
 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2015 
• PROVA OBJETIVA - 08 / 11 / 2015 • 

___________________________________________ 
CARGO: 

ENFERMEIRO 
__________________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos. 

02) A duração da prova será de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, 
permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em 

cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 

Texto base para as questões 01 a 03. 

Tempos de crise 

A previsão do mercado é que o preço 

do metro quadrado dos imóveis no 

Brasil sofra, em 2016, uma queda de 

4,8%, de forma que o preço dos 

imóveis retorne ao praticado no final 

de 2011. Essa expectativa considera 

os percentuais de queda dos preços e 

de alta da inflação, que somados 

resultariam em uma queda real em 

torno de 10%. 

O fato é que o mercado está em crise: 

há restrições no crédito imobiliário, a 

oferta de imóveis continua alta, o 

salário está em queda, além do 

aumento da taxa de desemprego, e os 

juros em alta. E, evidentemente, não 

poderia faltar o oportunismo dos que 

agravam a situação, por exemplo, 

exorbitando na cobrança de taxas. É a 

combinação da crise. 

Nesse cenário, vender ou comprar 

imóveis está cada vez mais difícil. Na 

compra de imóveis usados nas 

principais financeiras, por exemplo, 

apenas 50% do valor pode ser 

financiado. As financeiras, além de 

sofrerem uma redução drástica do 

volume de depósitos em poupança, 

principais recursos usados nos 

financiamentos, ainda se depararam 

com uma quantidade de saques da 

poupança superior aos depósitos em 

bilhões de reais. As pessoas 

precisaram do recurso para enfrentar 

a crise ou, precavidas, sacaram para 

investir em algo mais seguro. 

O otimismo nos faz crer que as coisas 

devem melhorar, mas o que as vistas 

podem alcançar nos limites do 

horizonte não permite a definição de 

prazos. Até pelo contrário, ainda se 

prevê muita tempestade antes da 

calmaria.  
Texto elaborado para esta prova. 

Questão 01) Julgue as afirmações a 

seguir. 

I. No trecho: “As pessoas 

precisaram do recurso para 

enfrentar a crise” há duas 

orações. 

II. Em “há restrições no crédito 

imobiliário”, se substituirmos o 

verbo haver pelo existir, este 

deverá ser flexionado na 3ª 

pessoa do plural. 

III. “[...] ainda se prevê muita 

tempestade antes da calmaria.” A 

forma plural da palavra em 

negrito é preveem.   

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I e II estão corretas. 

B) I, II e III estão corretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) Apenas a II está correta. 

E) Apenas II e III estão corretas. 

Questão 02) Marque a alternativa em 

que todas as palavras são escritas com 

x, como ocorre na palavra expectativa. 

A) E_pirrar, e_periência, se_to. 

B) E_tremo, e_ploração, e_pontâneo. 

C) E_tensão, e_tração, e_piralado. 

D) Ê_tase, e_tinto, e_planação.  

E) Tê_til, e_pasmo, e_ponsal. 
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Questão 03) Considere o seguinte 

trecho: “[...] ainda se depararam 

com uma quantidade de saques da 

poupança superior aos depósitos em 

bilhões de reais”.  

Marque a alternativa INCORRETA. 

A) Nesse trecho, ocorre o uso de 

próclise, justificado pelo advérbio 

ainda. 

B) A palavra depósitos é acentuada 

por ser proparoxítona. 

C) Todas as palavras em negrito no 

trecho são preposições. 

D) O termo da poupança é um 

complemento nominal. 

E) Nesse trecho, o nome superior 

não rege preposição. 

MATEMÁTICA 
 

Questão 04) Um determinado 

produto é vendido por R$350,00. Se 

em uma liquidação foi dado desconto 

de 20% no preço de venda e, em 

seguida, para queimar os estoques, 

foram dados mais 10% de desconto, 

quanto o produto passou a custar após 

os descontos? 

A) R$ 240,00 

B) R$ 245,00 

C) R$ 252,00 

D) R$ 260,00 

E) R$ 264,00 

Questão 05) Seja a função 

exponencial dada por f(x) = 2x -1. A 

respeito dessa função, podemos 

afirmar que 

A) D = R, Im = (-1, ∞), a função é 

crescente. 

B) D = (-1, ∞), Im =R, a função é 

crescente. 

C) D = R, Im = (-1, ∞), a função é 

decrescente. 

D) D = (-1, ∞), Im =R, a função é 

decrescente. 

E) D = R, Im = R, a função é 

crescente. 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 
 

Questão 06) A Constituição Federal 

de 1988, também conhecida como 

Constituição Cidadã, ampliou de forma 

significativa os dispositivos de 

participação popular na vida política do 

país. Sobre o conceito de cidadania, é 

correto afirmar que 

I. expressa um conjunto de direitos 

que dá à pessoa a possibilidade de 

participar ativamente da vida e do 

governo de seu povo; 

II. expressa um conjunto de direitos 

de um povo organizado em 

sociedade, ficando os deveres a 

cargo do Estado;  

III. expressa a igualdade dos 

indivíduos perante a lei; 

IV. trata-se da expressão concreta do 

exercício da democracia. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas a II está correta. 

B) I, II e III estão corretas. 

C) II, III e IV estão corretas. 

D) I, II e IV estão corretas. 

E) I, III e IV estão corretas. 
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Questão 07) Com base nos conceitos 

relativos aos elementos mais 

importantes da ética profissional, 

relacione corretamente as colunas.  

1) Honestidade 

2) Sigilo  

3) Humildade  

4) Prudência  

5) Imparcialidade 

(  ) Dados confidenciais da 

empresa, dos colegas, dos 

superiores ou quaisquer outras 

informações relevantes não 

devem ser compartilhadas fora 

da empresa – às vezes nem 

mesmo dentro dela. 

(  ) Ter noção da hierarquia, 

cuidado com comentários, 

brincadeiras e atitudes que 

podem até mesmo ofender os 

demais. 

(  ) Falar sempre a verdade, não 

culpar colegas por erros seus e 

assumir falhas próprias são 

atitudes de valor para uma vida 

profissional ética e reta. 

(  ) 

 

 

 

 

 

 

Tratar a todos de maneira igual, 

independentemente do cargo 

que ocupam, uma vez que o 

foco deve ser sempre na 

atitude, no fato, no 

acontecimento, no resultado, e 

não na pessoa.  

(  ) 

 

Perguntar quando há dúvidas, 

no caso do empregado; ouvir os 

subordinados, no caso do líder. 

Ou, para ambos, reconhecer 

erros e aprender com eles. 

Marque a alternativa que apresenta a 

sequência correta das respostas. 

A) 2, 1, 3, 4 e 5. 

B) 2, 4, 1, 3 e 5. 

C) 5, 1, 4, 3 e 2. 

D) 2, 4, 1, 5 e 3. 

E) 5, 1, 4, 2 e 3. 

INFORMÁTICA 
 

Questão 08) Assinale a alternativa 

correta, a respeito dos sistemas 

operacionais Linux e Windows. 

A) O Linux pode ser executado em 

uma diversidade de arquiteturas 

de hardware menores que as 

suportadas pelo sistema 

operacional Windows 7. 

B) Em um computador com os 

sistemas Linux e Windows 

instalados em unidades de disco 

diferentes, não é possível acessar 

os arquivos salvos na unidade de 

disco na qual foi instalado o 

Windows, quando o sistema 

carregado for o Linux. 

C) Todos os aplicativos 

desenvolvidos para o sistema 

operacional Windows, assim como 

o sistema operacional Windows, 

são pagos. 

D) Arquivos criados em 

computadores com sistema 

operacional Windows não podem 

ser abertos em computadores 

com sistema operacional Linux. 

E) Apesar de o Linux ser um sistema 

operacional gratuito e de código 

aberto, é possível encontrar 

softwares comerciais e serviços de 

suporte pagos para computadores 

com Linux. 
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Questão 09) Considere as afirmações 

a seguir, em relação aos tipos de 

backup do Windows 7 ou superior. 

I. Geralmente, o backup normal é 

executado quando se cria um 

conjunto de backup pela primeira 

vez. Nos backups subsequentes é 

comum a utilização de outros 

tipos de backup, tais como o tipo 

incremental ou diferencial. 

II. Backup incremental: este tipo de 

backup copia somente os 

arquivos criados ou alterados 

desde o último backup normal ou 

desde o último backup 

incremental.  

III. Se você utilizar uma combinação 

de backups normais e 

incrementais para restaurar os 

seus dados, será preciso ter o 

último backup normal e todos os 

conjuntos de backups 

incrementais feitos após este 

backup normal e restaurá-los na 

sequência correta. 

IV. Os backups incrementais devem 

ser restaurados na sequência 

cronológica em que foram 

criados. Além disso, se um dos 

backups incrementais apresentar 

problemas, não será possível 

restaurar os dados até o ponto do 

último backup incremental. 

Marque a alternativa correta. 

A) I, II, III, IV estão corretas. 

B) Apenas I, II e IV estão corretas. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) Apenas I e III estão corretas. 

E) Apenas II, III e IV estão corretas. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Questão 10) A tuberculose é um 

problema de saúde prioritário no 

Brasil. O agravo atinge a todos os 

grupos etários, com maior predomínio 

nos indivíduos economicamente ativos 

e do sexo masculino. As afirmativas 

abaixo caracterizam o seu modo de 

transmissão:  

I. de pessoa a pessoa, 

principalmente, através do ar; 

II. pela fala, o espirro e, 

principalmente, a tosse, um doente 

com tuberculose pulmonar 

bacilífera lança no ar gotículas, 

contendo no seu interior o bacilo; 

III. a transmissão só ocorre pelo ato 

sexual. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas I e II estão corretas. 

B) Apenas a I está correta. 

C) Apenas a II está correta. 

D) Apenas I e III estão corretas. 

E) Apenas a III está correta. 

Questão 11) O diagnóstico de aborto 

séptico deve ser considerado quando 

uma mulher em idade reprodutiva 

apresentar: 

A) somente atraso menstrual. 

B) atraso menstrual, sangramento 

vaginal, acompanhado de dor 

abdominal e febre. 

C) infecção urinária. 

D) apendicite. 

E) endomiometrite. 
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Questão 12) Faz-se a verificação do 

pulso sobre a artéria radial e, 

eventualmente, quando o pulso está 

filiforme, sobre as artérias mais 

calibrosas, como a carótida e a 

femoral. Quando ocorre a 

taquisfigmia, que é uma das 

alterações do pulso? 

A) Frequência cardíaca abaixo da 

normal. 

B) Frequência cardíaca acima da 

normal. 

C) Pulso fino e taquicárdico. 

D) Pulso fino e bradicárdico. 

E) Apenas pulso fino. 

Questão 13) O trabalho de parto 

inicia-se espontaneamente entre as 37 

e as 40 semanas de gestação e 

existem sinais indicativos de que a 

grávida vai entrar em trabalho de 

parto. As fases do trabalho de parto 

normal ocorrem de forma seguida e a 

sequência correta é: 

A) dilatação, expulsão, dequitação e 

período de Greenberg. 

B) rotação, dilatação, dequitação. 

C) acomodação, expulsão, dequitação. 

D) dilatação, rotação, dequitação e 

período de Greenberg. 

E) posicionamento, rotação, expulsão. 

Questão 14) A NOB/SUS 96 - 

publicada no DOU de 6/11/96, por 

meio da portaria n.º 2.203 e alterada 

pela portaria 1.882 de 18/12/97, foi 

resultado de amplo e participativo 

processo de discussão e tem como 

características: 

I. O foco central da NOB é a 

redefinição do modelo de gestão, o 

que representa um importante 

marco no processo de consolidação 

do SUS e, por conseguinte, no 

efetivo cumprimento dos princípios 

e diretrizes que o orientam. 

II. Esse marco se expressa, em 

especial, na finalidade da Norma: 

"promover e consolidar o pleno 

exercício, por parte do poder 

público municipal e do Distrito 

Federal, da função de gestor da 

atenção à saúde de seus 

munícipes...". 

III. O gestor municipal irá, por 

conseguinte, prover aos seus 

munícipes a atenção à saúde por 

eles requerida, com a devida 

cooperação técnica e financeira da 

União e dos estados, 

caracterizando um processo de 

transformação profunda, no qual 

se desloca o poder – gestão, 

atribuições e decisões – para o 

nível mais local do Sistema. 

IV. Na NOB 96 está definido que os 

gestores Federal e Estadual são os 

promotores da harmonização, 

modernização e integração do 

SUS, nas dimensões nacional e 

estadual, respectivamente. Essa 

tarefa acontece, especialmente, na 

Comissão Intergestores Bipartite – 

CIB –, no âmbito estadual, e na 

Comissão Intergestores Tripartite - 

CIT - no âmbito nacional. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas I e II estão corretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) I, II, III e IV estão corretas. 

E) Apenas a IV está correta. 
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Questão 15) Na punção de uma veia 

ou via periférica, para a administração 

de medicamentos e ou líquidos e para 

coleta de sangue, devemos seguir 

todas as recomendações gerais 

apresentadas nas alternativas abaixo, 

EXCETO: 

A) Puncionar, de preferência, as veias 

das extremidades superiores. É 

conveniente escolher uma veia 

distante das regiões de pregas ou 

de flexão. 

B) Coloca-se o dispositivo venoso de 

calibre indicado, em função da 

quantidade a ser infundida e do 

ritmo da infusão. 

C) Deve-se controlar a 

permeabilidade, edemas ou rubor 

da região da pele onde se instalou 

o soro. 

D) Deve-se manter a mesma via por 

mais de 48-72 horas. 

E) O equipo de soro deve ser 

substituído a cada 24 horas; o 

curativo de proteção a cada 2-4 

dias. 

Questão 16) As infecções hospitalares 

são as que afetam o paciente durante a 

sua internação. O controle e vigilância 

do cumprimento das normas de higiene 

do hospital dependem da equipe de 

enfermagem, por serem os profissionais 

que acompanham e atendem o paciente 

durante todo o dia. Para o controle das 

infecções hospitalares, são tomadas 

todas as medidas relacionadas nas 

alternativas abaixo, EXCETO: 

A) Formação das equipes 

multiprofissionais especializadas em 

normas de higiene e prevenção. 

B) Discussão com médicos e outros 

profissionais de saúde acerca de 

informações sobre o nível de 

infecções nas suas unidades. 

C) Aplicação de normas preventivas. 

D) Uso adequado de antibióticos. 

E) Adoção de tratamentos mais 

agressivos para com o organismo. 

Questão 17) As hemorragias podem 

ser tanto externas como internas. Nas 

hemorragias externas, o sangue 

apresenta cor vermelho vivo e resulta 

de lesões superficiais. As hemorragias 

internas podem ser de diferentes tipos: 

hematêmeses, hemoptises, hematúria.  

Assinale a alternativa que caracteriza 

corretamente a hemorragia do tipo 

hemoptises. 

A) Sangue vermelho-escuro, digerido, 

indicando hemorragia gástrica. 

B) Derivam do aparelho respiratório, 

podendo ter o aspecto de 

expectoração vermelha e espumosa. 

C) Aparecimento de sangue vermelho-

vivo pela vagina, nas 48 horas após 

o parto. 

D) Fezes negras e pastosas. 

E) Sangue vermelho na região nasal. 

Questão 18) A paciente chega à 

Unidade de Saúde com Beta HCG+, 

para iniciar o Pré-Natal. A mesma 

relata que já teve 3 gestações 

anteriores e 1 aborto. Para o 

preenchimento do cartão na 

nomenclatura “gesta-para”, a paciente 

se classifica como: 

A) gesta 2, para 0. 

B) gesta 1, para 1. 

C) gesta 3, para 1. 

D) gesta 4, para 2. 

E) gesta 2, para 2.   
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Questão 19) De acordo com a Lei Nº 

7.498, de 25 de junho de 1986, do 

Exercício Profissional, art. 11, todas as 

alternativas abaixo expressam as 

atividades de enfermagem que cabem 

privativamente ao enfermeiro, 

EXCETO: 

A) Prestar cuidados de higiene e 

conforto ao paciente. 

B) Dirigir o órgão de enfermagem 

integrante da estrutura básica da 

instituição de saúde, pública e 

privada, e chefiar serviço e unidade 

de enfermagem. 

C) Organizar e dirigir os serviços de 

enfermagem e suas atividades 

técnicas e auxiliares nas empresas 

prestadoras desses serviços. 

D) Atuar no planejamento, 

organização, coordenação, 

execução e avaliação dos serviços 

de assistência de enfermagem. 

E) Atuar na prescrição da assistência 

de enfermagem. 

Questão 20) A reanimação 

cardiorrespiratória é um conjunto de 

procedimentos de emergência, que 

consistem no reconhecimento da 

parada respiratória e cardíaca e na 

aplicação das manobras para tentar 

reverter esse estado. Utilizam-se 

como regra as letras ABC para lembrar 

a sequência de prioridades ao abordar 

o paciente, correspondendo essa 

sequência a:  

A) manutenção de via aérea, 

compressão cardíaca, respiração 

artificial. 

B) compressão cardíaca, respiração 

artificial, manutenção de via aérea. 

C) manutenção de via aérea, 

respiração artificial, compressão 

cardíaca. 

D) respiração artificial, compressão 

cardíaca, manutenção de vias 

aéreas. 

E) compressão cardíaca, ventilação 

mecânica, manutenção de via 

aérea.  

Questão 21) A frequência cardíaca 

normal varia de acordo com a ____. 

Quanto ____ a idade, ____ a 

frequência. No adulto, pode oscilar 

entre ____ batimentos por minuto 

(bpm). As arritmias de frequência 

podem apresentar-se como ____ 

(acima de 100 bpm), ____ (abaixo de 

60 bpm), fibrilação e flutter atrial 

(frequência igual ou acima de 300 

bpm).  

A alternativa que preenche 

corretamente as lacunas, 

respectivamente, é: 

A) patologia; maior; maior; 60 a 100; 

taquicardia; bradicardia. 

B) frequência; maior; menor; 20 a 80; 

bradicardia; taquicardia. 

C) doença; menor; menor; 60 a 80; 

taquicardia; bradicardia.  

D) idade; menor; maior; 80 a 120; 

taquicardia; bradicardia. 

E) idade; menor; maior; 60 a 100; 

taquicardia; bradicardia.  

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 22) Em relação ao papel do 

gestor estadual, disposto na Norma 

Operacional Básica (NOB) do SUS, 

06/11/1996, seguem algumas 

afirmativas: 

I. Não deve exercer a gestão do SUS, 

somente tem a obrigação de dar 

suporte às ações de urgência e 

emergência no âmbito estadual. 

II. Deve promover as condições e 

incentivar o poder municipal para 

que assuma a gestão da atenção à 

saúde de seus munícipes, sempre 

na perspectiva da atenção integral. 

III. Deve assumir, em caráter 

transitório, a gestão da atenção à 

saúde daquelas populações 

pertencentes a municípios que 

ainda não tomaram para si esta 

responsabilidade. 

IV. Deve ser o promotor da 

harmonização, da integração e da 

modernização dos sistemas 

municipais, compondo, assim, o 

SUS estadual. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Somente I e II estão corretas. 

C) Somente I, II e III estão corretas. 

D) Somente II, III e IV estão corretas. 

E) I, II, III e IV estão corretas. 

Questão 23) A hemorragia pós-parto 

(HPP) é uma perda sanguínea 

puerperal calculada em mais de 

500ml. A HPP poderá 

A) ser imediata, quando ocorrer nas 

primeiras 24 horas do puerpério, ou 

tardia, quando presente após esse 

período. 

 

B) ocorrer sempre durante o 

delivramento. 

C) ocorrer sempre após 1 semana do 

puerpério. 

D) ocorrer sempre após 72 horas do 

puerpério. 

E) ocorrer sempre após 15 dias do 

puerpério. 

Questão 24) A insulina é indicada 

para pessoas com diabetes do tipo 1 

ou do tipo 2, em situações especiais, 

como cirurgias e infecções graves, ou 

ainda quando o controle da glicemia 

não está sendo possível através dos 

antiglicemiantes orais. As afirmativas 

abaixo expressam as características 

da insulina: 

I. Ela pode ser de origem bovina, 

suína e humana. Pode ser também 

regular ou simples e lenta. 

II. A insulina regular é de ação rápida, 

permanece no organismo cerca de 

6 a 8 horas.  

III. A insulina lenta - NPH (Neutral 

Protamine Hagedorn) possui ação 

prolongada, começando a agir 1 

hora e 30 minutos após a 

aplicação, atingindo seu efeito no 

máximo entre 4 e 12 horas e com 

uma duração de aproximadamente 

24 horas. 

 Assinale a alternativa correta. 

A) Somente a I está correta. 

B) Somente I e II estão corretas. 

C) I, II e III estão corretas. 

D) Somente a II está correta. 

E) Somente a III está correta. 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 25) A Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) tem como 

objetivos gerais:   

I. ampliar o acesso à atenção 

psicossocial da população em 

geral; 

II. promover a vinculação das pessoas 

com transtornos mentais e com 

necessidades decorrentes do uso 

de crack, álcool e outras drogas e 

suas famílias aos pontos de 

atenção;  

III. garantir a articulação e integração 

dos pontos de atenção das redes 

de saúde no território, qualificando 

o cuidado por meio do 

acolhimento, do acompanhamento 

contínuo e da atenção às 

urgências.  

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente a I está correta. 

B) Somente a II está correta. 

C) Somente I e II estão corretas. 

D) Somente II e III estão corretas. 

E) I, II e III estão corretas. 

Questão 26) Quais são os principais 

indicadores gerados pelo Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN)?  

A) Taxa ou coeficiente de incidência, 

taxa ou coeficiente de prevalência, 

coeficiente de letalidade. 

B) Declaração de nascidos vivos, 

declaração de óbitos. 

C) Notificação compulsória. 

D) Fichas de notificação e 

investigação. 

E) Declaração de óbito, declaração de 

nascido vivo, boletins de 

atendimento.  

Questão 27) A Vigilância 

Epidemiológica desencadeia suas 

atividades a partir da ocorrência de um 

evento sanitário de caso suspeito ou 

confirmado de doença sob vigilância. A 

coleta de dados ocorre em todos os 

níveis (municipal, estadual e federal) de 

atuação do sistema de saúde. Todas as 

alternativas abaixo caracterizam os 

tipos de dados utilizados no trabalho da 

Vigilância Epidemiológica, EXCETO:  

A) dados das áreas de lazer das 

comunidades; 

B) morbidade; 

C) mortalidade; 

D) notificação de epidemias; 

E) dados demográficos e ambientais. 

Questão 28) É uma infecção por 

protozoários que atinge, 

principalmente, a porção superior do 

intestino delgado. A maioria das 

infecções é assintomática e ocorre 

tanto em adultos quanto em crianças. 

A infecção sintomática pode 

apresentar-se de forma aguda com 

diarreia, acompanhada de dor 

abdominal ou de natureza crônica, 

caracterizada por fezes amolecidas, 

com aspecto gorduroso, fadiga, 

anorexia, flatulência e distensão 

abdominal. Anorexia, associada com 

má absorção, pode ocasionar perda de 

peso e anemia. Essas afirmações estão 

se referindo a qual doença? 

A) Candidíase. 

B) Giardíase. 

C) Amebíase. 

D) Ascaridíase. 

E) Botulismo.  
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Questão 29) As alterações da 

consciência ocorrem quando há uma 

lesão direta no encéfalo, como 

traumas, tumor, doença de Alzheimer, 

acidente vascular cerebral, abscessos, 

ou mesmo podem acontecer em 

decorrência de doenças sistêmicas, 

como cetoacidose diabética, 

hipoglicemia, alcoolismo, intoxicações 

ou deficiência nutricional. A equipe de 

saúde, ao cuidar de uma pessoa com 

alterações de consciência, pode 

deparar-se com as seguintes 

situações:  

I. Confusão - a pessoa perde a 

capacidade de raciocínio rápido, 

lógico e com clareza. Encontra-se 

desorientada no tempo e no 

espaço e, às vezes, torna-se 

inquieta e agitada. 

II. Letargia - a pessoa apresenta-se 

apática, sem expressão, a fala e os 

movimentos só ocorrem quando 

estimulados, mantém-se 

sonolenta, perdida no tempo e no 

espaço. 

III. Torpor - a pessoa permanece 

dormindo, com dificuldade de 

responder a estímulos verbais, 

porém reage aos estímulos 

dolorosos. 

IV. Coma - a pessoa não responde aos 

estímulos verbais ou dolorosos e 

nem apresenta reação aos reflexos 

de tosse, vômitos e da córnea. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente a I está correta. 

B) Somente I e II estão corretas. 

C) Somente I e III estão corretas. 

D) Somente a III está correta. 

E) I, II, III e IV estão corretas. 

Questão 30) Um indivíduo 

contaminado com o vírus HIV é 

chamado de soropositivo. A fase 

sintomática ou da doença 

propriamente dita caracteriza-se pela 

diminuição da resistência imunológica 

do indivíduo. Todas as alternativas 

abaixo caracterizam os sinais e 

sintomas iniciais da doença, EXCETO: 

A) sudorese noturna, queixa bastante 

comum que pode ou não ocorrer 

acompanhada de febre. 

B) dermatoses acompanhadas de 

obesidade. 

C) fadiga, manifesta-se com mais 

intensidade no final de tarde e após 

atividade física excessiva. 

D) uma infecção oportunista, como a 

tuberculose. 

E) emagrecimento, geralmente 

associado a manifestações 

gastrointestinais que incluem a 

perda do apetite, náuseas, vômito 

e diarreia crônica. 

 

 




