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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO-MA 
Concurso Público 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 03 (três) 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 junto com 

o seu caderno de questões. 

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

aquele que assinar em desconformidade com a assinatura constante no documento oficial de identificação. 

6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, pois este é personalizado e não será substituído em hipótese alguma. 

7)  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:  

8) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 

proposto. A marcação em mais de uma alternativa ou marcações rasuradas anulam a questão. 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no primeiro 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 integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal. 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 
 

01. Observe o texto, cópia de jornal, no qual é informado 
que, no Piauí, entre janeiro e outubro de 2013, 132 agências 
dos Correios foram assaltadas 
 

 
 

Na chamada de capa, no texto, atente para o vocábulo em 
destaque (circulado). 
 

No texto, a flexão ou forma nominal do vocábulo em 
destaque é 
 
a) pretérito perfeito do indicativo 
b) particípio 
c) pretérito mais que perfeito do indicativo 
d) infinitivo flexionado 
e) pretérito perfeito do subjuntivo  
 
02. No texto seguinte, observa-se a existência de uma 
vírgula.  
 

O asfalto está nas rodovias e a piçarra, nas estradas. 
 

Essa, à luz da gramática normativa, tem sua razão de 
existir. 
Assinale, dentre as alternativas seguintes, aquela em que a 
vírgula é empregada pela mesma função da vírgula posta 
no texto acima.  
 
a) a mentira deveria não existir entre os casais, dadas as 
consequências funestas que provocam. 
b) É assim que estatui a Lei, ora aprovada pelo Congresso 
Nacional. 
c) Se a regra fosse atual, não haveria embargos infringentes 
no STF. 
d) Depois de quase cem anos após da morte de Humberto 
de Campos, agora é que a Prefeitura de Parnaíba(PI) 
resolveu conservar o acervo do escritor. 
e) Os flamenguistas se recuperam rapidamente e os 
vascaínos, lentamente.   
 
03. Leia a frase seguinte, na qual se observa um vocábulo 
em destaque. 
 
Roma importou milhares de escravos de cidades QUE 

dominou e de muitas outras 
 

O termo grifado exerce que função sintática? 
 

a) agente da passiva 
b) predicativo do sujeito 
c) complemento nominal 
d) objeto direto  
e) objeto indireto 
 
04. Em inflamado discurso, proferido em sustentação oral, 
Astrobaldo Ferreira assim falou: 
 

– A agressão à legalidade, até agora pouco combatida, 

demonstra que grupos de vândalos mascarados, em 

ações insidiosas, adrede preparadas, buscam a anomia, 

o vazio do Estado, para alcançarem seus objetivos 
escusos. O Estado deve estar atento e, com o objetivo de 

coibir o vandalismo, diuturnizar a vigilância.   
 

No texto acima, quatro vocábulos são destacados. Sobre 
esses termos, assinale a alternativa correta. 
 
a) no texto, o vocábulo insidioso tem significado semelhante 
a traiçoeiro; o vocábulo adrede está mal empregado; o 
vocábulo anomia tem significado de anarquia e o verbo 
diuturnizar tem significado de proceder de dia e de noite a 
vigilância.    
b) no texto, o vocábulo insidioso tem significado semelhante 
a benigno; o vocábulo adrede está mal empregado, devendo 
ser substituído por adredemente; o vocábulo anomia tem 
significado de sem lei e o verbo diuturnizar tem significado 
de proceder de dia e de noite a vigilância.     
c) no texto, o vocábulo insidioso tem significado semelhante 
a traiçoeiro; o vocábulo adrede corresponde a 
propositalmente; o vocábulo anomia tem significado de 
sem leis e o verbo diuturnizar tem significado de prolongar 
a vigilância. 
d) no texto, o vocábulo insidioso tem significado semelhante 
a parecer benigno; o vocábulo adrede deve ser substituído 
por adredemente; o vocábulo anomia tem significado de 
anarquia e o verbo diuturnizar tem significado de proceder 
de dia e de noite a vigilância.      
e) no texto, o vocábulo insidioso tem significado semelhante 
a trapaceiro; o vocábulo adrede está mal empregado; o 
vocábulo anomia tem significado de caos e o verbo 
diuturnizar tem significado de proceder de dia e de noite a 
vigilância.       
 
05. Leia o texto seguinte 
 

O professor Astrobaldo Ferreira, ao ouvir determinado 
vereador daquele Município do Sul do Piauí falar expressões 
como “é pra mim fazer”, é preciso “criar novos empregos”, 
“atender a domicílio”, comentou com colega que se 
encontrava ao seu lado:  
 

–“A fala do vereador soa um pouco como um asno rinchando 
e, creio, não é por acaso”.    
 

Astrobaldo Ferreira, na sua fala, faz uso de uma figura de 
linguagem. Qual? 
 
a) ironia 
b) prosopopeia 
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c) metonímia 
d) hipérbato 
e) catacrese 
 
06. Leia o texto seguinte 
 

Roberta Ferreira, em princípio, pretendia [1] ser 

chique [2]. Porém, na contramão do pensamento 

inicial, também [3] tinha vontade de, enquanto [4] 
fosse estudante, ser mochileira, saí por aí [5] sem 

compromisso com nada. Esse era o dilema de Roberta. 
 

No texto acima, observa-se cinco vocábulos em destaque e 
numerados, de [1] a [5]. Dentre esses vocábulos 
destacados, assinale a numeração correspondente àquele 
em que o último fonema é uma semivogal. 
 
a) [1] 
b) [2] 
c) [3] 
d) [4] 
e) [5]  
 
07. Analise as assertivas seguintes 
I. Se mantermos esta maneira de fazer política, estaremos 
compartilhando para a deterioração da atividade 
parlamentar. 
II. Quando ele vir, aproveite para corrigi-lo. 
III. Eu jamais rio quando ouço notícias desse teor 
IV. O presidente do Vasco da Gama medeia o acordo entre 
os dois atletas. 
V. Os dois jogadores do Vasco se abstiveram de jogar. 
 

 
Assinale 
 
a) se, dentre as assertivas acima, apenas uma é incorreta. 
b) se, dentre as assertivas acima, apenas duas são 
incorretas. 
c) se, dentre as assertivas acima, apenas três são 
incorretas. 
d) se, dentre as assertivas acima, apenas quatro são 
incorretas. 
e) se, dentre as assertivas acima, todas são corretas. 
 
08. Leia com atenção 
Após receber o grau de jornalista pela Universidade Federal 
do Maranhão, Maria Joaquina do Amaral Pereira Góis, em 
rápido discurso, assim se expressou: 
 
“................... eu, que sempre ansiei por isto, agora 
estou realizada”  
 

Assinale, dentre as alternativas abaixo, a alternativa na qual 
o verbo grifado na frase acima foi flexionado de forma 
incorreta. 
 

a) ansiara (pretérito mais que perfeito do indicativo) 
b) ansiasse (pretérito perfeito do indicativo) 
c) ansiar (futuro do subjuntivo) 
d) ansiaria (futuro do pretérito do indicativo) 

e) ansiarei (futuro do presente do indicativo)  
 
09. Leia o texto seguinte 
 

O futebol ainda é uma das paixões do brasileiro, 
principalmente em época de Copa do Mundo. Contudo, 

a seleção brasileira de futebol, ou a “pátria de 

chuteiras”, não empolga mais o torcedor como 
antigamente, quando todos os atletas da seleção 

jogavam em clubes brasileiros. 
 

Assinale, dentre as alternativas seguintes, aquela que 
relaciona um termo que não substitui adequadamente a 
conjunção em destaque (grifada) 
 
a) entretanto  
b) no entanto 
c) conquanto 
d) todavia 
e) destarte  
 
10. Leia o texto seguinte 
 

Está equivocado quem imagina QUE a política é 
sistematicamente criticada apenas pelas condutas 

equivocadas de alguns agentes políticos: a política é, 

também, criticada pelos seus acertos, pelo necessário 
combate ao desperdício e ao corporativismo existentes 

no meio de qualquer categoria funcional. Para combater 

esses vícios, o político QUE costumava contornar os 

conflitos, agora, se pretende obter êxito em sua 
administração, deve enfrentar, de frente, o 

corporativismo e o desperdício. O desgaste inicial 

certamente será compensado pela futura otimização da 
Administração Pública (Pardal de Castro)  
 

Atente que, no texto acima, por duas vezes o vocábulo QUE é 
posto em destaque. Em relação aos dois termos destacados, 
assinale a alternativa correta. 
 
a) Tanto o primeiro “QUE” quanto o segundo, ambos têm a 
mesma função morfológica. 
b) O “QUE” da primeira linha é pronome relativo. 
c) Os dois vocábulos em destaque são conjunções. 
d) Em “... o político QUE costumava...”, o QUE é pronome 
relativo e em “... quem imagina QUE a política.....” o QUE é 
conjunção integrante.  
e) Os dois vocábulos iniciam orações substantivas. 

 
INFORMÁTICA BÁSICA 

 
11. Na Faixa de Opções do MS-Access 2010, a opção 

“Design da Tabela”  está localizada na guia: 
 
a) Página Inicial; 
b) Criar; 
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c) Dados Externos; 
d) Ferramentas de Banco de Dados; 
e) Suplementos. 
 
Com base na figura abaixo (MS-EXCEL 2010) responda 
a questão 12. 
 

 
 
12. Qual a fórmula, utilizando a função SE, que mais se 
aproxima da utilizada na coluna “C” – CONCEITO?: 
 
a) =SE(B2>=7;"Aprovado";"Reprovado") 
b) =SE(B2>=7:"Aprovado":"Reprovado") 
c) =SE(B2>=7);(Aprovado);(Reprovado) 
d) =SE(B2>=7;(Reprovado;Aprovado)) 
e) =SE(B2>=7;"Reprovado";"Aprovado") 
 
13.  Qual o recurso utilizado no editor de texto Broffice.org 
Writer para corrigir automaticamente uma palavra escrita 
erradamente, por uma palavra correta? 
 
a) Formatação automática 
b) Palavra automática 
c) Autocorreção 
d) Corretor automático 
e) Digitação automática 
 
14. São considerados Browser (Navegador de Internet), 
EXCETO: 
 
a) Safari; 
b) Vloud; 
c) Mozilla Firefox; 
d) Opera; 
e) Internet Explorer. 
 
 
15. São modelos de extensões permitidas ao salvar um 
documento utilizando o editor de texto MS-WORD 2010, 
EXCETO: 
 
a) .dot 
b) .docm 
c) .xml 
d) .png 
e) .odt 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS LOCAIS 
 
16. Relacionando os princípios fundamentais de ética e 
bioética analise as premissas abaixo e as caracterize se 
VERDADEIRAS OU FALSAS e marque a alternativa 
CORRETA: 
 
(  ) A Enfermagem é uma profissão comprometida com a 
saúde do ser humano e coletividade. Atuando na promoção, 
proteção e recuperação da saúde e reabilitação das pessoas 
sem ater-se e não aduzindo os preceitos éticos e legais. 
(  ) O profissional de saúde participa, sem integração da 
sociedade, das ações que visem satisfazer às necessidades 
de saúde da população. 
(  ) O profissional de Enfermagem exerce suas atividades com 
justiça, competência, responsabilidade e honestidade; 
(  ) O profissional de Enfermagem exerce a profissão, sem 
autonomia, respeitando os preceitos legais da enfermagem. 
 
Assinale a correta (de cima para baixo): 
 
a) F F V F 
b) F V V V 
c) F F V V 
d) V F V F 
e) F V F F 
 
17. No que tange às infrações profissionais as quais são 
impostas pelos Conselhos Federais e Regionais de 
Enfermagem conforme determina a: 
 
a) Lei Nº 5. 705 de junho de 1973 
b) Lei Nº 5. 906 de julho de 1973 
c) Lei nº 5905 de julho de 1983  
d) Lei Nº 5.905 de julho de 1973 
e) Lei Nº 5. 705 de junho de 1983 
 
18. A Lei nº 8080 dispões sobre a promoção proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes, avalie as alternativas abaixo e 
marque a CORRETA: 
 
a) Essa lei regula nos municípios estratégicos as ações e 
serviços de saúde executados, isolada ou conjuntamente, em 
caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou 
jurídicas de direito público ou privado. 
b) Essa lei regula em todo o território Nacional as ações e 
serviços de saúde executados, isolada ou conjuntamente, em 
caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou 
jurídicas de direito público ou privado. 
c) Essa lei regula nos municípios estratégicos as ações e 
serviços de saúde executados, isolada ou conjuntamente, em 
caráter permanente, por pessoas naturais ou jurídicas de 
direito público ou privado.  
d) Essa lei regula em todo território nacional   as ações e 
serviços de saúde executados, isolada ou conjuntamente, em 
caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou 
jurídicas de direito público. 
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e) Essa lei regula em todos os Estados estratégicos as 
ações e serviços de saúde executados, isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por 
pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. 
 
19. Os objetivos do Sistema Único de Saúde – SUS são, 
com EXCEÇÃO: 
 
a) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde; 
b) A assistência às pessoas por intermédio das ações de 
promoção, proteção, recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 
c) Estão incluídas no campo de atuação do SUS a execução 
da vigilância sanitária e de assistência integral, inclusive 
farmacêutica com exceção da saúde do trabalhador que é 
regida pela NR 32 que é a norma regulamentadora da 
segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. 
d) A participação na formulação da política e na execução 
de ações de saneamento básico é um campo de atuação 
do SUS, assim como a ordenação, da formação de recursos 
humanos na área de saúde. 
e) A responsabilidade com a vigilância nutricional e 
orientação alimentar e a formulação e execução da política 
de sangue e seus derivados. 
 
20. Com relação ao conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da administração direta e indireta e 
das fundações mantidas pelo Poder Público que constituem 
o Sistema único de Saúde analise as alternativas abaixo e 
marque a alternativa INCORRETA: 
 
a) A vigilância sanitária é um conjunto de ações capaz de 
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens e da prestação de serviços 
de interesse da saúde. 
b) A vigilância sanitária é um conjunto de ações capaz de 
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos 
problemas sanitários mas os decorrentes do meio ambiente 
não são de sua responsabilidade. 
c) A Vigilância Epidemiológica é um conjunto de ações que 
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a 
finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças ou agravos. 
d) A saúde do trabalhador é um conjunto de atividades que 
se destinam através das ações de vigilância epidemiológica 
e vigilância sanitária à promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores. 
e) A vigilância Sanitária abrange o controle de bens de 
consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a 
saúde. 

 
21. Compete à direção Estadual do SUS, EXCETO: 

a) Promover a descentralização para os municípios, dos 
serviços e das ações de saúde 
b) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas 
do SUS. 
c) Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e 
executar mas não supletivamente as ações e os serviços de 
saúde. 
d) Coordenar e, em caráter complementar, executar as ações 
e serviços da saúde do trabalhador. 
e) Em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar 
e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde. 
 
22. 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 
 
23. As câimbras musculares e cólicas abdominais, assim 
como os espasmos carpopedais são achados em sinais de 
alterações hidroeletrolíticas que são denominados de sinal de 
trousseau e alterações mentais com espasmos de músculos 
faciais denominado sinal de chvostek positivo, observados 
na: 
 
a) hipercalcemia 
b) hipocalcemia 
c) hipomagnesemia 
d) hipercalemia 
e) hiponatremia 

 
24. Ao realizar avaliação global da pessoa idosa na atenção 
básica temos por objetivo enfatizar a funcionalidade e a 
qualidade de vida de forma a estabelecer um planejamento 
terapêutico e gerenciamento de recursos necessários. 
Analise as afirmativas abaixo e as caracterize se 
VERDADEIRAS (V) OU FALSAS (F): 
 
(  ) Todas as alterações decorrentes do processo fisiológico 
do envelhecimento terão repercussão nos mecanismos 
homeostáticos do idoso e em sua resposta orgânica. 
(  ) A avaliação dos antecedentes diagnósticos com ênfase 
nas doenças crônicas não pode ser descartada e devem ser 
investigadas sistematicamente como as doenças 
cardiovasculares como a hipertensão, diabetes e suas 
complicações. 
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(  ) Os déficits sensoriais auditivos e visuais assim como as 
afecções osteoarticulares e os déficits cognitivos não 
devem ser considerados pois são distúrbios secundários. 
(  ) Especial atenção é dada sem motivos importantes a 
ocorrências de iatrogenias assistenciais relacionadas ao 
uso de poli-fármacos. 
(  ) As mudanças ocorridas no estado funcional são 
importantes principalmente as que dizem respeito a 
alterações de peso não intencionais, fadiga, mal estar 
inespecífico, quedas, transtornos do sono, alterações 
miccionais e intestinais. 
 
Assinale a correta (de cima para baixo): 
 
a) V V V V V 
b) V F F V V 
c) F V F F V 
d) V V F F V 
e) V F V F F 
 
25. Analise se VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F) as 
afirmativas abaixo: 
 
(  ) O processo de envelhecimento associa-se a redução da 
acuidade visual, déficit de campo visual e doenças de retina, 
mas uma das causa mais comuns relacionadas a acuidade 
auditiva é a presbiacusia que se caracteriza pela perda 
progressiva da capacidade de diferenciar os sons de alta 
frequência. 
(   ) A presença de incontinência urinária é pouco descrita e 
a frequência do evento estão associadas às repercussões 
emocionais e sociais; Muitas causas são irreversíveis como 
o delírio, restrição de mobilidade, retenção e infecção 
urinária e efeito medicamentoso. 
(  ) A situação vacinal da pessoa idosa deve ser inquirida de 
forma sistemática. Recomenda-se duas doses anuais da 
vacina contra influenza. A gripe (influenza) é uma doença 
infecciosa aguda de origem viral, altamente contagiosa que 
acomete o trato respiratório e apresenta elevada 
morbimortalidade em grupos mais vulneráveis. 
(  ) Idosos com mais de 60 anos devem receber também 
uma dose de vacina anti-pneumocócica durante a vida. A 
vacina dupla adulto –contra difteria e tétano deve ser 
administrada a cada 10 anos podendo ser reforçada a cada 
10 anos. 
(  ) A avaliação cognitiva é importante mas não deve fazer 
parte da avaliação clínica. O desempenho físico e social do 
idoso não depende necessariamente das suas funções 
cognitivas. É importante considerar a perda da memória. 
 
Assinale a correta (de cima para baixo): 
 
a) V F F F V 
b) V F F F F 
c) F F V F F 
d) V V F F V 
e) F V V V F 

 

26. As complicações e anormalidades podem ser 
intercorrências sérias no pós- operatório assim como também 
podem ser frequentes. Analise as afirmativas abaixo e as 
caracterize se VERDADEIRAS (V) OU FALSAS (F): 
 
(   ) A dor é um dos principais sintomas a sentir no PO, 
diminuindo nos dias subsequentes  e pode advir da posição 
do paciente, imobilidade prolongada, existência de drenos, 
sondas, cateteres, assim como alterações de temperatura, 
náuseas e vômitos, sede, soluços. 
(  ) O choque e a hipotensão, assim como complicações 
pulmonares como a pneumonia , atelectasia, congestão 
pulmonar  e embolia pulmonar podem ocorrer como 
complicações posteriores a intervenções cirúrgicas. 
(  ) Em nível de alterações do trato gastrointestinal como a 
obstipação intestinal e a distensão abdominal são menos 
frequentes sendo observado uma maior probabilidade de 
alterações em feridas operatórias e infecção. 
(  ) O paciente idoso tem características fisiológicas próprias  
e pode apresentar deficiências orgânicas ou afecções graves 
que já tornam o pós –operatório complicado. Alterações que 
não são universais e não aumentam de acordo com a idade 
cronológica, provavelmente não são manifestações do 
envelhecimento e sim sinais e sintomas de doenças 
usualmente relacionadas ao envelhecimento. 
(  ) A diminuição da produção de energia celular devido a 
deterioração do genoma mitocondrial, especialmente nos 
tecidos nervoso e cardíaco, podem não ter um papel 
fundamental no declínio dos sistemas orgânicos, 
relacionados com a idade, devido aos níveis celular e 
bioquímico. 
 
Assinale a correta (de cima para baixo): 
 
a) V V F V V 
b) V V V V F 
c) F V V F F 
d) V V F V F 
e) V F V V F 
 
27. Patologia causada pela deficiência de surfactante no 
pulmão do prematuro, caracterizada por desconforto 
respiratório progressivo, taquipnéia , tiragem intercostal e 
gemido expiratório. 
 
a) Asfixia perinatal 
b) Encefalopatia hipóxico-isquêmica 
c) Displasia broncopulmonar 
d) Doença da membrana hialina 
e) Hipertensão pulmonar persistente do recém nascido 
 
28. Em nível de Atenção básica quando se inicia consulta de 
puericultura, o recém-nascido pode apresentar sinais de 
comprometimento respiratório quando se faz necessária uma 
intervenção imediata do enfermeiro. Com base nisso avalie 
abaixo qual alternativa NÃO ESTÁ CORRETA: 
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a) Uma criança comprometida após o nascimento pode 
exibir cianose decorrente da oxigenação insuficiente do 
sangue e bradicardia que é proveniente do aporte deficiente 
de oxigênio para o músculo cardíaco ou para o cérebro. 
b) A respiração é o primeiro sinal vital a desaparecer 
quando o recém-nascido fica privado de oxigênio e após um 
período inicial de rápidas tentativas de respirar ocorre a 
apneia primária durante a qual a estimulação sensorial pode 
fazer com que a criança retome a respiração. 
c) Após gasping há um período de apneia secundária em 
que a estimulação sensorial não facilita a retomada da 
respiração espontânea e então, há a necessidade de 
ventilação assistida para reverter o processo. 
d) Um ciclo muito importante é a avaliação da criança para 
decidir a próxima ação necessária e esta avaliação baseia-
se fundamentalmente em respiração, e frequência cardíaca. 
e) Após gasping há um período de apneia primária em que 
a estimulação sensorial não facilita a retomada da 
respiração espontânea e então, há a necessidade de 
ventilação assistida para reverter o processo. 
 
29. No período neonatal existem intercorrências 
relacionadas à icterícia neonatal que na sua maioria são 
ocasionadas pela hiperbilirrubinemia indireta. Diante disso, 
avalie as alternativas abaixo e marque a CORRETA: 
 
a) As causas mais comuns são a icterícia fisiológica do 
recém nascido e as incompatibilidades sanguíneas Rh e 
ABO. 
b) Deve-se considerar a icterícia como não fisiológica a 
partir de 48h e se os níveis de bilirrubina aumentarem mais 
que 0,5 mg/dl/h 
c)  Dentre as principais causas de hiperbilirrubilemia indireta 
não podemos citar a galactosemia e o hipotereoidismo. 
d)  Kernicterus é uma encefalopatia grave que pode ocorrer 
quando há uma significante diminuição dos níveis de 
bilirrubina indireta. 
e)  Os casos de colestase neonatal são evidenciados 
quando há um aumento considerável nos níveis de 
bilirrubina indireta. Considerar sepse nos casos de aumento 
de bilirrubina direta. 
 
30. O Diabetes Melitus é doença de incidência crescente 
que aumenta com a idade, apresenta alta morbi-
mortalidade, com perda importante na qualidade de vida, é 
uma das principais causas de mortalidade, insuficiência 
renal, amputação de MMII e doença cardiovascular. Doença 
metabólica caracterizada por hiperglicemia associada a 
complicações, assim como disfunção de vários órgãos 
como olhos, rins, nervos, coração e vasos sanguíneos. 
Assinale a alternativa FALSA: 
 
a) Os tipos mais frequentes são tipo I, 10 % casos e tipo II 
90% dos casos, o outro que não é muito frequente é o 
diabetes gestacional. 
b) O tipo II é usado para designar uma deficiência relativa 
de insulina, as pessoas afetadas apresentam hiperglicemia 
sem tendência a cetoacidose que algumas vezes ocorre 

devido a presença de infecções ou de outras comorbidades. 
Cerca de 50% da população não sabem que são portadores 
da doença. 
c) São fatores de risco a idade acima de 45 anos, sobrepeso, 
obesidade central, antecedentes familiares, HAS, doença 
cardiovascular, cerebrovascular ou vascular periférica 
definida. Os sintomas clássicos são poliúria, polidipsia, 
polifagia e perda de peso, fadiga, fraqueza, prurido cutâneo e 
vulvar e infecções de repetição. 
d) As complicações crônicas menos frequentes são a 
neuropatia, retinopatia ou doença cardiovascular 
aterosclerótica. Na pessoa idosa, a forma mais frequente de 
DM é a presença de infecções, IAM, desidratação crônica e 
casos clínicos de síndrome dolorosas que correspondem a 
neuropatia diabética.   
e) Os critérios laboratoriais, além dos sintomas, são a 
glicemia casual realizada em qualquer horário maior ou igual 
a 200 mg-dl ou glicemia em jejum maior ou igual a 126 mg-dl 
ou glicemia de 2h maior ou igual a 200mg-dl no teste de 
tolerância a glicose. 
 
31. Com relação a HAS em nível ambulatorial, observamos 
as seguintes considerações, identifique a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A hipertensão arterial e DM representam dois dos 
principais fatores responsáveis pelas doenças 
cardiovasculares que constituem a principal causa de morbi-
mortalidade, a prevalência da hipertensão se correlaciona 
com a idade e com o sobre-peso e obesidade. Por ser um 
problema silencioso, não é facilmente detectável pela 
mensuração dos níveis sistólicos e diastólicos. 
b) O esfignomanômetro ideal é o de coluna de mercúrio, o 
manguito deve ter o tamanho adequado ao braço da pessoa. 
A medida da PA deve ser realizada na posição sentada. HAS 
é definida como pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 
mmHg e uma pressão diastólica maior ou igual a 90 mmHg 
em indivíduos que não estão fazendo uso de medicamentos 
anti-hipertensivos. 
c) Deve-se considerar no diagnóstico de HAS, além dos 
riscos tensionais, o risco cardiovascular global, estimado pela 
presença de fatores de risco, presença de lesões nos órgãos- 
alvo e comorbidades associadas. Atenção para a pseudo-
hipertensão que é caracterizada por nível de PA falsamente 
elevado em decorrência do enrijecimento da parede arterial. 
d) Na pessoa idosa, é maior a frequência de hiato 
auscultatório que consiste no desaparecimento dos sons na 
ausculta durante a deflação do manguito, geralmente, entre o 
final da fase I e o início da fase II dos sinais de Korotkoff 
podendo subestimar a pressão sistólica ou superestimar a 
diastólica. 
e) Dois aspectos considerados na pessoa idosa é a maior 
frequência de hiato auscultatório que consiste no 
desaparecimento dos sons na ausculta durante a deflação do 
manguito, geralmente, entre o final da fase I e o início da fase 
II dos sinais de Korotkoff podendo subestimar a pressão 
diastólica ou superestimar a sistólica.  
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32. A Sífilis estimula as respostas humoral e celular, 
estabelecendo-se a imunidade celular apenas na sífilis 
tardia, latente ou sintomática. Assinale a alternativa 
INCORRETA no que concerne a esta doença infecciosa 
crônica. 
 
a) É uma doença crônica de transmissão sexual mas 
eventualmente transplacentária e a demora no 
estabelecimento da imunidade celular pode permitir a 
proliferação do T. pallidum por longo tempo o que explica o 
curso prolongado da enfermidade. 
b) A sífilis é uma infecção em que ocorre uma antigenemia 
prolongada e isso favorece a formação de imunocomplexos 
cuja deposição nos glomérulos pode produzir uma 
síndrome nefrótica. 
c) As localizações extra genitais na sífilis primária são a anal 
ou retal, oral e mamária.  
d) As lesões maculosas e papulosas estão presentes na 
sífilis secundária e distribuem-se pelo tronco, face, área 
peribucal e na localização palmo-plantar. 
e) Não faz parte do quadro da sífilis primária a adenopatia 
satélite, sempre presente, no cancro duro. 
 
33. O marcador sorológico que confere resposta vacinal ao 
vírus da hepatite B (HBV): 
 
a) Anti- Hbs 
b) Anti – HBC 
c) Anti –HVC 
d) HBS-Ag 
e) HBE-Ag 
 
34.  Com relação a Assistência de Enfermagem ao doente 
com câncer, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) Faz-se necessário além dos conhecimentos e das 
habilidades técnico-científicas, é fundamental o 
conhecimento que o profissional tem do ambiente 
doméstico, principalmente quando ocorre prejuízo da 
capacidade funcional do doente. 
b) As intervenções de enfermagem compreendem a 
utilização de estratégias farmacológicas e esporadicamente 
enfoques em questões educativas, comportamentais e 
físicas. 
c) Os principais sinais e sintomas observados no quadro 
clínico de pacientes oncológicos são náuseas e vômitos, 
anorexia e caquexia, mucosite, constipação, dispneia e 
infecções. 
d) As causas de náuseas e vômitos podem advir de 
alterações químicas e metabólicas, viscerais, 
medicamentosas e estarem relacionadas com o tratamento 
e a caquexia é representada pela tríade: anorexia, perda de 
peso e massa muscular   
e) As ações e acompanhamento da enfermagem 
compreendem a utilização de estratégias farmacológicas e 
ações   educativas, comportamentais e físicas. 
 

35.  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 número 
de doses programadas mesmo com a eventualidade de uso 
irregular. 
c) Nas grávidas recomenda-se não postergar tratamento para 
após o parto mas nas gestantes com infecção pelo HIV 
recomenda-se tratamento após o terceiro mês de gestação. 
d) O tratamento deve ser notificado em ficha específica 
definida em alguns estados da federação.   
e) Nas grávidas recomenda-se postergar tratamento para 
após o parto mas nas gestantes com infecção pelo HIV 
recomenda-se tratamento após o terceiro mês de gestação. 

 
36. O Município de São Roberto do Maranhão foi criado por 
intermédio da Lei  
 
a) Nº 6.188 de 10 de novembro de 1994. 
b) Nº 6.818 de 20 de novembro de 1994 
c) Nº 8.188 de 10 de novembro de 1994 
d) Nº 8.818 de 10 de novembro de 1997 
e) Nº 6.288 de 20 de dezembro de 1994 
 
37. Aponte, dentre as cidades indicadas nas alternativas 
seguintes, aquela que se situa no extremo norte da 
microrregião na qual se encontra o Município de São Roberto 
Maranhão 
 
a) Lago Verde 
b) Bom Lugar 
c) Pio XII 
d) Igarapé do Meio 
e) São Mateus do Maranhão 
 
38. O bioma dominante no norte da microrregião do Médio 
Mearim é 
 
a) Cerrado 
b) Cocais 
c) Caatinga 
d) Amazônia 
e) Cerrado-Amazônia 

 
39. A cidade de maior representação econômica (e política) 
da microrregião do Médio Mearim é a cidade de Bacabal, 
sendo, assim, considerada, por alguns autores, como “a 
capital do Médio Mearim”. 
 

A atividade agrícola (lavoura) de maior importância para esse 
município é 
 
a) feijão 
b) mandioca 



 

São Roberto – MA (Prova de Enfermeiro) 
10 

c) arroz 
d) milho 
e) banana  
 
40. Segundo o IBGE, conforme o último censo disponível, o 
PIB per capita a preços correntes no Município de São 
Roberto, é próximo de 
a) R$1.900,00 
b) R$2.300,00 
c) R$2.700,00 
d) R$3.100,00 
e) R$3.900,00 

 
 
 




