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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 
▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 
▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 
▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 
▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 
▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 
▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 
▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 
▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 
▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 
▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 
▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 
▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 

 

 

 

 

CARGO 
 

ENFERMEIRO - PSF 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 28/07/2019, às 09h 

Nome do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

O conhecimento científico é uma conquista relativamente recente da humanidade. A revolução científica do século 1 

XVII marca a autonomia da ciência, a partir do momento que ela busca seu próprio método desligado da reflexão filosófica. 2 

O exemplo clássico de procedimento científico das ciências experimentais nos mostra o seguinte: inicialmente há 3 

um problema que desafia a inteligência humana, o cientista elabora uma hipótese e estabelece as condições para seu 4 

controle, a fim de confirmá-la ou não, porém nem sempre a conclusão é imediata sendo necessário repetir as experiências 5 

ou alterar inúmeras vezes às hipóteses. 6 

A conclusão é então generalizada, ou seja, considerada válida não só para aquela situação, mas para outras 7 

similares. Assim, a ciência, de acordo com o pensamento do senso comum, busca compreender a realidade de maneira 8 

racional, descobrindo relações universais e necessárias entre os fenômenos, o que permite prever acontecimentos e, 9 

consequentemente também agir sobre a natureza. Para tanto, a ciência utiliza métodos rigorosos e atinge um tipo de 10 

conhecimento sistemático, preciso e objetivo. 11 

Nos primórdios da civilização os gregos foram os primeiros a desenvolver um tipo de conhecimento racional mais 12 

desligado do mito, porém, foi o pensamento laico, não religioso, que logo se tornou rigoroso e conceitual fazendo nascer a 13 

filosofia no século VI a.C. 14 

Nas colônias gregas da Jônia e Magna Grécia, surgiu os primeiros filósofos, e sua principal preocupação era a 15 

cosmologia, ou estudo da natureza. Buscavam o princípio explicativo de todas as coisas (arché), cuja unidade resumiria a 16 

extrema multiplicidade da natureza. As respostas eram as mais variadas, mas a teoria que permaneceu por mais tempo foi 17 

a de Empédocles, para quem o mundo físico é constituído de quatro elementos: terra, água, ar e fogo. 18 

Muitos desses filósofos, tais como Tales e Pitágoras no século VI a.C. e Euclides no século III a.C. ocupavam-se 19 

com astronomia e geometria, mas, diferentemente dos egípcios e babilônios, desligavam-se de preocupações religiosas e 20 

práticas, voltando-se para questões mais teóricas. [..]. 21 

O método científico inicialmente ocorre do seguinte modo: há um problema que desafia a inteligência; o cientista 22 

elabora uma hipótese e estabelece as condições para seu controle, a fim de confirmá-la ou não. A conclusão é então 23 

generalizada, ou seja, considerada válida não só para aquela situação, mas para outras similares. Além disso, quase nunca 24 

se trata de um trabalho solitário do cientista, pois, hoje em dia, cada vez mais as pesquisas são objeto de atenção de grupos 25 

especializados ligados, às universidades, as empresas ou ao Estado. De qualquer forma, a objetividade da ciência resulta 26 

do julgamento feito pelos membros da comunidade científica que avaliam criticamente os procedimentos utilizados e as 27 

conclusões, divulgadas em revistas especializadas e congressos. 28 

Assim, dentro da visão do senso comum (isto é, um vasto conjunto de concepções geralmente aceita como 29 

verdadeiras num determinado meio social. Repetidas irrefletidamente no cotidiano, algumas dessas noções escondem ideias 30 

falsas, parciais ou preconceituosas. É uma falta de fundamentação, tratando-se de um conhecimento adquirido sem base 31 

crítica, precisa, coerente e sistemática), a ciência busca compreender a realidade de maneira racional, descobrindo relações 32 

universais e necessárias entre os fenômenos, o que permite prever os acontecimentos e, consequentemente, também agir 33 
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sobre a natureza. Para tanto, a ciência utiliza métodos rigorosos e atinge um tipo de conhecimento sistemático, preciso e 34 

objetivo. Entretanto, apesar do rigor do método, não é conveniente pensar que a ciência é um conhecimento certo e 35 

definitivo, pois ela avança em contínuo processo de investigação que supõe alterações à medida que surgem fatos novos, 36 

ou quando são inventados novos instrumentos. 37 

Por exemplo, nos séculos XVIII e XIX, as leis de Newton foram reformuladas por diversos matemáticos que 38 

desenvolveram técnicas para aplicá-las de maneira mais precisa. No século XX, a teoria da relatividade de Einstein 39 

desmentiu a concepção clássica que a luz se propaga em linha reta. Isso serve para mostrar o caráter provisório do 40 

conhecimento científico sem, no entanto, desmerecer a seriedade e o rigor do método e dos resultados. Ou seja, as leis e as 41 

teorias continuam sendo de fato hipóteses com diversos graus de confirmação e verifica a habilidade, podendo ser 42 

aperfeiçoadas ou superadas. 43 

A partir da explanação feita acima será que podemos afirmar que existe um método universal? Será que os métodos 44 

universais devem ser considerados válidos para situações diversas? E tendo situações diferentes podemos qualificá-las 45 

como universais? Como descrever relações universais através de métodos “individuais”? Será que esse tipo de método é 46 

realmente válido universalmente? Será que podemos nomear o método como sendo universal? 47 

Segundo Alan Chalmers, em sua obra A Fabricação da ciência, “a generalidade e o grau de aplicabilidade de leis 48 

e teorias estão sujeitos a um constante aperfeiçoamento”. A partir dessa afirmação podemos concluir que o método 49 

universal, na realidade, não é tão genérico assim, ou melhor, não é tão absoluto, pois está sujeito a uma substituição 50 

constante. Para Chalmers, não existe nenhum método universal ou conjunto de padrão universal, entretanto, permanecem 51 

modelos  históricos ocasionais subentendidos nas atividades bem-sucedidas, porém, isso não significa que vale tudo na área 52 

epistemológica. 53 

A questão da substituição constante das teorias ficou bem explícita na sucinta explanação da história da ciência 54 

realizada anteriormente, onde tivemos a clara mudança de uma teoria, método ou hipótese por outra mais coerente dentro 55 

de sua época histórica e/ou científica. 56 

Diante disso tudo que foi visto, do conhecimento científico e senso comum, podemos, pelo menos, fundamentar 57 

que a ciência tem por objetivo estabelecer generalizações aplicáveis ao mundo, pois desde a época da revolução estamos 58 

em posição de saber que essas generalizações científicas não podem ser estabelecidas a priori; temos que aceitar que a 59 

exigência de certeza é mera utopia. Entretanto, a exigência de que nosso conhecimento esteja sempre sendo transformado, 60 

aperfeiçoado e ampliado é pura realidade. 61 

FONTE: https://www.coladaweb.com/filosofia/conhecimento-cientifico-e-senso-comum 62 
 

01) O texto revela 
 

(A) que o conhecimento científico tem limites muito claros. 

(B) a infinidade da ciência. 

(C) que o conceito de irreversibilidade das teorias 
científicas se confirma. 

(D) que o conhecimento científico, em razão da sua 
versatilidade, torna-se inconfiável. 

 
 
 
 
 

02) Quanto à linguagem do texto, é correto afirmar: 
 

(A) Apresenta-se relacionada com os acontecimentos 
retratados no texto, porém de forma invariavelmente 
linear. 

(B) Foi usada para explicar a si mesma, na tentativa de 
tornar evidente a significação de vários termos. 

(C) É puramente referencial, uma vez que o objetivo do 
articulista é apenas informar sobre a evolução da 
formação do conhecimento científico. 

(D) É marcada pela objetividade, uma vez que inexiste a 
participação do enunciador do discurso nos 
acontecimentos retratados. 
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03) Há exemplo de predicado verbal na oração da 
alternativa 

 

(A) “os gregos foram os primeiros” (L.12). 

(B) “sua principal preocupação era a cosmologia” 
(L.15/16). 

(C) “As respostas eram as mais variadas,” (L.17). 

(D) “as leis de Newton foram reformuladas por diversos 
matemáticos” (L.38). 

 

04) “A conclusão é então generalizada, ou seja, 
considerada válida não só para aquela situação” (L.7) 

Considerando-se o fragmento transcrito, a função do 
vocábulo “só” não tem o efeito de 
 

(A) contrapor a posição assumida pelo enunciador. 

(B) maximizar o efeito da fala que a precede. 

(C) reforçar o discurso do enunciador. 

(D) ratificar a primeira assertiva. 
 

05) Uma das proposições a seguir constitui exemplo de 
erro ou desvio gramatical da norma culta padrão. 

 

(A) “Assim, a ciência, de acordo com o pensamento do 
senso comum, busca compreender a realidade de 
maneira racional,” (L.8/9). 

(B) “...que logo se tornou rigoroso” (L.13). 

(C) “Nas colônias gregas da Jônia e Magna Grécia, surgiu 
os primeiros filósofos” (L.15). 

(D) “Isso serve para mostrar o caráter provisório do 
conhecimento científico” (L.40/41). 

 

06) O nome é o elemento central da frase-declaração em 
 

(A) “que ela busca seu próprio método” (L.2). 

(B) “...que logo se tornou rigoroso” (L.13). 

(C) “O método científico inicialmente ocorre do seguinte 
modo” (L.22). 

(D) “...que foi visto” (L.57). 
 

07) Exerce a mesma função de “de conhecimento” 
(L.10/11) a expressão 

 

(A) “de maneira racional” (L.8/9). 

(B) “da natureza” (L.16). 

(C) “de um trabalho” (L.25). 

(D) “do conhecimento” (L.40/41). 
 
 

 

08) Considerando-se os recursos linguísticos que 
compõem o texto, é correto afirmar: 

 

(A) O termo “quase” (L.24) expressa ideia de aproximação. 

(B) Os termos “ou” (L.23) e “ou” (L.31) exprimem, no 
contexto em que se inserem a mesma ideia: exclusão. 

(C) A expressão “Ou seja” (L.41) expressa uma retificação 
em relação à afirmação anterior. 

(D) Se o verbo  existir for substituído pelo verbo  haver, o 
termo “método” (L.44) não mudará de função sintática. 

 

09) Funciona, no texto, como agente da ação verbal a 
expressão 

 

(A) “métodos” (L.10). 

(B) “As respostas” (L.17). 

(C) “de quatro elementos” (L.18). 

(D) “novos instrumentos” (L.37). 
 

10) A oração “à medida que surgem fatos novos” (L.36), 
em relação à declaração principal do período, exprime 
valor semântico de  

 

(A) consequência. 

(B) proporcionalidade. 

(C) conformidade. 

(D) causa. 
 

11) O termo transcrito à esquerda, cuja substituição, à 
direita, está coerente com o conteúdo do texto é 

 

(A) “mas” (L.17) – ressalva. 

(B) “apesar do” (L.35) – oposição. 

(C) “através de” (L.46) – modo. 

(D) “ou melhor” (L.50) – retificação. 
 

12) Exerce o mesmo valor morfológico de “que”, em 
“temos que aceitar“ (L.59), o termo destacado na 
alternativa 

 

(A) “também”, em “consequentemente também agir sobre 
a natureza.” (L.10). 

(B) “que”, em “que avaliam criticamente os 
procedimentos” (L.27). 

(C) “que”, em “podemos concluir que o método universal” 
(L.49/50). 

(D) “a”, em “pois está sujeito a uma substituição constante” 
(L.50/51). 
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13) Tem função predicativa o termo 
 

(A) “humana” (L.4). 

(B) “rigorosos” (L.34). 

(C) “válidos” (L.45). 

(D) “diferentes” (L.45). 
 

14) Há correspondência modo-temporal entre a forma 
verbal simples  “permaneceu” (L.17) e a composta em 

 

(A) tem permanecido. 

(B) tivesse permanecido. 

(C) tinha permanecido. 

(D) terá permanecido. 
 

15) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 
uma relação de dependência sintática com a ideia 
principal é 

 

(A) “há um problema que desafia a inteligência;” (L.22). 

(B) “...estabelece as condições para seu controle, a fim 
de confirmá-la ou não” (L.23). 

(C) “não é conveniente pensar” (L.35). 

(D) “Isso serve para mostrar o caráter provisório do 
conhecimento científico” (L.40/41). 
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16)  O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma nova 
formulação política e organizacional para o 
reordenamento dos serviços e ações de saúde 
estabelecida pela Constituição de 1988. (Ministério da 
Saúde, 1990) 
Conforme as disposições da Lei 8080/1990, em 
relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), é correto 
afirmar que: 

 

(A) Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde 
(SUS) serão depositados em conta especial, em cada 
esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização 
dos respectivos Tribunais de Contas. 

(B) As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico 
e tecnológico em saúde serão co-financiadas pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), pelas universidades e 
pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições 
de fomento e financiamento ou de origem externa e 
receita própria das instituições executoras. 

(C) É facultativo aos serviços de saúde do Sistema Único 
de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, a 
permissão, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante 
durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-
parto imediato.   

(D) A área de atuação da vigilância epidemiológica abrange 
o controle de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo. 

 

17) A Constituição Federal de 1988 inseriu o direito à 
saúde no título destinado à ordem social, que tem 
como objetivo o bem-estar e a justiça social.  
Com base nas disposições constitucionais sobre o 
Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas 
abaixo como sendo Verdadeiras (V) ou Falsas (F): 

 
( ) O Sistema Único de Saúde será financiado com 
recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de 
outras fontes. 
 
( ) É permitida  a destinação de recursos públicos 
para auxílios ou subvenções às instituições privadas com 
fins lucrativos. 
 

( )  Ao Sistema Único de Saúde compete, além de 
outras atribuições, nos termos da lei, participar do controle 
e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização 
de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos 
 
A sequência correta corresponde a: 
 

(A) V   F   V. 

(B) F   V   F. 

(C) F   F   F. 

(D) V   V   V. 
 

18) O Sistema Único de Saúde (SUS) não é um serviço ou 
uma instituição, mas um Sistema que significa um 
conjunto de unidades, de serviços e ações que 
interagem para um fim comum. 
Sobre a organização do Sistema Único de Saúde - 
SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e 
a articulação interfederativa, é incorreto afirmar que: 

 

(A) Os Conselhos de Saúde são instâncias de pactuação 
consensual entre os entes federativos para definição das 
regras da gestão compartilhada do SUS. 

(B) A humanização do atendimento do usuário será fator 
determinante para o estabelecimento das metas de 
saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação 
Pública de Saúde. 

(C) O Ministério da Saúde definirá indicadores nacionais 
de garantia de acesso às ações e aos serviços de saúde 
no âmbito do SUS, a partir de diretrizes estabelecidas 
pelo Plano Nacional de Saúde. 

(D) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde 
interestaduais, compostas por Municípios limítrofes, 
por ato conjunto dos respectivos Estados em 
articulação com os Municípios. 

 

19) A Lei nº 8.080/1990 estabelece as competência e as 
atribuições das três esferas de governo no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
Em relação à estas atribuições, é incorreto afirmar que: 

 

(A) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) 
compete elaborar normas para regular as relações entre 
o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados 
contratados de assistência à saúde. 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                           QUESTÕES DE 16 A 20 
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(B) A elaboração e atualização periódica do plano de saúde 
é atribuição comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

(C) Compete à União normatizar e coordenar 
nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados. 

(D) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) 
compete identificar estabelecimentos hospitalares de 
referência e gerir sistemas públicos de alta 
complexidade, de referência estadual e regional. 

 

20) A participação da comunidade é um dos princípios do 
SUS, descritos na Lei 8080/90. É a garantia 
constitucional de que a população, através de suas 
entidades representativas, participará do processo de 
formulação das políticas de saúde e do controle da sua 
execução, em todos os níveis, desde o federal até o 
local. (Ministério da Saúde, 1990). 
Sobre o assunto, e baseado na Lei 8142/90, é correto 
afirmar que: 

 

(A) A Lei deverá definir as normas de organização e 
funcionamento das Conferências e Conselhos de 
Saúde. 

(B) A Conferência de Saúde é um órgão permanente e 
deliberativo composto por integrantes da população e 
do governo e subordinado ao Ministério da Saúde. 

(C) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) 
e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde (Conasems) terão representação no Conselho 
Nacional de Saúde. 

(D) Os Conselhos de Saúde são responsáveis por propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes. 
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21) A mudança de decúbito deve ser executada para reduzir 
a duração e a magnitude da pressão exercida sobre 
áreas vulneráveis do corpo, sendo uma das medidas 
mais efetivas de prevenção do surgimento de lesões por 
pressão. 

 
Em relação às medidas de mudança de decúbito ou 
reposicionamento, é incorreto afirmar que: 
 

(A) Deve-se evitar sujeitar a pele à pressão ou forças de 
torção (cisalhamento) e também evitar posicionar o 
paciente diretamente sobre sondas, drenos e sobre 
proeminências ósseas com hiperemia não reativa. 

(B) O reposicionamento deve ser feito usando 30º na 
posição de semi-Fowler e uma inclinação de 30º para 
posições laterais (alternadamente lado direito, dorsal e 
lado esquerdo), se o paciente tolerar estas posições e a 
sua condição clínica permitir. 

(C) Se o paciente estiver sentado na cama, evitar elevar a 
cabeceira em ângulo inferior a 30º, evitando a 
centralização e o aumento da pressão no sacro e no 
cóccix. 

(D) Deve-se restringir o tempo que o indivíduo passa 
sentado na cadeira sem alívio de pressão. Quando um 
indivíduo está sentado numa cadeira, o peso do corpo 
faz com que as tuberosidades 

(E) isquiáticas fiquem sujeitas a um aumento de pressão. 
Quanto menor a área, maior a pressão que ela recebe. 

 

22) Analise as características de uma cobertura para lesão 
apresentada abaixo: 

 
I. Permeável ao vapor úmido e impermeável a agentes 

de comunicação, oclusivo.  
II. Indicada na prevenção e tratamento de feridas 

abertas não infectadas, com pouco a moderado 
exsudato.  

III. Não é indicada para uso em feridas infectadas, 
altamente exsudativas.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a cobertura que possui 
todas as três características descritas acima:  
 

(A) Hidrogel. 

(B) Espuma de poliuretano com prata  

(C) Filme transparente estéril 

(D) Placa de hidrocoloide. 

23) Sobre as vacinas disponíveis no Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), é incorreto afirmar que: 

 

(A) A vacina varicela está contraindicada para gestantes ou 
mulheres em idade fértil que pretendem engravidar 
dentro de um mês. 

(B) A vacina pneumocócica conjugada 10 valente (Pneumo 
10) é administrada por via intramuscular profunda. 

(C) A vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) (VIP) é 
administrada por via intramuscular. A via subcutânea 
também pode ser usada, mas em situações especiais 
(casos de discrasias sanguíneas). 

(D) Em relação a vacina contra hepatite B, em caso de 
esquema vacinal incompleto, o esquema deve ser 
reiniciado. 

 

24) Foi prescrito a administração de 175 mg de um 
determinado medicamento para um determinado 
paciente. Na Unidade de Saúde existe disponível este 
medicamento na apresentação de 500mg/100ml. Para 
execução da prescrição, quantos ml do medicamento 
serão necessários para cumprimento da prescrição? 

 

(A) 17,5 ml. 

(B) 22,5 ml. 

(C) 35 ml. 

(D) 77,5 ml. 
 

25) O processamento dos artigos médico hospitalares é 
realizado de acordo com a classificação de cada artigo 
em “crítico”, “semi-críitico” ou “não crítico”. 

 
Em relação à classificação dos artigos médico hospitalares, 
é correto afirmar que: 
 

(A) O cabo de laringoscópio é classificado como artigo 
crítico. 

(B) Os espéculos vaginais são classificados como artigos 
não críticos. 

(C) A comadre é classificada como artigo semi crítico. 

(D) Os inaladores são classificados como artigos semi-
críticos. 

 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA - MA 
 

 CARGO: ENFERMEIRO – PSF                                                                                       Página 10 / 13 
 

26) A Portaria n.2436/2017, aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de 
diretrizes para a organização da Atenção Básica, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 
Sobre a Saúde da Família e a Atenção Básica, é incorreto 
afirmar que: 
 

(A) Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações 
e serviços de Atenção Básica, no âmbito do SUS, serão 
denominados Unidade Básica de Saúde (UBS). 

(B) A Atenção Básica é caracterizada como porta de 
entrada obrigatória do SUS, possui um espaço 
privilegiado de gestão do cuidado das pessoas e cumpre 
papel estratégico na rede de atenção, servindo como 
base para o seu ordenamento e para a efetivação da 
integralidade. 

(C) A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia 
prioritária para expansão e consolidação da Atenção 
Básica. 

(D) A Equipe de Saúde da Família deve ser composta no 
mínimo por médico, preferencialmente da 
especialidade medicina de família e comunidade, 
enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da 
família; auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente 
comunitário de saúde (ACS). 

 

27) O número de casos novos de Hanseníase detectados em 
todo o mundo em 2015 foi de 210.758. Neste ano, o 
Brasil ocupou a segunda posição em número de casos 
novos de hanseníase, com 28.761, correspondendo a 
13,6% do número de casos novos no mundo. 
(Ministério da Saúde, 2017) 

 
Sobre esta doença, é correto afirmar que: 
 

(A) As alterações hormonais da gravidez causam 
diminuição da imunidade celular, fundamental na 
defesa contra o M. leprae. Os esquemas padrão de 
poliquimioterapia (PQT) para tratamento da hanseníase 
não têm sua utilização recomendada para gestantes. 

(B) Trata-se de uma doença crônica, infectocontagiosa, 
causada por um bacilo capaz de infectar um pequeno 
número de indivíduos (baixa infectividade), embora 
muitos adoeçam (alta patogenicidade). 

(C) A ocorrência de reações hansênicas contraindica o 
início da poliquimioterapia (PQT),  implica sua 
interrupção e não é indicação de reinício de PQT se o 
paciente já houver concluído seu tratamento. 

(D) O tratamento da hanseníase é eminentemente 
ambulatorial, utiliza os esquemas terapêuticos 

padronizados (PQT) e está disponível nas unidades 
públicas de saúde definidas pelos municípios para o 
tratamento do doente com hanseníase. 

 

28) Analise as afirmativas abaixo relacionadas à 
Tuberculose: 

 
I. Considera-se caso novo, a tuberculose ativa que 

nunca utilizou medicamento antituberculose ou o 
utilizou por até 90 dias. 

II. Para o encerramento oportuno, recomenda-se que os 
casos de tuberculose em tratamento com o esquema 
básico (de duração de 6 meses) sejam encerrados em 
até 12 meses e que os casos de tuberculose 
meningoencefálica (de duração de 12 meses) sejam 
encerrados no sistema em até 18 meses. 

III. A recidiva e o reingresso após abandono são 
considerados casos de retratamento. 

 
O número de afirmativas incorretas corresponde a: 
 

(A) Zero. 

(B) Uma. 

(C) Duas. 

(D) Três. 
 

29) A Enterobíase é uma infestação intestinal causada por 
um helminto. Em relação à esta parasitose intestinal, é 
incorreto afirmar que: 

 

(A) Pode cursar assintomática ou apresentar, como 
característica principal, o prurido perianal, 
exclusivamente diurno, que causa irritabilidade, 
desassossego, desconforto e sono intranquilo. 

(B) Apresenta distribuição universal, afetando pessoas de 
todas as classes sociais. É uma das helmintíases mais 
frequentes na infância, inclusive em países 
desenvolvidos, sendo mais incidente na idade escolar. 

(C) A sintomatologia aparece quando existe um número de 
vermes resultante de infestações sucessivas, que ocorre 
alguns meses após a infestação inicial. 

(D) Uma das medidas de controle é orientar a população 
quanto a hábitos de higiene pessoal, particularmente o 
de lavar as mãos antes das refeições, apos o uso do 
sanitário, após o ato de se cocar e antes da manipulação 
de alimentos.  
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30) Os profissionais de Enfermagem exercem um papel 
importante perante à vigilância epidemiológica na 
notificação das doenças e agravos constantes na lista de 
doenças de notificação compulsória. Sobre a 
periodicidade de notificação destas doenças, é incorreto 
afirmar que: 

 

(A) Acidente de trabalho com exposição a material 
biológico é considerado um agravo de notificação 
compulsória semanal. 

(B) A Síndrome da Paralisia Flácida Aguda é um agravo de 
notificação compulsória imediata. 

(C) A Síndrome da Rubéola Congênita é uma doença de 
notificação compulsória semanal. 

(D) A Violência sexual e a tentativa de suicídio são agravos 
de notificação imediata. 

 

31) Em relação às infecções sexualmente transmissíveis, é 
correto afirmar que: 

 

(A) A transmissão do vírus da hepatite A se faz por via 
parenteral, e, sobretudo, pela via sexual, sendo 
considerada doença sexualmente transmissível. 

(B) As causas mais comuns e importantes de Doença 
Inflamatória Pélvica (DIP) são o Herpes e a Sífilis.  

(C) Na gestação, as lesões condilomatosas, provocadas 
pela infecção pelo HPV, poderão atingir grandes 
proporções, seja pelo aumento da vascularização, seja 
pelas alterações hormonais e imunológicas que 
ocorrem nesse período. 

(D) A ulceração na Donovanose evolui rápida e 
agressivamente, podendo tornar-se vegetante ou 
úlcero-vegetante. A lesão costuma ser única, sendo 
frequente a configuração em “espelho”, em bordas 
cutâneas e/ou mucosas. 

 

32) A paciente Maria Francisca compareceu à consulta de 
enfermagem de pré natal e foi informada que a Data 
Provável do Parto (DPP) será em 30/12/2019. 
Considerando a DPP acima, a Data da Última 
Menstruação (DUM) de Maria Francisca  foi em: 

 

(A) 23/03/2019. 

(B) 30/03/2019. 

(C) 21/03/2019. 

(D) 17/03/2019. 
 
 
 
 

33) De acordo com o Ministério da Saúde, o rastreamento 
do câncer do colo do útero deve ser realizado pelo 
exame citológico. As recomendações são de iniciar o 
rastreamento aos:  

 

(A) 18 anos em mulheres (gestantes ou não gestantes) que 
já iniciarem atividade sexual.  

(B) 21 anos de idade, independentemente do início da 
atividade sexual,  

(C) 15 anos em mulheres não gestantes que já iniciarem 
atividade sexual.  

(D) 25 anos em mulheres (gestantes ou não gestantes) que 
já iniciaram atividade sexual.  

 

34) Analise as afirmativas abaixo relacionadas à 
Hipertensão Arterial Sistêmica: 

 
I. A maioria dos casos de hipertensão arterial não 

apresenta uma causa aparente facilmente 
identificável, sendo conhecida como hipertensão 
secundária. 

II. A posição recomendada para a medida da pressão 
arterial é a sentada. As medidas nas posições 
ortostática e supina devem ser feitas pelo menos na 
primeira avaliação em todos os indivíduos e em 
todas as avaliações em idosos, diabéticos, portadores 
de disautonomias, alcoolistas e/ou em uso de 
medicação anti-hipertensiva. 

III. Os idosos possuem maior frequência de hiato 
auscultatório, que se caracteriza quando, após a 
ausculta dos sons iniciais, ocorre o desaparecimento 
dos sons e o seu reaparecimento em níveis 
pressóricos mais baixos, o que subestima a 
verdadeira pressão sistólica. 

 
O número de afirmativas corretas corresponde a: 
 

(A) Zero. 

(B) Uma. 

(C) Duas. 

(D) Três. 
 

35) Sobre as características das doenças transmissíveis 
apresentadas à seguir, é incorreto afirmar que: 

 

(A) É recomendada a quimioprofilaxia para os 
profissionais da área de saúde que atenderam o caso de 
doença meningocócica, inclusive para aqueles que não 
realizaram nenhum procedimento invasivo. 

(B) Em indivíduos não adequadamente vacinados ou 
vacinados há mais de 5 anos, a coqueluche, com 
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frequência, não se apresenta sob a forma clássica, 
podendo manifestar-se sob formas atípicas, com tosse 
persistente, porém, sem paroxismos, guincho 
característico ou vômito pós-tosse. 

(C) A transmissão da Difteria ocorre pelo contato direto de 
pessoa doente ou portadores com pessoa suscetível, por 
meio de gotículas de secreção respiratória, eliminadas 
por tosse, espirro ou ao falar. Em casos raros, pode 
ocorrer a contaminação por fômites. 

(D) Lactentes, cujas mães já tiveram sarampo ou foram 
vacinadas, possuem imunidade passiva conferida por 
anticorpos transmitidos pela via transplacentária. Essa 
imunidade é transitória e pode perdurar até o final do 
primeiro ano de vida. 

 

36) A classificação do indicador de saúde encontra-se 
incorretamente associada em: 

 

(A) Número de profissionais de saúde por habitante: 
socioeconômico. 

(B) Taxa de fecundidade total: Demográfico. 

(C) Taxa de incidência de leishmaniose visceral: 
Morbidade. 

(D) Mortalidade proporcional por grupos de causas: 
Mortalidade. 

 

37) Os sinais vitais e outras medições fisiológicas 
permitem identificar as necessidades básicas dos 
pacientes e são a base para a resolução de problemas 
clínicos. 

 
Em relação ao tema, é incorreto afirmar que: 
 

(A) Normalmente ocorre um intervalo regular entre cada 
pulso ou batimento cardíaco. Um intervalo 
interrompido por um batimento precoce ou tardio, ou 
por um batimento perdido, indica um ritmo anormal ou 
disritmia 

(B) Na respiração de Cheyne-Stokes a respiração é 
anormalmente profunda, regular e de alta frequência. 

(C) Na aferição da temperatura corporal, a via axilar é a 
mais sujeita a influência de fatores externos. 

(D) Apneia é a ausência dos movimentos respiratórios. 
Equivale a parada respiratória. 

 

38) A enfermagem tem papel fundamental na prestação da 
informação ao paciente frente às medidas preventivas 
do desenvolvimento do Diabetes, tanto envolvendo as 
ações de prevenção primária, que incluem mudanças no 
estilo de vida da população saudável e ações de 

prevenção secundária, que abarcam a incorporação do 
tratamento diante do aparecimento da doença. 

 
Sobre o Diabetes, analise as afirmativas abaixo como sendo, 
Verdadeiras (V) ou Falsas (F): 
 
( ) O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) e uma doença 
autoimune, poligênica, decorrente de destruição das células 
β pancreáticas, ocasionando deficiência parcial na produção 
de insulina. 
( ) Os consagrados fatores de risco para DM2 são: 
história familiar da doença, avançar da idade, obesidade, 
sedentarismo, diagnostico prévio de pré-diabetes ou 
diabetes mellitus gestacional (DMG) e presença de 
componentes da síndrome metabólica, tais como 
hipertensão arterial e dislipidemia.  
( ) A distribuição da adiposidade corporal mais 
comumente associada ao risco de Diabetes Mellitus tipo 1 é 
a central, indicativa de acumulo de gordura visceral. 
 
A sequência correta corresponde a: 
 

(A) F   V   F. 

(B) V   F   V. 

(C) V   V   F. 

(D) F   F   V. 
 

39) A Resolução Cofen nº 564/2017 estabeleceu o novo 
Código de Ética dos profissionais de enfermagem. De 
acordo com tal instrumento normativo, representa um 
dos direitos dos profissionais de enfermagem: 

 

(A) Comunicar formalmente ao Conselho Regional de 
Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que 
infrinjam dispositivos éticos-legais e que possam 
prejudicar o exercício profissional e a segurança à 
saúde da pessoa, família e coletividade. 

(B) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua 
competência técnica, científica, ética e legal ou que não 
ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família 
e à coletividade. 

(C) Comunicar formalmente, ao Conselho Regional de 
Enfermagem, fatos que envolvam recusa e/ou demissão 
de cargo, função ou emprego, motivado pela 
necessidade do profissional em cumprir o presente 
Código e a legislação do exercício profissional. 

(D) Recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e 
Médica na qual não constem assinatura e número de 
registro do profissional prescritor, exceto em situação 
de urgência e emergência. 
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40) São sinais indicativos de técnica inadequada de 
amamentação, exceto: 

 

(A) Bochechas do bebê encovadas a cada sucção. 

(B) Mama aparentando estar esticada ou deformada 
durante a mamada. 

(C) Ruídos da língua. 

(D) Lábio inferior do bebê virado para fora. 
 


