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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 03 (TRÊS) 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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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. 
 

 

 

 
                                                                        

Texto 01:                                              

A reportagem do Domingo Espetacular sobre Cachoeira 

 

Escutas telefônicas gravadas com autorização da Justiça revelaram uma ligação sombria entre o chefe de um 

esquema milionário de jogos ilegais, Carlinhos Cachoeira, e a maior revista semanal do Brasil, Veja. As conversas 

mostram uma relação próxima entre o contraventor e Policarpo Júnior, diretor da revista em Brasília (DF). Segundo 

documentos da Polícia Federal, Cachoeira teria passado informações que resultaram em pelo menos cinco capas da 

Veja, além de outras reportagens em páginas internas, publicadas de acordo com interesses do bicheiro e de comparsas. 

Trata-se de uma troca de favores, que rendeu muitos frutos a Carlinhos Cachoeira e envolveu a construtora Delta. O 

escândalo pode levar Roberto Civita, presidente da empresa que publica a Veja e um dos maiores barões da imprensa do 

País, a ser investigado e convocado para depor na CPI. 

 

(Fonte: <http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/a-reportagem-de-domingo-espetacular-sobre-cachoeira>, acesso em: 

07/05/2012).  

 

Texto 02: 

Veja, sempre brigando com os fatos 

 

Primeiro, uma ameaça típica de Veja: nota no Radar Online mencionando um terceiro inquérito em mãos da 

Procuradoria Geral da República - do qual ninguém tinha ouvido falar - que teria apanhado 4 ministros do STF e 10 do 

STJ, uma maluquice só possível em quem aceita qualquer peixe podre, sem entender a lógica dos inquéritos, a 

verossimilhança das informações. Se fosse verdade, seria o próprio desmonte da República. Mas publica-se a nota como 

quem anuncia uma nova marca de cerveja. 

Aí, o presidente da CPI desmente o fato. Sem apresentar um dado comprobatório sequer, o colunista "mantém" 

as informações. Agora o desmentido é da própria PGR. Ou seja, de todas as partes mencionadas nessa maluquice. Mas a 

única fonte confiável para esse pessoal são os dossiês de Carlinhos Cachoeira.  

Conseguiram criar um mundo virtual, sem nenhum contato com a realidade dos fatos.  

 

(Fonte: Luis Nassif, http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/veja-sempre-brigando-com-os-fatos, acesso em 07/05/2012). 
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Após a leitura dos dois textos acima, julgue os itens a seguir: 

 

I - Segundo investigações da Polícia Federal, a partir de uma ligação sombria com um diretor da revista, o contraventor 

Cachoeira teria feito com que capas e reportagens revista Veja fossem publicadas de acordo com seus interesses. 

II – O resultado das investigações fez com que Roberto Civita, presidente da empresa que publica a Veja e um dos 

maiores barões da imprensa do País, fosse investigado e convocado para depor na CPI. 

III – O segundo texto trata de um dos exemplos de reportagens da revista Veja feitas a partir da influência de Carlinhos 

Cachoeira. No caso, houve o plantio de um boato sério envolvendo autoridades do alto escalão do Poder Judiciário 

Brasileiro, entretanto tal estória se mostrou inverídica. 

IV – O autor do segundo texto traz a ideia que inquéritos seguem uma lógica e se baseiam na verossimilhança das 

informações. Assim, se fosse verdade a notícia publicada na coluna da revista, seria o próprio desmonte da Procuradoria 

Geral da República. 

 

Marque a alternativa correta quanto aos itens acima: 

 

a) Somente os itens I, III e IV estão corretos. 

b) Somente os itens I, II e IV estão corretos. 

c) Somente os itens I e III estão corretos. 

d) Somente os itens I e IV estão corretos. 

 
 

 

 

 

 O segundo texto traz uma crítica feroz a revista Veja por diversos aspectos de conduta. Dentre as alternativas abaixo qual não 

representa uma dessas críticas? 

 

a) Publicar irresponsavelmente notícias alarmantes. 

b) Se utilizar de fontes de origem duvidosa. 

c) Permanecer defendendo uma mentira quando todos os fatos já demonstram o contrário. 

d) Anunciar notas de caráter político com a mesma diagramação dos anúncios de marca de cerveja. 

 
 

 

 

 

Da leitura dos textos podemos afirmar corretamente que: 

 

a) Existe mais de uma CPI em andamento envolvendo Carlinhos Cachoeira, mas somente uma delas investiga também 

o empresário Roberto Civita. 

b) A relação entre contraventor e a revista Veja rendeu muitos frutos a Carlinhos Cachoeira, envolvendo a construtora 

Delta e outros comparsas desta empresa. 

c) Ao afirmar “conseguiram criar um mundo virtual”, o autor do segundo texto não faz referência ao mundo da internet, 

mas sim a um mundo de mentiras criadas pela revista, que se distancia da realidade. 

d) Mesmo após o presidente da CPI ter desmentido o fato noticiado, o colunista manteve as informações, apresentando 

como dados comprobatórios unicamente os dossiês de Carlinhos Cachoeira. 
 

 

 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 
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Os dois textos acima abordam fatos recentes do cenário político nacional, porém, com abordagens diversas. Qual relação 

podemos traçar entre eles? 

 

a) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente jornalística, enquanto o segundo é mais opinativo. 

Ademais, é possível afirmar que o segundo texto refere-se a um dos exemplos resultantes da influência do 

contraventor com a Revista Veja. 

b) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente jornalística, enquanto o segundo é mais opinativo. 

Entretanto, não é possível traçar qualquer elo de ligação quanto aos temas abordados nos dois textos, haja vista que 

o primeiro trata de uma CPI e o segundo não faz qualquer referência ao assunto. 

c) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente opinativa, enquanto o segundo é mais jornalístico. 

Ademais, é possível afirmar que o segundo texto refere-se a um dos exemplos resultantes da influência do 

contraventor com a Revista Veja. 

d) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente opinativa, enquanto o segundo é mais jornalístico. 

Entretanto, não é possível traçar qualquer elo de ligação quanto aos temas abordados nos dois textos, haja vista que 

o primeiro trata de uma CPI e o segundo não faz qualquer referência ao assunto. 

 
 

 

 

 

Texto 03: 

 

Fui ontem visitar ontem o jardinzinho agreste, 

Aonde tanta vez a lua nos beijou, 

E em tudo vi sorrir o amor que tu me deste, 

Soberba como um sol, serena como um vôo. 

 

Em tudo cintilava o límpido poema 

Com ósculos rimados às luzes dos planetas; 

A abelha inda zumbia em torno da alfazema; 

E ondulava o matiz das leves borboletas 

 

(Cesário Verde. Obra completa de Cesário Verde.  

Lisboa: Portugália, p. 14.) 

 

 

Expressões com palavras empregadas em sentido conotativo na primeira estrofe são: 

 

a) “Fui ontem visitar...” 

b) “... a lua nos beijou”; “... vi sorrir o amor...” 

c) “... o jardinzinho agreste” 

d) “... que tu me deste” 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 



                                                                                                                     

 

 
 Cargo: ENFERMEIRO URGENTISTA                                             ~ 5 ~                                                 Instituto Machado De Assis 

 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PI 

 

 

 
 

Na segunda estrofe, a sinestesia é evidenciada. Que impressões sensoriais ela desperta no texto? 
 

a) Tátil e auditiva 

b) Auditiva e visual 

c) Visual e olfativa 

d) Tátil e visual 
 

 

 

 
 

 

A respeito do uso correto da crase, indique a ordem que preenche corretamente as lacunas. 

“ ____ beira do mar, assistiu ____ amada, hora____ hora, minuto ____ minuto, sempre ____ espera de um milagre” 
 

a) À –à-à-a-à 

b) A-a-a-a-à 

c) À-a-a-a-à 

d) À-a-à-à-à 
 

 

 

 

“A imprensa me tachou de imbecil.”. Reescrevendo a oração e mudando o verbo tachar por chamar a frase ficaria: “A 

imprensa me chamou de imbecil”. O verbo chamar admite mais de uma regência com alteração de significado. Qual a 

regência dele nessa frase? 

 

a) O verbo chamar tem o sentido de denominar, apelidar. Neste caso, o verbo é transitivo direto. 

b) O verbo chamar tem o sentido de indicar. Neste caso, o verbo é transitivo indireto. 

c) O verbo chamar tem o sentido de abdicar. Neste caso, o verbo é intransitivo. 

d) O verbo chamar tem o sentido de assistir. Neste caso, o verbo é transitivo direto e indireto. 
 

 

 

 

Leia os versos a seguir:  

Em vossa casa feitas de cadáveres, 

Ó princesa! Ó donzela! 

Em vossa casa, de onde o sangue escorre, 

quisera eu morar, [...] 
 

 

Classificando sintaticamente as expressões do segundo verso, pode-se dizer que elas exercem a função sintática de: 
 

a) Aposto 

b) Objeto direto 

c) Vocativo 

d) Objeto indireto 
 

 

 
 

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretas quanto às Novas Regras de Acentuação gráfica: 
 

a) Paranóia, doo, bocaíva. 

b) Música, lêem, ideia. 

c) Odisséia, quiquênio, sequência. 

d) Feiura, números, voo. 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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Conhecimentos Específicos                      QUESTÕES DE 11 A 30 
 
 

 

 
 

À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, EXCETO: 

A) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 

B) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, e gerir as unidades que permaneçam em 

sua organização administrativa. 

C) Colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. 

D) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 
 

 

 
 

A principal função do curativo compressivo deve ser: 

A) apoiar o membro afetado. 

B) evitar infecção. 

C) ajudar no controle da hemorragia. 

D) diminuir a dor. 
 

 

 
 

Um homem de 46 anos de idade que trabalhava no telhado de uma casa sofreu queda da escada e encontra-se 

consciente, com uma fratura exposta no antebraço direito. Queixa-se de muita dor do lado direito do tórax, respiração 

superficial, tosse e sensação de crepitação. Nessa situação, assinale a opção correta quanto aos primeiros socorros à 

vítima. 

A) Avaliar cuidadosamente as condições gerais do acidentado, devido aos riscos de trauma na coluna vertebral e fratura 

de costelas, para a qual está indicada uma tipóia e enfaixamento. 

B) Manter o acidentado em repouso, acalmá-lo e providenciar gelo para a aplicação direta na lesão a fim de minimizar a 

dor. 

C) Priorizar a fratura exposta do membro superior, realizando de imediato a imobilização do membro afetado. 

D) Tentar recolocar o osso fraturado de volta no seu eixo buscando, à medida que o paciente for suportando, o retorno do 

membro ao seu lugar natural. 
 

 

 
 

Com relação aos primeiros socorros em casos de queimaduras, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção 

correta. 

I – Nas queimaduras identificadas como de primeiro grau, deve-se aplicar gelo no local a fim de aliviar a dor e evitar o 

aprofundamento da queimadura. 

II – No caso de queimadura química dos olhos, estes devem ser lavados com água abundante por pelo menos 15 

minutos. 

III – Uma queimadura térmica onde se observa intenso eritema e bolhas nas regiões da cabeça e do pescoço deve ser 

classificada como de terceiro grau, em 9% do corpo, com dano moderado. 

IV – Fogo, vapor quente, substâncias caústicas, raios, fonte de luz intensa e fontes nucleares são exemplos de agentes 

causais das queimaduras. 

Estão incorretos os itens: 

A) I e III.    B) II e IV.   C) I, III e IV.   D) II, III e IV. 
 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 
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Em relação à esterilização; 

I – a esterilização na autoclave se dá através da coagulação protoplasmática das proteínas das bactérias, pela ação da 

umidade/calor/pressão. 

II – o controle do processo de esterilização pode ser: mecânico, biológico e químico. 

III – o vapor saturado é um bom condutor térmico e eficaz contra qualquer resistência de camada protetora do 

microrganismo, porém oleosidades podem proteger o microrganismo do vapor, prejudicando a esterilização. 

IV – o indicador biológico para vapor é o Bacilus stearothermophilus ou Bacilus clostridium tetani, usado semanalmente ou 

quando necessário. 

A) Somente as alternativas I e II estão corretas. 

B) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas. 

C) Somente as alternativas I, II e III estão corretas. 

D) todas as alternativas estão corretas. 
 

 

 
 

A Hemorragia Digestiva Alta (HDA) é relativamente comum, apresentando alta mortalidade e consequente custos 

elevados. Portanto é importante a equipe estar atenta para preditores de risco de sangramento persistente ou recorrente. 

Dentre esses preditores, estão os fatores clínicos, dos quais um deles é: 

A) Idade avançada.  

B) Sangue no aspirado gástrico.  

C) Hemoglobina < 10g/dL. 

D) Coagulopatia (TTPA prolongado). 
 

 

 
 

A dor abdominal é uma das queixas mais frequentes em serviços de emergência, podendo ser causada por condições 

benignas ou graves e fatais. Uma das causas é a cólica renal, que é possível suspeitar naqueles pacientes que: 

A) apresentam dor à palpação da região umbilical, femoral e inguinal. 

B) costumam ficar parados, pois a movimentação pode piorar a dor. 

C) se apresentam inquietos e não encontram uma posição de alívio. 

D) apresentam histórico social de uso de drogas ilícitas e de álcool. 
 

 

 
 

No que se refere à conduta ética dos profissionais de Enfermagem, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos 

(F) e, em seguida, assinale a opção correta: 

I – Em condições iminentes de risco de morte de um paciente, o profissional de enfermagem poderá executar a 

assistência à saúde sem que haja o consentimento da pessoa ou de seu representante legal. 

II – A infração ética corresponde à inobservância das normas dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e pode 

envolver penalidades que variam de advertência verbal até a cassação do direito ao exercício profissional  

III – É um dever de todo profissional de Enfermagem registrar as informações inerentes ao processo de cuidar no 

prontuário do paciente. 

IV – Entre os princípios éticos que norteiam a pesquisa clínica, destaca-se a necessidade dos sujeitos serem voluntários e 

participantes informados do projeto de pesquisa. 

 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 
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A seqüência correta é: 

A) F, F, V, F. 

B) V, V, V, V. 

C) V, F, V, V. 

D) V, V, V, F. 
 

 

 
 

O tratamento da dor durante o trabalho de parto e o parto é de interesse para a mulher e para a equipe clínica que realiza 

o atendimento. Dentre os métodos existentes para analgesia/anestesia regional, assinale a alternativa que indica o tipo de 

bloqueio que produz um grau elevado de alívio da dor, embora possa retardar o trabalho de parto. 

A) Pudendo. 

B) Epidural. 

C) Paracervical. 

D) Em sela. 
 

 

 
 

Com a ampliação da concepção de saúde e, consequentemente, do processo saúde-doença, outras noções também 

sofreram modificações importantes do ponto de vista conceitual na área da saúde. Um exemplo disso foi a introdução do 

termo Vigilância em Saúde, que inclui seis grandes grupos de ações, um dos quais é o da Vigilância Ambiental em Saúde, 

que é definida como um conjunto de ações que:  

A) através de uma ação contínua e sistemática pretendem detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores 

determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho. 

B) proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio 

ambiente, com a finalidade de identificar medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às 

doenças ou agravos à saúde. 

C) proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e 

controle das doenças ou agravos. 

D) são capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do 

meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 
 

 

 

 

A Portaria nº 1.863, de 29 de setembro de 2003, instituiu a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser implantada 

em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. Para implantação desta 

Política foram tecidos componentes para organizar as redes loco - regionais de atenção integral às urgências.  Sobre 

esses componentes marque a alternativa INCORRETA. 

 

A) O pré-hospitalar fixo é composto por unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família, equipes de agentes 

comunitários de saúde, ambulatórios especializados, serviços de diagnóstico e terapias, e unidades não-hospitalares de 

Atendimento às Urgência;, 

B) O pré-hospitalar móvel, é composto pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) e os serviços 

associados de salvamento e resgate, sob regulação médica de urgências e com número único nacional para urgências 

médicas – 192; 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 
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C) O componente hospitalar são portas hospitalares de atenção às urgências das unidades hospitalares gerais de tipo I e 

II e das unidades hospitalares de referência tipo I, II e III, bem como toda a gama de leitos de internação, passando pelos 

leitos gerais e especializados de retaguarda, de longa permanência e os de terapia semi-intensiva e intensiva, mesmo que 

esses leitos estejam situados em unidades hospitalares que atuem sem porta aberta às urgências; 

D) As modalidades de atenção domiciliar, hospitais-dia e projetos de reabilitação Integral faz parte do atendimento pós-

hospitalar, entretanto não consta como componente da Política Nacional de Atenção às Urgência;  
 

 

 
 

As dimensões e outras especificações do veículo terrestre deverão obedecer às normas da ABNT – NBR 14561/2000. De 

acordo com o que consta na Política Nacional de Atenção às Urgências sobre a classificação das ambulâncias marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A) Ambulância Tipo B é o veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco 

de vida, para remoções simples e de caráter eletivo; 

B) Ambulância Tipo A ou ambulância de suporte básico, é o veículo destinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes 

com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não 

classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino; 

C) Ambulância Tipo C ou ambulância de resgate é o veículo destinado ao atendimento de urgências pré-hospitalares de 

pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em locais de difícil acesso, com equipamentos de salvamento (terrestre, 

aquático e em alturas); 

D) Ambulância do Tipo E ou ambulância de suporte avançado é o veículo destinado ao atendimento e transporte de 

pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados 

médicos intensivos. Deve contar com os equipamentos médicos necessários para esta função; 
 

 

 
 

Um procedimento completamente simples para os tripulantes de ambulâncias é o uso da Cânula Orofaríngea, conhecida 

também como cânula de Guedel. Sobre essa cânula marque a alternativa CORRETA: 

 

A) Pode auxiliar no fornecimento da ventilação adequada com uma bolsa-válvula-máscara ao impedir que a língua 

bloqueie a via aérea; 

B) É de comprimento adequado quando se estende da ponta do nariz ao lóbulo da orelha; 

C) Geralmente, é bem tolerada em pacientes acordados ou semi-acordados; 

D) Somente pode ser utilizada em pacientes com ventilação espontânea; 
 

 

 
 

O Desfibrilador Automático Externo (DEA) é um aparelho eletrônico portátil que diagnostica automaticamente as arritmias 

cardíacas. Além de diagnosticar, ele é capaz de tratá-las, através da desfibrilação. Algumas arritmias são tratadas com 

desfibrilação, marque a alternativa que contém essas arritmais: 

 

A) Assistolia e atividade elétrica sem pulso; 

B) Taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular; 

C) Fibrilação ventricular e assistolia; 

D) Taquicardia ventricular sem pulso e atividade elétrica sem pulso; 

 

 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desfibrila%C3%A7%C3%A3o
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A Parada Cardiorrespiratória (PCR) é uma situação dramática, responsável por morbimortalidade elevada, mesmo em 

situações de atendimento ideal. Durante uma PCR: 

A) As compressões torácicas devem ser interrompidas por 2 a 3 minutos para obtenção do acesso IV e obtenção de uma 

via aérea avançada; 

B) As compressões torácicas nunca devem ser interrompidas; 

C) As interrupções para análise de ECG, carga do desfibrilador, introdução de uma via aérea avançada, verificação de 

pulso, ou outros procedimentos, devem ser mantidos ao mínimo; 

D) As compressões torácicas e as ventilações devem ser interrompidas a cada 3 a 5 minutos para permitir que os 

membros da equipe de ressuscitação mudem de posição; 
 

 
 

A cânula nasal é um pequeno tubo de plástico que leva o oxigênio do equipamento (cilindros, concentradores) até as 

narinas do paciente. Qual das seguintes afirmações é INCORRETA no que diz respeito à cânula nasal. 

A) A cânula nasal pode causar sangramento nasal se for forçada a instalação; 

B) A cânula nasal é o dispositivo de vias aéreas de escolha para pacientes que sofreram traumatismo facial; 

C) A maioria dos pacientes responsivos e semi-responsivos tolera bem a cânula nasal; 

D) A cânula nasal deve ser lubrificada com um lubrificante hidrossolúvel antes da inserção; 
 

 

 
 

O diagnóstico diferencial de descolamento prematuro de placenta em uma gestante que apresenta sangramento de 

coloração vermelho intenso, na 32ª semana de gestação, foi fechado através das seguintes manifestações clínicas: 

A) náusea e ausência de dor em baixo ventre; 

B) disúria, náusea e dor em baixo ventre; 

C) dor em baixo ventre, com abdome rígido; 

D) ausência de movimentos fetais e vontade de evacuar. 
 

 

 
 

Em um parto de urgência, diante da ocorrência de hipotonia uterina no puerpério imediato, o enfermeiro deve: 

A) posicionar a paciente em decúbito ventral; 

B) posicionar a paciente em decúbito lateral esquerdo; 

C) fazer massagem vigorosa no local; 

D) aplicar gelo no períneo; 
 

 

 
 

Paciente vítima de traumatismo cranioencefálico apresentando abertura ocular ao estímulo doloroso, flexão normal 

(retirada) à direita e localiza a esquerda, resposta verbal com sons incompreensíveis. Sua classificação na escala de 

coma de Glasgow é: 

 

A) 9   B) 8       C) 10   D) 7    

 
 

 

 

 

O diagnóstico de enfermagem é um instrumento importante que deve ser utilizado para identificar as alterações dos 

clientes que deve estar baseada na identificação dos problemas prioritários dos indivíduos. O principal diagnóstico de 

enfermagem relativo à prioridade do cuidado para pacientes vítimas de TCE é: 

 

A) Perambulação; 

B) Privação de sono; 

C) Perfusão tissular cerebral ineficaz; 

D) Percepção sensorial auditiva perturbada; 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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Em Epidemiologia, sobre o coeficiente de mortalidade, assinale a alternativa correta: 

A)    Consiste no número de casos existentes da doença ou agravo, novos ou antigos; 

B) Comportamento das doenças e dos agravos à saúde em uma população exposta; 

C) Mede o risco que um indivíduo tem, da população exposta, de morrer por qualquer causa no período considerado; 

D) Traduz a ideia de intensidade com que acontece a doença/morbidade em uma população. 

 

 

 

 

Todas as alternativas abaixo se configuram como principais objetivos do processo de programação pactuada e integrada, 

EXCETO: 

A)    Definir que os limites financeiros para a assistência da atenção básica, de média e alta complexidade, para cada 

município, serão compostos por parcela destinada à assistência da própria população e às referências recebidas de 

outros municípios. 

B) Contribuir para a organização das redes regionalizadas e hierarquizadas de serviços de saúde. 

C) Possibilitar a visualização da parcela dos recursos federais, estaduais e municipais, destinados ao custeio de ações 

de assistência à saúde. 

D) Fornecer subsídios para os processos de regulação do acesso aos serviços de saúde. 

 

 

 

 

Sobre a Atenção Básica e a Estratégia de Saúde da Família (ESF), é INCORRETO afirmar que: 

 

A)     A Estratégia de Saúde da Família é um modelo assistencial de baixo custo e baixa complexidade tecnológica, que 

tem como principal objetivo a interiorização da saúde. 

B) As equipes de ESF são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma 

área geográfica delimitada. 

C) A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada 

mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. 

D) A expansão e a qualificação da atenção básica, organizadas pela estratégia Saúde da Família, compõem parte do 

conjunto de prioridades políticas apresentadas pelo Ministério da Saúde e aprovadas pelo Conselho Nacional de 

Saúde. 

 

 

 
 

 

 

 

Qual das afirmações abaixo não está associada a atenção básica de saúde: 

A)    Corresponde ao primeiro nível de atenção à saúde do modelo assistencial adotado pelo SUS. 

B) Seu financiamento é garantido por fonte publica apenas estadual. 

C) A estratégia de saúde da família pode incluir especialidades básicas. 

D) É o primeiro contato da população com o SUS. 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 
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Relacione as colunas a seguir. 
 

1. Vigilância sanitária. 

2. Vigilância epidemiológica. 
 

 

(  ) Detecta qualquer mudança em fatores determinantes da saúde. 

(  ) Previne riscos à saúde. 

(  ) Adota medidas de prevenção. 

(  ) Intervém nos problemas sanitários do meio ambiente. 

(  ) Elimina qualquer ameaça à saúde. 
 

A sequência está correta em: 

 

A) 1, 1, 1, 2, 2  

B) 1, 2, 2, 1, 2  

C) 2, 1, 2, 1, 1  

D) 1, 1, 2, 2, 1 
 

 

 

 

 

De acordo com o Art. 6º da Lei nº. 8.080/90 estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 

 

I. incrementos, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnólogo. 

II. controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 

III. formulação e execução da política de sangue e seus derivados. 

IV. execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica. 

 

Estão corretas apenas as alternativas 

 

A)    II, IV  

B) I, II  

C) I, III, IV  

D) I, II, III, IV 
 
 

 

 

 

Os sistemas de informação são utilizados em saúde por permitirem a captação, processamento e difusão dos dados. O 

SIM, SINASC e SINAN são exemplos de bancos de dados que reúnem as informações relacionadas 

RESPECTIVAMENTE A: 

 

A)    Acompanhamento materno, condições de saneamento básico e investimentos em saúde. 

B) Ocorrência de óbitos, dados sobre nascidos vivos e notificação de doenças. 

C) Aquisição de medicamentos, cobertura vacinal e informações ambulatoriais. 

D) Prevenção da malária, indicadores socioeconômicos e normas de auditoria. 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 
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Com base na organização do cuidado de uma equipe de Saúde da Família a partir dos problemas identificados, avalie as 

afirmativas a seguir: 

I- A organização do cuidado deve levar em consideração a realidade local. 

II- A gerência do cuidado prestado pela equipe de Saúde da Família envolve todos os membros da equipe. 

III- O caminho para a realização de um trabalho em equipe passa por um processo de intermediação e construção 

coletiva. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

A)     I, apenas; 

B) II e III, apenas; 

C) I e III, apenas; 

D) I, II e III. 

 
 

 

 

 

As diretrizes do SUS preveem: 

 

A)    Descentralização sem participação popular; 

B) Não participação da comunidade; 

C) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 

D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 
 

 

 

 

 

O Art. 3º da Lei nº. 8080/90 dispõe sobre os fatores determinantes e condicionantes da saúde, que são, EXCETO: 

 

A)    Moradia. 

B) Lazer.  

C) Alimentação.  

D) Medicamento. 

 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




