobinas com água) na posição 
horizontal. Esta norma contribui para a elevação 
lenta da temperatura, oferecendo proteção aos 
imunobiológicos na falta de energia elétrica ou 
defeito do equipamento. 
b) Na primeira prateleira devem ser colocadas 
as vacinas que podem ser submetidas à 
temperatura negativa (exemplo: dT, DTP, 
sarampo, febre amarela, rubéola). 
c) Na segunda prateleira devem ser colocadas as 
vacinas que não podem ser submetidas à 
temperatura negativa (exemplo: Hepatite B, 
Hib, influenza e BCG). 
d) São recomendadas geladeiras duplex 
(evaporadores separados do restante) e/ou 
frigobar. O evaporador desse tipo de geladeira 
constitui elemento de segurança contra as 
bruscas elevações de temperatura em caso de 
defeito ou falta de energia elétrica, vez que se 
localiza no compartimento destinado ao 
armazenamento. 
e) Fazer o degelo a cada 20 dias ou quando a 
camada de gelo for superior a 10 cm. 
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QUESTÃO 32 
 
Trata-se de um distúrbio mental grave e 
persistente, caracterizado por distorções do 
pensamento e da percepção, por inadequação e 
embotamento do afeto por ausência de prejuízo 
no sensório e na capacidade intelectual: 
 
a) Transtorno Obsessivo Compulsivo. 
b) Esquizofrenia. 
c) Transtorno Bipolar. 
d) Psicose puerperal. 
e) Depressão arrênius. 
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