
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
Concurso Público para o Provimento do cargo de

ENFERMEIRO
  LEIA AS INSTRUÇÕES:

1) Você deve  receber  do  fiscal,  além deste  caderno  contendo 40 (quarenta)  questões  objetivas,  um  cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova;

2) Verifique se  este material  está  completo  e se seus  dados pessoais  conferem com aqueles  constantes  do  cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.

3) O tempo de duração da prova é de 04 (quatro) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame. 

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a  lista de presença e o  cartão-resposta e entregar ao Fiscal  o seu 

caderno de questões, sob pena de ser eliminado do certame. 

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou assinar fora do local indicado, bem como 

aquele que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma.
6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e não será 
substituído em hipótese alguma.
7) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 
proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. As 
marcações rasuradas no cartão-resposta anulam a questão.
8)  No  cartão-resposta,  a  marcação  das  letras  correspondentes  às  respostas  de  sua  opção,  deve  ser  feita  com  o 
preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex: 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja 
surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima,  será eliminado do 
certame.

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

Texto

A dor de crescer

Período de passagem, tempo de agitação e turbulências. 
Um  fenômeno  psicológico  e  social,  que  terá  diferentes 
particularidades  de  acordo  com  o  ambiente  social  e 
cultural. Do latim  ad, que quer dizer  para, e  olescer, que 
significa  crescer, mas também  adoecer,  enfermar. Todas 
essas definições, por mais verdadeiras que sejam, foram 
formuladas por adulto.

“Adolescer  doi”  –  dizem  as  psicanalistas 
[Margarete,  Ana Maria  e Yeda]  –  “porque  é  período de 
grandes transformações. Há um sofrimento emocional com 
as  mudanças  biológicas  e  mentais  que  ocorrem  nessa 
fase. É a morte da criança para o nascimento do adulto. 
Portanto, trata-se de uma passagem de perdas e ganhos e 
isso nem sempre é entendido pelos adultos.”

Margarete,  Ana  Maria  e  Yeda  decidiram  criar  o 
“Ponto de Referência” exatamente para isso. Para facilitar 
a vida tanto dos adolescentes quanto das pessoas que os 
rodeiam,  como  pais  e  professores.  “Estamos  tentando 
resgatar o sentido da palavra diálogo” – enfatiza Yeda – 
“quando  os  dois  falam,  os  dois  ouvem  sempre 
concordando  um  com  o  outro,  nem  sempre  acatando. 
Nosso objetivo maior talvez seja o resgate da interlocução, 
com direito, inclusive, a interrupções.”

Frutos de uma educação autoritária, os pais de hoje 
se queixam de estar vivendo a tão alardeada ditadura dos 
filhos.  Contrapondo o autoritarismo,  muitos enveredaram 
pelo caminho da liberdade generalizada e essa tem sido a 
grande  dúvida  dos  pais  que  procuram  o  “Ponto  de 
Referência”: proibir ou permitir? “O que propomos aqui” – 
afirma Margarete – “é a consciência da liberdade. Nem o 
vale-tudo  e  nem  a  proibição  total.  Tivemos  acesso  a 
centros semelhantes ao nosso na Espanha e em Portugal, 
onde o setor público funciona bem e dá muito apoio a esse 
tipo de trabalho porque já descobriram a importância de 
uma adolescência vivida com um mínimo de equilíbrio. Já 
que o processo de passagem é inevitável,  que ele seja 
feito com menos dor para todos os envolvidos”.
              (MIRTES, Helena.  Estado de Minas. 16 jun. 
1996.)

1. Segundo o texto, por que adolescer doi?

a) Porque muitos enveredaram pelo caminho da liberdade 
generalizada.
b) Porque os pais estão vivendo a tão alardeada ditadura 
dos filhos.
c) Porque  já  descobriram  a  importância  de  uma 
adolescência vivida com um mínimo de equilíbrio. 
d) Porque há um sofrimento emocional com as mudanças 
biológicas e mentais que ocorrem nessa fase.

e) Porque  há  o  resgate  da  interlocução,  com  direito, 
inclusive, a interrupções.

2. Contrapondo o autoritarismo, já vivido pelos pais, o que 
propõe  as  psicanalistas,  como  forma  de  amenizar  a  dor 
experimentada nessa passagem inevitável da adolescência 
para a fase adulta?

a) Acesso a centros semelhantes ao nosso na Espanha e 
em Portugal. 
b) Enveredar pelo caminho da liberdade generalizada. 
c) A morte da criança para o nascimento do adulto. 
d) Ter a consciência da liberdade. Nem o vale-tudo e nem a 
proibição total.
e) Viver a tão alardeada ditadura dos filhos, contrapondo o 
autoritarismo.

3. O sujeito da oração destacada “Margarete, Ana Maria e 
Yeda  decidiram  criar  o  “Ponto  de  Referência” 
exatamente para isso.” é classificado como:

a) Sujeito determinado composto
b) Sujeito determinado oculto
c) Sujeito determinado simples
d) Sujeito indeterminado
e) Sujeito inexistente

4. Que  conjunção  poderia  substituir  a  expressão  em 
destaque: Do latim  ad, que quer dizer  para, e  olescer, que 
significa crescer, mas também adoecer, enfermar.

a) no entanto
b) e
c) e sim
d) porém
e) entretanto

5. A quantidade de letras e de fonemas, respectivamente 
da palavra destacada em: “quando os dois falam, os dois 
ouvem sempre concordando um com o outro, nem sempre 
acatando.”

a) 11 letras e 11 fonemas
b) 11 letras e 09 fonemas
c) 11 letras e 10 fonemas
d) 09 letras e 11 fonemas
e) 09 letras e 10 fonemas

6. Identifique  a  frase  em  que  se  empregou  a  próclise 
incorretamente.

a) Os  pais  de  hoje  se  queixam  de  estar  vivendo  a  tão 
alardeada ditadura dos filhos.
b) Nunca me apressei tanto em alcançá-lo quanto hoje.
c) Te  sentia  tão  próximo  de  mim  que  não  imaginava 
tamanha decepção.



d) Sua alegria logo se foi na escuridão do choro.

e) Precisava me conter com tua ausência tão planejada.

7. Marque a alternativa que apresenta erro de ortografia.

a) Naquele ínterim, ela decidiu mudar toda sua vida.
b) Nossa  estada  em  Paris  proporcionou-nos  muita 
felicidade.
c) O uso contínuo do cigarro pode provocar o enfisema.
d) Ironia:  nosso  melhor  cardiologista  sofreu  um enfarto 
ontem à noite.
e) Você não sabia que Júlio ainda é de menor?

8. Leia  e  assinale  a  alternativa  que  contém  o  ÚNICO 
adjetivo do texto.

Da sabedoria dos livros

Não penses compreender a vida nos autores.
Nenhum disto é capaz.
Mas, à medida que vivendo fores,
Melhor os compreenderás.

Anos de poesia. São Paulo, Globo, 1998.

a) sabedoria
b) autores
c) vida
d) melhor
e) capaz

9. Identifique  a  alternativa  correta  no  que  tange  à 
concordância verbal nas orações.

a) Precisaram-se de muitas secretárias naquele evento.
b) Tratavam-se de verdades quando mexeram em seus 
sentimentos.
c) Obedeceram-se  aos  velhos  ditames  da  hipocrisia 
naquela reunião.
d) Compraram-se casa de taipa na região norte do Piauí.
e) Venderam-se casas de taipa na região norte do Piauí.

10. Leia e assinale a alternativa que contém o significado 
da palavra destacada.

“Amar solenemente as palmas do deserto,
o que é entrega ou adoração expectante
e amar o inóspito, o cru,
um vaso sem flor; um chão vazio,
e o peito inerte,  e a rua vista em sonho, e uma ave de 
rapina”

               Carlos Drummond de Andrade

a) Inabitável
b) Imune
c) Imortal
d) Infinito
e) Irredutível 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11. Pacientes com a mesma indicação de uma cirurgia 
eletiva  devem  ter  o  mesmo  tempo  de  espera  entre  a 
indicação do procedimento e sua realização ou, pacientes 
com uma solicitação de tomografia computadorizada, devem 
ter o mesmo tempo médio de demora para a marcação do 
exame, independentemente se é um paciente SUS ou se é 
um  paciente  de  um  plano  de  saúde.  Esse  é  um  direito 
reconhecido na Constituição Federal e é um dos princípios 
do SUS. 

Sobre o exposto acima, marque a resposta CORRETA.

a) Universalidade
b) Integralidade
c) Equidade
d) Hierarquização
e) Descentralização 

12. Analise a seguinte situação;

Quando uma mãe leva a sua criança para uma consulta de 
puericultura com o enfermeiro que a avalia (a criança) em 
nível  de  exame físico  e  ocorrências  patológicas,  além de 
verificar  a  sua  caderneta  de  vacinação  como  medida 
preventiva e, ainda se refere (o enfermeiro) à mãe quanto a 
necessidade desta procurar o serviço de saúde e realizar a 
citologia para a prevenção do colo uterino. 
O Enfermeiro, neste caso, encontra-se respeitando  um dos 
princípios do SUS que seria:

a) Princípio da equidade
b) Princípio do atendimento integral
c) Universalidade
d) Descentralização
e) Participação popular

13. A  Resolução  do  COFEN  que  normatiza  em  âmbito 
Nacional a obrigatoriedade de haver Enfermeiro, em todas 
as unidades de serviço onde são desenvolvidas ações de 
Enfermagem durante todo o período de funcionamento da 
instituição de saúde é:

a) Resolução COFEN-134/1991  
b) Resolução COFEN-144/1992
c) Resolução COFEN-146/1992
d) Resolução COFEN-158/1993
e) Resolução COFEN-185/1995

14. “A  representação  dos  usuários  nos  Conselhos  de 
Saúde e Conferência será paritária em relação ao conjunto 
dos  demais  segmentos”.  Com  relação  a  essa  afirmação 
assinale a alternativa correta:



a) Afirmativa é ERRADA, pois significa que metade dos 
membros  de  um  conselho  e  metade  dos  delegados  de 
uma conferência devem ser usuários do SUS, mas a outra 
metade não permite a participação de outros segmentos. 

b) Afirmativa é CERTA, pois caracteriza que metade dos 
membros  de  um  conselho  e  metade  dos  delegados  de 
uma conferência devem ser usuários do SUS e, a outra 
metade divide-se entre os demais  segmentos. 

c) Afirmação  é  ERRADA,  pois  não  há  observância  de 
organização paritária.

d) Afirmação é ERRADA, pois não há representação dos 
usuários  nos  Conselhos  de  Saúde  apenas  nas 
Conferências;

e) Afirmação CERTA, pois a representação é paritária dos 
usuários, mas não nos Conselho de Saúde.

15. É competência da direção municipal  do Sistema de 
Saúde (SUS), EXCETO:

a) Planejar,  organizar,  controlar e avaliar  as ações e os 
serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos 
de saúde.
b) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
c) Formar consórcios administrativos intermunicipais.
d)  Controlar  e  fiscalizar  os  procedimentos  dos  serviços 
privados de saúde.
e)  Formular,  avaliar  e apoiar  políticas  de alimentação  e 
nutrição.

16. São funções da Vigilância Epidemiológica, EXCETO

a) Processamento de dados coletados.
b) Interpretação e análise dos dados processados.
c) Divulgação dos dados via rádio e TV.
d) Promoção de ações de controle indicadas a cada caso.
e) Avaliação da eficácia das medidas adotadas.

17. Considerando  o  disposto  no  Código  de  Ética  dos 
Profissionais  em  Enfermagem  marque  V  quando 
verdadeiro  e  F  quando  falso  e  assinale  a  alternativa 
correta:

(  )  Considera-se  infração  ética  a  ação,  omissão  ou 
conivência  que  implique  em  desobediência  e/ou 
inobservância  às  disposições  do  Código  de  Ética  dos 
Profissionais de Enfermagem.
(   ) São deveres do Profissional em Enfermagem prestar 
assistência de Enfermagem à clientela, sem discriminação 
de qualquer natureza.

(   ) São deveres do Profissional em Enfermagem sobrepor 
o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa 
humana.
(  )  Responde  por  infração  ética  quem  a  cometer  ou 
concorrer  para  a  sua prática,  ou  dela  obtiver  benefício, 
quando cometida por outrem.

a) V, F, F, F.
b) V, V, V, V.
c) V, V, F, V.
d) F, V, F, F.
e) F, F, V, V.

18. Com relação à Assistência de Enfermagem ao paciente 
com dor, avalie as questões abaixo e identifique se são 
verdadeiras  ou  falsas  e  marque  a  alternativa 
CORRETA:

(  )  A  dor  nociceptiva  correspondem  aos  estímulos 
perniciosos  transmitidos  de  modo  ordenado  do  ponto  da 
lesão  celular,  pelos  nervos  sensoriais  periféricos  até  vias 
entre a medula espinal e o tálamo e finalmente do tálamo ao 
córtex cerebral.
(    ) A dor nociceptiva é subdividida entre dor somática e dor 
visceral.
(   )  A dor somática origina-se em órgãos internos lesados e 
as causas incluem a isquemia , a compressão de um órgão 
e a distensão intestinal por gás ou contração como  a que 
ocorre na litíase biliar;
(  )  A dor  visceral é atribuída a lesões mecânicas, químicas, 
térmicas  e  elétricas  ou  a  distúrbios  que  afetam  ossos  , 
articulações, músculos, pele ou outras estruturas compostas 
por tecido conjuntivo.
(  ) A dor neuropática é a dor processada anormalmente pelo 
sistema nervoso e resulta   da  lesão das  vias  da  dor  em 
nervos  periféricos  ou  dos  centro  cerebrias  de 
processamento da dor.

Assinale a alternativa CORRETA:

a)  V, F ,F, F, V
b)  V, F, F, V, V
c)  F, V, V, F, F
d) V, V, F, F, V
e) F, F, F, V, V 

19. Qual a alternativa na qual há uma doença que não faz 
parte da lista do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação – SINAN?

a)  Hanseníase;  Lúpus  Eritematoso  Sistêmico;  Sífilis 
Congênita
b) Sífilis Congênita; Hepatites Virais; Tuberculose 
c) Malária; Tuberculose; Dengue 
d) Sarampo; Febre Tifóide; Hanseníase
e) Malária; Síndrome Respiratória Aguda Grave; Poliomielite



20. Considere a assistência ao trabalho de parto, e marque 
a alternativa ERRADA. 

a) A amniotomia é indicada durante a contração uterina.
b) A ausculta deverá ser feita 30 segundos após o término 
das contrações e a cada 30 minutos.
c) Estando o trabalho de parto em evolução fraca, alimentos 
por via oral ficam prescritos.

d)  O líquido  amniótico  deve ser  sempre  examinado.  Se 
estiver com mecônio, indicia sofrimento do feto, presente 
ou já havido.
e)  O  número  de  toques  deve  ser  reduzido  ao  mínimo 
necessário.

21. Com  relação  à  Intervenção  da  Enfermagem  nos 
desequilíbrios e sódio, potássio, cálcio e magnésio, analise 
as questões se VERDADEIRAS ou FALSAS  e marque a 
alternativa CORRETA:

(  ) As causa principais da hiponatremia  são a diaforese 
profusa  e  administração  de  líquidos  sem  eletrólitos,  a 
durese profusa e a doença de Adisson.  Na intervenção 
pode-se estimular a perda de líquidos por administração 
de diuréticos específicos.
(   ) As  causas da hipernatremia incluem a diarréia profusa 
e a  diminuição da ingestão de  água.  Esse distúrbio é 
visualizado  em  pacientes  idosos  debilitados  e 
inconscientes. 
(  ) Os diuréticos que espoliam potássio não contribuem 
para a hipocalemia  assim como as doses de corticóides; 
administração  de  insulina  e  glicose  também  não 
caracterizam a depleção de potássio.
(   )  Nas  alterações  eletrocardiográficas,  a  concentração 
sérica de potássio  abaixo do normal produzem a onda U.
(   ) A hipocalcemia  é evidenciada pelo formigamento das 
extremidades  e  da  área  em  torno  da  boca,  que  é 
denominado  parestesia  perioral,  cólicas  abdominais  e 
espasmos carpopedais   denominado sinal  de trousseau, 
assim como alterações mentais .
(  ) Na hipomagnesemia é observado o sinal de  chvostek 
que são espasmos dos músculos faciais   quando o nervo 
facial é percutido. 

 Assinale a alternativa CORRETA:

a)  V, V, V V, V, V
b)  V, F, V, V, V, V
c) V, V, F, V, V, V
d) F, V, F, F, V, F
e) F, V, V, F, V, F

22.  NÂO é uma complicação da hipertermia.

a) Coma.
b) Sede intensa.
c) Insuficiência renal aguda.
d) Convulsões.
e) Arritmias cardíacas.

23. A embolia pulmonar envolve a obstrução de uma das 
artérias pulmonares ou de seus ramos, e isso resulta da 
formação de um trombo no sistema venoso ou no  lado 
direito do coração. 

Analise  as  alternativas  abaixo  e  as  caracterize  como 
VERDADEIRAS ou FALSAS:

(   )  Os coágulos formam-se nas extremidades das veias 
profundas das extremidades inferiores e tornam-se fontes de 
êmbolos pulmonares.
(    )   A  tríade  de  Virchow  predispõem   à  formação  de 
coágulo que são a estase venosa, ruptura do revestimento 
venoso e hipercoagulabilidade.
(    ) Na avaliação, as enzimas séricas encontram-se muito 
elevadas  e  o  raio  de  tórax  evidencia  área  de  atelectasia 
importante.
(    )  A  heparina  pode  ser  administrada  para  prevenir  o 
aumento do trombo e o desenvolvimento de novos trombos 
nas veias  que deram origem  à embolia,  e a administração 
de  uma  droga  trombolítica  como  a  urocinase  e  a 
estreptoquinase, também pode ser utilizada no tratamento.
(     )  O enfermeiro deve verificar a presença do sinal de 
Homam  positivo   que  é  colocar  o  paciente  em  decúbito 
dorsal, elevar o membro inferior e realizar a dorsoflexão do 
pé  e  observar  se  este  (  paciente)  comunica  dor  na 
panturrilha.

Assinale a alternativa VERDADEIRA:

a) V, V, V, V, V
b) V, V, V, V, F
c) F, V, V, V, V
d) F, F, V, F, F
e)  V, V, F, V, V

24. A febre reumática é uma doença inflamatória sistêmica 
que ocorre em conseqüência de uma infecção da orofaringe, 
causada pelo estreptopcoco do grupo A. A cardite reumática 
caracteriza  as  manifestações  inflamatórias  cardíacas  da 
febre reumática na fase aguda.
Analisando  quanto  à  fisiopatologia  e  etiologia,  julgue  as 
alternativas de VERDADEIRAS ou FALSAS.

(   ) Os sintomas da cardite são decorrentes de uma reação 
cruzada que  provoca lesão valvar e pancardite.
(  ) Os anticorpos atacam a miosina cardíaca que é  uma 
proteína muscular do tecido cardíaco e que é utilizada na 
contração  miocárdica,  desencadeando  após  a  cardite 
reumática uma insuficiência cardíaca .
(   ) Os sintomas clássicos da febre reumática  são a cardite, 
a poliartrite, a erupção cutânea, os nódulos subcutâneos e a 
coréia.
(  )  O  envolvimento  articular  não  é  migratório,  sopros 
cardíacos são raros, assim como a pericardite.
(  ) A dosagem da antiestreptolisina O , hemossedimentação 
sanguínea  e  proteína  C  reativa  são  importantes  no 
diagnóstico e encontram-se elevados.



Marque a alternativa CORRETA:

a) V, F, V, F, F
b) V, V, F, F, V
c) F, V, V, V, F
d) F, V, F, V, V
e) V, V, V, F, V

25. Uma criança com problemas de desnutrição protéico 
calórica na forma de Kwashiorkor apresenta:

a) Edema nos membros superiores.
b) Pés edemaciados.
c) Extremidades finas e enfraquecidas e ascite.
d) Hiperatividade.
e) Apatia.

26. A  Esclerose  múltipla  é  uma  doença  crônica  e 
progressiva  dos  nervos  periféricos.  Sua  causa  é 
desconhecida e é caracterizada como uma doença auto-
imune.
Sobre este assunto marque a alternativa CORRETA:

a) Esclerose Múltipla é caracterizada como uma doença 
desmielinizante, pois produz regeneração permanente da 
mielina e não permitem que os impulsos nervoso sejam 
transmitidos ao longo da fibra nervosa.  
b) Os pacientes portadores de esclerose múltipla podem 
ter  sinais  como  a  diplopia,  mas  o  nistagmo  é  pouco 
frequente assim como as alterações do humor.
c) A  punção  lombar  e  a  análise  do  líquido 
cefalorraquidiano  apresentam  diminuição  da  contagem 
leucocitária.
d) A eletroforese de proteínas do líquor demonstra faixas 
anormais de imunoglobulina G. 
e) Muitos  pacientes,  quando  a  doença  evolui,  podem 
apresentar  várias  complicações  como  pneumonia  e 
debilidade  geral,  mas  raras  vezes  ou  quase  nunca  se 
observam deformidades ou contraturas.

27. Os distúrbios da tireóide são de difícil controle, pelo 
fato  de  seus  sintomas  serem vagos  até  a  evolução  da 
doença para um nível mais grave. 
Considerando  a  importância  da  Assistência  de 
Enfermagem  aos  pacientes  com  distúrbios  do  sistema 
endócrino, avalie as questões abaixo, identificando-as se 
certas ou erradas.

 (  ) Os distúrbios da tireóide incluem o hipertiroidismo, a 
crise  tireotóxica,  os  tumores  da  tireóide  e  os  bócios 
endêmico e multinodular.
(   ) O hipertireoidismo é também denominado doença de 
Gravis,  doença  de  basedow,  tirotoxicose,  ou  bócio 
exoftálmico.
(   )  Nos  casos  do  hipertireoismo  as  taxas  metabólicas 
aumentam consideravelmente por causa da hipersecreção 
dos hormônios tireoidianos: tiroxina( T3) e a triiodotronona( 
T4).

(   )  No  hipertiroismo  o  metabolismo  é  aumentado  e 
observa-se  taquicardia,  hipertensão,  tremores  e 
dismenorréias  e,  no  hipotireoidismo  as  manifestações 
clínicas envolvem letargia, sonolência, bradicardia e pele 
pálida e fria.

(   )  A  crise  tireotóxica  pode  ser  desencadeada  por  um 
estresse intenso, infecção, cetoacidose diabética, trauma e a 
hipersecreção de T3 e T4 pode vir a ser acompanhada pela 
liberação de epinefrina.

Assinale a alternativa VERDADEIRA: 

a) V, V, V, V, V
b) V, F, F, F, V
c) F, V, F, V F
d) V, V, V, F F

e) V, V, F, V, V

28. Não  se  caracteriza  como  um  fator  de  risco  para  o 
Câncer de mama.

a)  História  familiar  é  um importante  fator  de  risco  para  o 
câncer de mama,
especialmente  se  um ou  mais  parentes  de  primeiro  grau 
(mãe  ou  irmã)  foram  acometidas  antes  dos  50  anos  de 
idade.
b) A ocorrência da primeira gravidez antes os 30 anos.
c) A idade constitui outro importante fator de risco, havendo 
um aumento rápido da incidência com o aumento da idade.
d) A menarca precoce (idade da primeira menstruação).
e) A menopausa tardia (instalada após os 50 anos de idade).

29. Infecção causada pelo Staphylococcus aureus em 70 a 
80 % dos casos. É uma infecção óssea, onde há a presença 
de  bactérias  no  osso,  as  quais  são  transportadas  pela 
corrente  sanguínea.  A  pressão  provocada  pelo  exsudato 
formado no local eleva o periósteo formando o invólucro e 
ocasionando o seqüestro, formando fístulas sobre a pele. 
Analisando  os  distúrbios  do  tecido  conjuntivo,  trata-se  da 
seguinte patologia:

a) Espondilite anquilosante
b) Doença de Lyme  
c) Doença articular degenerativa
d) Osteomielite
e) Osteomalácia

30. Com relação à Hipertensão Arterial  Sistêmica (HAS), 
sabe-se que o exame físico é importante para avaliação e 
confirmação  da  patologia,  que  é  quase  sempre 
assintomática  ou  oligossintomática,  mas  pode  evoluir 
insidiosamente  e  causar  alterações  vasculares  em órgãos 
vitais, sobretudo no coração, cérebro, olhos e vasos.
Analise  as  alternativas  abaixo  se  VERDADEIRAS  OU 
FALSA.

(   )  A  HAS  é  causa  ou  fator  de  risco  para  insuficiência 
Cardíaca esquerda e isquemia cerebral  transitória,  e pode 



se  agravar por antiinflamatórios e diabetes mellitus. Torna-
se ainda mais preocupante se associada a HDL baixo e LDL 
elevado.

(  ) Eventualmente a doença se manifesta já como uma 
urgência  ou  emergência  hipertensiva,  geralmente  com 
manifestações de descompensação cardíaca aguda, como 
dispnéia  e  edema  agudo  de  pulmão  ou  escotomas  e 
alterações visuais.
(  ) Ao exame físico é essencial a palpação do precórdio e 
do ictus, a palpação da fúrcula e de todos os pulsos.
(   ) Deve-se durante a avaliação e exame físico, checar 
coarctação de aorta   comparando  os pulsos  femurais  e 
radial, com a observância de verificação da diferença de 
níveis pressóricos entre os braços e pernas.
(  ) Pesquisar sinais de insuficiência cardíaca, ao examinar 
um  hipertenso,  e  verificar  ingurgitamentos  venosos  e 
hepato-jugulares,  assim  como  as  bulhas  (  B3  e  B4), 
edemas e crepitações pulmonares.

Marcar a alternativa CORRETA:
a) V, V, V, V, F
b) F, F, V, V, V
c) V, V, V, V, V
d) F, V, V, V, V
e) V, V, F, V, V

31. Sobre o Aleitamento Materno analise as proposições 
abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.

a) As mulheres que amamentam devem ser encorajadas a 
ingerir  líquidos  em  quantidades  suficientes  para  saciara 
sua  sede.  Entretanto,  líquidos  em  excesso  devem  ser 
evitados, pois não aumentam a produção de leite.
b)  No  ingurgitamento  mamário  patológico  pode  ser 
recomendado  compressas  frias  (ou  gelo  envolto  em 
tecido),  em intervalos  regulares,  após  ou  nos  intervalos 
das mamadas; em situações de maior gravidade, podem 
ser feitas de duas em duas horas.
c)  O  trauma  mamilar,  traduzido  por  eritema,  edema, 
fissuras, bolhas, “marcas” brancas, amarelas ou escuras, é 
uma importante causa de desmame para sua prevenção e 
recomenda-se  uso  de  protetores  (intermediários)  de 
mamilo.
d) Na mastite o sabor do leite materno costuma alterar-se, 
tornando-se mais salgado devido a um aumento dos níveis 
de  sódio  e  uma  diminuição  dos  níveis  de  lactose.  Tal 
alteração de sabor pode ocasionar rejeição do leite pela 
criança.
e)  No  consumo  de  drogas  de  abuso  recomenda-se 
interrupção  temporária  do  aleitamento  materno,  com 
ordenha  do  leite,  que  deve  ser  desprezado.  O  tempo 
recomendado  de  interrupção  da  amamentação  varia 
dependendo da droga.

32. Uma  cervicite  prolongada,  sem  o  tratamento 
adequado, pode-se estender ao endométrio e às trompas, 
causando Doença Inflamatória Pélvica – DIP que pode ter 
como uma das principais seqüelas

a) Endometriose.
b) Infertilidade.
c) Cistopexia.
d) Colpocistopexia.
e) Dispareunia

33.  As atribuições das unidades básicas de saúde para o 
controle da tuberculose, não inclui: 

a) Aplicar a vacina BCG.
b) Acompanhar e tratar os casos confirmados nas UBS.
c) Realizar a prova tuberculínica quando necessário.
d) Coletar material para a pesquisa direta de bacilos álcool 
ácido resistentes (BAAR) no escarro.
e) Fazer visita domiciliar diariamente para dar efetividade ao 
tratamento quanto ao uso da medicação.

34. O  Programa  Nacional  de  Imunização  –  PNI 
estabelece  o  calendário  básico  de  vacinação 
disponível  no  SUS.  De  acordo  com  o  atual 
calendário  básico  de  vacinação  da  criança  é 
incorreto afirmar.

a) O reforço da BCG deve ser administrado a crianças a 
partir dos 7 anos de idade 
b) A primeira dose da Hepatite B deve ser dada ao nascer.
c) A vacina Tríplice viral deve ser dada aos doze meses de 
idade em dose única.
d) A vacina contra a poliomielite  deve ser  administrada a 
crianças a partir dos 2 meses de idade
e) A primeira dose da vacina Tetravalente deve ser dada aos 
dois meses de idade 

35. Os exames complementares são pedidos durante o pré-
natal  em  diferentes  fazes  do  crescimento  intra-uterino.  A 
sorologia para Hepatite B e C deve ser solicitado:

a) Bimensal.
b) 2° trimestre.
c) 3° trimestre
d) 1° trimestre.
e) após o parto.

CONHECIMENTOS LOCAIS

36.  É  a  lavoura  economicamente  mais  relevante  para  o 
Município de Aroazes: 

a) banana (cacho) 
b) arroz (em casca) 
c) feijão (em grãos) 
d) mandioca 
e) milho 

37.  A  origem  do  município  de  Aroazes  está  ligada  á 
existência  da  aldeia  dos  índios  Aroazes,  que  viviam  no 
território valenciano e ao processo de ocupação do sertão 
piauiense no século XVIII por alguns jesuítas que aqui se 



instalaram  em  1830  e  fundaram  uma  freguesia  e  outras 
novas fazendas na região. Essa freguesia tinha o nome de:

a) Freguesia de Nossa Senhora do Ó.
b) Freguesia de Nossa Senhora do Livramento.
c) Freguesia dos Arraiais.
d) Freguesia de Nossa Senhora da Conceição. 

e) Freguesia de São Domingos.

38.  A cidade de Aroazes se localiza na mesorregião  do 
centro-norte piauiense e apresenta uma economia voltada 
para agropecuária, agricultura e produção de mel e possui 
um  clima  semi-árido  quente.  Marque  a  alternativa  que 
corresponde apenas a municípios limítrofes com Aroazes:

a)  Valença  do  Piauí,  Elesbão  Veloso,  Santa  Cruz  dos 
Milagres e Pimenteiras.
b) Brejo,  Itainopolis,  Buriti  dos  Lopes,  Santa  Cruz do 
Piauí, São Miguel do Tapuio
c) Santana do Piauí, Capitão de Campos, Dom Expedito 
Lopes, Santa Cruz do Piauí.
d) Santana  do  Piauí,   Itainopólis,   Bom Jesus,  Santa 
Cruz dos Milagres.
e) Santana do Piauí, Itainopólis,  Curimatá,Santa Cruz do 
Piauí.

39. O Município de Aroazes está cravado na microrregião 
de Valença do Piauí. Essa microrregião é formada por 14 
Municípios. Dos Municípios dessa microrregião, qual deles 
tem a maior área geográfica?

a) São Miguel do Tapuio
b) Pimenteiras
c) Santa Cruz dos Milagres
d) Valença do Piauí
e) Inhuma

40.  Rica em belezas naturais,  Aroazes é uma cidade da 
mesorregião de Valença do Piauí que dispõe de recursos 
hídricos  que  atraiu  moradores  desde  o  período  de 
povoamento. Marque a alternativa que tenha o nome do 
rio e de reserva de água do município de Aroazes 

a) Rio das Garças e Rio Preguiças.
b) Rio Balsas e Riacho Fundo.
c) Rio Sambito e Riacho Tábuas.
d) Rio Sambito e Rio Parnaíba.       
e) Rio Balsas e Riacho Grande.




