PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
PROCESSO SELETIVO
EDITAL N.º 001/PMM/2020
ENFERMEIRO ESF
NOME:
ASSINATURA:

TEMPO


A prova terá duração de 3h30min (Três horas e trinta minutos);



O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h (uma) do
seu início, sem levar o caderno de prova.

INFORMAÇÕES GERAIS



Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as
instruções para preencher o Cartão de respostas;



Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;



Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;



O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca
em caso de rasura ou erro no preenchimento;



Serão 40 questões objetivas de múltipla escolha sendo 15 questões de Conhecimentos gerais e
de 25 questões de Conhecimentos específicos para cada cargo, subdivididas em 04 (quatro)
alternativas de resposta, de “a” a “d”, e dessas alternativas somente 1 (uma) deverá ser
assinalada como correta;



Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul
ou preta;



Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua
realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;



O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de
prova (caderno de questões e/ou folha de respostas);



O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá
fazê-lo se acompanhado de um fiscal;



Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso
de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;



Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de
respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou
preta;



Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de
prova e se retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem
no mínimo 03 candidatos.
Maracajá – SC, 09 de fevereiro de 2020.
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CONHECIMENTOS GERAIS – 15 QUESTÕES
QUESTÃO 01 (Valor: 1)
As plataformas de streaming revolucionaram a maneira pela qual as pessoas estão
consumindo filmes e músicas atualmente. Levando em consideração este cenário
tecnológico contemporâneo, é INCORRETO afirmar:
A) O Brasil ainda está atrasado na divulgação das plataformas de streaming e não pode ser
considerado um grande consumidor mundial desta modalidade.
B) Uma das razões do sucesso das plataformas de streaming é a possibilidades de o usuário
“comandar” quando e onde quer usufruir do produto.
C) A partir do acesso de milhões de pessoas a serviços como Netflix e Spotify, algumas mídias
como o DVD estão se tornando quase obsoletas.
D) Vídeos, filmes e músicas disponíveis nas plataformas de streaming podem ser acessados em
TVs, smartphones, tablets, desktops etc.
QUESTÃO 02 (Valor: 1)
A relação política e econômica entre as duas maiores potências mundiais interfere direta ou
indiretamente em toda a economia global, afetando preços de produtos diversos e números
das bolsas de valores. Assinale a alternativa que descreve corretamente algum fato ocorrido
em 2019 entre Estados Unidos e China.
A) Em dezembro de 2019, em uma primeira fase de negociações comerciais, Estados Unidos e
China decidiram suspender novas tarifas sobre importações.
B) Por conta da tensão comercial, em 2019 não houve encontro entre os líderes da China e dos
Estados Unidos.
C) A guerra comercial entre os dois países foi branda e não houve aumento de tarifas sobre
importações entre China e Estados Unidos.
D) Devido ao bom relacionamento entre os presidentes da China e dos Estados Unidos, não houve
alterações nas bolsas de valores mundiais.
QUESTÃO 03 (Valor: 1)
Atualmente, o Brasil conta com um novo documento normativo que define o conjunto de
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e
modalidades da Educação Básica. Que documento é este?
A) Lei da Educação Inclusiva
B) Parâmetros Curriculares Nacionais
C) Base Nacional Comum Curricular
D) Proposta Curricular Nacional Inovadora
QUESTÃO 04 (Valor: 1)
Sobre os poderes Judiciário e Legislativo no Brasil atualmente, assinale a alternativa que
apresenta nesta ordem: Presidente do Supremo Tribunal Federal, Presidente do Senado
Federal e Presidente da Câmara dos Deputados:
A) Sergio Moro, Flávio Bolsonaro, Rodrigo Maia
B) Dias Toffoli, Davi Alcolumbre, Hamilton Mourão
C) Gilmar Mendes, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia
D) Dias Toffoli, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia
1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
PROCESSO SELETIVO
EDITAL N.º 001/PMM/2020
ENFERMEIRO ESF

QUESTÃO 05 (Valor: 1)
Em outubro de 2019, as astronautas da NASA Jessica Meir e Christina Kich protagonizaram
um evento inédito na história das atividades espaciais. Que acontecimento foi este?
A) Elas foram as primeiras mulheres a irem para fora da Terra.
B) A primeira caminhada 100% feminina no espaço.
C) As primeiras mulheres a pisarem na Lua.
D) As astronautas fizeram um reality show de culinária ao vivo da espaçonave.

TEXTO I
O texto a seguir é um fragmento extraído do romance Casa de pensão, de Aluísio Azevedo.

Era muito bem feita de quadris e de ombros. Espartilhada, como estava naquele momento,
a volta enérgica da cintura e a suave protuberância dos seios produziam nos sentidos de quem a
contemplava de perto uma deliciosa impressão artística.
Sentia-se lhe dentro das mangas do vestido a trêmula carnadura dos braços/ e os pulsos
apareciam nus, muitos brancos, chamalotados de veiazinhas sutis, que se prolongavam
serpenteando. Tinha as mãos finas e bem tratadas, os dedos longos e roliços, a palma cor-de-rosa
e as unhas curvas como o bico de um papagaio.
Sem ser verdadeiramente bonita de rosto, era muito simpática e graciosa. Tez macia, de
uma palidez fresca de camélia; olhos escuros, um pouco preguiçosos, bem guarnecidos e
penetrantes/ nariz curto, um nadinha arrebitado, beiços polpudos e viçosos, à maneira de uma fruta
que provoca o apetite e dá vontade de morder. Usava o cabelo cofiado em franjas sobre a testa, e,
quando queria ver ao longe, tinha de costume apertar as pálpebras e abrir ligeiramente a boca.
Aluísio Azevedo. Casa de pensão. 7a ed. São Paulo, Ática, 1992. p. 78.

QUESTÃO 06 (Valor: 1)
O texto I constrói um modelo de feminilidade que descreve o corpo da mulher sob o ponto
de vista de suas qualidades físicas. Isso é possível verificar nas seguintes passagens:
A) Sentia-se lhe dentro das mangas do vestido a trêmula carnadura dos braços [...] – [...] era muito
simpática e graciosa. – [...] tinha de costume apertar as pálpebras e abrir ligeiramente a boca.
B) Era muito bem feita de quadris e ombros... – A volta enérgica da cintura e a suave protuberância
dos seios. – Tinha as mãos finas e bem tratadas, os dedos longos e roliços....
C) [...] produziam nos sentidos de quem a contemplava de perto uma deliciosa impressão artística.
– [...] era muito simpática e graciosa. – [...] à maneira de uma fruta que provoca o apetite e dá
vontade de morder.
D) [...] era muito simpática e graciosa. – Sentia-se lhe dentro das mangas do vestido a trêmula
carnadura dos braços [...] – [...] à maneira de uma fruta que provoca o apetite e dá vontade de
morder.
QUESTÃO 07 (Valor: 1)
A figura feminina descrita é atraente, constituindo uma temática subjacente que se manifesta
no texto, de modo que o tema que se sobressai é:
2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
PROCESSO SELETIVO
EDITAL N.º 001/PMM/2020
ENFERMEIRO ESF

A) do angelical.
B) do sublime.
C) da sensualidade.
D) da mulher empoderada.
QUESTÃO 08 (Valor: 1)
Do ponto da formação de palavras, de classes gramaticais ligadas a nome, os sufixos –
inho(a) são descritos em manuais linguísticos como aqueles que dão a ideia de diminutivos.
Contudo é possível também associar esse afixo a outros usos, com matizes significativos de
positividades, a exemplo do que ocorre no excerto junto ao texto I, ao falar do nariz, o
narrador diz: “[...] nariz curto, um nadinha arrebitado...” em que o autor cria com ela uma
relação de intimidade e afeição. Esse sentido positivado pode ser percebido em construções
como:
A) Ela é uma gatinha manhosa. – Está na hora daquela cervejinha gelada. – Votos de uma vida
plena aos pombinhos.
B) Esse doutorzinho não acertou um diagnóstico sequer. – Ele nos serviu um vinhozinho qualquer.
– Esse povinho não tem muita coragem.
C) Hilária fez uma operaçãozinha. – O palhaço se voltou aos baixinhos. –
mosquinha morta.

Sílvia parecia uma

D) Hoje recebi muitos santinhos (Propaganda eleitoral). – O caminhão do gás deixou a folhinha de
2020 (calendário). – Aquela patricinha apareceu procurando seu pai novamente.
QUESTÃO 09 (Valor: 1)
Há um pequeno texto de Mário Quintana (1987, p. 48) que se chama O suicida, que diz assim:

Último bilhete deixado por um obstetra: parto sem dor.
Perceba que o trabalho com a linguagem do autor brinca com dois sentidos associados à
forma parto sem dor. O primeiro sentido está associado à profissão do autor do bilhete –
obstetra, que tem como uma das atribuições médicas a realização de partos; o segundo
sentido associa-se a intenção do bilhete suicida que é a de partir dessa vida sem dor. Nesse
caso, parto sem dor organiza-se como verbo (parto) somado à expressão adverbial (sem dor),
naquele parto sem dor está substantivado. Estamos, portanto, diante de uma homonímia em
que tanto o som (fonemas) e a grafia (grafemas) são exatamente os mesmos, muito embora
haja uma mudança na classe gramatical.
Contudo, há homonímias quase perfeitas, que são homófonas, mas não homógrafas,
podendo causar alguns desvios na escrita. Um exemplar disso são seção, sessão e cessão
ou, ainda, traz e trás, entre outros. Em face do exposto, qual das opções a seguir contém em
todos os enunciados erro de grafia considerando o sentido adequado ao contexto?
A) Meu filho está passando mal. – Minha avó já não houve bem. – Você pode me passar sem reais?
B) Minha avó já não ouve bem. – Meu filho está passando mau. – Traz o martelo, por favor!
C) Meu filho está passando mau. – Houve tiroteio no morro ontem à noite. – Esse assento está
vazio.
D) Trás o martelo, por favor! – Esse acento está vazio? – Você pode me emprestar sem reais?
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QUESTÃO 10 (Valor: 1)
O texto a seguir é um fragmento do cordel Gentileza, extraído da obra Poesia com Rapadura
de Bráulio Bessa (2017)
GENTILEZA
Gentileza não é obrigação,
não é regra, não é ordem, não é lei.
É semente que se planta em qualquer chão
E do nada nasce um pé de gratidão
Irrigado pelas águas da igualdade,
bate um vento e voam folhas de bondade,
num instante se espalha em todo canto.
Gentileza não é cara e vale tanto,
Ser gentil é ser rico de verdade.
Do ponto de vista estilístico, há um paralelismo sintático em que o sujeito Gentileza, é
expresso no primeiro verso e retomado anaforicamente no segundo verso, nas três orações:
Ø não é regra, Ø não é ordem, Ø não é lei, ou seja, a interpretação de Gentileza é assegurada
como sujeito deixando o espaço vazio (anáfora Ø), o que assegura a simetria inclusive da
concordância verbal. Já no sexto verso, há uma construção também possível no português,
contudo não tão produtiva, o que requer atenção para com a concordância entre sujeito e
verbo.
A) As construções oracionais Gentileza não é cara e vale tanto e Ser gentil é ser rico de verdade
organizam-se com seus respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a
concordância verbal singular e plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem
coordenadas pela conjunção e.
B) As construções oracionais bate um vento e voam folhas de bondade organizam-se com seus
respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a concordância verbal singular e
plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem coordenadas pela conjunção e.
C) As construções oracionais Gentileza não é cara e vale tanto e bate um vento organizam-se com
seus respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a concordância verbal singular
e plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem coordenadas pela conjunção e..
D) As construções oracionais voam folhas de bondade e Ser gentil é ser rico de verdade organizamse com seus respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a concordância verbal
singular e plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem coordenadas pela
conjunção e.
QUESTÃO 11 (Valor: 1)
Uma indústria automobilística produz carros populares e carros de luxo na razão de 15 para
4. Num certo período a diferença na produção desses carros foi de 110 carros. Quantos
carros de cada tipo foram produzidos neste período?
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A) 40 carros populares e 150 carros de luxo
B) 150 carros populares e 40 carros de luxo
C) 140 carros populares e 30 carros de luxo
D) 170 carros populares e 60 carros de luxo
QUESTÃO 12 (Valor: 1)
Maria Eduarda comprou um espelho, um tapete e uma cadeira, gastando R$ 900,00. O tapete
custou R$ 60,00 a menos do que a cadeira e o preço do espelho corresponde a 80% do preço
do tapete. O custo de cada mercadoria foi:
A) Cadeira R$ 360,00; Tapete R$ 300,00; Espelho R$ 240,00
B) Cadeira R$ 300,00; Tapete R$ 360,00; Espelho R$ 240,00
C) Cadeira R$ 360,00; Tapete R$ 240,00; Espelho R$ 300,00
D) Cadeira R$ 300,00; Tapete R$ 240,00; Espelho R$ 360,00
QUESTÃO 13 (Valor: 1)
Dado o diagrama a seguir. Os conjuntos X, Y e Z não são vazios. Analise o diagrama e
assinale a alternativa FALSA:

X
Y
yy Y

Z

A) 𝑌 ⊂ 𝑍
B) 𝑍 ⊄ 𝑌
C) 𝑋 ⊂ 𝑌
D) 𝑋 ⊄ 𝑌
QUESTÃO 14 (Valor: 1)
Marcos, ao adquirir o seu medicamento de uso contínuo, foi informado pelo farmacêutico
que o medicamento teve um aumento total de 71%, que foi devido a dois aumentos
sucessivos. O primeiro aumento foi de 14%, então o segundo aumento foi de:
A) 57%
B) 55%
C) 52%
D) 50%
QUESTÃO 15 (Valor: 1)
Sendo dada a função 𝒇: ℝ∗ → ℝ a função dada por

𝒇(𝒙) =

𝒙𝟐 +𝟏
𝒙

.

O valor de

𝟏

𝒇(𝟒) + 𝒇( )
𝟒

é

dado por:
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A)
B)
C)
D)

33
2
17
2
17
4
17
16

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 25 QUESTÕES
QUESTÃO 16 (Valor: 1)
Com base na Lei do Exercício Profissional da Enfermagem (7.498 de 25 de junho de 1986),
analise as afirmativas a seguir:
I – A Enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem,
pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação.
II – O Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe, como integrante
da equipe de saúde, prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde
pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
III – O Enfermeiro pode realizar parto sem distócia somente quando tiver o título de
especialista em obstetrícia.
IV – Auxiliares e Técnicos de Enfermagem somente podem desempenhar suas funções sob
orientação e supervisão de Enfermeiro, com exceção dos técnicos que trabalham em
laboratórios de análises clínicas.
Assinale a alternativa que representa as afirmativas INCORRETAS:
A) I e III.
B) II e IV.
C) III e IV.
D) I e II.
QUESTÃO 17 (Valor: 1)
Com base na Constituição Federal de 1988 (Seção II Da Saúde), a saúde é:
A) Direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas de saúde que visem
exclusivamente a redução de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e desigual às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
B) Direito de todos e dever do Estado, garantido mediante comprovante de vulnerabilidade social
que visem à redução do risco de doença e a prevenção da saúde com acesso restrito e igualitário
às ações e serviços.
C) Direito de todos e dever dos serviços de saúde públicos e privados que trabalhem com redução
do risco de doença e de outros agravos além de serviços para promoção, proteção e recuperação
da saúde.
D) Direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
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QUESTÃO 18 (Valor: 1)
Com base na Lei do Exercício Profissional da Enfermagem (7.498 de 25 de junho de 1986),
analise as afirmativas a seguir:
I – Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde,
pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem.
II – Organização e direção dos serviços de saúde e de suas atividades técnicas e auxiliares.
III – Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
IV – Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da
assistência de enfermagem.
Dentre as atividades elencadas, qual NÃO é privativa do Enfermeiro?
A) IV.
B) II.
C) I.
D) III.
QUESTÃO 19 (Valor: 1)
Segundo a Lei 8080 de 19 de setembro de 1990, fazem parte do campo de atuação do Sistema
Único de Saúde (SUS), as seguintes atividades, EXCETO:
A) Participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
B) Ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
C) Formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de
interesse para a saúde e a sua total produção.
D) Fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano.
QUESTÃO 20 (Valor: 1)
Segundo a Lei 8142 de 28 de dezembro de 1990, o SUS conta, em cada esfera de governo,
sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:
A) Secretaria de Saúde e Conselho de Saúde.
B) Secretaria Municipal de Saúde e Comissão Intergestora.
C) Comissão Intergestora e Conselho Municipal de Saúde.
D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
QUESTÃO 21 (Valor: 1)
Com base na Política Nacional de Atenção Básica (Portaria 2436 de 21 de setembro de 2017),
e em relação a Estratégia Saúde da Família, analise as afirmativas a seguir:
I – É a estratégia prioritária de atenção à saúde.
II – O Número de ACS depende da base populacional e o número máximo de pessoas por
ACS é de 750.
III – O Número de ACS depende da base populacional e o número máximo de pessoas por
ACS é de 850.
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IV – Sua equipe mínima é composta por, pelo menos, Enfermeiro, Médico, Técnico ou Auxiliar
de Enfermagem e Agente Comunitário de Saúde (ACS), com ou sem saúde bucal.
V - Sua equipe mínima é composta por, pelo menos, Enfermeiro, Médico, Técnico ou Auxiliar
de Enfermagem e Agente de Endemias, com ou sem saúde bucal.
Estão CORRETAS as afirmativas:
A) I, II e IV.
B) I, II e V.
C) I, III e IV.
D) I, III e V.
QUESTÃO 22 (Valor: 1)
Qual a IST com maior taxa de transmissão vertical no Brasil?
A) Herpes Genital.
B) Sífilis.
C) Cancro Mole.
D) HPV.
QUESTÃO 23 (Valor: 1)
O Ministério da Saúde desenvolve ações com vistas a promoção da segurança do paciente,
por meio de medidas de educação e divulgação das boas práticas para profissionais de
saúde, pacientes e acompanhantes, e com ações preventivas como a implementação das
seis metas da OMS. Analise as afirmativas a seguir:
I – Identificar corretamente o paciente.
II – Melhorar a comunicação entre os pacientes.
III – Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos.
IV – Assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente incertos.
V – Higienizar as mãos para evitar infecções.
VI – Reduzir as internações.
Fazem parte das seis metas da OMS as afirmativas:
A) I, III e V.
B) I, II e V.
C) III, IV e V.
D) III, V e VI.
QUESTÃO 24 (Valor: 1)
O suicídio é um problema de saúde pública e sua complexidade envolve fatores de risco e
fatores de proteção. De acordo com o Ministério da Saúde, os principais fatores de risco para
o suicídio são:
I – Transtornos mentais, como esquizofrenia e transtornos de humor.
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II – Não usar álcool e outras drogas.
III – Tentativas futuras de suicídio.
IV – Doenças orgânicas crônicas e com estigma social.
É correto apenas o que se afirma em:
A) I e II.
B) I e III.
C) III e IV.
D) I e IV.
QUESTÃO 25 (Valor: 1)
Com base na Política Nacional de Atenção Básica (Portaria 2436 de 21 de setembro de 2017),
as ações e serviços da Atenção Básica deverão seguir padrões essenciais e ampliados.
Assinale a alternativa que conceitua os valores essenciais e ampliados, respectivamente:
A) Ações e procedimentos considerados estratégicos para se avançar e alcançar padrões elevados
de acesso e qualidade na Atenção Básica e ações e procedimentos básicos relacionados a
condições básicas de acesso e qualidade na Atenção Básica.
B) Ações e procedimentos complexos relacionados a condições igualmente complexas de acesso
e qualidade na Atenção Básica; e ações e procedimentos considerados ampliados para se avançar
e alcançar padrões básicos de acesso e qualidade na Atenção Básica.
C) Ações e procedimentos básicos relacionados a condições básicas de acesso e qualidade na
Atenção Básica; e ações e procedimentos considerados estratégicos para se avançar e alcançar
padrões elevados de acesso e qualidade na Atenção Básica.
D) Ações e procedimentos básicos relacionados a condições básicas de acesso e qualidade na
Atenção Básica; e ações e procedimentos considerados básicos mas que possibilitam avançar e
alcançar padrões mínimos de acesso e qualidade na Atenção Básica.
QUESTÃO 26 (Valor: 1)
Segundo a Resolução COFEN 358 de 2009, as etapas do Processo de Enfermagem são,
respectivamente:
A) Histórico, Diagnóstico, Planejamento e Avaliação de Enfermagem.
B) Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano.
C) Avaliação, Planejamento, Diagnóstico, Recoleta de dados e Avaliação de Enfermagem.
D) Coleta de Dados, Diagnóstico, Planejamento, Implementação e Avaliação de Enfermagem.
QUESTÃO 27 (Valor: 1)
Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde a certificação de país
livre do Sarampo, porém, perdeu a certificação em 2018, após serem registrados 10.262
casos. Em 2019, de acordo com o Ministério da Saúde, foram confirmados 561 casos de
sarampo entre os meses de janeiro a julho. A vacinação é a forma mais eficaz e segura para
prevenção de doenças como o sarampo. Assinale a alternativa que melhor representa o
esquema vacinal básico para combater o sarampo:
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A) Uma dose da vacina aos 15 meses (tríplice viral) e outra aos 18 meses de idade (tetra viral). Em
casos de surtos e em algumas campanhas, recomenda-se a aplicação de uma dose em crianças
de 6 até 11 anos.
B) Uma dose da vacina aos 18 meses (tríplice viral) e outra aos 24 meses de idade (tetra viral). Em
casos de surtos e em algumas campanhas, recomenda-se a aplicação de uma dose em crianças
de 3 até 5 anos.
C) Uma dose da vacina aos 12 meses (tríplice viral) e outra aos 15 meses de idade (tetra viral). Em
casos de surtos e em algumas campanhas, recomenda-se a aplicação de uma dose em crianças
de 6 até 11 meses.
D) Uma dose da vacina aos 09 meses (tríplice viral) e outra aos 18 meses de idade (tetra viral). Em
casos de surtos e em algumas campanhas, recomenda-se a aplicação de uma dose em crianças
de 2 a 5 anos.
QUESTÃO 28 (Valor: 1)
A vacina pentavalente garante a proteção contra quais doenças?
A) Hepatite C, tétano, tuberculose, hepatite B e bactéria haemophilus influenza tipo a.
B) Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e bactéria haemophilus influenza tipo b.
C) Varicela, tétano, cachumba, hepatite B e bactéria haemophilus influenza tipo c.
D) Varicela, difteria, coqueluche, hepatite C e bactéria haemophilus influenza tipo d.
QUESTÃO 29 (Valor: 1)
Mulher de 34 anos, solteira, chega na unidade de saúde para consulta de Enfermagem e
refere disúria, polaciúria, urgência miccional e hematúria leve. O profissional Enfermeiro
avalia estar diante de um quadro de Infecção urinaria, realizou consulta de Enfermagem e
investigou os sinais de alerta.
Assinale a alternativa que corresponda a dois sinais de alerta para Infecção urinária:
A) Punho Percussão lateral (Giordano) e febre.
B) Normotensão e dor lombar.
C) Ruídos hidroaéreos presente e desidratação.
D) lasègue negativo e dor abdominal intensa.
QUESTÃO 30 (Valor: 1)
Segundo o Ministério da Saúde, a Gestação de Alto Risco é “aquela na qual a vida ou a saúde
da mãe e/ou do feto e/ou do recém-nascido têm maiores chances de serem atingidas que as
da média da população considerada. Trata-se de uma situação limítrofe que pode implicar
riscos tanto para a mãe quanto para o feto e há um determinado número de gestantes que,
por características particulares, apresentam maior probabilidade de evolução desfavorável,
são as chamadas “gestantes de alto risco”. São fatores de risco para gestação de alto risco:
A) Hipertensão arterial e 30 anos de idade.
B) Cardiopatia e 18 anos de idade.
C) Pneumopatia e dependência de drogas lícitas ou ilícitas.
D) Parto pré-termo anterior e menarca há 5 anos.
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QUESTÃO 31 (Valor: 1)
Com base nas orientações do Ministério da Saúde em relação aos cânceres do colo do útero,
ovário e mama. Analise as afirmativas a seguir:
I – O câncer do colo do útero, também chamado de câncer cervical, é causado pela infecção
persistente por tipos oncogênicos do Papilomavírus Humano (HPV) em 10% das ocorrências
deste câncer.
II – O câncer de mama de caráter genético/hereditário corresponde a apenas 20% a 30% do
total de casos da doença.
III – O câncer de ovário é a segunda neoplasia ginecológica mais comum, atrás apenas do
câncer do colo do útero.
IV – O câncer do colo do útero e o terceiro tumor maligno mais frequente na população
feminina do Brasil.
V – O câncer do colo do útero tem como alguns de seus fatores de risco o uso prolongado
de pílulas anticoncepcionais, o tabagismo e o início precoce da atividade sexual.
VI – Amamentar o máximo de tempo possível é um fator de risco para o câncer de mama.
VII – A menarca (primeira menstruação) precoce (antes dos 12 anos) e a idade tardia na
menopausa (após os 52 anos) podem estar associadas a risco aumentado de câncer de
ovário.
Estão CORRETAS as afirmativas:
A) I, II, III e VII.
B) II, IV, V e VI.
C) II, III, IV e V.
D) III, IV, V e VII.
QUESTÃO 32 (Valor: 1)
Conforme o Ministério da Saúde, os Pontos de Atenção da RUE para o Cuidado Integral a
saúde da Criança são:
A) SAMU 192, Central de Regulação Médica de Urgências, Sala de Estabilização, Unidade de
Pronto Atendimento (UPA 24h), Atenção/Internação Domiciliar, além de outros serviços de urgência
24 horas, do componente hospitalar: portas hospitalares de urgência, leitos clínicos de retaguarda,
leitos de UTI, unidades de cuidados prolongados e tranversalizada por uma linha do cuidado em
trauma.
B) Atenção Básica, SAMU 192, Central de Regulação Médica de Urgências, Sala de Estabilização,
Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), Atenção/Internação Domiciliar, além de outros serviços
de urgência 24 horas, do componente hospitalar: portas hospitalares de urgência, leitos clínicos de
retaguarda, leitos de UTI, unidades de cuidados prolongados e tranversalizada por uma linha do
cuidado em trauma.
C) SAMU 192, Central de Regulação Médica de Urgências, Sala de Estabilização, Unidade de
Pronto Atendimento (UPA 24h), Atenção/Internação Domiciliar.
D) SAMU 192, Central de Regulação Médica de Urgências, Sala de Estabilização, Unidade de
Pronto Atendimento (UPA 24h), Atenção/Internação Domiciliar e leitos clínicos de retaguarda com
unidades de cuidados prolongados e tranversalizada por uma linha do cuidado em trauma.
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QUESTÃO 33 (Valor: 1)
A dengue caracteriza-se por uma série de sintomas inespecíficos, os quais, em muitas vezes,
são confundidos com outros quadros virais comuns, devendo o profissional enfermeiro estar
atento aos critérios clínicos-epidemiológico de inserção e descarte desta patologia, assim
como aos sinais de alarme.
Segundo o Ministério da Saúde, são sinais de alarme, EXCETO:
A) Dor abdominal intensa e continua.
B) Vômitos persistentes.
C) Sangramento de mucosa.
D) Diminuição do hematócrito.
QUESTÃO 34 (Valor: 1)
Segundo o Ministério da Saúde, as DCNT se constituem como o grupo de doenças de maior
magnitude no país e atingem indivíduos de todas as camadas socioeconômicas, de forma
mais intensa, aqueles pertencentes a grupos vulneráveis, como os idosos e os de baixa
escolaridade e renda. Assinale a alternativa que corresponda as DCNTs de maior impacto na
saúde do Brasileiro:
A) Diabetes, câncer, doenças do aparelho circulatório e doença respiratória crônica.
B) Diabetes, câncer, doenças do aparelho circulatório e hipotireoidismo.
C) Diabetes, câncer, enfisema e doença respiratória crônica.
D) Diabetes, câncer, hipertireoidismo e asma.
QUESTÃO 35 (Valor: 1)
Segundo o Ministério da Saúde, os principais fatores de risco para DCNT são responsáveis,
em grande parte, pela epidemia de sobrepeso e obesidade, pela elevada prevalência de
hipertensão arterial e pelo colesterol alto. Assinale a alternativa que corresponda aos
principais fatores de risco para DCNT:
A) Alimentação não saudável, violência, tabaco e outras drogas lícitas e ilícitas.
B) Inatividade física, uso de anabolizantes e alimentação não saudável.
C) Tabaco, alimentação não saudável, inatividade física e o consumo nocivo de álcool.
D) Drogas lícitas e ilícitas, alimentação não saudável e causas externas.
QUESTÃO 36 (Valor: 1)
Com base nas orientações do Ministério da Saúde, o rastreamento para hipertensão arterial
deve ser realizado da seguinte forma:
A) Aferição da pressão arterial para todos com mais de 30 anos, indiferentemente da queixa que
levou à Unidade Básica. Para aqueles com resultado igual ou menor a 120/80 mmHg, rastrear a
cada 3 anos. Para aqueles com pressão arterial sistólica entre 120 e 139 mmHg, ou com pressão
arterial diastólica entre 80 e 89 mmHg, rastrear semestralmente.
B) Aferição da pressão arterial para todos com mais de 40 anos, indiferentemente da queixa que
levou à Unidade Básica. Para aqueles com resultado igual ou menor a 120/80 mmHg, rastrear
anualmente. Para aqueles com pressão arterial sistólica entre 120 e 139 mmHg, ou com pressão
arterial diastólica entre 80 e 89 mmHg, rastrear semestralmente.
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C) Aferição da pressão arterial para todos com mais de 60 anos, indiferentemente da queixa que
levou à Unidade Básica. Para aqueles com resultado igual ou menor a 120/80 mmHg, rastrear
anualmente. Para aqueles com pressão arterial sistólica entre 120 e 139 mmHg, ou com pressão
arterial diastólica entre 80 e 89 mmHg, rastrear a cada 3 meses.
D) Aferição da pressão arterial para todos com mais de 18 anos, indiferentemente da queixa que
levou à Unidade Básica. Para aqueles com resultado igual ou menor a 120/80 mmHg, rastrear a
cada 2 anos. Para aqueles com pressão arterial sistólica entre 120 e 139 mmHg, ou com pressão
arterial diastólica entre 80 e 89 mmHg, rastrear anualmente.
QUESTÃO 37 (Valor: 1)
Com base no fragmento da Consulta de Enfermagem a seguir, assinale a alternativa com os
dois Diagnósticos de Enfermagem mais adequados para a situação, devidamente
fundamentados.
Um homem de 53 anos de idade, aposentado, tabagista e com ensino fundamental
incompleto, faz acompanhamento há dois meses na Unidade de Saúde da Família para
tratamento de Hipertensão. Não trabalha devido ao problema de saúde e não gosta de
praticar exercícios físicos. Segundo ele, assistir televisão é sua principal atividade de lazer.
Relata que ingere muita água, que faz três refeições diárias e que está com dificuldades para
dormir, acordando várias vezes durante a noite. Em determinada ocasião, compareceu para
consulta de enfermagem relatando dor no pé direito. Ao exame físico, constatou-se peso
corporal de 99 kg, 1,70 m de altura, índice de massa corporal (IMC) de 34,25 kg/m2 e pressão
arterial de 180 x 90 mmHg. O resultado do HGT às 06:30 foi de 120 mg/dL.
A) Estilo de vida sedentário e ventilação espontânea prejudicada.
B) Distúrbio no padrão do sono e obesidade.
C) Sobrepeso e deglutição prejudicada.
D) Distúrbio no padrão do sono e eliminação urinária prejudicada.
QUESTÃO 38 (Valor: 1)
Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, a um Diagnóstico de Enfermagem
com foco no problema e um Diagnóstico de Enfermagem de promoção da saúde
A) Incontinência urinária e disposição para nutrição melhorada.
B) Constipação e risco de quedas.
C) Dor aguda e débito cardíaco diminuído.
D) Obesidade e déficit no autocuidado para banho.
QUESTÃO 39 (Valor: 1)
Conforme orientação do Ministério da Saúde, em relação ao acolhimento a demanda
espontânea em casos de queixas de cefaleia, assinale a alternativa com sinais e sintomas de
alerta do paciente com queixa de cefaleia:
A) Disfunção endocrinológica, teste de lasègue negativo e convulsões.
B) Início abrupto e forte intensidade, febre e rigidez de nuca.
C) Hemicrania, início prolongado e lasègue negativo.
D) Anormalidades identificadas no exame físico neurológico e normotermia.
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QUESTÃO 40 (Valor: 1)
Com base no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN nº
564/2017), assinale a alternativa que corresponda a um direito, um dever e uma proibição,
respectivamente:
A) Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao
exercício profissional; Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento
em razão de seu exercício profissional; Promover ou participar de prática destinada a antecipar a
morte da pessoa.
B) Prestar assistência de Enfermagem sem discriminação de qualquer natureza; Prestar assistência
de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência; Praticar ou
ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e
legais, no exercício profissional.
C) Aplicar o processo de Enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar,
avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade; Registrar no prontuário e em outros
documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara,
objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras; Registrar informações incompletas,
imprecisas ou inverídicas sobre a assistência de Enfermagem prestada à pessoa, família ou
coletividade.
D) Associar-se, exercer cargos e participar de Organizações da Categoria e Órgãos de Fiscalização
do Exercício Profissional, atendidos os requisitos legais; Aprimorar seus conhecimentos técnicocientíficos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática
profissional; Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de
atividades em organizações da categoria.
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