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Nesse instante teria comido qualquer coisa. A
fome me incomodava. Mas o pior era a garganta e a
dor

nas

mandíbulas,

endurecidas

pela falta

de

exercício. Precisava mastigar qualquer coisa. Tentei

Leia o texto a seguir e responda o que se pede

arrancar tiras de borrachas dos sapatos, mas não tinha
com que cortá-las. Foi então que lembrei dos cartões

acerca do mesmo:

da loja de Mobile.
Estavam num dos bolsos da calça, quase

EU ERA UM MORTO

completamente desfeitos pela umidade. Rasguei-os,
Não me lembro do amanhecer do sexto dia.

levei-os à boca e comecei a mastigar. Foi um milagre: a

Tenho uma idéia nebulosa de que, durante toda a

garganta se aliviou um pouco e a boca se encheu de

manhã, fiquei prostrado no fundo da balsa, entre a vida

saliva. Lentamente continuei mastigando, como se

e a morte. Nesses momentos, pensava em minha

aquilo

família e a via tal como me contaram agora que esteve

mastigando os cartões indefinidamente para aliviar a

durante os dias do meu desaparecimento. Não fiquei

dor das mandíbulas e até achei que seria desperdício

surpreso com a notícia de que tinham me prestado

jogá-los no mar. Senti descer até o estômago a

homenagens fúnebres. Naquela sexta manhã de

minúscula papa de papelão moído e desde esse

solidão

instante tive a sensação de que me salvaria, de que

no

mar,

pensei

que

tudo

isso

estava

acontecendo. Sabia que haviam comunicado à minha

não

fosse

seria

chiclete. [...]

destroçado

Pensava

pelos

continuar

tubarões.

[...]

família o meu desaparecimento. Como os aviões não

Afinal, amanheceu o meu sétimo dia no mar. Não

voltaram, sabia que tinham desistido da busca e que

sei por que estava certo de que esse não seria o último.

me haviam declarado morto.

O mar estava tranquilo e nublado, e quando o sol saiu,

Nada disso era errado, até certo ponto. Em todos

mais ou menos às oito da manhã, eu me sentia

os momentos, tratei de me defender. Encontrei sempre

reconfortado pelo bom sono da noite. Contra o céu

um meio de me defender. Encontrei sempre um meio

cinza e baixo passaram sobre a balsa as sete gaivotas.

de sobreviver, um ponto de apoio, por insignificante que

Dois dias antes eu sentira uma grande alegria

fosse para continuar esperando. No sexto dia, porém,

vendo as sete gaivotas. Mas quando as vi pela terceira

já que não esperava mais nada. Eu era um morto na

vez,

balsa.

consecutivos, senti o terror renascer. “são sete gaivotas

depois

de

tê-las

visto

durante

dois

dias

Á tarde, pensando que logo seriam cinco horas e

perdidas”, pensei, com desespero. Todo marinheiro

os tubarões voltariam, fiz um desesperado esforço para

sabe que, às vezes, um bando de gaivotas se perde no

me levantar e me amarrar à borda. Em Cartagena, há

mar e voa sem direção, durante vários dias, até

dois anos, vi na praia os restos de um homem

encontrar e seguir um barco que lhes indique a direção

destroçado por tubarão. Não queria morrer assim. Não

do porto. Talvez aquelas gaivotas que vira durante três

queria ser repartido em pedaços entre um montão de

dias fossem as mesmas todos os dias, perdidas no

animais insaciáveis. Eram quase cinco horas. Pontuais,

mar. Isso significa que eu me distanciava cada vez

os tubarões estavam ali, rodando a balsa. Levantei-me

mais da terra.

penosamente para desatar os cabos do estrado.
A tarde era fresca. O mar, tranquilo. Senti-me
ligeiramente fortalecido. Subitamente, vi outra vez as

(Gabriel Garcia Márquez, Relato de um náufrago. 3. ed.
Rio de Janeiro: Record, 1970. p. 70-3.)

sete gaivotas do dia anterior e essa visão infundiu em
mim renovados desejos de viver.
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QUESTÃO 01

QUESTÃO 05

É incorreto afirmar que:

O sentido da frase: “Se estiver chegando” é

a) O texto pertence ao gênero relato pessoal;

garantido em:

b) Trata-se de um

a) conquanto esteja chegando;

marinheiros

e

relato de um

nada

os

grupo de

atormentava

além

dafome;
c) O relator fala especificamente do sexto e do
sétimo dia;

b) porquanto esteja chegando;
c) posto que esteja chegando;
d) ainda que esteja chegando;
e) desde que esteja chegando.

d) O marinheiro havia sido declarado morto;
e) O marinheiro não conseguiu mastigar as tiras do
seu sapato.
QUESTÃO 02

QUESTÃO 06

A palavra que semanticamente está relacionada a
chumbo é:

Na primeira sentença do texto “Não me lembro do

a) plúmbeo;

amanhecer do sexto dia” tem-se:

b) fulvo;

a) próclise;

c) pluvial;

b) ênclise;

d) cúpido;

c) mesóclise;

e) fluvial.

d) mesóclise pela presença do advérbio;
QUESTÃO 07

e) próclise e ênclise.

Marque a alternativa que preenche os espaços
corretamente: Ele não conhecia _______ médica

QUESTÃO 03

mas foi ________ clínica ________ dez horas da
A última oração do segundo parágrafo “Eu era um

noite, sem telefonar antes.

morto na balsa.” apresenta uma forma verbal que:

a) a – a – às;

a) está no pretérito perfeito;

b) a – à – às;

b) está no pretérito imperfeito do indicativo;

c) à – a – às;

c) está no modo indicativo e no tempo presente;

d) à –a – as;

d) é um verbo de primeira conjugação;
e) é um verbo regular.
QUESTÃO 04

e) à – à – às.
QUESTÃO 08

Quanto à concordância verbal, marque a alternativa

No penúltimo parágrafo do texto há:

INCORRETA:

a) dois pronomes do caso reto, dois possessivos e

a) Os meninos e as meninas seriam repreendidos

um oblíquo;
b) quatro pronomes e um deles é possessivo;
c) quatro pronomes pessoais do caso reto;

pelos avós naquela hora;
b) Os outros meninos e eu estávamos chegando a
Ouro Preto;

d) cinco pronomes oblíquos;

c) Os meninos e tu estaríeis chegando agora;

e) somente dois pronomes pessoais do caso

d) Somente a alternativab está correta.

oblíquo.
Instituto Machado de Assis - IMA
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 12

Na sentença: “Grande é a fadiga, pouca é a alegria”
tem-se um caso de:

“Foi um inventor, empresário e magnata americano
no

setor

da

informática.

Ficou

mundialmente

conhecido por ter sido presidente e diretor executivo

a) antítese;

da Apple e por revolucionar indústrias diversas,

b) pleonasmo;

como: computadores pessoais, filmes de animação,

c) metáfora;

música,

telefones,

tabletse

publicação

digital.

Também foi diretor executivo da empresa de

d) anacoluto;

animação gráfica Pixar e morreu em outubro de

e) prosopopéia.

2011, em decorrência de câncer pancreático”. O
enunciado faz referência a que figura?

QUESTÃO 10

Observe:

a) Bill Gates

“Não

cometa

semelhante

falta”.

O

b) Mark Zuckerberg

pronome destacado é:

c) Steven Spielberg

a) de tratamento;

d) Steve Jobs
e) George Lucas

b) pessoal reto;
c) demonstrativo;

QUESTÃO 13

d) possessivo;

Sobre as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP‟s),

e) oblíquo.

julgue os itens a seguir:
I – É um novo modelo de Segurança Pública e de

CONHECIMENTOS GERAIS QUESTÕES DE 11A 15

policiamento que promove a aproximação entre a
população e a polícia, aliada ao fortalecimento de
políticas sociais nas comunidades.
II - As UPP‟s representam uma importante „arma‟ do

QUESTÃO 11

Governo Federal e das Secretarias de Segurança,

O ano de 2011 foi marcado por mortes de grandes
figuras políticas e econômicas no cenário mundial.
Assinale

abaixo

corretamente

a

uma

alternativa
dessas

que

pessoas

representa
com

sua

respectiva causa mortis:

atuando em todos os Estados-Membros.
III – Dentre suas principais funções, servem para
recuperar territórios perdidos para o tráfico e levar a
inclusão social à parcela mais carente da população.
IV – Dentre os territórios pacificados pelas UPP‟s
podemos citar: as comunidades do Morro Santa

a) O ditador norte-coreano King Jong II, suicídio.
b) O ditador líbio Muammar Kadafi, de causas
naturais.

Marta, Cidade de Deus, Pavão-Pavãozinho e
Cantagalo.
Desta forma, podemos afirmar que:

c) O ditador norte-coreano King Jong II, de causas
naturais.
d) O terrorista Osama Bin Laden, assassinado por
tropas afegãs.
e) O ditador líbio Muammar Kadafi, assassinado
por tropas americanas.
Instituto Machado de Assis - IMA

a) Todas as opções estão corretas.
b) Apenas as opções I e II estão corretas.
c) Apenas a opção IV está incorreta.
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e) Apenas a opção II está incorreta.
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CONHECIMENTOS
LOCAISQUESTÕES DE 16A 20

a seguir:
I – Trata-se de uma onda revolucionária de protestos

QUESTÃO 16

e manifestações que vem ocorrendo no Oriente

Apesar de a consulta plebiscitária ter sido realizada

Médio e no norte da África, desde o final do ano de

em 1993, o Município de Nazária somente se tornou

2010.

realidade mais de uma década após o sufrágio. A

II – Envolveu países como Tunísia, Egito, Líbia,
Coréia do Norte e Espanha.

razão para o retardamento foram Ações Diretas de
Inconstitucionalidade ajuizadas contra a Lei nº 4.810,
de 14 de dezembro de 1995, que criou o novo

III – Os protestos têm compartilhado técnicas de

município. Qual foi o principal argumento utilizado

resistência civil em campanhas sustentadas em

pelos opositores da emancipação?

greves, manifestações, passeatas e comícios, bem
como no uso de mídias sociais, como Facebook,
Twitter e vídeos espalhados no Youtube.

a) Baixo índice de escolaridade da população
consultada.
b) Grande dependência econômica de Teresina.

IV – Todas as manifestações são pacíficas e não há,

c) Descontinuidade territorial de Teresina.

até agora, o registro de conflito nos países

d) Infra-estrutura precária.

envolvidos.

e) Possibilidade de revoltas populares.

Desta forma, podemos afirmar que:

QUESTÃO 17

a) Somente I está correta.

Sobre o Estado do Piauí, julgue as assertivas

b) Somente I e III estão corretas.

abaixo:

c) Somente I e IV estão corretas.
d) As alternativas I, II e III estão corretas.
e) Todas estão corretas.

QUESTÃO 15

I. Há um projeto de desmembrá-lo em dois estados:
Gurguéia, formado pelas cidades do norte, e Piauí,
composto pelos municípios restantes do sul;
II. Possui um dos mais expressivos parques
industriais do Brasil;

Com a visita do presidente norte-americana Barack

III. De acordo com dados do IBGE, tem uma

Obama, a presidenta Dilma bateu de frente com os

população estimada de mais de 3 (três) milhões de

EUA em dois assuntos polêmicos:

habitantes;

a) A exploração de petróleo da reserva Pré-sal e a

IV. É o único Estado do Nordeste que não possui

morte misteriosa do terrorista Osama Bin Laden.
b) A guerra cambial diante da baixa do dólar e o
valor da baixa taxa de importação.
c) A intervenção na crise política em Honduras e a
Defesa do programa nuclear iraniano.
d) A crise do dólar por causa das exportações e o
fim do bloqueio a Cuba.
e) Apoio ao governo da Líbia e a liberação dos
presos políticos de Guantánamo.
Instituto Machado de Assis - IMA

sua capital situada no litoral.
V. É o estado mais pobre da federação, pois possui,
em valores absolutos, o menor Produto Interno Bruto
(PIB).
a) Todas as assertivas estão corretas.
b) I, III, IV e V estão corretas.
c) III, IV e V estão corretas.
d) III e IV estão corretas
e) I, IV e V estão corretas.
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CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOSQUESTÕES DE 21A

QUESTÃO 18

O bioma Mata dos Cocais, importante formação

40

vegetal de transição entre a floresta amazônica e a
caatinga, encontra-se presente no Município de
Nazária. A principal palmeira encontrada na região é

QUESTÃO 21

denominada:
a) Carnaúba.

De acordo com as penalidades previstas no Código

b) Buriti.

de Ética dos profissionais de Enfermagem, assinale

c) Oiticica.

a alternativa que preencha corretamente as lacunas

d) Açaí.

abaixo:

e) Babaçu.
A
QUESTÃO 19

______________

consiste

na

proibição

do

exercício da Enfermagem por um período não
superior a ____________________ e será divulgada

Sobre a população de Nazária, pode-se afirmar que

nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e

é:

Regionais

a) predominante urbana, masculina e parda.

____________________

b) predominante rural, masculina e parda.

admoestação ao infrator, de forma reservada, que

c) predominante rural, feminina e negra.

será registrada no prontuário do mesmo, na

d) predominante urbana, feminina e branca.

presença de duas testemunhas.

e) predominante rural, masculina e negra.

de

Enfermagem
consiste

e

a
numa

a) Cassação / dois anos / suspensão
b) Penalidade / um mês / multa

QUESTÃO 20

c) Multa / quarenta dias / repreensão
d) Censura / vinte dias / advertência verbal

Sobre o Município de Nazária, pode-se afirmar que:
I. É importante polo pecuarista do Estado do Piauí;
II. É banhado por dois importantes rios: Parnaíba e

e) Suspensão / vinte e nove dias / advertência
verbal

QUESTÃO 22

Poti;
III. Possui 09 (nove) vereadores em sua Câmara
Municipal;
IV. Travou com Teresina batalha judicial pelos
recursos da arrecadação do ICMS (Imposto Sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços);

M. I. M. de 30 anos vem para consulta de rotina. O
exame da genitália externa revela lesões dolorosas,
múltiplas, com aproximadamente 1cm de diâmetro,
com bordas irregulares e uma base coberta de
exsudato necrótico com odor fétido. Os gânglios
linfáticos inguinais bilaterais não estão sensíveis.

a) Todos estão corretos.
b) Apenas I e II estão corretos.

Com relação à sintomatologia, qual a provável
doença sexualmente transmissível?

c) Apenas I e III estão incorretos.

a) Sífilis

d) Apenas III e IV estão corretos.

b) Herpes Genital

e) Apenas I, II e III estão incorretos.

c) Cancro Duro
d) Condiloma acuminado

Instituto Machado de Assis - IMA
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e) Cancro Mole

pertencentes ao grupo de risco elevado de
desenvolver câncer de mama.

QUESTÃO 23

Em relação ao auto-exame de mama, é correto
d) A mamografia permite a detecção precoce do

afirmar que:

câncer de mama por ser capaz de mostrar
a) A dor geralmente é um preditivo para a presença

lesões em fase inicial. Para garantir sua

de câncer de mama.

efetividade, deve-se utilizar sempre o exame

b) Os nódulos que surgem antes da menstruação e
desaparecem com o término da mesma têm

clínico como exame adicional.
e) Para garantir a efetividade do exame clínico,

valor clínico importante no diagnóstico.

deve-se utilizar a mamografia, por ser capaz de

c) Ao observar as mamas no espelho, tanto com as

mostrar lesões em fase inicial, como exame

mãos na cintura como elevadas, é normal

adicional.

perceber deformações, diferenças de tamanho,
aspecto, principalmente no período menstrual.
d) O exame das mamas realizado pela própria
mulher não substitui o exame físico realizado por

QUESTÃO 25

Sobre os tipos mais comuns de parasitoses, analise
as afirmativas abaixo:

profissional de saúde.
e) O

exame clínico das

mamas

descarta a

necessidade de exames complementares até os
40 anos de idade.

1. A transmissão da ascaridíase ocorre por ingestão
de ovos embrionados através das mãos sujas,
alimentos ou água contaminados. Nas parasitoses
maciças pode ocorrer a oclusão intestinal e levar à

QUESTÃO 24

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL,
2006), o rastreamento do câncer de mama é
importante para detectar a doença em sua fase préclínica e diagnosticar o câncer de mama em sua fase
clínica precoce. Sobre esse assunto, marque a

morte.
2.

A

ancilostomíase,

também

conhecida

por

amarelão, é uma infecção que atinge principalmente
a porção superior do intestino. Pode ser adquirida
pela ingestão de água ou alimentos contaminados
pelos cistos.

alternativa incorreta:

3. A amebíase é uma parasitose cujos sintomas
a) O rastreamento das mulheres assintomáticas,

variam desde a diarreia aguda, sanguinolenta e

por meio do exame clinico das mamas, é

mocoide, acompanhada de febre, até uma forma

recomendado para todas as mulheres a partir

branda caracterizada por desconforto abdominal leve

dos 25 anos de idade, com periodicidade anual.

ou moderado.

b) A mamografia é recomendada para todas as

4. A enterobíase é uma infecção do intestino

mulheres assintomáticas na faixa entre 50 a 69

causada por um parasita que se aloja no final do

anos de idade, com intervalo máximo de dois

intestino próximo ao ânus. Caracteriza-se pelo

anos entre os exames.

sintoma de prurido anal.

c) O exame clínico das mamas e mamografia com
periodicidade
mulheres

anual

a partir

é

recomendado

de 35 anos

de

para
idade

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.

Instituto Machado de Assis - IMA
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b) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.

b) A demência no meio familiar provoca diversas

c) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

mudanças e alterações. Dentre as mais comuns

d) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

se destacam: angústia, sentimento de culpa, ira,

e) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

agressividade, constrangimento, inversão de
papéis, doenças orgânicas, sendo indispensável
o apoio terapêutico para o paciente e o

QUESTÃO 26

Sobre desnutrição infantil, assinale a afirmativa
correta.

c) Em muitas pessoas, o transtorno cognitivo não é

a) A forma mais utilizada para o diagnóstico da
desnutrição

é

a

verificação

do

perímetro

b) Quanto à causa, a desnutrição pode ser
classificada em primária ou secundária. A
desnutrição

primária

ocorre

por

oferta

inadequada de alimentos e a desnutrição
secundária

ocorre

por

algum

distúrbio

no

c) A idade em que a criança é mais vulnerável à
desnutrição é nos

primeiros

6 meses. A

introdução de alimentação complementar diminui

eles

precisarão

de

cuidados

crônicos que permitam sua alimentação e

formas

graves

de

desnutrição

são

denominadas Marasmo e Kwashiorkor. Alguns
clínicos

do

Marasmo

são

edema

generalizado, hepatomegalia e peso para idade
muito abaixo do percentil 3. Os casos de
Kwashiorkor são caracterizados por magreza
extrema e atrofia muscular, perda intensa do
tecido subcutâneo e irritabilidade.

d) Para o diagnóstico de demência é essencial que
os déficits cognitivos e as alterações do
comportamento e da personalidade causem
significativo comprometimento das atividades

apresentam

e representem declínio significativo com relação
os níveis prévios de funcionamento.
e) O idoso, com um possível transtorno da
deve

ser

submetido

a

uma

investigação clínica e cognitiva. Essa última
pode consistir no Mini Exame do Estado Mental
(MEEM).
QUESTÃO 28

Analise as afirmações abaixo e julgue verdadeira (V)
ou falsa(F):
I. É competência da Vigilância Sanitária o controle
da ocorrência de doenças, seu aumento e sua

e) As crianças desnutridas não podem receber
pois

comportamento.

memória,

os riscos de um quadro de desnutrição.

vacinas,

e

profissionais, ocupacionais e sociais do indivíduo

aproveitamento dos alimentos.

sinais

reversível,

higiene, evitem acidentes e controlem seu

braquial.

d) As

cuidador/familiar.

vulnerabilidade

aumentada às reações das vacinas.
QUESTÃO 27

propagação.
II. A Saúde do Trabalhador se caracteriza por um
conjunto de ações que visam exclusivamente à
assistência do trabalhador vítima de acidente de

Em pessoas idosas, a demência é uma síndrome

trabalho ou portador de doença profissional e do

que acarreta declínio funcional progressivo e perda

trabalho.

gradual da autonomia e independência. Sobre as

III. As ações de Vigilância Epidemiológica estão

características da demência, assinale a alternativa

relacionadas

incorreta.

determinantes e condicionantes de saúde individual

a) Demência em idosos é conhecida como Doença

ou coletiva.

às

de Alzheimer, caracterizada por perda de

A alternativa correta é:

memória e declínio cognitivo com início abrupto,

a) F V V.

de evolução rápida e progressiva.

b) V F F.

Instituto Machado de Assis - IMA
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c) V F V.

relacionadas a obesidade e sobrepeso e os níveis

d) F F V.

de renina alterados.

e) V VV.
QUESTÃO 29

b) Uma das causas mais importantes são as
A notificação, mesmo quando negativa, deve ser

nefrológicas abrangendo as glomerulonefrites e

feita semanalmente. Para facilitar esta notificação, o

as nefropatias agudas e crônicas.

ano é dividido em:
a) 33

c) Não se pode esquecer também as causas

semanas,

denominadas

semanas

epidemiológicas.
b) 46

semanas,

hipercalcemia e hipernatremia.
denominadas

semanas

epidemiológicas.
c) 52

semanas,

semanas,

denominadas

semanas

semanas,

das

etiologias

mais

observadas

de

caracterizam pela hipertensão intracraniana, a
encefalite e a meningite

denominadas

semanas

epidemiológicas.
e) 82

d) Uma

hipertensão arterial são as neurológicas quese

epidemiológicas.
d) 64

metabólicas como a porfiria e sobretudo a

e) Nas

afirmações

acima

apenas

duas

são

verdadeiras.
denominadas

semanas

epidemiológicas.
QUESTÃO 32
QUESTÃO 30

Sobre a sífilis adquirida tardiamente NÃO é correto
afirmar:

Com relação a Diabetes Melllitus marque a única
alternativa VERDADEIRA:

a) É considerada tardia após o primeiro ano de
evolução

e

ocorre

em

doentes

que

não

receberam tratamento adequado ou que não
foram tratados.

um período variável de latência e compreendem
formas

cutânea,

óssea,

cardiovascular,

nervosa e outras.

hipoglicemia geralmente abaixo de 300mg/dl,
cetonemia, acidose e glicosúria.

história

d) A sífilis tardia cutânea caracteriza-se por lesões
gomosas e nodulares, de caráter destrutivo.

esclerosante,

de

polidpsia,

poliúria

e

polifagia,

desidratação e deterioração neurológica.
d) A confirmação do diagnóstico para qualquer

e) Na sífilis óssea, pode haver osteíte gomosa,
osteíte

b) A cetoacidose diabética é caracterizado por uma

c) Deve-se suspeitar de Diabetes Mellitus tipo II a

c) As reações sorológicas são negativas.

periostite,

incidência periférica de insulina e é mais comum
em adolescentes com obesidade.

b) Suas manifestações clínicas surgem depois de

as

a) Diabetes Mellitus tipo II é causado por uma

artralgias,

artrites, sinovites e nódulos justo-articulares.

paciente é a glicemia em jejum a partir de
136mg/dl em dois exames em diferentes dias e
outro é a glicemia casual independente de jejum
acima de 200mg/dl.

QUESTÃO 31

e) O teste oral de tolerância a glicose é muito útil
Identifique
patologia

qual

alternativa

hipertensão

abaixo
arterial

referente

à

encontra-se

INCORRETA:

essenciais

casos iniciais, mas a diferenciação entre as
duas, Diabetes tipo I e tipo II é clínica e está

a) Dentre as causas da hipertensão arterial estão as
causas

no diabetes tipo I e é utilizado para detectar os

e

primárias
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(

) As fezes meconiais estão presentes até o 7º

dia e as fezes de transição ocorrem após o 10º dia.

(

QUESTÃO 33

Com relação a infecções congênitas marque a única
alternativa ERRADA:
a) A toxoplasmose para ser detectada deve ser
realizado exame no início do pré-natal por meio
da pesquisa de anticorpos IgM e IgG através da
dosagem

de

imunoensaioenzimático

ou

a

imunofluorescência indireta.
b) O tratamento da gestante agudamente infectada
por toxoplasmose no primeiro trimestre da
gestação é feito com a administração da
sulfadiazina e pirimetamina.
c) Na rubéola as manifestações clínicas mais
freqüentes

são

hepatoesplenomegalia

e

trombocitopenia
d) No citomegalovírus congênito as petéquias e

) A

frequência cardíaca menor do que 80

batimentos

significa

um

sinal

A alternativa correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

V VV F V
V VVV F
FVVFF
VVFVF
VFVVF

QUESTÃO 35

Os casos de abortamento constituem a terceira
causa de morte materna no Brasil e no sistema único
de saúde são atendidas anualmente cerca de
250.000 mulheres com complicações de aborto
(Ministério da Saúde, 2011), com relação a tal
complicação analise as alternativas e marque a
INCORRETA:
a) O diagnóstico de aborto séptico deve ser
considerado

quando

hepáticas são achados na semiologia.

reprodutiva

apresenta

exame

materno

na

busca

de

de

anormalidade.

púrpuras, a icterícia e a elevação das enzimas

e) O diagnóstico de herpes simples é feito pelo

potencial

uma

mulher

atraso

e

idade

menstrual,

sangramento vaginal acompanhado de dor

processos

abdominal e febre, mas algumas vezes decorre

infecciosos por meio de lesões genitais ou anais

de um quadro de membranas rotas, não

e pela sorologia de anticorpos pelo método

percebido pela paciente;

ELISA.
QUESTÃO 34

b) Podem ocorrer outros sinais e sintomas como
icterícia, cianose, hipotensão arterial e choque
séptico e pode serobservado taquicardia e

Durante a visita domiciliar do enfermeiro ao recém-

taquisfigmia;

nascido faz-se necessário avaliar os seguintes

c) Se houver formação de abscesso pélvico este

parâmetros e verificação de algumas anormalidades

pode estar bloqueado por alças e levar a

e complicações que acontecem devido a várias

peritonismo

intercorrências no período neonatal. Quanto aos

freqüente deste abscesso é no fundo do saco

parâmetros de avaliação do RN no domicílio, marque

posterior

V para verdadeiro ou F para falso:

culdocentese;

(

) A circunferência cefálica encontra-se entre 33 a

localizado,

e

pode

a

ser

localização

confirmado

mais

pela

d) Na avaliação laboratorial não há a necessidade

35 cm e a circunferência torácica entre 30,5 e 33cm.

de hemograma com contagem de plaquetas,

( ) A bossa serosanguíneacefalo hematoma regride

pois dependendo do agente bacteriano causador

nas primeiras semanas.

da infecção a necrose miometrial é rara e não

(

são observados resultados de leucopenia ou

) Em nível de alterações ponderais perde 10% do

peso de nascimento na primeira semana mas
recupera entre o 10º e 14º dia de vida .

leucocitose;
e) A infecção por clostridiumperfringens pode levar
a um quadro de anemia hemolítica fulminante e
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insuficiência renal aguda com a descrição de
uma tríade sintomática clássica: Hemoglobinúria,
anemia e cianose perioral.

QUESTÃO 37

QUESTÃO 36

Com relação a hipertensão arterial aguda durante a
gestação, o enfermeiro frente à consulta de pré natal
deve observar e intervir; Avalie as alternativas e

Segundo dados do Ministério da Saúde, é crescente
a prevalência da síndrome da imunodeficiência
adquirida

(HIV)

reprodutiva.Diante

marque a soma das alternativas VERDADEIRAS:

entre

mulheres

destes

em

dados

idade

avalie

as

alternativas abaixo e marque a VERDADEIRA:
( ) Define-se como crise hipertensiva a presença de
pressão arterial diastólica de 110mmHg. (01 ponto).

a) Tal infecção se traduz por fases em nível clínico,
mas não laboratorial, caracterizando-se em

(

) A crise hipertensiva pode caracterizar em

infecção

aguda,

assintomática,

mas

com

urgência (ausência de sintomatologia clínica) ou

sorologia positiva, linfadenopatia persistente e

emergência

doença manifesta com presença de infecções

hipertensiva

sintomatologia

e esta

com

a

presença

segunda pode levar

de
a

insuficiência cardíaca congestiva. (02 pontos).
(

) Com relação a técnica de verificação dos níveis

oportunistas.Atualmente

há

também

fases

diferenciadas pela contagem de linfócitos.
b) A

depressão

da

imunidade

celular

e

a

pressóricos a posição da gestante deve ser deitada

hipergamaglobulinemia resultante da ativação

em decúbito lateral esquerdo a 15 ou 30 graus e

policlonal

nunca em posição supina. (03 pontos).

presentes nas infecções pelo HIV-1 e podem ser

(

observadas nas gestações normais.

) A determinação da pressão arterial diastólica

pode ser dada pelo quarto som de korotkoff (som de

c) O

dos

linfócitos

atendimento

B

pré-natal

são

da

alterações

paciente

desaparecimento) ou quinto som de korotkoff (som

contaminada pelo HIV depende da fase da

de abafamento). (04 pontos).

infecção podendo ser prestado por equipe

(

) A hidralazina não é um relaxante direto da

multidisciplinar.

musculatura arterial não devendo ser utilizada como

d) A utilização da Azidotimidina deve ser usada

fármaco preferido para o tratamento da hipertensão

apenas nas fases III e IV de infecção pelo HIV e

arterial grave na gestação. (05 pontos).

não deve ser iniciada na fase II.Deve ser
utilizada por via oral após a 20ª semana

A soma das alternativas verdadeirasencontra-se na
alternativa:

gestacional.
e) O

alojamento

conjunto

é

fundamental

e

atualmente sabe-se que o aleitamento materno
a) (

) 3 pontos

b) (

) 5 pontos

c) (

) 9 pontos

não está mais contra-indicado e não se opta
mais para suprimir a lactação.

d) ( ) 7 pontos
e) ( ) 6 pontos
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programadas mesmo com a eventualidade de
uso irregular.

QUESTÃO 38

A neuropatia diabética é a complicação mais comum

c)

indicação do uso da isoniazida para tratamento

do diabetes Mellitus compreendendo um conjunto de

da infecção latente de Tb independe de fatores

síndromes clínicas que afetam o sistema nervoso

como idade e risco de adoecimento.

periférico sensitivo, motor e autonômico. Marque a
alternativaFALSA:

Além do resultado da prova tuberculínica, a

d)

Nas

grávidas

recomenda-se

tratamento para após
a)

b)

o parto, mas

nas

A forma mais comum é a neuropatia simétrica

gestantes com infecção pelo HIV recomenda-se

sensitivo motora distal;

tratamento após o terceiro mês de gestação.

Os sintomas da neuropatia sensitivo motora
distal incluem queimação e hiperalgesia, assim
como dor a estímulos não dolorosos.

c)

postergar

e)

O tratamento deve ser notificado em ficha
específica definida em alguns estados da
federação.

Os sinais de verificação dos tipos de sensações
são importantes como testes neurológicos

QUESTÃO 40

quantitativos como tipo de sensação dolorosa,
As ações da equipe de saúde da família devem ser

táctil, fria, vibratória e motora.

norteadas dentro da lógica da:
d)

As principais alterações clínicas neuropáticas e
vasculares do pé diabético não são facilmente

a) Vigilância Sanitária.

detectadas no exame físico.
b) Vigilância Epidemiológica.
e)

No pé neuropático, o mesmo encontra-se
quente e há presença de alterações articulares
e vasodilatação dorsal e no pé isquêmico há
ausência de pulsos e claudicação intermitente.

c) Vigilância em Saúde.
d) Vigilância Ambiental.
e) Maior incidência e prevalência das doenças que
acontecem em famílias assistidas pela equipe.

QUESTÃO 39

Com relação ao tratamento de tuberculose no Brasil
de acordo com o Ministério da Saúde (2010),
escolha a alternativa ERRADA:

a)

Faz-se a quimioprofilaxia secundária com a
isoniazida, pois reduz o risco de adoecimento
em pacientes já infectados pelo Mycobacterium
tuberculosis.

b)

Tomar as 180 doses é mais importante que o
tempo de tratamento, é necessário que o
paciente

complete

o
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