
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BOA VIAGEM 

CONCURSO PÚBLICO A FIM DE PROVER 

CARGOS EFETIVOS PARA O MUNICÍPIO 

EDITAL NO. 001 / 2015 
 

 

PROVA OBJETIVA – NÍVEL SUPERIOR 

CARGO 

ENFERMEIRO PSF 

                                                                                                  

INSTRUÇÕES 

1. Desligue o telefone celular e o coloque, juntamente com seus outros pertences, dentro do saco plástico 
fornecido pela fiscalização, embaixo da carteira. 

2. Deixe sobre a carteira APENAS caneta de material transparente, lápis, borracha e documento de 
identidade. Não serão permitidos empréstimo e troca de material entre os candidatos durante a prova. 

3. Anote na capa deste Caderno de Questões o seu nome, em letra de forma, e o número da sala. Ao 
terminar a prova, se quiser, poderá copiar o gabarito no espaço reservado e, ao sair, receberá do fiscal a 
parte inferior destacada. 

4. Antes de iniciar a resolução das questões, verifique se o Caderno de Questões está completo. Qualquer 
reclamação deverá ser feita nos primeiros 10 (dez) minutos após iniciada a prova. A duração da prova é de 
3 (três) horas. O tempo mínimo de permanência do candidato na sala será de 01(uma) hora. 

5. Ao receber a Folha-Resposta, confira os seus dados. Havendo necessidade de correção de algum dado, 
chame o fiscal para anotar a correção no Formulário de Correção de Dados Cadastrais. 

6. Para marcar a resposta de uma questão, preencha, totalmente com caneta, apenas a quadrícula 
correspondente à opção que considere correta. Não use corretivo nem rasure sua Folha-Resposta, pois 
não haverá substituição da mesma. 

7. Não se esqueça de assinar a Lista de Frequência e a Folha-Resposta, no campo destinado à assinatura. 
8. É recomendável reservar 20 (vinte) minutos para o preenchimento da Folha-Resposta. 
9. A desobediência a qualquer destas determinações e o desrespeito ao pessoal da coordenação e 

fiscalização constituem faltas que eliminam o candidato do concurso. 
10. Ao final da prova, entregue este Caderno de Questões e sua Folha-Resposta. 

 Boa prova! 

Boa Viagem, 12 de abril de 2015 
 

 

 

COLOQUE, DE IMEDIATO, O SEU NOME E O NÚMERO DE SUA SALA NOS ESPAÇOS ABAIXO: 

 

NOME  SALA  

COPIE, A SEGUIR, O SEU GABARITO. PODE LEVÁ-LO. 

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 
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LINGUA PORTUGUESA - SUPERIOR 
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: UMA OPÇÃO INTELIGENTE  
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 O homem, nas últimas décadas do século XX e no nascedouro deste, recebeu e continua tendo singular atenção 
no ambiente de trabalho e nos estudos desenvolvidos nas Universidades e Órgãos de apoio às atividades empresariais. 
Não é por acaso que isto ocorreu e prossegue em evidência. Afinal, nas organizações de qualquer natureza, “ainda” 
quem pensa e gera melhorias para a eficiência e a eficácia é o homem. 

A partir dos anos 20 do século passado, foram iniciados nos Estados Unidos, estudos sobre o comportamento 
humano, especialmente no que se refere à investigação dos fatores que contribuíam para satisfação das pessoas no 
ambiente de trabalho. No período pós-guerra, cientistas sociais como Maslow, Mayo, Lewin e Herzberg, entre outros, 
desenvolveram inúmeras pesquisas objetivando identificar os contornos do comportamento humano que favorecem as 
relações interpessoais e, posteriormente, nas organizações. 

Nos anos 40 do século anterior, pesquisadores do “Tavistock Institute of Human Relation”, de Londres, sob a 
orientação do Professor Eric Trist, desenvolveram estudos em organizações que extraíam carvão em Durhan, Inglaterra, 
acerca da otimização do trabalho, através do equilíbrio entre os setores técnicos e sociais. Nascia assim, o sistema 
sócio-técnico, o qual visualiza a organização como um sistema onde os aspectos sociais e técnicos devam funcionar 
concomitantemente e sintonizados, em busca da satisfação do trabalhador e do sucesso dos negócios. 

Paralelamente ao surgimento do sistema sócio-técnico, ocorreu a difusão dos conceitos de Gestão da Qualidade 
Total, ambos se contrapondo, em grande parte, ao método taylorista de gestão, não aceitando que o trabalhador 
continuasse sendo visualizado como um acessório da máquina. A qualidade total, genericamente, buscava a melhoria 
dos produtos e serviços que viessem atender às necessidades dos clientes. Como consequências desses movimentos, o 
homem começou a ganhar destaque no ambiente de trabalho. Somente a remuneração já não satisfazia suas 
necessidades. Buscou-se, desde então, a criação de um ambiente organizacional onde prevalecesse um clima que 
estimulasse uma relação interpessoal aberta, franca, criativa e reconhecedora de sua condição humana. 

Em função desses novos argumentos de gestão corporativa, o ambiente organizacional começa a ser 
redesenhado de modo que a qualidade de vida das pessoas no trabalho passou a ter o merecido destaque. Afinal, as 
pessoas são o maior patrimônio das organizações e merecem desempenhar suas funções num ambiente onde possa 
ocorrer a conciliação do desenvolvimento tecnológico com o desenvolvimento humano. Isto tem sido um magnânimo 
desafio. O desenvolvimento humano não ocorre na mesma intensidade em que vem ocorrendo o desenvolvimento 
tecnológico. O que podemos esperar disso? Todos temos consciência deste quadro, mas o que estamos fazendo para 
alterá-lo? 

Como profissionais atuantes no ambiente tecnológico, onde a racionalidade muitas vezes não leva em 
consideração a condição subjetiva do homem, no seu planejamento, tem-se investigado no Programa de Engenharia de 
Produção da UFRN, como evitar esta omissão de maneira a sinalizar a importância que se deve destacar ao homem em 
todo e qualquer processo produtivo. Ele é quem planeja, executa, analisa e corrige as ações necessárias para as 
transformações requeridas pelo cenário competitivo desejado. Mas para isto, ele terá que ter também um ambiente de 
trabalho que lhe favoreça. 

Este ambiente pode ser traduzido por qualidade de vida no trabalho. Esta qualidade de vida não deve ser 
resumida às condições ambientais favoráveis. Elas são parte, mas não o todo. Segundo Huse e Cummings, qualidade de 
vida no trabalho pode ser definida hoje como sendo “uma forma de pensamento envolvendo pessoas, trabalho e 
organização, onde se destacam: a preocupação com o bem estar do trabalhador e com a eficácia organizacional e a 
participação dos trabalhadores nas decisões e problemas do trabalho”. 

Por esta definição, verifica-se a amplitude do conceito e a nossa responsabilidade em gerenciá-lo no cotidiano. 
As organizações, nas suas diversas naturezas legais, devem mostrar que são capazes de serem engenhosas nesta área 
do conhecimento. Devem propiciar ao homem as condições que favoreçam a sua condição humana, visando promovê-lo 
simultaneamente como profissional e como pessoa. Já está na hora das organizações promoverem, no seu ambiente de 
trabalho, o desenvolvimento de atividades que representem na prática a qualidade de vida das pessoas e que lhe 
permitam conquistar mercados num mundo tão competitivo. 

Disponível em http://www.abqv.com.br/artigos/Content.aspx?id=57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.abqv.com.br/artigos/Content.aspx?id=57
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01 
Depois da leitura do texto, pode-se inferir que a qualidade 
de vida no trabalho é uma opção inteligente, porque: 
(A) é um processo que envolve mútuas 

responsabilidades e que trará benefícios à empresa e 
ao trabalhador; 

(B) ao valorizar o trabalhador, a eficiência da empresa 
fica independente das ideias desse trabalhador; 

(C) pela lei, os benefícios estarão assegurados e as 
empresas terão poucos casos na Justiça do 
Trabalho; 

(D) contemporaneamente, as empresas precisa-se 
modernizar com a tecnologia adquirida pelo 
trabalhador. 

02 
Embora o “método taylorista de gestão” (linha 16) não 
apareça definido, pode-se inferir, pelo texto, que tal 
método: 
(A) não valorizava o trabalhador; 
(B) era gerido por um grupo de trabalho; 
(C) buscava a eficácia profissional; 
(D) baseava-se no cenário competitivo. 
03  
Pela leitura do texto, pode-se asseverar que a 
preocupação com o homem em seu ambiente do 
trabalho: 
(A) sempre foi motivo de pesquisas, haja vista o fato de 

que toda empresa depende do homem para a melhor 
produção; 

(B) ocorreu após a Revolução Industrial, porque tudo 
tinha que ser produzido em maior quantidade; 

(C) firmou-se no século XXI, já que leis mais protetoras 
foram criadas para garantir a segurança no trabalho; 

(D) recebeu atenção especial no final do século XX, 
afinal, a eficiência no trabalho só depende do 
homem. 

04  
Pode-se afirmar, pela leitura do texto, que a “qualidade 
total” (linha 17) introduziu um novo conceito de: 
(A) gestão, gerenciamento e melhoria na qualidade de 

vida do trabalhador; 
(B) produtividade, que atendesse ao cliente, e, ao 

mesmo tempo, valorização dos recursos humanos; 
(C) empresa economicamente sustentável, que levava 

em consideração a gestão dos recursos humanos; 
(D) qualidade de vida do trabalhador e gerenciamento 

sustentável das indústrias mecanizadas. 
05  
Substituindo todas as letras da palavra “técnico” (linha 

13) pelo símbolo , sua correta separação silábica seria: 

(A) --; 

(B) --; 

(C) --; 

(D) --. 
06  
Pode-se asseverar que o termo “paralelamente” (linha 
15) introduz a ideia de: 
(A) proporcionalidade; 
(B) temporalidade; 
(C) competitividade; 
(D) sobreposição. 
 
 
 
 
 

07  
O termo “somente” (linha 19) pode ser substituído, sem 
que haja mudança de sentido, por: 
(A) apenas; 
(B) mormente; 
(C) principalmente; 
(D) ademais. 
08  
De acordo com a leitura do texto, pode-se concluir que: 
(A) o desenvolvimento humano ocorre com a mesma 

intensidade do desenvolvimento tecnológico, porque 
a tecnologia possibilita isso, e a consciência 
empresarial, hoje, é diferente da década passada; 

(B) o desenvolvimento humano não ocorre com a mesma 
intensidade do desenvolvimento tecnológico, e o 
grande desafio, hoje, é minimizar tal diferença, ou 
seja, pensar mais na relação homem-empresa-
trabalho; 

(C) o desenvolvimento humano ocorre na mesma 
intensidade do desenvolvimento tecnológico, porque 
muitas pesquisas já foram realizadas, e o homem 
está com muitos direitos que, até então, lhe foram 
negados; 

(D) o desenvolvimento humano não ocorre na mesma 
intensidade em que vem ocorrendo o 
desenvolvimento tecnológico, em razão, 
principalmente, do atraso tecnológico e da falta de 
conscientização da população. 

09  
O termo “afinal” (linha 23) expressa uma ideia de: 
(A) início de uma sugestão; 
(B) continuidade de uma circunstância; 
(C) consequência de um fato anterior; 
(D) término de algo. 
10  
O referencial de “Devem propiciar” (linha 42) é: 
(A) eles; 
(B) as condições; 
(C) as coordenações; 
(D) elas. 

CONHECIMENTOS GERAIS  - SUPERIOR 
11 
O mito de origem do Município de Boa Viagem se dá com 
o romance de Antônio Domingues Alvares e Agostinha 
Sanches de Carvalho que fugiram das terras do Piauí 
para casar. Com medo dos jagunços do pai, Agostinha 
pede proteção a uma santa e lhe promete como devoção 
fundar um povoado onde chegasse. Eles partiram a 
cavalo que acabou morrendo de exaustão nas terras 
cearenses. Assim, o casal cumpre a promessa, funda o 
povoado e a santa vira a padroeira da cidade. A santa é: 
(A) Santa Terezinha; 
(B) Nossa Senhora da Boa Viagem; 
(C) Nossa Senhora dos Milagres; 
(D) Nossa Senhora Desatadora dos Nós. 
12 
O Município de Boa Viagem, inicialmente, foi distrito de  
Quixeramobim. Ao ser elevada à categoria de Vila, ao 
longo do tempo, foram anexados os seus 13 distritos. 
Dois deles pertencem a Boa Viagem desde a 
emancipação política no século XIX. Eram eles os 
distritos de Olinda e Socorro que atualmente são: 
(A) Jacampari e Ibuaçu; 
(B) Águas Belas e  Domingos da Costa; 
(C) Jacampari e Águas Belas; 
(D) Ibuaçu e Domingos da Costa. 
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13 
A economia de Boa Viagem atualmente se baseia em 
comércio e serviços que atende às demais cidades do 
entorno. A agricultura permanece, pois o Município, nos 
anos 1980, já esteve entre os dez maiores produtores de: 
(A) milho; 
(B) caju; 
(C) algodão; 
(D) arroz. 
14 
No último mês de 2014, o mundo ocidental teve uma 
surpresa ao ver uma reaproximação entre Estados 
Unidos e Cuba. A reaproximação dos dois presidentes, 
Barack Obama e Raúl Castro, reacendeu a esperança de 
ver Cuba livre do embargo econômico sancionado pelos 
Estados Unidos desde 1962. O fim do embargo e o 
retorno do comércio com Cuba põe fim definitivamente no 
último resquício da: 
(A) Guerra Fria; 
(B) Revolução Cubana; 
(C) Socialismo; 
(D) Revolução Russa. 
15 
Em janeiro desse ano, o mundo presenciou estarrecido o 
assassinato de 12 pessoas, que faziam parte do jornal 
satírico francês Charlie Hebdo, por um grupo de 
muçulmanos em protesto contra um número do jornal que 
fazia uma piada com Maomé, líder dos muçulmanos. 
Esse lamentável episódio levou os franceses a reforçar 
os ideais da Revolução francesa “Liberdade, 
Fraternidade e Igualdade”. Os chefes de Estado e a 
população saíram em passeata para protestar contra o 
terrorismo. Os assassinatos levaram os meios 
intelectuais e jornalísticos, de várias partes do mundo, a 
protestar criando um jargão: 
(A) Je suis Charlie; 
(B) Liberté; 
(C) Je suis liberté; 
(D) Charlie! 
16 
A medida prevista pelo Conselho Nacional de Trânsito 
(CONTRAN) desde 2009 obriga a inclusão de itens de 
segurança em todos os carros zero quilômetro, 
fabricados em 2014. Desde 2010, as indústrias 
automobilísticas se ajustam para aderir à medida que 
agora se torna definitivamente obrigatória. O impacto na 
sociedade se dá pelo aumento dos veículos com esses 
itens de segurança e o fim de modelos que não têm 
como aderir à nova regra, como a Kombi e o Gol G4 
(antiga geração) e o popular Fiat Mille (antigo UNO). Os 
itens são: 
(A) air-bag e ar-condicionado; 
(B) cinto de segurança e freios ABS; 
(C) GPS e air-bag duplo; 
(D) freios ABS e air-bag duplo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
A chamada Operação Lava Jato, deflagrada pela Polícia 
federal em março de 2014, é considerada uma das 
maiores investigações sobre corrupção dos últimos anos, 
por se tratar de um esquema de "lavagem" de dinheiro e 
evasão de divisas, que movimentou cerca de 10 bilhões 
de reais. A Petrobras está no centro das investigações 
por pagamento de propina a políticos e executivos de 
empresas que firmaram contrato com a petroleira. Os 
“clientes” do esquema são acusados de: 
(A) corrupção passiva, tráfico de influências e desvio de 

recursos públicos; 
(B) tráfico internacional de drogas, contrabando de 

pedras preciosas e desvio de recursos públicos; 
(C) formação de quadrilha, corrupção passiva e tráfico de 

influências; 
(D) desvio de recursos públicos, formação de quadrilha e 

contrabando de pedras preciosas. 
18 
A Argentina, mais uma vez, entra para a história como 
país dos “calotes”. Em julho de 2014,  em uma reunião 
com os fundos credores, o mediador dos Estados Unidos 
anunciou que a Argentina não tinha “alcançado nenhuma 
das condições para negociação” levando a mais um 
“calote”. Os chamados fundos são formados por uma 
minoria de credores que não aceitaram a renegociação 
da dívida proposta pelo país após o “Calote” de 2001. 
Entraram na justiça dos EUA exigindo receber de forma 
integral o que a Argentina lhes deve. Eles são chamados 
de: 
(A) FMI; 
(B) fundos gananciosos; 
(C) fundos abutres; 
(D) abutres gananciosos. 
19 
O ano de 2014 foi conturbado, com muitos desafios 
políticos e perdas por mortes lamentáveis. Uma delas é 
do colombiano Gabriel  García  Márquez , considerado 
uns dos maiores escritores do século XX e um dos mais 
renomados autores latinos da história. Sua obra mais 
conhecida é: 
(A) O Amor no tempo do Cólera; 
(B) Crônica de uma morte anunciada; 
(C) Memórias de minhas putas tristes; 
(D) Cem anos de solidão. 
20 
“A extrema-esquerda vence as eleições na Grécia”, diz a 
notícia na revista Carta Capital, de janeiro deste ano. A 
Grécia, que passa por uma dura crise econômica desde 
2010, com alto índice de desemprego e redução de 
salário, elegeu um partido de esquerda, que promete tirar 
o País da recessão, negociar a dívida mas, acima de 
tudo, melhorar a condição de vida dos gregos. Esse fato 
não foi bem-visto pelos chefes de Estado europeus, que 
temem perder dinheiro. É uma eleição histórica para os 
europeus porque, pela primeira vez, um partido pode 
enfrentar: 
(A) a crise econômica; 
(B) a austeridade da União Europeia; 
(C) fazer reformas de base; 
(D) a elite grega. 
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ENFERMEIRO PSF 

21 
A Resolução do COFEN 311/2007 aprova a reformulação 
do Código de Ética dos profissionais de enfermagem. Em 
seu Capítulo I, das Relações profissionais, é DIREITO: 
(A) exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e 

ser tratado segundo os pressupostos e princípios 
legais, éticos e dos direitos humanos; 

(B) exercer a profissão com justiça, compromisso, 
equidade, resolubilidade, dignidade, competência, 
responsabilidade, honestidade e lealdade; 

(C) fundamentar suas relações no Direito, na prudência, 
no respeito, na solidariedade na diversidade de 
opinião e posição ideológica; 

(D) avaliar criteriosamente sua competência técnica, 
cientifica, legal e ética somente aceitar encargos ou 
atribuições, quando capaz de desempenho seguro 
para si e para outrem. 

22 

Durante a consulta de puericultura, ao avaliar a 
alimentação infantil, verifica-se a impossibilidade de ser 
oferecido o aleitamento materno, no qual o enfermeiro 
deve orientar a mãe quanto à utilização de fórmula infantil 
ou de leite de vaca integral fluido ou em pó. Em razão 
desse fato, marque a alternativa CORRETA, para uma 
criança de três meses: 
(A) Deverá orientar no sentido de que tome de 150 a 

180ml, de cinco a seis vezes por dia. 
(B) Deverá orientar no sentido de que tome de 120 a 

150ml, de seis a oito vezes por dia. 
(C) O leite de vaca deve ser diluído quando o bebê 

contar com até seis meses de idade por causa do 
excesso de proteína e eletrólitos. 

(D) Deverá orientar com vistas a que o leite diluído deva 
ser acrescido de óleo, ou seja, uma colher de chá de 
óleo para cada 100ml, até seis meses. 

23 

Durante a consulta de puericultura, um dos instrumentos 
fundamentais é a Cardeneta de Saúde da Criança. Ao 
registrar os dados antropométricos nas curvas 
disponíveis, o enfermeiro deverá conhecer os pontos de 
cortes para poder elaborar estratégias. Logo, uma 
criança que se encontra com Escore z > +2, pode-se 
dizer que ela está com: 
(A) peso muito baixo para a idade; 
(B) peso baixo para a idade; 
(C) peso adequado para a idade; 
(D) peso elevado para a idade. 

24 

Ao avaliar o desenvolvimento de uma criança de quatro a 
seis meses, qual marco é especifico dessa faixa etária, 
que o profissional enfermeiro deverá observar? Marque a 
opção CORRETA. 

(A) Sorriso social. 
(B) Bebê engatinha ou anda com apoio. 
(C) O bebê vira a cabeça na direção de uma voz ou de 

um objeto sonoro. 
(D) O bebê apresenta reações a pessoas estranhas. 

 
 
 
 
 
 

25 

Sobre a Atenção Integrada as Doenças Prevalentes na 
Infância (AIDPI), marque a opção ERRADA. 
(A) O objetivo da estratégia AIDPI é estabelecer um 

diagnóstico específico de determinada doença. 
(B) Utilizando a AIDPI, é possível identificar sinais 

clínicos que permitam a avaliação e a classificação 
adequada do quadro. 

(C) É permitido fazer uma triagem rápida quanto à 
natureza da atenção requerida pela criança: 
encaminhamento urgente a um hospital, tratamento 
ambulatorial ou orientação para cuidados e vigilância 
no domicílio. 

(D) Avalia crianças de dois meses a cinco anos de idade. 

26 

Você, como enfermeiro, realizando atendimento 
utilizando a estratégia AIDPI (Atenção Integrada as 
Doenças Prevalentes na Infância), detectou o fato de que 
Paulo, dois anos, está com diarreia, sem desidratação. 
Qual sua conduta, embasada no AIDPI? 
(A) Utilizar o plano A: tratar a diarreia em casa somente 

com SRO. 
(B) Utilizar o plano B, que recomenda iniciar o tratamento 

no serviço de saúde, que dura quatro horas, 
oferecendo lentamente uma quantidade 
recomendada de solução de SRO. 

(C) Utilizar plano A – tratar a diarreia em casa: 1. dar 
líquidos adicionais (tanto quanto a criança consiga 
aceitar) 2. continuar a alimentação e 3. Orientar 
quando retornar. 

(D) Orientar a ingestão de 50 a 100ml depois de cada 
evacuação aquosa. 

27 
Em relação ao teste do pezinho marque a opção 
ERRADA. 

(A) Permite a detecção da fenilcetonúria e do 
hipotireoidismo congênito (fase 1 do programa) e de 
hemoglobinopatias (fase 2). 

(B) O teste deverá ser feito a partir do 3º dia de vida da 
criança, quando já ocorreu uma ingestão adequada 
de proteínas. 

(C) É aceitável que seja feita a coleta até o 60º dia de 
vida do bebê, mesmo não sendo o ideal. 

(D) Assim, a coleta para o exame deve ser realizada do 
3º ao 7º dia de vida da criança. 

28 

No concernente à prescrição de Suplementação de Ferro 
marque a alternativa CORRETA. 

(A) Recomendação diária de 1 a 2mg de ferro 
elementar/kg de peso para o público de crianças de 
seis a 24 meses. 

(B) Recomendação diária de 1 a 5mg de ferro 
elementar/kg de peso para o público de crianças de 
seis a 24 meses. 

(C) Recomendação diária de 1 a 2mg de ferro 
elementar/kg de peso para o público de crianças de 
seis a 12 meses. 

(D) Recomendação diária de 1 a 5mg de ferro 
elementar/kg de peso para o público de crianças de 
seis a 12 meses. 
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29 

Marque a alternativa ERRADA. Segundo o Programa 
Nacional de Suplementação de Vitamina A, para a 
conduta de administração via oral da megadose, 
(A) para crianças de seis meses a 11 meses de idade: 1 

megadose de vitamina A na concentração de 
100.000 UI; 

(B) para crianças de 12 a 59 meses de idade: 1 
megadose de vitamina A na concentração de 
200.000 UI a cada seis meses; 

(C) para crianças de 12 a 59 meses de idade: 1 
megadose de vitamina A na concentração de 
200.000 UI a cada 12 meses; 

(D) para puérperas: 1 megadose de vitamina A na 
concentração de 200.000 UI, no período pós-parto 
imediato, ainda na maternidade. 

30 
Na primeira consulta de Pré-natal (120 dias) de baixo 
risco, o profissional enfermeiro deverá solicitar os 
seguintes exames, caso estejam disponíveis, EXCETO: 

(A) ABO-Rh, hemoglobina/hematócrito; 
(B) sorologia para hepatite B (HBsAg); 
(C) VDRL; 
(D) urina do tipo 1. 

31 
Uma das maiores duvidas da gestante ao chegar à 
consulta é a Idade Gestacional em que se encontra. 
Maria, durante a consulta, refere que não lembra o dia 
exato da menstruação. Como você irá proceder? Marque 
a alternativa CORRETA. 
(A) Somar o número de dias do intervalo entre a DUM e 

a data da consulta, dividindo o total por 30 (resultado 
em semanas). 

(B) Questionar se o período foi no início, meio ou fim do 
mês; considerar como data da última menstruação os 
dias 5, 15 e 25, respectivamente. 

(C) Somar sete dias ao primeiro dia da última 
menstruação e subtrair três meses ao mês em que 
ocorreu a última menstruação. 

(D) Nos casos em que o número de dias encontrado for 
maior do que o total dos dias do mês, passar os dias 
excedentes para o mês seguinte, adicionando 1 ao 
final do cálculo do mês. 

32 

Dentre os tipos de aleitamento materno, marque a 
alternativa que classifica corretamente, diante do 
seguinte relato: “Dra. eu dou leite do peito, mas tenho 
que completar com leite em pó, pois ele fica chorando”: 
(A) Aleitamento materno misto. 
(B) Aleitamento materno complementado. 
(C) Aleitamento materno parcialmente exclusivo. 
(D) Aleitamento materno em transição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 

Ao detectar um ingurgitamento mamário, várias condutas 
podem ser tomadas/orientadas EXCETO: 
(A) ordenha manual da aréola, se ela estiver tensa, antes 

da mamada, para que ela fique macia, facilitando, 
assim, a pega adequada do bebê; 

(B) mamadas frequentes, sem horários preestabelecidos 
(livre demanda); 

(C) se o bebê não sugar, a mama não deve ser 
ordenhada manualmente; 

(D) compressas frias (ou gelo envolto em tecido), em 
intervalos regulares após ou nos intervalos das 
mamadas, não ultrapassando 20 minutos. 

34 
Marque a alternativa que NÃO se caracteriza como sinais 
e sintomas clássicos que levam à suspeita do Diabetes 
Mellitus. 

(A) Prurido vulvar ou cutâneo, balanopostite. 
(B) Poliúria. 
(C) Polifagia. 
(D) Perda inexplicada de peso. 

35 

Quando a pessoa requer diagnóstico imediato e o serviço 
dispõe de laboratório com determinação glicêmica 
imediata ou de glicosímetro e tiras reagentes, a 
enfermeira pode solicitar a glicemia casual, sendo este o 
primeiro exame a ser solicitado, pois fornece um 
resultado na própria consulta; o Manual - Estratégias 
para o cuidado da pessoa com doença crônica: Diabetes 
Mellitus (2013), evidencia que o ponto de corte indicativo 
de diabetes, para glicemia casual é:   
(A) maior ou igual a 150 mg/dL, havendo sintomas de  

hiperglicemia; 
(B) maior ou igual a 180 mg/dL, se há sintomas de  

hiperglicemia; 
(C) maior ou igual a 200 mg/dL, se houver sintomas de  

hiperglicemia; 
(D) maior ou igual a 250 mg/dL, havendo sintomas de  

hiperglicemia. 

36 

No contexto da saúde mental, durante a realização de 
uma entrevista ao cliente, ele relata: “Dr., estou ouvindo 
vozes e essas vozes sempre conversam comigo e dizem 
que vou  morrer”. Essa alteração da sensopercepção 
pode ser definida como: 
(A) ilusão; 
(B) acatisia; 
(C) alucinação; 
(D) delírio. 
37 
O Termômetro analógico de momento, máxima e mínima 
deve ser utilizado na rede de frio ao nível local – 
refrigerador doméstico / sala de vacina.  Em relação a 
como proceder à leitura, marque a alternativa CORRETA. 

(A) Temperatura mínima: indicada no nível inferior do 
filete azul, na coluna da direita. 

(B) Temperatura máxima: indicada no nível inferior do 
filete azul, na coluna da esquerda. 

(C) Temperatura mínima: indicada no nível superior do 
filete azul, na coluna da direita. 

(D) Temperatura de momento: indicada na extremidade 
superior da coluna de mercúrio (colunas prateadas) 
em ambos os lados. 
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38 

Em uma unidade de saúde, um recém-nascido (RN) foi 
acompanhado por sua mãe para imunização. Ao avaliá-
lo, o enfermeiro percebeu que a criança, pré-termo, 
pesou 1.930g. Como o enfermeiro da unidade deve 
proceder no que se refere ao esquema de imunização? 

(A) Vacinar com esquema BCG + hepatite B. 
(B) Vacinar apenas a BCG. 
(C) Vacinar apenas a Hepatite B 

(D) Aguardar o RN ganhar peso suficiente e iniciar o 
esquema vacinal das duas vacinas. 

39 

No que se refere à administração de vacinas, assinale a 
alternativa CORRETA. 
(A) A vacina BCG deve ser administrada em dose única, 

o mais precocemente possível, preferencialmente 
nas primeiras 12 horas após o nascimento, 
principalmente em crianças prematuras ou com baixo 
peso. 

(B) A primeira dose da vacina hepatite B (recombinante) 
pode ser administrada até 30 dias após o 
nascimento. Deve-se completar o esquema de 
vacinação contra hepatite B com a vacina penta. 

(C) A vacina penta (difteria, tétano, pertussis, hepatite B 
recombinante e Haemophilus influenzae B 
conjugada), deve ser administrada por via 
subcutânea, aos dois, quatro e seis meses de idade, 
com intervalo de 60 dias entre as doses. 

(D) A vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - VIP deve 
ser administrada por via intramuscular em duas 
doses, aos dois e quatro meses de idade, com 
intervalo de 60 dias. A vacina poliomielite 1, 2 e 3 
(atenuada) - VOP deverá ser administrada uma dose, 
aos oito meses de idade e um reforço aos 15 meses 
de idade. 

40 

Na atenção a saúde da mulher, durante exame 
ginecológico, foram observadas verrugas genitais. Qual 
possível DST essa mulher porta? 
(A) HPV. 
(B) Tricomoníase. 
(C) Gonorreia. 
(D) Clamídia. 




