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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 30 (trinta) 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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Texto: O papa verde 
 
Com um texto corajoso, Francisco produz a primeira 

encíclica ecológica da história da Igreja Católica, 
critica as nações ricas e as multinacionais e 
conclama ao desenvolvimento sustentável 

Débora Crivellaro (debora@istoe.com.br) 

 
 Francisco nunca foi tão Francisco como na 
encíclica “Laudato si”, apresentada oficialmente na 
quinta-feira 18 no Vaticano. Abrindo com o “Cântico 
das Criaturas”, de autoria do santo de Assis, o 
argentino Jorge Mario Bergoglio construiu um 
documento contundente, sobre como a devastação 
do meio ambiente cria relações de exploração e 
desigualdade. A tão comentada encíclica ecológica, a 
primeira sobre o assunto da história da Igreja 
Católica, tem como objetivo final os pobres, a grande 
preocupação do pontificado de Francisco. O tema 
controvertido já causou reações – de elogios da 
Organização das Nações Unidas a críticas de 
católicos conservadores americanos, como o 
candidato republicano à presidência Jeb Bush. Não 
era para menos. O pontífice criticou abertamente as 
nações ricas, as multinacionais e a cultura do 
consumismo e do descarte, entre outros alvos. “Essa 
encíclica vai dar uma reviravolta na discussão 
ecológica, quase sempre restrita ao meio ambiente, 
esquecendo que não existe meio ambiente, mas 
sempre o ambiente inteiro dentro do qual cabem as 
pessoas, as instituições e todas as coisas desta 
nossa Terra-mãe”, afirma Leonardo Boff, um dos 
primeiros teólogos no mundo a estudar a questão da 
fé e da ecologia, que, a pedido do papa, enviou 
vários textos seus para Roma. 
 Na sua “Laudato si”, Francisco fala sobre a 
relação íntima entre os pobres e a fragilidade do 
planeta e a convicção de que tudo está estreitamente 
interligado no mundo. Diz que o progresso é bem-
vindo, gera benefícios, mas há muitos problemas 
gerados por ele. Critica o comportamento predatório 
e consumista dos países ricos. “Muitos daqueles que 
detêm mais recursos e poder econômico ou político 
parecem concentrar-se, sobretudo, em mascarar os 
problemas ou ocultar os seus sintomas, procurando 
apenas reduzir alguns impactos negativos de 
mudanças climáticas”, afirma. O papa diz estar 
preocupado com a fraqueza da reação política 
internacional. “Há demasiados interesses particulares 
e, com muita facilidade, o interesse econômico chega 
a prevalecer sobre o bem comum.” E ataca as 
multinacionais, ao mencionar a Amazônia, que 
chama de “pulmão do planeta” e dizer que é 
impossível ignorar os enormes interesses 
econômicos internacionais que podem atentar contra 
as soberanias nacionais. “Com efeito, há propostas 
de internacionalização da Amazônia que só servem 

aos interesses econômicos das corporações 
internacionais.” Para o teólogo Antônio Manzatto, 
definitivamente, “Laudato si” é um documento social, 
não técnico. “Francisco foi muito corajoso”, diz o 
padre. “Ele afirmou que, se os países pobres têm 
dívidas em dinheiro, as nações ricas têm uma dívida 
ecológica com eles, portanto deveriam costurar um 
acordo. 
http://www.istoe.com.br/reportagens/423402_O+PAPA+VERDE?pathImagens=&pat

h=&actualArea=internalPage, acesso em 27 de junho de 2015.  

 
01) O papa Francisco, segundo o texto, é 
comparado ao santo de Assis porque:  
 
(A) Adotou o mesmo nome do santo. 
(B) Porque é tão simples quanto Francisco de 
Assis  
(C) Porque escreveu a encíclica “Laudato si”,  na 
qual  mostra como a devastação do meio ambiente 
cria relações de exploração e desigualdade.  
(D) O papa admira tanto Francisco de Assis que 
faz questão de identificar-se com ele em tudo. 
(E) Porque abriu mão dos bens materiais assim 
como Francisco de Assis. 
 
02) A  Laudato si critica, principalmente:   
 
(A) Os países ricos, as multinacionais,  a cultura 
do consumismo e do descarte.  
(B) O sistema capitalista. 
(C) Os Estados Unidos.  
(D)  Somente os países ricos. 
(E) Somente as multinacionais.  
 
03) Marque a única alternativa verdadeira, em 
relação ao texto:  
 
(A)  Este não é o primeiro documento que aborda 
a questão do meio ambiente.  
(B)  O Papa não ataca as multinacionais e é 
brando em suas críticas.   
(C)  De acordo com encíclica Laudato si, 
interesses sociais se sobrepõem ao bem comum, 
gerando o grande desgaste dos recursos naturais do 
planeta e á grande desigualdade social. 
(D) Na encíclica o Papa Francisco condena o 
sistema capitalista, por considerá-lo muito 
consumista, e aprova o comunismo, por acreditar que 
este sistema promoverá melhor distribuição de renda 
e menos agressão ao planeta. 
(E)  A encíclica “Laudato si” afirma que o 
progresso é necessário, bem vindo e gera muitos 
benefícios, mas também traz muitos problemas, 
dentre eles, o ambiental. 
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04) Marque a alternativa em que os termos 
sublinhados, na oração abaixo, estão 
corretamente classificados:  
 
“A tão comentada encíclica ecológica, a primeira 

sobre o assunto da história da Igreja Católica, 
tem como objetivo final os pobres, a grande 
preocupação do pontificado de Francisco”. 

 
(A) Sujeito, vocativo, aposto. 
(B) Sujeito, aposto, aposto. 
(C) Sujeito, objeto direto, aposto.  
(D) Sujeito, aposto, adjunto adnominal. 
(E) Aposto, sujeito, aposto. 
 
05) Marque a alternativa em que todas as palavras 
são acentuadas pela mesma regra: 
 
(A) Pulmão, íntima, encíclica, impossível. 
(B) Amazônia, técnico, única, dívidas. 
(C) Têm, predatório, teólogo, há. 
(D) Econômico, político, ecológica, técnico. 
(E) Organização, cândico, benefícios, nações.   

 
06) Em um brincadeira em uma mesa de bilhar 
(bolas numeradas de 1 a 15) Pedro e Bino 
resolveram jogar da seguinte maneira. Cada bola 
derrubada soma-se o número correspondente 
(por exemplo: derrubar a bola 10 indica 10 pontos 
para o jogador), ganha o jogo quem fizer mais 
pontos, após algumas jogadas Pedro se declarou 
vencedor. Qual o número mínimo de bolas que 
ele derrubou? 
 
(A)  5. 
(B)  9. 
(C)  6. 
(D)  8. 
(E)  7. 
 
07) O Hotel Gardem possui uma suíte 
presidencial , 13 super luxo, 21 luxo e 40 suítes 
padrão. Com base nesta informação qual das 
alternativas abaixo é incorreta?  
  
(A)  As suítes luxo representam 28% do total de 
quartos do hotel. 
(B)  Com uma taxa de ocupação de 95% podemos 
afirmar que a suíte presidencial esta ocupada. 
(C)  Se a diária de uma suíte padrão é de R$ 
225,00 e 3/4 deste modelo de quarto estão ocupados 
a arrecadação é de R$ 6.750,00 com suítes deste 
modelo. 
(D)  Se somente casais se hospedaram no hotel e 
destes 20% não tem filhos, o número de hospedes é 
certamente superior a 180. 
(E)  Ao fechar a conta um cliente deve pagar R$ 
386,00 ao hotel, com o cupom fiscal em sua mão 

verificou que 37,5% correspondem a impostos, ou 
seja, descontado o valor do imposto o valor a pagar 
seria de R$ 241,25.  
 

08) Se ( ) 222
#@#2@#@ ++=+ . Qual é o 

resultado da expansão da expressão ( )3#@+ ? 

(A)  #3@#3@3 ++ . 

(B)  ( ) 22
@#@ ++ . 

(C) 32 #@#3@3 ++ . 

(D)  3223 #@#3#@3@ +++ . 

(E)  3223 #3@#3#@3@3 +++ . 

09) Durante 10 dias consecutivos um instituto de 
Metereologia mediu a temperatura em graus 
Celsius exatamente as 6 horas da manhã. Com os 
seguintes resultados: 8°; 7°; 3°; 0; -2°; 4°;-1°; 9°; 
7° e 0°. A temperatura média encontrada nos 10 
dias foi de: 
 
(A)  4°. 
(B)  3,5°. 
(C)  4,375°. 
(D)  -1°. 
(E)  2,85°. 
 
10) Rebeca é responsável por conferir o peso das 
mercadorias que chegam a um supermercado,  
de um determinado produto recebeu um lote com 
5 caixas, com os seguintes pesos em quilos: 
378;380;376;382;381. Se a variação for menor que 
2 quilos aceita o lote. Sabendo que ela utiliza a 

expressão  
n

médiax
v
∑ −

= (v=variação; x=peso 

da caixa; n= número de caixas). Qual das 
alternativas abaixo esta correta? 
 
(A)  A variação é de 2,5 quilos. 
(B)  Para o lote ser aceito a média deveria ser 
maior que 383 quilos. 
(C)  A variação é de 1,92 quilos. 
(D)  O lote não foi aceito. 
(E)  A variação corresponde a 2,05 quilos. 
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11) A área territorial hoje ocupada pelo município 
de Guaíra, anteriormente, pertenceu à Cia. Matte 
Laranjeira. Teve origem numa recompensa que o 
Governo Imperial deu a Thomas Laranjeira por: 
 
(A) Casar-se com sua filha, Dona Francisca de 
Albuquerque. 
(B) Ter lutado ao lado das tropas portuguesas 
contra Napoleão. 
(C) Seu auxílio na Guerra do Paraguai. 
(D) Ter sido seu cozinheiro predileto. 
(E) Manter nas terras a principal criação de 
bovinos do império. 
 
12) A Lei Estadual nº 790 de 14/11/1951, criou o 
Município de Guaíra, definindo as suas divisas. 
Porém, a data de instalação do município deu-se 
em: 
 
(A) 14 de novembro de 1951. 
(B) 14 de dezembro de 1952. 
(C) 14 de novembro de 1952. 
(D) 14 de dezembro de 1951. 
(E) 12 de dezembro de 1952. 
 
13) Em 26 de março de 1991, ocorreu a assinatura 
do Tratado de Assunção, com vistas a criar o 
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). O objetivo 
primordial do Tratado de Assunção é a integração 
dos Estados Partes por meio da livre circulação 
de bens, serviços e fatores produtivos, do 
estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum 
(TEC), da adoção de uma política comercial 
comum, da coordenação de políticas 
macroeconômicas e setoriais, e da harmonização 
de legislações nas áreas pertinentes. Naquela 
ocasião, foram signatários originais deste 
tratado, os seguintes países: 
 
(A) Brasil, Paraguai, Peru e Uruguai. 
(B) Argentina, Brasil, Paraguai e Bolívia. 
(C) Chile, Brasil, Paraguai e Peru. 
(D) Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 
(E) Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. 
 
14) Os governos brasileiro e paraguaio recebem 
uma compensação financeira, denominada 
royalties, pela utilização do potencial hidráulico 
do Rio Paraná para a produção de energia elétrica 
na Itaipu. Os chamados royalties são pagos 
mensalmente desde que a Itaipu começou a 
comercializar energia, em março de 1985. O 
pagamento é feito conforme o Anexo C do 
Tratado de Itaipu (a parte do tratado que 
estabelece as bases financeiras), assinado em 26 
de abril de 1973. O repasse de royalties é: 
 
(A) Proporcional à extensão de áreas submersas 
pelo lago e a quantidade de energia gerada 

mensalmente. 
(B) Proporcional à população de cada município 
afetado pelo lago de Itaipu. 
(C) Feito para todos os municípios paranaenses, 
principalmente os do litoral. 
(D) Proporcional à área territorial de cada 
município e de acordo com a arrecadação própria. 
(E) Proporcional à data de instalação de cada 
município, ou seja, quanto mais antigo maior o valor 
dos royalties. 
 
15) O Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela 
Constituição Federal de 1988 e regulamentado 
pelas Lei Orgânica de Saúde (Lei 8.080, de 19 de 
setembro de 1990) e Lei 8.142, de 28 de dezembro 
de 1990, tem como propósito alterar a situação de 
desigualdade na assistência à saúde da 
população, tornando obrigatório o atendimento 
público a qualquer cidadão. Para tanto, o SUS é 
regido pelos seguintes princípios: 
 
I - Universalidade: garante o acesso à assistência 
à saúde nos três níveis de atenção a toda a 
população. 
II - Integralidade na assistência: entendido como 
a preservação da autonomia do cliente e da 
comunidade. 
III - Equidade: considera que todo cidadão é igual 
diante do SUS e será atendido conforme as suas 
necessidades, sem barreiras e/ou privilégios. 
IV - Resolubilidade: é a exigência de que o 
sistema de saúde esteja habilitado para atender 
todos os problemas de saúde, tanto os 
individuais como os coletivos. 
 
Assinale a alternativa correta, considerando as 
afirmativas anteriores: 
 
(A)  Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(B)  Apenas as afirmativas I, III e IV estão 
corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D)  Todas as afirmativas estão incorretas. 
(E)  Todas as afirmativas estão corretas. 
 
16) A Estratégia Saúde da Família (ESF) trata-se 
de um modelo de saúde, baseado na nova 
organização da Atenção Básica. Ele possui como 
princípios básicos a integralidade, 
hierarquização, territorialização, cadastramento 
da clientela, incorporação das diretrizes do 
Sistema Único de Saúde, entre outros. Dessa 
forma, a composição da equipe mínima da ESF 
recomendada é: 
 
(A) Um médico da família, um enfermeiro, um 
auxiliar de enfermagem e de quatro a seis agentes 
comunitários de saúde. 
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(B) Um médico da família, um enfermeiro, um 
auxiliar de enfermagem e de dois a três agentes 
comunitários de saúde. 
(C) Um médico da família, um enfermeiro, dois 
auxiliares de enfermagem e de quatro a seis agentes 
comunitários de saúde. 
(D) Um médico da família, um enfermeiro, dois 
auxiliares de enfermagem e de dois a três agentes 
comunitários de saúde. 
(E) Um médico da família, dois enfermeiros, um 
auxiliar de enfermagem e de quatro a seis agentes 
comunitários de saúde. 
 
17) A Equipe de Saúde da Família possui 
inúmeras atribuições comuns a todos os 
profissionais, como o conhecimento da realidade 
das famílias pelas quais são responsáveis, a 
identificação das situações de risco às quais a 
população está exposta, prestação de uma 
assistência integral à saúde dos indivíduos, entre 
outros. Já entre as atribuições específicas do 
enfermeiro incluem-se: 
 
I - Supervisão do trabalho dos agentes 
comunitários de saúde e do auxiliar e/ou técnico 
de enfermagem. 
II - Organização das rotinas de trabalho no âmbito 
da unidade de saúde e da comunidade. 
III - Realização da supervisão técnica do auxiliar 
em saúde bucal. 
IV - Realização de pequenas cirurgias 
ambulatoriais. 
V - Criação de grupos de patologias específicas, 
como de hipertensos, diabéticos, gestantes, 
saúde mental, entre outros. 
 
Considerando as afirmativas anteriores, são 
atribuições específicas do enfermeiro: 
 
(A) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
(B) Apenas as afirmativas II, IV e V. 
(C) Apenas as afirmativas I, III e V. 
(D) Apenas as afirmativas I, II e V. 
(E) Apenas as afirmativas III, IV e V. 
  
18) Sobre a visita domiciliar, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
(A) A visita domiciliar permite avaliar as condições 
ambientais e físicas e levantar dados sobre as 
condições de habitação e saneamento. 
(B) Gestantes consideradas de alto risco e 
crianças recém-nascidas são consideradas 
prioridades para a visita domiciliar. 
(C) Para que uma visita domiciliar tenha sucesso 
é preciso que a mesma seja previamente planejada.  
(D) O horário de trabalho e os afazeres 
domésticos dos usuários podem impossibilitar a 
realização da visita domiciliar. 

(E) A visita domiciliar é definida como um 
conjunto de ações de urgência e emergência com 
grande importância na área da saúde, 
desempenhada restritamente pelo agente 
comunitário de saúde e pelo enfermeiro da unidade.  
  
19) De acordo com a Portaria 104, de 25 de 
janeiro de 2011, o Ministério da Saúde apresenta 
uma lista de doenças, agravos e eventos em 
saúde pública considerados de notificação 
compulsória, devendo ser notificados todos os 
casos suspeitos e/ou confirmados. Nesse caso, 
as doenças consideradas de NÃO notificação 
compulsória incluem: 
 
(A) Varicela, teníase e escabiose. 
(B) Coqueluche, dengue e varíola. 
(C) Paralisia flácida aguda, botulismo e difteria.  
(D) Febre amarela, leptospirose e tuberculose. 
(E) Poliomielite, tétano e hanseníase. 
  
20) O envelhecimento, antes considerado um 
fenômeno, atualmente é parte inerente da nossa 
realidade. Estima-se que para o ano de 2050 
exista cerca de dois bilhões de pessoas com 
sessenta anos ou mais, o que demanda dos 
serviços de saúde uma reorganização dos 
modelos de atenção para possibilitar ao idoso um 
envelhecimento saudável, haja vista que o idoso 
está susceptível a inúmeras patologias e agravos. 
Sendo assim, assinale (V) para as verdadeiras e 
(F) para as falsas: 
 
( ) A queda representa um grave problema 
de saúde pública, consideradas as suas 
consequências (injúria, incapacidade) e a alta 
vulnerabilidade às lesões. A hipotensão 
ortostática é causa comum para a ocorrência de 
quedas em idosos. 
( ) A incontinência urinária afeta milhões de 
pessoas, com manifestação mais frequente com 
o aumentar da idade. Possui maior 
representatividade entre os homens do que entre 
as mulheres, aumentando de acordo com o 
número de medicamentos em uso e as 
comorbidades. 
( ) A osteoporose é caracterizada pela força 
óssea comprometida, o que predispõe ao risco 
elevado de fraturas. A idade avançada, a 
menopausa tardia e o uso de corticóides são 
fatores de risco importantes para a patologia. 
Assim, o exame de referência para o diagnóstico 
da osteoporose é o exame de sangue, a partir da 
contagem de cálcio circulante no organismo do 
indivíduo. 
( ) A doença de Alzheimer trata-se de uma 
patologia cerebral degenerativa. É a mais 
prevalente entre as diversas causas de demência. 
Sua característica principal é a perda de memória. 
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É papel de a enfermagem fazer uma avaliação 
cognitiva quanto a orientação, discernimento, 
concentração, entre outros. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo: 
 
(A) F, V, V, V. 
(B) F, V, F, F. 
(C) V, F, F, V. 
(D) V, F, V, F. 
(E) V, V, V, V. 
 
21) A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um 
grave problema de saúde pública no Brasil e no 
mundo, já que constitui fator de risco para o 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 
cerebrovasculares e renais. Assim, são cuidados 
importantes para a medida da pressão arterial: 
 
I - Certificar-se que a bexiga do paciente não está 
cheia. 
II - Solicitar que o paciente mantenha o braço 
acima da altura do coração. 
III - Esperar pelo menos de 1 a 2 minutos antes de 
realizar novas medidas. 
IV - Pedir que o paciente descanse por 5 a 10 
minutos em ambiente tranquilo, antes da aferição 
da pressão arterial. 
V - Orientar o paciente que apenas o tratamento 
farmacológico pode contribuir para a redução da 
pressão arterial. 
 
(A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão 
corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão 
corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II, IV e V estão 
corretas. 
(E) Apenas as afirmativas III, IV e V estão 
corretas.  
 
22) Sobre a tuberculose, é correto afirmar que: 
 
(A) É uma doença crônica não transmissível, 
causada pelo agente Mycobacterium tuberculosis, 
também conhecida como bacio de Koch. 
(B) Sua prevenção usual da patologia é através 
da vacina pentavalente, aplicada com dois meses de 
idade e capaz de proteger contra as formas mais 
graves da doença. 
(C) Seu nome mais antigo e vulgarmente 
conhecido era como “lepra”, na qual os pacientes 
passavam por um processo de isolamento social. 
(D) A prova-padrão para o diagnóstico do 
indivíduo infectado com o bacilo da tuberculose é o 
teste VDRL, em que se observa a presença de 
reação local. 

(E) É uma doença de notificação compulsória, 
geralmente manifestada pela tosse seca e contínua 
no início, podendo estar acompanhada de sudorese 
noturna e fadiga. 
 
23) A ferida representa uma ruptura na 
continuidade da pele, desencadeada por agentes 
físicos, químicos, mecânicos e biológicos, 
podendo contribuir para a origem de danos 
celulares e tissulares. Quaisquer que sejam as 
origens, causas e consequências de uma ferida, 
o foco prioritário de atenção deve ser o portador 
e todos os seus aspectos biopsicossociais e 
espirituais. Nesse sentido, a realização do 
curativo e a escolha da cobertura ideal são 
fundamentais para favorecer o processo de 
cicatrização. No que se refere ao curativo, ele tem 
a finalidade de: 
 
I - Remover corpos estranhos e quaisquer outras 
partículas. 
II - Proteger a ferida contra contaminação e 
infecções. 
III - Promover hemostasia. 
IV - Oferecer conforto psicológico. 
V - Diminuir a intensidade da dor. 
 
(A) Apenas as afirmativas I, III e IV estão 
corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II, III e V estão 
corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II, IV e V estão 
corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
24) Durante a consulta de puericultura, uma das 
atividades a serem desenvolvidas pelo 
enfermeiro é o exame físico do recém-nascido.  
Ao examinar a pele, algumas variações na pele 
são comuns durante a avaliação do profissional. 
Assinale a alternativa correta que corresponda a 
uma variação de pele e a sua respectiva 
descrição: 
 
(A) Eritema tóxico: trata-se de uma erupção 
cutânea benigna e transitória que ocorre durante a 
primeira semana de vida. Manifesta-se através de 
pequenas pápulas ou pústulas na pele. Comum 
aparecer no rosto, tórax e no dorso do recém-
nascido. 
(B) Milium sebáceo: consiste em uma substância 
branca que protege a pele do bebê. Encontrado 
durante os primeiros dois ou três dias do nascimento 
nas pregas do corpo e no cabelo, essa substância 
não precisa ser removida, pois será absorvido pela 
própria pele do recém-nascido. 
(C) Manchas mongólicas: é definida como uma 
penugem fina que aparece frequentemente nos 



7 

 

ombros, nas partes laterais da face e na parte 
superior do dorso. Em prematuros, aparece em maior 
quantidade. 
(D) Vérnix caseoso: envolve geralmente o 
acúmulo de glândulas sebáceas fechadas, 
frequentemente encontradas no nariz e no queixo do 
recém-nascido. Desaparece espontaneamente no 
decorrer de duas a quatro semanas. 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
25) O período de transição para a menopausa é 
conhecido como climatério. Esse período é 
conhecido pelas inúmeras manifestações 
clínicas, como os “fogachos”, rápida perda da 
densidade óssea, ressecamento da parede 
vaginal, sudorese noturna, entre outras. Tais 
manifestações clínicas ocorrem principalmente 
devido ao declínio drástico do(a): 
 
(A) hormônio luteinizante. 
(B) hormônio folículo-estimulante. 
(C) estrogênio. 
(D) progesterona. 
(E) testosterona. 
 
26) Em casos de crianças com quadro diarreico é 
possível afirmar, EXCETO que: 
 
(A) Deve-se orientar a mãe e/ou cuidador para 
seguir o esquema básico de vacinação, já que esta 
prática reduz a vulnerabilidade da criança à diarreia 
infecciosa. 
(B) Faz-se necessário a orientação para o 
preparo do soro caseiro, com um copo de água 
(200ml) filtrada ou fervida, uma colher rasa de chá de 
sal e duas colheres rasas de sopa de açúcar. 
(C) A educação em saúde faz-se fundamental 
para evitar recidivas, especialmente no que se refere 
ao saneamento básico. 
(D) Nas crianças em aleitamento materno 
exclusivo é necessário interromper essa prática para 
a oferta de outros líquidos, como chás e água 
potável. 
(E) Faz-se necessário o acompanhamento do 
estado nutricional dessa criança, já que pode ocorrer 
a redução do peso da mesma. 
 
27) Considerando a situação epidemiológica e a 
necessidade de proteger o binômio mãe-filho, a 
vacina dTpa está incorporada no Calendário 
Nacional de Vacinação. Para este imunobiológico, 
assinale a alternativa correta: 
 
(A) A vacina dTpa pode ser administrada em 
qualquer momento da gravidez, porém, a vacinação 
durante o primeiro trimestre de gestação possui 
maior probabilidade dos anticorpos maternos serem 
transferidos ao feto. 
(B) A vacina dTpa protege contra a difteria, tétano 

e coqueluche, esta última causada pela bactéria 
Haemophilus influenzae. 
(C) O esquema recomendado da vacina dTpa são 
duas doses a cada gestação. A primeira dose no final 
do primeiro trimestre e a segunda no final do 
segundo trimestre. 
(D) Aos profissionais de saúde que atendem 
recém-nascidos nas maternidades e berçários/UTIs 
neonatais a vacinação com a dTpa também está 
recomendada.  
(E) A vacina dTpa deve ser armazenada e 
transportada entre +2ºC a +8ºC e protegida da luz. 
Já que trata-se de uma vacina bacteriana, ela pode 
ser congelada. 
 
28) S. M. dá entrada na unidade básica de saúde 
para a primeira consulta de pré-natal. Durante a 
anamnese, a paciente refere que a data da última 
menstruação (DUM) foi ocorreu no dia 18 de 
dezembro de 2014. Qual é a data provável do 
parto (DPP), considerando a Regra de Näegele? 
 
(A) 25 de agosto de 2015. 
(B) 15 de setembro de 2015. 
(C) 25 de setembro de 2015. 
(D) 15 de outubro de 2015. 
(E) 25 de outubro de 2015. 
 
29) Considerando os transtornos mentais mais 
comuns na saúde pública, assinale a alternativa 
correta: 
 
(A) Os distúrbios bipolares são categorizados 
como distúrbios do humor. Englobam a ocorrência de 
episódios depressivos e um ou mais episódios de 
humor exaltado. 
(B) Os distúrbios depressivos são categorizados 
como distúrbios de ansiedade. Caracterizam-se por 
distúrbios que envolvem sentimentos, pensamento e 
comportamento. 
(C) O transtorno obsessivo-compulsivo é 
considerado um distúrbio psicótico. Ocorre a 
realização repetida de rituais destinados a prevenir 
algum evento. 
(D) A esquizofrenia é categorizado como um 
distúrbio de ansiedade. Ocorre o comprometimento 
grosseiro da realidade, incluindo alucinações, delírios 
e fala desorganizada.  
(E) O delírio é um distúrbio agudo da consciência, 
categorizado como um distúrbio de ansiedade. 
 
30) A prática do aleitamento materno deve ser 
recomendada de forma exclusiva até os seis 
meses e complementado até os dois anos de 
idade, conforme as orientações do Ministério da 
Saúde. Sendo assim, considere as afirmativas 
que se seguem: 
 
I - O hormônio responsável pela ejeção do leite é 
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a prolactina. Já o hormônio responsável pela 
produção de leite é a ocitocina. 
II - O colostro, substância secretada durante os 
primeiros dias após o nascimento, é considerado 
um alimento rico em imunoglobulinas, 
especialmente a IgA. 
III - Antes de iniciar a amamentação é preciso 
estimular o reflexo de Moro, o qual consiste em 
tocar a bochecha do recém-nascido para iniciar o 
processo de sucção. 
IV - O enfermeiro deve recomendar o uso de um 
sutiã confortável e a aplicação de algumas gotas 
do próprio leite materno aos mamilos após 
amamentar, com o objetivo de evitar as fissuras 
mamárias. 
 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
 




