
  INSTITUTO MACHADO DE ASSIS – IMA                     CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA-MA 

 

. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

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

 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 
dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais. 

2. A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 
apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 
marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada.  

3. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de 
aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.  

4. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, 
boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar 
tentativa de fraude. 

5. 5.3.1. A prova objetiva terá a duração de 03 (três) horas e está prevista para o dia 
02.08.2015, no horário de 09h00 (nove horas) às 12h00(doze horas). 

NOME DO CANDIDATO: 

____________________________________________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

TURNO: MANHÃ 

ESTADO DO MARANHÃO 
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Cargo: Enfermeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA  

LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

 

Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 a 05 

 

"O Incêndio de Cada Um" 

 

          A cena foi simples. Ia eu passando de carro pela 

Lagoa quando vi na calçada uma moça esperando o ônibus com 

seu jeans e bolsa a tiracolo. Nada demais numa moça esperando 

o ônibus. Mas eis que passou um caminhão de som tocando uma 

lambada. Aí aconteceu. Aconteceu uma coisa quase 

imperceptível, mas aconteceu: os quadris da moça começaram a 

se mexer num ritmo aliciante. Já não era a mesma criatura antes 

estática, solitária, esperando o ônibus na calçada. Ela havia se 

coberto de graça, algo nela se incendiara. 

A fotógrafa veio fazer umas fotos. Estava com o pescoço 

envolto num pano, pois tinha torcicolo. E eu ali posando meio 

frio, fingindo naturalidade, e ela cautelosa com seu pescoço meio 

duro, tirando uma foto aqui, outra ali, quase burocraticamente. 

De repente ela descobriu um ângulo e pronto: se incendiou 

profissionalmente, jogou-se no chão, clic daqui, clic dali, vira 

para cá, vira para lá, este ângulo, aquele, enfim, desabrochou, o 

pescoço já não doía. Ela havia detonado em si o que mais 

profundamente ela era. 

Estamos numa festa. Aquele bate-papo no meio daquelas 

comidinhas e bebidinhas. Mas de repente alguém insiste para 

que outro toque violão. Aparentemente a contragosto ele pega o 

instrumento. E começa a dedilhar. Pronto, virou outra pessoa. 

Manifestou-se. Elevou-se acima dos demais, está além da 

banalidade de cada um. Achou o seu lugar em si mesmo. 

Assim também ocorre quando vemos no palco o cantor 

dar seus agudos invejáveis, o bailarino dar seus saltos ou o atleta 

no campo disparar seus músculos e fazer aquilo que só ele pode 

fazer melhor que todos nós. Isto é o que ocorre quando o 

instrumentista pega o sax e sexualiza todo o ambiente com seu 

som cavernoso e erótico. Isto é o que se dá até quando um 

conferencista ou um professor entreabre o seu discurso e põe-se 

como uma sereia a seduzir a plateia, como um maestro seduz 

todo o teatro. 

Há um momento de sedução típico de cada um. Quando o 

indivíduo está assentado no que lhe é mais próprio e natural. E 

isto encanta. 

Claro, esses são exemplos até esperados. Mas há outros 

modos de o corpo de uma pessoa embandeirar-se como se 

tivesse achado o seu jeito único e melhor de ser. Digo, o corpo e 

a alma. 

Mas nem todos podemos ser tão espetaculares. Nem por 

isso o pequeno acontecimento é menos comovente. 

 

 

 

De que estou falando? De algo simples e igualmente 

comovente. Por exemplo: o jardineiro que ao ser jardineiro é 

jardineiro como o jardineiro sabe e pode ser.  

E que ao falar das flores, ao exibi-las cercadas de 

palavras, percebe-se, ele está em transe. Igualmente o 

especialista em vinhos, que ao explicar os diversos sabores 

nos quatro cantos da boca faz seus olhos verterem prazer e 

embala a quem o ouve com sua dionisíaca sabedoria. 

Feita com amor, até uma coleção de selos se magnifica. 

Torna-se mais imponente que uma pirâmide, se a pirâmide 

for descrita ou feita por quem não a ama. É assim que pode 

entrar pela sala alguém e servir um cafezinho, mas sendo 

aquele o cafezinho onde ela põe sua alma, ela se torna de 

uma luminosidade invejável. 

Cada um tem um momento, um gesto, um ato em que se 

individualiza e brilha. Nisto nos parecemos com os animais e 

peixes ou quem sabe com as núvens. Animais e peixes têm 

isto: têm trejeitos raros e sedutores, cada um segundo sua 

espécie. Até as núvens, como eu dizia, têm seu momento de 

glória. 

Uma vez vi um pintor em plena ação, pintando. Meu 

Deus! O homem era um incêndio só, uma alucinação. Sua 

respiração disparou, ele praticamente bufava, parecia mais 

um cavalo de corrida, indômito, indócil. E sua face vibrava, 

havia uma febre nos seus gestos. Era uma erupção cromática, 

um assomo de forma e volumes. 

Então é disso que estou falando. Dessa coisa simples e 

única, quando o que cada um tem de mais seu relampeja a 

olhos vistos. Quando isto se dá, quebra-se a monotonia e o 

indivíduo se transcendentaliza. 

Pode parecer absurdo, mas já vi uma secretária 

transcendentalizar-se ao disparar seus dedos no teclado 

da máquina de escrever. Era uma virtuose como só o 

melhor violinista ou pianista sabem ser. E as pessoas 

achavam isto mais sensacional que se ela estivesse 

engolindo fogo na esquina. 

Isso é o que importa: o incêndio de cada um. Cada 

qual deve ter um jeito de deflagrar sua luz aprisionada. 

As flores fazem isto sem esforço. Igualmente os pássaros. 

Todos têm seu momento de revelação. É aguardar, que o 

outro alguma hora vai se manifestar. 

 

Afonso Romano de Sant'Ana. Porta de Colégio e 

Outras Crônicas”. São Paulo; Ática, 2000. 
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Cargo: Enfermeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA  

 

 

A ausência de estruturas tipicamente narrativas pode indicar 

que a crônica foi construída com qual objetivo? 

 

A) De apresentar uma ideia e provocar reflexões 

B) De apresentar a opção pelas profissões 

C) De incentivar na escolha de funções 

D) De refletir sobre as ideias originais 

 

 

 

Nos três parágrafos iniciais, porém o narrador relata três 

diferentes episódios. Qual seria a função do relato desses três 

episódios no texto? 

 

A) Induzir aquilo que os episódios desperta em quem ler; a 

ideia do narrador de que é preciso ser especial para 

despertar algo em si. 

B) Induzir aquilo que o narrador está procurando defender; a 

ideia de que cada pessoa é um grupo em si. 

C) Induzir aquilo que o narrador está procurando defender; a 

ideia de que cada pessoa é capaz de despertar talentos 

dentro de si. 

D) Induzir aquilo que o narrador está procurando salientar; a 

ideia de que cada pessoa é apenas um em si no que se 

refere a talentos. 

 
 

 

Nos demais parágrafos, o narrador não relata episódios, mas 

apresenta várias descrições. Qual seria a função dessas 

descrições no texto? 

 

A) Seria exemplificar aquilo o que cada personagem tem em 

comum. 

B) Seria exemplificar aquilo que os personagens estão 

querendo mostrar. 

C) Seria exemplificar aquilo que cada um tem dentro de si  

D) Seria exemplificar aquilo que o narrador está procurando 

defender. 

 
 

 

Por que a cena da moça requebrando, ao som de uma lambada, 

despertou o interesse do narrador? 

 

A) A cena antes era comum, mas tornou-se especial quando a 

moça se envolveu com a música e dançou cheia de alegria. 

B) A cena já era conhecida pelo narrador somente tomou 

outra dimensão porque aconteceu na rua. 

C) A cena não era comum para o narrador mas despertou nele 

um sentimento de alegria envolvido pela música dançante. 

D) A cena deixou de ser exclusiva no momento em que o 

narrador se identificou com a moça e a música 

intensificando um momento de alegria. 

 
 

No texto, há uma comparação do envolvente trabalho de um 

pintor com a corrida vertiginosa de um cavalo. O que o 

narrador desejou ressaltar nessa passagem? 

 

A) O trabalho incessante do pintor que parece estar guiado 

por uma inspiração fantástica, ou seja movido pela 

paixão. 

B) O trabalho do pintor que é simplório parece estar 

guiado por uma inspiração reveladora movida pela 

paixão animalesca. 

C) O trabalho ao tempo do pintor que parece estar guiado 

por uma inspiração individual comparada a paixão pela 

velocidade. 

D) O trabalho incessante do pintor que parece saltar da 

inspiração fantástica pela desaceleração da paixão 

individual.  

 

 
 

Que sentido apresenta o título “O incêndio de cada um”? 

 

A) O título refere-se apenas a poucos instantes em que 

uma pessoa deixa de ser ela mesma para revelar uma 

outra personalidade. 

B) O título refere-se a determinados instantes em que uma 

pessoa deixa aflorar o seu talento e o revela, com 

intensa paixão por gostar do que faz 

C) O título refere-se a instantes em que uma pessoa jamais 

vai repetir, por isso deixou aflorar apenas a paixão pelo 

que faz naquele momento. 

D) O título refere-se a determinados instantes de 

introspecção em que uma pessoa movida por uma ideia 

exprime sua paixão por algo determinado. 

 

 
 

Observa a seguinte frase: “Ela havia se coberto de graça, algo 

nela se incendiara”. Assinale a alternativa que indica a 

classificação correta da conjugação verbal da palavra 

destacada. 

 

A) Pretérito imperfeito do subjuntivo 

B) Pretérito - mais – que - perfeito do indicativo 

C) Pretérito perfeito do indicativo 

D) Pretérito - mais – que – perfeito do subjuntivo 

 

 
 

Assinale a alternativa em que a ortografia das palavras 

estão CORRETAS. 

 

A) Faizão – magresa – agreção – arajem  

B) puzer – grandesa – regresão – arrange  

C) Atrasar – beleza – progressão – coragem  

D) mauzoléu – realisar – impresão – trage  

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 
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Cargo: Enfermeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA  

 

 

Qual o processo de formação de palavras ocorre na palavra 

pernalta? 

 

A) Composição por aglutinação 

B) Composição por justa posição 

C) Derivação parassintética 

D) Derivação regressiva 

 

 

 

“Devolva-me a revista, pois estou precisando dela”. A oração 

destacada é: 

 

A) Coordenada sindética conclusiva 

B) Coordenada assindética 

C) Coordenada adversativa 

D) Coordenada sindética explicativa 

 

 

 

Em todas as alternativas o assento indicativo da crase está 

correto, EXCETO em: 

 

A) Ele procedeu à investigação 

B) Obedecemos à esta senhora 

C) Revelou toda verdade à inimiga 

D) Ele perdoou à mulher  

 

 

 

Em todas as alternativas há oração subordinada adverbial 

concessiva, EXCETO em: 

 

A) Choveu embora a meteorologia previsse bom tempo 

B) Tirou boa nota se bem que não tivesse estudado 

C) Terá sucesso nos exames se estudar bastante 

D) Embora tenha saído cedo chegou atrasado no estádio.  

 

 

 

“A burocracia é um dos aspectos negativo do progresso”, Qual o 

processo de formação da palavra destacada? 

 

A) Hibridismo 

B) Derivação imprópria 

C) Siglonimização 

D) Derivação regressiva 

 
 

Em qual das alternativas abaixo há um uma oração em que 

apresenta um adjunto adnominal e um complemento 

nominal respectivamente? 

 

A) Aqueles dois meninos estudiosos saíram 

B) Lúcia aluna da sexta série foi aprovada 

C) As reclamações do técnico aos jogadores tinham 

fundamento 

D) Desejo-lhe uma coisa: felicidade 
 

 

 
 

Quanto a concordância nominal todas as alternativas estão 

corretas, EXCETO: 

 

A) Depois da batalha só restaram cinzas. 

B) Há menas oportunidades de trabalho com o 

agravamento da crise. 

C) Estava calmo o aluno e a aluna. 

D) Bebida alcoólica é proibido para menores de 18 anos. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

ÁREA LIVRE 
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Cargo: Enfermeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA  

 

 

 
     

 

Calcule o produto do seno de 2,25π multiplicado pelo cosseno de 

1,75π. Qual o seu triplo? 

 
A) 1,5 

B) 2,4 

C) 3 

D) 3√2/2 

 
     

 
As bases de um trapézio retângulo são x e 2x e um dos ângulos 

mede 60 graus. Qual o valor da altura? 

 
A) b√2/2 

B) b√3/2 

C) b√2 

D) b√3 

 
     

 
Antônio comprou um carro para pagá-lo em 7 prestações 

crescentes, de modo que a primeira prestação seja de 100 reais e 

cada uma das seguintes seja o dobro da anterior. Qual o preço do 

automóvel? 

 
A) R$ 13.000,00 

B) R$ 24.000,00 

C) R$ 25.500,00 

D) R$ 12.700,00 

 
     

 
Joana gasta um terço de seu salário com alimentação. Sabendo 

que sua remuneração sofreu aumento de 33,333...% qual o novo 

impacto percentual da alimentação no salario de Joana 

pressupondo que seus gastos com alimentação não 

aumentaram? 
 

A) 30% 

B) 25% 

C) 20% 

D) 15% 

 
     

 
Um ponto de um lado de um ângulo de 60 graus dista 4m do 
vértice do ângulo. Quanto ele dista do outro lado do ângulo? 
 

A) 2√2 

B) √2 

C) 2√3 

D) √3 

 

 
 

CÁLCULOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATEMÁTICA                                                                                     QUESTÕES DE 16 A 20 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 
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Cargo: Enfermeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA  

 

 

 
     

 

Relativamente às teclas de atalho usando CTRL no aplicativo 

Microsoft Excel, assinale a opção INCORRETA: 

 

DADO: os colchetes são utilizados para destacar os atalhos. 

Favor desconsiderar para fins de resposta. 

 

A) O atalho [ CTRL + SHIFT + (  ] exibe novamente as linhas 

ocultas dentro da seleção. 

B) O atalho [ CTRL +  SHIFT + ) ] exibe novamente as colunas 

ocultas dentro da seleção. 

C) O atalho [ CTRL + SHIFT + ~ ] remove o contorno das 

células selecionadas. 

D) O atalho [ CTRL + SHIFT + # ] aplica o formato Data com 

dia, mês e ano. 

 

     

 

Considerando as teclas de funções existentes no sistema 

operacional Microsoft Windows 8, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) a tecla F1 mostra a ajuda. 

B) A tecla F2 renomeia o item selecionado. 

C) A tecla F3 procura um arquivo ou pasta 

D) A tecla F4 atualiza a janela ativa. 

 

     

 

Relativamente ao aplicativo Microsoft Power Point indique qual 

a função desempenhada pelo atalho CTRL + M: 

 

A) Criar novo slide após a miniatura selecionada no momento. 

B) Abrir uma planilha já existente  

C) Refazer 

D) Mover o slide uma posição para cima 

 

 

 

 

 
 

 
 

Relativamente ao aplicativo Microsoft Word relacione a 

função correta desempenhada pelo comando CTRL + F: 

 

A) Salvar um documento 

B) Abrir um documento  

C) Fechar um documento 

D) Abrir a barra de tarefas de navegação (pesquisar o 

documento) 

 

 
 

Para se adicionar o atual site visitado no aplicativo Microsoft 

Internet Explorer aos favoritos pelo teclado usa-se o seguinte 

atalho: 

 

A) CTRL + D 

B) CTRL + W 

C) CTRL + T 

D) CTRL + SHIFT + P 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMÁTICA BÁSICA                                                                    QUESTÕES DE 21 A 25 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

ÁREA LIVRE 
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Ao nascer o neonato demanda uma série de cuidados de 
saúde, pois neste momento ele passa a sofrer adaptações 
fisiológicas à vida no ambiente extrauterino. Um dos 
cuidados primordiais prestados ao recém-nascido é a 
realização do teste do pezinho. Segundo o Manual do 
Ministério da Saúde (2002) assinale a alternativa correta a 
respeito desse teste. 
 

A) Consiste na triagem neonatal para rastrear possíveis 
doenças no recém-nascido, tais como: fenilcetonúria, 
hipotireoidismo congênito, anemia falciforme entre outras. 
Realizado por punção do calcâneo do bebê. 

B) Consiste na coleta de amostra de sangue do hálux do 
recém-nascido com o objetivo de detectar possíveis 
infecções perinatais decorrentes do parto. 

C) Consiste no rastreamento de doenças no recém-nascido 
que podem ter sido adquiridas em ocasião do parto, tais 
como: sífilis congênita, HIV/Aids por transmissão vertical e 
infecção por HPV. Realizado através da coleta de amostra 
sanguínea da artéria pedial. 

D) Consiste na coleta de amostra de sangue do calcâneo do 
recém-nascido para identificar logo após seu nascimento, 
nas primeiras seis horas, a tipagem sanguínea e o fator RH 
do bebê. 

 

     
 

A assistência ao planejamento familiar é um momento 
oportuno para sanar dúvidas e orientar mulheres e homens 
quanto ao uso correto dos contraceptivos, visto que o uso 
adequado depende do conhecimento do casal sobre os 
métodos disponíveis, sendo essa assistência essencial na 
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e de 
gravidez não planejada. A respeito dos métodos 
contraceptivos, assinale a alternativa incorreta: 
 

A) O Dispositivo Intrauterino é um dos métodos mais eficazes 
na prevenção da gravidez e funciona provocando uma 
alteração química que danifica o esperma e o óvulo antes 
que eles se encontrem e ocorra fecundação. Uma 
desvantagem para as usuárias desse método é a ocorrência 
de sangramento irregular e cólicas mais fortes durante a 
menstruação. 

B) Os anticoncepcionais orais combinados são pílulas com 
baixas doses de hormônios, eficazes na prevenção à 
gravidez e que funcionam basicamente impedindo a 
liberação de óvulos pelos ovários na mulher. 

C) Os contraceptivos de barreira incluem métodos como: a 
camisinha feminina, masculina e o diafragma, entre outros, 
que além de serem métodos eficazes na prevenção da 
gravidez tem a vantagem de serem os únicos a proteger 
contra doenças sexualmente transmissíveis, entre elas o 
HIV. 

D) Os métodos contraceptivos comportamentais incluem 
métodos baseados na percepção da fertilidade como a 
tabelinha, muco cervical, temperatura basal, coito 
interrompido, capuz cervical e laqueadura. Estes métodos 
são eficazes na prevenção da gravidez e recomendados 
pelos profissionais, principalmente, aos pacientes com má-
adaptação aos contraceptivos hormonais e de barreira. 

 
 

 

 
 

“É entendida como um conjunto de ações capazes de 
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde”. De acordo 
com a Lei nº 8080 de 1990 esse conceito corresponde à: 
 

A) Vigilância Epidemiológica 
B) Vigilância Ambiental 
C) Vigilância Sanitária 
D) Vigilância à Saúde do Trabalhador 

 
 

 

A enfermeira de cuidados domiciliares ELM. recebeu o plano 
de alta com algumas orientações sobre o paciente JSS., que 
recebeu alta após dois meses de internação hospitalar 
causada por acidente vascular encefálico isquêmico.  O Sr. 
JSS. apresenta uma UPP localizada em região trocantérica E, 
de categoria 3 e grande extensão. A ferida caracteriza-se pela 
presença de exsudação serosa moderada, esfacelos, necrose 
localizada em borda inferior e infecção tópica. De acordo 
com a descrição da ferida desse paciente e na disponibilidade 
das seguintes coberturas para uso, listadas abaixo, qual seria 
a melhor opção de cobertura? Assinale a opção correta: 
 

A) Ácidos Graxos Essenciais – AGE 
B) Papaína 2% 
C) Hidrogel com Alginato 
D) Sulfadiazina de Prata 

 
 

 
São cuidados de enfermagem essenciais na prevenção e 
tratamento de feridas: 
 

I. A mudança de decúbito assim como a mobilização 
frequente, se possível, são recomendações para evitar a 
pressão sobre as proeminências ósseas e as forças de 
cisalhamento. 

II. Recomenda-se a suplementação da alimentação com 
proteínas, micro e macronutrientes, tais como cálcio e 
vitaminas em caso de deficiências nutricionais por uma 
equipe nutricional e multidisciplinar, para que o 
organismo se torne capaz de cicatrizar a ferida com 
eficácia. 

III. Recomenda-se a troca diária de curativos realizados 
com AGE, sendo esta a cobertura essencial para 
qualquer tipo de lesão, pois irá manter o leito da ferida 
hidratado e propício à formação do tecido de 
granulação, evitando sangramentos. 

IV. A troca de curativos é essencial para uma boa 
cicatrização da ferida, no entanto, o tempo de 
permanência do curativo irá depender do tipo e da 
cobertura utilizada na lesão. 

 

A) As alternativas I e II estão corretas 
B) Apenas a alternativa I está correta 
C) As alternativas I, II e III estão corretas 
D) As alternativas I, II e IV estão corretas. 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                   QUESTÕES DE 26 A 40 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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A Portaria GM nº 336 de 2002 estabelece os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS), modalidades de serviços 

definidos por porte, complexidade e abrangência 

populacional. De acordo com o apresentado na referida 

portaria por ordem crescente de complexidade, o CAPS que 

atende uma demanda contínua de pacientes, todos os dias 

da semana, durante 24h e está inserido em municípios com 

mais de 200.000 habitantes é: 

 

A) CAPS III 

B) CAPS I 

C) CAPS II 

D) CAPS i 
 

     

 

De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação 

estabelecido pelo Ministério da Saúde, a vacina que deve ser 

tomada aos três e cinco meses de vida, com intervalo de 60 

dias entre as doses e cujo reforço deve ser dado entre os 12 

e 15 meses, preferencialmente aos 15 meses corresponde à: 

 

A) Vacina DTP 

B) Vacina Meningocócica C 

C) Vacina Pneumocócica 10 V 

D) Vacina Pentavalente 
 

     

 

Conforme o protocolo do Ministério da Saúde sobre o 

tratamento diretamente observado (TDO) na atenção 

básica frente aos casos de tuberculose, este método consiste 

na observação direta da ingestão dos medicamentos por um 

profissional de saúde, preferencialmente todos os dias, ou 

seja, de segunda à sexta, na fase de ataque e no mínimo três 

vezes por semana na fase de manutenção do tratamento, 

administrada por profissional da saúde ou outra pessoa 

devidamente capacitada e sob monitoramento do 

enfermeiro, que entrega e observa o paciente ingerir a dose 

do medicamento e somente após, registra a ingestão da 

droga no prontuário do paciente. Com base nisso julgue os 

itens: 
 

I. O TDO visa aumentar a adesão ao tratamento e reduzir o 

índice de abandono. 

II. O TDO visa interromper a cadeia de transmissão, bem como 

reduzir a incidência e a mortalidade por tuberculose. 

III. O TDO objetiva prevenir o surgimento de bacilos 

multirresistentes e, consequentemente, reduzir as formas 

graves de tuberculose. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Todas as alternativas estão corretas 

B) Apenas as alternativas I e II estão corretas 

C) Apenas as alternativas I e III estão corretas 

D) Apenas a alternativa III está correta. 

 
 

A biossegurança é definida como o conjunto de 

procedimentos, ações, técnicas e metodologias, 

equipamentos e dispositivos capazes de eliminar ou 

minimizar riscos inerentes às atividades de pesquisa, 

produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e 

prestação de serviços que podem comprometer a saúde 

do homem, dos animais e do ambiente. De acordo com as 

normas de biossegurança estabelecidas pelo Ministério 

da Saúde/ANVISA, sobre os procedimentos de precaução 

pode se afirmar, exceto: 

 

A) A higienização das mãos é uma precaução padrão e 

deve ser feita rigorosamente antes e após o contato 

com qualquer paciente logo após a remoção das luvas, 

com água e sabão ou álcool 70%, dependendo do grau 

de sujidade das mãos e do contato com sangue ou 

secreções. 

B) O uso da máscara N-95 é um procedimento de 

precaução de contato recomendado para uso dos 

profissionais que estão em contato com paciente em 

suspeita ou tuberculose resistente confirmada e outras 

doenças transmitidas por via aérea. 

C) O isolamento respiratório é uma precaução de contato 

indicado sempre que o paciente estiver com tosse 

produtiva, mesmo que ainda não se tenha confirmado o 

diagnóstico de doença respiratória contagiosa. 

D) O uso de equipamentos de proteção individual, entre 

eles as máscaras, óculos, luvas e avental, são 

precauções padrão e devem ser utilizados quando 

houver risco de contato com sangue, secreções, 

membranas mucosas e pele não íntegra. 

 
 

 
Conforme a Lei do exercício profissional de enfermagem 
nº 7.498 de 1986 e Resolução do Cofen nº 424 de 2012, a 
equipe de enfermagem – Enfermeiro, Técnico e Auxiliar 
de enfermagem - desempenha atividades na Central de 
Material de Esterilização (CME). Sobre as funções do 
enfermeiro na CME assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Planeja, coordena, executa, supervisiona e avalia 

todas as etapas relacionadas ao processamento de 
produtos para saúde, recepção, limpeza, secagem, 
verificação da integridade e funcionalidade, preparo, 
desinfecção ou esterilização bem como 
armazenamento e distribuição dos materiais. 

B) Participar da elaboração do Protocolo Operacional 
Padrão (POP) para as etapas de processamento de 
produtos para saúde, com base em referencial 
científico atualizado. 

C) Propor e utilizar indicadores de controle de qualidade 
do processamento de produtos de saúde, sob sua 
responsabilidade. 

D) Realizar exclusivamente, sem a delegação das funções 
de limpeza, o preparo, a esterilização, guarda e 
distribuição de material. 

 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 
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O conhecimento sobre o procedimento de sondagem vesical de 

demora (SVD) é uma função prioritária do Enfermeiro para a 

efetividade dos cuidados clínicos ao paciente, sendo 

primordial o preparo correto da bandeira de materiais antes 

da realização do procedimento. Assinale a alternativa que 

contém todos os materiais necessários para uma SVD. 
 

A) Luvas de procedimento, campo fenestrado, pinça Kelly, 

duas ampolas de água destilada, uma seringa de 20ml 

(para a AD), uma seringa de 10ml (para o anestésico), 

anestésico local, sonda vesical, compressa estéril, PVPI 

tópico, cuba rim ou cuba redonda (para PVPI), bolsa 

coletora e esparadrapo. 

B) Luva estéril, campo fenestrado, pinça cheron, duas ampolas 

de água destilada, uma seringa de 20ml (para a AD), uma 

seringa de 10ml (para o anestésico), agulha 40x12 para 

aspiração, xilocaína gel 2%, sonda vesical, gaze estéril, PVPI 

tópico, cuba rim ou cuba redonda (para PVPI), bolsa 

coletora e esparadrapo. 

C) Luva estéril, campo fenestrado, pinça dente de rato, uma 

ampolas de água destilada, uma seringa de 20ml (para AD), 

uma seringa 10 ml (para o anestésico), xilocaína gel 2%, 

sonda vesical, compressa estéril, álcool 70%, cuba rim ou 

cuba redonda (para PVPI), bolsa coletora e micropore. 

D) Luva de procedimento, campo fenestrado, pinça anatômica, 

uma ampola de água destilada, uma seringa de 20 ml (para 

AD), agulha 13x4,5 xilocaína gel 2%, sonda vesical 

apropriada, gaze estéril, PVPI tópico, cuba rim, bolsa 

coletora e esparadrapo. 
 

     

 

O choque hipovolêmico é uma condição de emergência em 

que há perda do volume sanguíneo efetivo seguido de 

perfusão tecidual inadequada, resultando em distúrbios 

metabólicos celulares (BRUNNER & SUDDARTH, 2012). Em 

qualquer situação de emergência, o início do choque deve 

ser antecipado e os pacientes demandam cuidados de 

equipe multidisciplinar e de enfermagem a serem 

prestados de forma rápida e precisa. São cuidados 

relacionados ao tratamento de Choque, exceto:  
 

A) Fornece suporte ventilatório com oxigenoterapia por baixo 

fluxo a depender da saturação de oxigênio e da PaO2, 

identificados por meio da análise da oximetria e 

gasometria arterial. 

B) Promover reposição de líquidos para restaurar o volume 

intravascular, de acordo com as necessidades evidenciadas 

pelos níveis de PIC (pressão intracraniana). 

C) Administrar medicamentos vasoativos prescritos para 

restaurar o tônus vascular e melhorar a função cardíaca. 

D) Administrar diuréticos prescritos, para regular o equilíbrio 

hidroeletrolítico orgânico. 

 
 

O envelhecimento pode ser compreendido como um 

processo natural, de diminuição progressiva da reserva 

funcional dos indivíduos. Compreende atualmente um 

fenômeno crescente nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, devido à mudança nos indicadores de 

saúde, especialmente nos de fecundidade e mortalidade 

e o aumento da esperança de vida (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2007).  Com relação à atenção à pessoa idosa 

julgue os itens abaixo em C (correto) ou E (errado) e 

marque a alternativa correta com a ordem das respostas 

de cima para baixo. 

 

(C) As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) podem 

afetar a funcionalidade das pessoas idosas. A dependência 

para o desempenho das atividades de vida diária (AVD) 

tende a aumentar cerca de 5% em pessoas com mais de 60 

anos e 50% em idosos com 90 anos ou mais. 
 

(C) A avaliação funcional torna-se essencial para o 

estabelecimento de um diagnóstico, prognóstico e 

julgamento clínico adequados, que servirão de base para 

decisões sobre os tratamentos e cuidados necessários à 

pessoa idosa. 
 

(E) A avaliação funcional é fundamental e contribui na 

determinação do comprometimento funcional da pessoa 

idosa, assim como suas necessidades de auxílio. São 

subdivididas em: atividades de vida diária (AVD), que estão 

relacionadas ao autocuidado, como alimetar-se, vestir-se e 

banhar-se, por exemplo; e as atividades instrumentais de 

vida diária (AIVD), que estão relacionadas à independência 

ou dependência do idoso a um cuidador para ajudá-lo em 

atividades cotidianas como mobilizar-se, deambular e 

manter o controle sobre suas necessidades fisiológicas.  
 

(C) O estatuto do idoso, regido pela lei nº 10741/2003, 

confere que os casos de suspeita ou confirmação de 

violência praticada contra idosos são de notificação 

obrigatória pelos serviços de saúde públicos e privados à 

autoridade sanitária e aos órgãos pertinentes, tais como: 

Conselho Municipal, Estadual ou Nacional do Idoso, 

autoridades policiais e Ministério Público. 
 

(C) As quedas representam sério problema para as pessoas 

idosas e estão associadas a elevados índices de 

morbimortalidade, redução da capacidade funcional e 

institucionalização precoce. 

 

A) C,C,E,C,C 

B) E,E,C,C,C 

C) C,C,E,E,C 

D) E,C,C,E,E 

 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 
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 Nas últimas décadas, a atenção à Saúde Mental tem vivido 

um processo de mudança que se expressa especialmente 

por meio do Movimento Social da Luta Antimanicomial e de 

um projeto coletivamente produzido de mudança do 

modelo de atenção e de gestão do cuidado: a Reforma 

Psiquiátrica. A respeito da Reforma Psiquiátrica, está 

incorreto o que se afirma em:  
 

A) Com a Reforma Psiquiátrica, foi construída uma rede 

substitutiva aos hospitais psiquiátricos composta por: 

Centros de atenção psicossocial, residências terapêuticas, 

programa de volta para minha casa, equipes de saúde da 

família integrados aos acolhimentos em Saúde Mental dos 

CAPS, entre outros. 

B) A Reforma Psiquiátrica propôs um novo modelo de 

desinstitucionalização e desospitalização gradual dos 

pacientes com transtornos mentais, que antes eram 

tratados pelo método do isolamento em instituições 

psiquiátricas de internação, desta vez voltando-se para um 

novo modelo centrado na resocialização desse indivíduo. 

C) A Reforma Psiquiátrica, com a lei nº 10.210 de 2001, 

resolve que somente devem permanecer em vigor os casos 

de internação psiquiátrica por mandatos judiciais, em que 

o doente mental ofereça riscos à saúde pública, devendo 

manter a funcionalidade dos manicômios judiciais. 

D) Com a Reforma Psiquiátrica, a atenção em saúde mental 

redireciona a assistência em saúde mental, privilegiando o 

oferecimento de tratamento em serviços de base 

comunitária. 

 

     

 

 De acordo com o Manual de Pré-Natal e Puerpério do 

Ministério da Saúde (2006), dentre os procedimentos 

abaixo, relacionados à assistência pré-natal, aqueles que 

devem ser sistematicamente realizados pelo enfermeiro em 

todas as consultas é: 
 

A) Cálculo da idade gestacional, registro da pressão arterial, 

peso, estatura e índice de massa corporal. 

B) Anamnese contendo a história reprodutiva da mulher 

C) Cálculo da data provável do parto e DUM. 

D) Solicitação de exames de USG e B-HCG e exames 

sorológicos para sífilis e toxoplasmose. 

 

 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




