CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
PALMEIRA-PR - EDITAL Nº 01/2015
DATA DA PROVA: 20/12/2015
PERÍODO DA PROVA: MANHÃ

CARGO: ENFERMEIRO
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA:
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40
(quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma,
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao
preenchimento do cartão resposta;
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de
tinta azul ou preta;
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como
máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas
de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente
permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros
ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação
de prova;
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta
devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar consigo o caderno de questões,
desde que permaneça na sala até o final de período das 3 (três) horas;
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de
prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:
NOME COMPLETO:
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A lama que ainda suja o Brasil
Fabíola Perez (fabiola.perez@istoe.com.br)
A maior tragédia ambiental da história do
País escancarou um dos principais gargalos da
conjuntura política e econômica brasileira: a
negligência do setor privado e dos órgãos públicos
diante de um desastre de repercussão mundial.
Confirmada a morte do Rio Doce, o governo federal
ainda não apresentou um plano de recuperação
efetivo para a área (apenas uma carta de
intenções). Tampouco a mineradora Samarco,
controlada pela brasileira Vale e pela angloaustraliana BHP Billiton. A única medida concreta
foi a aplicação da multa de R$ 250 milhões – sendo
que não há garantias de que ela será usada no
local. “O leito do rio se perdeu e a calha profunda e
larga se transformou num córrego raso”, diz Malu
Ribeiro, coordenadora da rede de águas da
Fundação SOS Mata Atlântica, sobre o desastre em
Mariana, Minas Gerais. “O volume de rejeitos se
tornou uma bomba relógio na região.”
Para agravar a tragédia, a empresa declarou
que existem riscos de rompimento nas barragens
de Germano e de Santarém. Segundo o
Departamento Nacional de Produção Mineral, pelo
menos 16 barragens de mineração em todo o País
apresentam condições de insegurança. “O governo
perdeu sua capacidade de aparelhar órgãos
técnicos para fiscalização”, diz Malu. Na direção
oposta
Ao caminho da segurança, está o projeto de
lei 654/2015, do senador Romero Jucá (PMDB-RR)
que prevê licença única em um tempo exíguo para
obras consideradas estratégicas. O novo marco
regulatório da mineração, por sua vez, também
concede prioridade à ação de mineradoras.
“Ocorrerá um aumento dos conflitos judiciais, o que
não será interessante para o setor empresarial”, diz
Maurício Guetta, advogado do Instituto Sócio
Ambiental (ISA). Com o avanço dessa legislação
outros danos irreversíveis podem ocorrer.
http://www.istoe.com.br/reportagens/441106_A+LA
MA+QUE+AINDA+SUJA+O+BRASIL, acesso em
27 de novembro de 2015.

das empresas públicas e privadas no Brasil de
qualquer natureza.
(D)
A falta de mineradoras no Brasil,
desestimulando a extração de minerais do solo,
sendo que este é um importante setor econômico
no mundo.
(E)
A negligência, a falta de responsabilidade e
de medidas preventivas tanto do governo, quanto
das mineradoras para solucionar os acidentes
provocados pelas mineradoras, no caso do
rompimento da barragem da mineradora do Vale do
Rio Doce.
02) De acordo com o texto, qual (ou quais) são
os maiores problemas que impedem de
solucionar o problema das mineradoras
brasileiras?
(A)
A falta de pessoas qualificadas para
trabalhar nas barragens.
(B)
O problema de verbas públicas para as
mineradoras, pois a falta delas acarreta na falta de
manutenção das barragens.
(C)
16 barragens apresentam riscos de
rompimento, o governo não consegue aparelhar os
órgãos de fiscalização e o projeto de lei 654/2015,
do senador Romero Jucá (PMDB-RR), que vai no
caminho oposto ao da segurança.
(D)
As mineradoras fazem tudo certo, sendo que
é o governo que não ajuda e não fiscaliza bem.
(E)
Trata-se de um problema das mineradoras,
pois o governo fiscaliza e dá todos os subsídios.
03) Assinale a alternativa em que o emprego da
crase está correto e se justifica pela mesma
razão que a ocorrência na oração abaixo:
“O novo marco regulatório da mineração, por
sua vez, também concede prioridade à ação de
mineradoras”.
(A)
Não sei a quem devo dirigir-me: se à
funcionária desta seção [...].
(B)
Daqui à vinte quilômetros, o viajante
encontrará uma estátua.
(C)
De à muito, ele se desinteressou em chegar
a ocupar um cargo tão importante.
(D)
Prefira isto aquilo, já que ao fazer o bem não
se olha à quem.
(E)
Daqui à poucos anos, nenhum dos
moradores lembrará de suas casinhas.

01) A ideia central do texto é:
(A)
A discussão sobre o projeto de Lei
654\2015.
(B)
As considerações do advogado Maurício
Guetta sobre a mineradora do Vale do Rio Doce.
(C)
A falta de fiscalização do governo em torno

04) Assinale a alternativa em que TODAS AS
PALAVRAS têm o acento justificado como
“Santarém”
(A)
(B)
(C)

irreversíveis, tragédia, Belém.
técnicos, sócio, café.
única, refém, econômica.
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(D)
(E)

vintém, refém, Belém.
águas, café, política.

(D)
(E)

vintém, detém, alguém.
técnicos, córrego, única.

05) A tipologia textual PREDOMINANTE no texto
é:

09) A função de linguagem predominante no
período abaixo é:

(A)
dissertativa.
(B)
narrativa.
(C)
descritiva.
(D)
descritiva e dissertativa, pois as duas são
predominantes.
(E)
somente dissertativa, pois o texto é um
editorial.

“Confirmada a morte do Rio Doce, o governo
federal ainda não apresentou um plano de
recuperação efetivo para a área (apenas uma
carta de intenções)”.

06) Assinale a alternativa correta em relação à
concordância e aos termos com os quais as
palavras sublinhadas concordam, na ordem em
que aparecem:
“Ao caminho da segurança, está o projeto de lei
654/2015, do senador Romero Jucá (PMDB-RR)
que prevê licença única em um tempo exíguo
para obras consideradas estratégicas”.
(A)
concordância verbal (projeto de lei
654/2015); concordância nominal (obras).
(B)
concordância nominal (senador Romero
Jucá); concordância nominal (obras).
(C)
concordância nominal (projeto de lei
654/2015); concordância verbal (obras).
(D)
concordância verbal (senador Romero
Jucá); concordância nominal (obras).
(E)
concordância verbal (projeto de lei);
concordância verbal (obras).
07) DESSA LEGISLAÇÃO,
período abaixo retoma:

sublinhada

no

“O novo marco regulatório da mineração, por
sua vez, também concede prioridade à ação de
mineradoras. “Ocorrerá um aumento dos
conflitos judiciais, o que não será interessante
para o setor empresarial”, diz Maurício Guetta,
advogado do Instituto Sócio Ambiental (ISA).
Com o avanço dessa legislação outros danos
irreversíveis podem ocorrer”.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O novo marco regulatório da legislação.
Mineradoras.
Ação.
Conflitos judiciais.
Instituto sócio ambiental.

08) Em todas as alternativas, as palavras são
acentuadas por uma mesma regra, EXCETO:
(A)
(B)
(C)

irreversíveis, sócio, exíguo.
negligência, tragédia, regulatório.
ninguém, sócio, vigilância.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

conativa.
referencial.
fática.
poética.
metalinguística.

10) A parte sublinhada, no período abaixo refere
à:
“A maior tragédia ambiental da história do País
escancarou um dos principais gargalos da
conjuntura política e econômica brasileira: a
negligência do setor privado e dos órgãos
públicos diante de um desastre de repercussão
mundial”.
(A)
a maior tragédia ambiental da história do
País.
(B)
escancarou.
(C)
conjuntura política e econômica brasileira.
(D)
da história do País.
(E)
um dos principais gargalos da conjuntura
política e econômica brasileira.
11) Um grupo de estudantes está dividido em os
que estudam inglês e espanhol. Os que estudam
inglês 105 alunos e espanhol 78 alunos.
Sabendo que o total de alunos é 1150 quantos
estudantes estudam inglês e espanhol ao
mesmo tempo?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

53.
43.
33.
23.
13.

12) Sabendo que o perímetro de um retângulo é
1200 cm. Quanto mede cada lado do retângulo,
respectivamente, sendo um lado o dobro do
outro?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

300 cm e 600 cm.
400 cm e 800 cm.
100 cm e 200 cm.
200 cm e 400 cm.
150 cm e 300 cm.
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13) Sabendo que o coeficiente angular de uma
reta é 3 e seu coeficiente linear é 4. Qual a lei
que define esta reta?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

f (x) = -3x - 4.
f (x) = 3x - 4.
f (x) = -3x + 4.
f (x) = 3x.
f (x) = 3x + 4.

14) Sabendo que um determinado produto custa
a prazo nas seguinte condição de 10
pagamentos de R$ 110,00 e a vista é R$ 950,00.
Qual é a diferença de preços do prazo para o a
vista?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 180,00.
R$ 150,00.
R$ 170,00.
R$ 130,00.
R$ 190,00.

15) Uma empresa vai instalar uma caixa d’água
na forma cilíndrica para uma comunidade
carente. Sabendo que o raio da caixa é de 4 m e
altura 3,5 m. Qual é o volume desta caixa
d’água?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

56 π.
60 π.
64 π.
68 π.
72 π.

16) Sabendo que um determinado número é o
triplo de quatro quintos mais dois terços igual a
este número. Quanto é este número?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 1550,30.
R$ 1830,40.
R$ 2357,50.
R$ 2202,60.
R$ 2226,40.

19) Um caminhão suporta 50 toneladas de
carga. Sabendo que este levará 7 viagens com
os respectivos, pesos, 42 toneladas, 50
toneladas, 35 toneladas, 45 toneladas, 50
toneladas, 30 toneladas e 25 toneladas. Qual o
peso
media
levado
nas
viagens
aproximadamente em toneladas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

35,45.
37,12.
38,31.
39,57.
40,78.

20) Dada a sequência 4, 11, 18, … o quinto
elemento da sequência será?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

25.
32.
39.
46.
53.

21) A cidade de Palmeira também é conhecida
como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Pérola do Sul.
Pequeno Vaticano.
Cidade Clima do Brasil.
Cidade dos Cruzamentos.
Lar dos Campos Gerais.

17) O ponto máximo de uma função do segundo
grau é 8 e seu par ordenado é 2. Sendo a lei que
define esta função f(x)= ax² + bx + c. Assim,
podemos afirmar que:

22) Nos anos recentes, os trabalhadores
domésticos conseguiram importantes avanços
em seus direitos trabalhistas, entre estes, a
valorização por meio de melhor remuneração.
Para esta categoria profissional, o Paraná adota
um salário mínimo diferenciado, em relação ao
salário mínimo nacional. Portanto, nos termos
do Decreto 1198 de 30 de abril de 2015, o piso
salarial dos trabalhadores dos serviços
domésticos em geral, no Paraná é de:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

33/15.
– 3/15.
– 21/15.
– 10/15.
13/15.

c = 7 + 4a.
c = 2 – 6a.
c = 4 – 10a.
c = 12 + 3a.
c = 8 +16a.

18) Comprei um produto que custou R$ 2530,00
como paguei a vista tive um desconto de 12%.
Quanto paguei no produto?

R$ 875,50.
R$ 1.070,33.
R$ 1.921,00.
R$ 1.535,25.
R$ 1.247,23.

23) Dentre as cidades que formam o Estado do
Paraná atualmente, a mais antiga é:
(A)

Ponta Grossa.
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(B)
(C)
(D)
(E)

Curitiba.
Palmeira.
Paranaguá.
Jacarezinho.

24) Fernando Destito Francischini, ou apenas
Fernando Francischini, além de ex-Secretário da
Segurança Pública do Paraná, também é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Deputado Estadual.
Ministro da Segurança.
Senador da República.
Deputado Distrital.
Delegado da Polícia Federal.

25) Michel Temer, Vice-Presidente da República
do Brasil, pertence ao partido:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

PMDB.
PPS.
DEM.
REDE.
PSDB.

26) Os serviços públicos e privados de saúde
devem seguir os princípios do Sistema Único de
Saúde (SUS). São princípios do SUS, EXCETO:
(A)
divulgação de informações quanto ao
potencial dos serviços de saúde e a sua utilização
pelo usuário.
(B)
utilização da epidemiologia para o
estabelecimento de prioridades, a alocação de
recursos e a orientação programática.
(C)
integralidade de assistência, entendida
como conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços exclusivamente curativos.
(D)
participação da comunidade.
(E)
universalidade de acesso aos serviços de
saúde em todos os níveis de assistência.
27) A Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Saúde (NOBSUS/1996) tem por
finalidade promover e consolidar o pleno
exercício, por parte do poder público municipal
e do Distrito Federal, da função de gestor da
atenção à saúde dos seus munícipes, com a
consequente redefinição das responsabilidades
dos Estados, do Distrito Federal e da União,
avançando na consolidação dos princípios do
SUS. É correto afirmar sobre o assunto,
EXCETO:
(A)
A NOBSUS aperfeiçoa a gestão do SUS e
aponta para uma reordenação do modelo de
atenção à saúde.
(B)
A NOBSUS redefine os instrumentos
gerenciais para que municípios e estados superem
o papel exclusivo de prestadores de serviços e

assumam seus respectivos papéis de gestores do
SUS.
(C)
A NOBSUS redefine os mecanismos e fluxos
de financiamento, reduzindo progressiva e
continuamente a remuneração por produção de
serviços e ampliando as transferências de caráter
global, fundo a fundo, com base em programações
ascendentes, pactuadas e integradas.
(D)
A NOBSUS dispõe sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na
área da saúde.
(E)
A NOBSUS restabelece os vínculos dos
serviços com os seus usuários, privilegiando os
núcleos familiares e comunitários, criando, assim,
condições para uma efetiva participação e controle
social.
28) O Sistema de Informação da Atenção Básica
- SIAB foi implantado em 1998 em substituição
ao Sistema de Informação do Programa de
Agentes Comunitários de Saúde - SIPACS, para
o acompanhamento das ações e dos resultados
das atividades realizadas pelas equipes do
Programa Saúde da Família - PSF. É correto
afirmar sobre o assunto, EXCETO:
(A)
É
característica
do
SIAB
microespacialização de problemas de saúde e de
avaliação de intervenções.
(B)
O SIAB faz utilização mais ágil e oportuna
da informação.
(C)
Por meio do SIAB não se pode obter
informações de cadastro das famílias.
(D)
O SIAB produz indicadores capazes de
cobrir todo o ciclo de organização das ações de
saúde a partir da identificação de problemas.
(E)
É característica do SIAB a consolidação
progressiva da informação, partindo de níveis
menos agregados para mais agregados.
29) A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à
reorganização da atenção básica no País, de
acordo com os preceitos do Sistema Único de
Saúde. Sobre o assunto, informe se é (V)
verdadeiro ou (F) falso o que se afirma a seguir
e assinale a alternativa correta:
(
) A Estratégia Saúde da Família é tida
como estratégia de expansão, qualificação e
consolidação da atenção básica por favorecer
uma reorientação do processo de trabalho com
maior potencial de aprofundar os princípios,
diretrizes e fundamentos da atenção básica, de
ampliar a resolutividade e impacto na situação
de saúde das pessoas e coletividades, além de
propiciar uma importante relação custoefetividade.
(
) A equipe da Estratégia Saúde da Família
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deve ser composta pelo médico e o enfermeiro.
(
) O número de Agentes Comunitários de
Saúde (ACS) na ESF deve ser suficiente para
cobrir 100% da população cadastrada, com um
máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS
por equipe de Saúde da Família.
(
) Cada equipe de Saúde da Família deve
ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas,
sendo a média recomendada de 3.000,
respeitando critérios de equidade para essa
definição.
(
) O médico é o único profissional da ESF
que pode atuar em mais de duas unidades,
ultrapassando 40 horas semanais.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – V – F – F – F.
V – F – V – V – F.
V – V – V – F – V.
F – F – F – V – V.
F – V – V – V – V.

30) Várias definições sobre processo saúde e
doença tem sido utilizadas no meio técnico e
científico na atualidade. A concepção saúdedoença está diretamente atrelada à forma como
o ser humano, no decorrer de sua existência, foi
se apropriando da natureza para transformá-la,
buscando o atendimento às suas necessidades.
Analise as assertivas e assinale a alternativa
que aponta as corretas:
I - A saúde-doença compõe momentos de um
processo maior, que se refere à vida das
pessoas, que, por sua vez, está intrinsicamente
ligada ao potencial que elas têm ao acesso às
necessidades para viver a vida, seja a moradia,
a alimentação, a educação, a saúde, o lazer, etc.
II - A vida humana é dinâmica e contraditória,
não estática. Dessa forma, a saúde não se reduz
a
aparição de um transtorno e à busca de um
serviço de saúde.
III - As condições de saúde dos trabalhadores se
produzem no local de trabalho, no âmbito do
consumo familiar no domicilio em que residem,
na sua vida organizativa e cultural, entre outras.
Em cada um desses espaços ocorrem fatos que
possivelmente sejam destrutivos para o
funcionamento do seu corpo biopsíquico.
IV - A atuação em Saúde Coletiva deve dar lugar
à apreensão da forma como os usuários dos
serviços de saúde, individualmente ou nos
grupos sociais, entendem o processo saúdedoença em primeiro lugar, uma vez que se deve
partir desse marco para superar o entendimento
tradicional.
(A)
(B)
(C)

Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.

(D)
(E)

Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

31) A promoção da saúde vem sendo discutida
desde o processo de redemocratização do
Brasil, no qual a 8ª Conferência Nacional de
Saúde se constituiu como o grande marco da
luta pela universalização do sistema de saúde e
pela implantação de políticas públicas em
defesa da vida, tornando a saúde um direito
social irrevogável, como os demais direitos
humanos e de cidadania. Sobre o assunto,
informe se é (V) verdadeiro ou (F) falso o que se
afirma a seguir e assinale a alternativa correta:
(
) A Política Nacional de Promoção da
Saúde tem como objetivo geral promover a
arbitrariedade e a melhoria das condições e dos
modos de viver, ampliando a potencialidade da
saúde
apenas
individual
e
reduzindo
vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes
dos
determinantes
sociais,
econômicos,
políticos, culturais e ambientais.
(
) A Política Nacional de Promoção da
Saúde não depende de estabelecer relação com
outras políticas públicas.
(
) A saúde exige a participação ativa de
todos os sujeitos na análise e na formulação de
ações que visem à sua promoção. Assim, a
abordagem da promoção da saúde aponta para
o desenvolvimento de políticas públicas e para
a produção e disseminação de conhecimentos e
práticas de saúde de forma privada e
distributiva.
(
) Para se operar a política de saúde,
incluindo a de promoção da saúde, é necessária
a consolidação de práticas voltadas para
indivíduos e coletividades, em uma perspectiva
de trabalho multidisciplinar, integrado e em
redes, de forma que considere as necessidades
em saúde da população, em uma ação
articulada entre os diversos atores, em um
determinado território.
(
) A promoção da saúde deve considerar a
autonomia e a singularidade dos sujeitos, das
coletividades e dos territórios, pois as formas
como eles elegem seus modos de viver, como
organizam suas escolhas e como criam
possibilidades de satisfazer suas necessidades
dependem não apenas da vontade ou da
liberdade individual e comunitária, mas estão
condicionadas e determinadas pelos contextos
social, econômico, político e cultural em que
eles vivem.
(A)
(B)
(C)
(D)

F - F - F - V - V.
F - F - V - V - V.
V - V - V - V - F.
V - F - V - F – V.
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(E)

V - F - F - F - V.

32) A taxa de mortalidade infantil (referentes às
crianças menores de um ano) diminuíram muito
nas ultimas décadas no Brasil, graças as ações
da diminuição da pobreza, ampliação da
cobertura da Estratégia Saúde da Família e a
outros fatores. Sobre o crescimento e
desenvolvimento infantil é correto afirmar:
(A)
A partir da anamnese, procura-se avaliar
principalmente as condições do nascimento da
criança (tipo de parto, local do parto, peso ao
nascer, idade gestacional, índice de Apgar,
intercorrências clínicas na gestação, no parto, no
período neonatal e nos tratamentos realizados) e os
antecedentes familiares (as condições de saúde
dos pais e dos irmãos, o número de gestações
anteriores, o número de irmãos.
(B)
Os achados do exame físico não devem ser
compartilhados com os pais, mas devem ser
registrados no prontuário da criança.
(C)
Consideram-se normais tanto uma perda de
peso de até 50% ao nascer quanto a recuperação
até o 15º dia de vida da criança.
(D)
Na primeira consulta de puericultura apenas
aspectos de amamentação e respiração devem ser
avaliados na criança, pois quanto menos
manipulação melhor.
(E)
A fontanela anterior mede de 1cm a 4cm,
tem forma losangular, fecha-se do 2º ao 18º mês e
não deve estar aberta no momento do nascimento.
A fontanela posterior é triangular, mede cerca de
0,5cm e fecha-se até o segundo mês. Não devem
estar túrgidas, abauladas ou deprimidas.
33) Analise as assertivas e assinale a alternativa
que aponta as corretas. O aleitamento materno é
a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto,
proteção e nutrição para a criança e constitui a
mais sensível, econômica e eficaz intervenção
para redução da morbimortalidade infantil:
I - Graças aos inúmeros fatores existentes no
leite materno que protegem contra infecções,
ocorrem menos mortes entre as crianças
amamentadas. Estima-se que o aleitamento
materno poderia evitar 13% das mortes em
crianças menores de 5 anos em todo o mundo,
por causas preveníveis.
II - Nos primeiros dias, o leite materno é
chamado de colostro, que contem mais
proteínas e mais gorduras do que o leite
maduro.
III - Por ser da mesma espécie, o leite materno
contém todos os nutrientes essenciais para o
crescimento e o desenvolvimento ótimos da
criança pequena, além de ser mais bem
digerido, quando comparado com leites de

outras espécies. O leite materno é capaz de
suprir sozinho as necessidades nutricionais da
criança nos primeiros seis meses, e continua
sendo uma importante fonte de nutrientes no
segundo ano de vida, especialmente de
proteínas, gorduras e vitaminas.
IV - Não existe relação entre aleitamento
materno e qualidade de vida das famílias.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I, II e IV.
Apenas I e III.
Apenas I, II e III.
Apenas II e IV.
I, II, III e IV.

34) A Diarreia Aguda define-se como uma
doença caracterizada pela perda de água e
eletrólitos, que resulta no aumento do volume e
da frequência das evacuações e diminuição da
consistência das fezes, apresentando algumas
vezes muco e sangue. Sobre o assunto é
correto afirmar:
(A)
Um caso de diarreia em qualquer situação
evolui para desidratação.
(B)
A oferta de leite materno deve ser cortada
em casos de diarreia.
(C)
A disponibilidade da rede de água e esgoto
adequada não é medida eficaz no controle das
diarreias.
(D)
Considerar o conhecimento materno sobre a
doença do filho é importante para, em conjunto,
buscar alternativas possíveis para atender as
necessidades infantis.
(E)
O aleitamento materno exclusivo até os seis
meses não protege crianças de infecções.
35) O Programa Nacional de Imunizações
desenvolve e aperfeiçoa ferramentas para
possibilitar a melhor instrumentalização e
qualificação das atividades de vacinação em
todo o território nacional. Sobre o assunto,
informe se é (V) verdadeiro ou (F) falso o que se
afirma a seguir e assinale a alternativa correta:
(
) As atividades da sala de vacinação são
desenvolvidas por qualquer membro da equipe
da Estratégia de Saúde da Família (ESF) para os
procedimentos de manuseio, conservação,
preparo e administração, registro e descarte dos
resíduos resultantes das ações de vacinação.
(
) As vacinas permitem a prevenção, o
controle, a eliminação e a erradicação das
doenças imunopreveníveis, assim como a
redução da morbimortalidade por certos
agravos, sendo a sua utilização bastante custoefetiva.
(
) A sala de vacina pode ser destinada a
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outras atividades da unidade de ESF.
(
) O piso e as paredes da sala de vacina
devem ser lisos, com frestas e laváveis.
(
) As vacinas de uso diário não podem ser
armazenadas em caixas térmicas, somente na
geladeira.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – F – F – V – V.
V – V – F – F – F.
V – V – V – F – V.
F – V – F – V – V.
F – V – F – F – F.

36) As normas e procedimentos para vacinação
devem ser seguidos pela equipe responsável
pela vacinação a fim de garantir qualidade e
segurança dos produtos oferecidos. Sobre o
assunto é correto afirmar:
(A)
Na caderneta de vacina deve ser anotado,
após vacina realizada, somente a dose e o
profissional deve assinar no local.
(B)
As informações sobre o histórico de vacinas
do usuário devem ser anotadas somente na
caderneta de vacinação.
(C)
As mãos devem ser higienizadas antes e
após o procedimento de vacinação.
(D)
A temperatura da geladeira da sala de
vacinação deve ser verificada semanalmente.
Qualquer frasco de vacina que tenha sido
(E)
aberto em um dia de trabalho deve ser desprezado.
37) O Envelhecimento, o processo normal de
alteração relacionado com o tempo, começa
com o nascimento e prossegue durante toda a
vida. Sobre o assunto é correto afirmar:
(A)
Fatores como doença, poluição do ar e a luz
solar são exemplos de envelhecimento intrínseco.
(B)
Com o envelhecimento a pele sofre
alterações de aparência, mas não de função.
(C)
A produção de hormônios não sofre
alterações com o envelhecimento.
(D)
As valvas cardíacas tornam-se mais
espessas e mais rígidas, perdendo o músculo e as
artérias cardíacas sua elasticidade.
(E)
A diminuição gradual e progressiva da
massa óssea começa com os 70 anos de idade.
38) O termo curativo significa relativo à cura e,
de forma abrangente, envolve a limpeza,
remoção de tecidos danificados ou necrosados
e corpos estranhos, aplicação de medicamentos
nas lesões e também o material utilizado para
tratamento e proteção das áreas feridas. Sobre
o assunto é correto afirmar:
(A)
A limpeza da pele e da ferida não devem ser
separadas durante a realização de um curativo.

(B)
A ação do antisséptico é mecânica na
limpeza da pele, devido a isso a fricção é
obrigatória.
(C)
A água oxigenada deve ser utilizada para
limpar feridas.
(D)
Diante de um diagnóstico de uma escara
que está com material necrosado em seu leito, não
adianta que sejam feitos curativos com produtos
cicatrizantes, pois é preciso ter como objetivo
primeiro desbridar o material necrosado para que
depois a cicatrização se realize.
(E)
No caso de queimadura recomenda-se
aplicar gelo diretamente na lesão para causar
vasoconstrição no local.
39) Analise as assertivas e assinale a alternativa
que aponta as corretas. A Hipertensão Arterial
Sistêmica (HAS) é uma doença crônica,
multifatorial e caracterizada por níveis elevados
e sustentados de Pressão Arterial:
I - A Pressão Arterial deve ser aferida, na
unidade de saúde, somente se o paciente
possui uma doença crônica.
II - A prevenção primária da HAS pode ser feita
mediante controle de seus fatores de risco,
como sobrecarga na ingestão de sal, excesso
de adiposidade, especialmente na cintura
abdominal, abuso de álcool, entre outros.
III - A consulta de enfermagem para o
acompanhamento da pessoa com diagnóstico
de HAS pode ser realizada por meio da
aplicação da Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE).
IV - Um paciente hipertenso em uso de
medicação pode, caso a pressão arterial esteja
normal, deixar de tomar os medicamentos por
uma semana.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I, II e III.
Apenas II e III.
I, II, III e IV.
Apenas I, II e IV.
Apenas III e IV.

40) A Atenção Básica tem como um de seus
princípios possibilitar o primeiro acesso das
pessoas ao sistema de Saúde, inclusive
daquelas que demandam um cuidado em saúde
mental. É correto afirmar sobre o assunto:
(A)
As intervenções em saúde mental devem
promover novas possibilidades de modificar e
qualificar as condições e modos de vida,
orientando-se pela produção de vida e de saúde e
não se restringindo à cura de doenças.
(B)
Para um cuidado integral em saúde mental,
a abordagem familiar é desnecessária ao paciente,
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visto que este vê o familiar como uma ameaça.
(C)
Todos os pacientes que procuram um
serviço de saúde com queixas de tristeza e
ansiedade devem ser considerados como
portadores de transtorno mental.
(D)
Em todos os Transtornos Mentais é
recomendada internação hospitalar.
(E)
À equipe da Atenção Básica não se
recomenda a abordagem em grupo a pacientes
com Transtornos mentais.
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