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INSTRUÇÕES: 
 
Leia atentamente as instruções abaixo.                       
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno de questões. 
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  

     

 

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo 
o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras 
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis,, MP3, Ipod, Ipad 
e quaisquer outros recursos analógicos. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início 
da prova. 
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta 
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do 
candidato. 
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações 
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas. 
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) 
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas. 
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que 
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso. 
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas 
dependências da escola. 
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 26 de março de 2018 até às 18h. 
 
 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________ 

                      

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA-PI 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018 
CRESCER CONSULTORIAS 

 

 

Cargo: Enfermeiro 
 
 

 

Data da Prova:  
25 de março de 2018 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

Duração:  
3 (três) horas 

40 questões 
04 alternativas 

http://www.crescerconcursos.com.br/
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Uma visão realista do papel da informação e do conhecimento nos atuais processos produtivos 1 

leva a crer que nem uma nem outro conduzem necessariamente à igualdade social. Isso implica 2 

considerar que as novas tecnologias da informação, embora representem avanços em diversas áreas, 3 

também conduzem a formas inéditas de exclusão social. 4 

Percebe-se, de um lado, o avanço da tecnologia, o desenvolvimento de recursos cada vez mais 5 

sofisticados. 6 

De outro lado, mais uma forma de disparidade social: a exclusão da sociedade do conhecimento,  7 

caracterizada pela distância entre os que dominam as novas tecnologias e aqueles que mal as 8 

compreendem ou até as desconhecem nas mais diferentes regiões do planeta. 9 

Os países também vivem de forma desigual o ingresso na sociedade do conhecimento. Exemplo 10 

mais evidente disso é a chamada rede mundial de computadores, a internet, que conseguiu 11 

interconectar, em poucos anos, milhões de pessoas nos lugares mais remotos do mundo. Contudo o 12 

acesso à rede é desigualmente distribuído: 75% dos usuários vivem nos países industrializados (14% 13 

da população mundial). Outra disparidade está no interior dos países: a maioria dos usuários da rede 14 

vive em zonas urbanas, possuem melhor escolaridade e condição socioeconômica, são jovens e a 15 

maior parte é do sexo masculino. 16 

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) contou mais de 32 milhões 17 

de usuários da internet. 18 

A maioria desses usuários é do sexo masculino, tem média de idade de 28 anos, 10,7 de estudo 19 

e rendimento médio mensal familiar per capita de 1 milhão. 20 

O perfil de quem não utiliza a rede de computadores - ou seja, não navega na internet - é 21 

claramente distinto: mais de 37 anos de idade, entre 5 e 6 anos de tempo de estudo e rendimento 22 

médio mensal de R$ 300. 23 

Investir em educação - sobretudo no ensino de ciências desde o nível fundamental - está no 24 

ponto de partida para reverter a situação de quase letargia em que a América Latina se encontra se 25 

comparada aos países mais desenvolvidos, científica e tecnologicamente, de outras regiões do planeta. 26 

No âmbito da tecnologia, há, em todo o globo, iniciativas voltadas para a redução da crescente 27 

lacuna digital, como o desenvolvimento de software (programa) livre e de computadores de baixo 28 

custo. 29 

A revolução tecnológica, porém, não pode ser reduzida à mera incorporação ou ao acúmulo de 30 

maior número de máquinas e sistemas de informação e comunicação. 31 

A inovação deve ter caráter social (sustentada com políticas educativas e de desenvolvimento 32 

social). 33 

Somente a educação garantirá que as novas tecnologias da informação e da comunicação 34 

promovam qualidade de vida ao maior número possível de cidadãos. 35 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                            QUESTÕES DE 1 A 15 

AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELCIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

JORGE WERTHDN 
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01) O texto defende a ideia de que 

 

A) os avanços tecnológicos e científicos têm oportunizado, 

de uma forma ou de outra, a melhoria da qualidade de 

vida da maior parte da população mundial. 

B) a sofisticação dos recursos tecnológicos vem 

cumprindo, na prática o seu papel social ao exigir a 

implementação de políticas que priorizem a educação e 

o desenvolvimento do país. 

C) o ingresso na sociedade do conhecimento está muito 

mais relacionada com o desenvolvimento do país em 

que a pessoa vive do que propriamente com suas 

condições socioeconômicas. 

D) as possibilidades de a América Latina sair do marasmo 

em que se encontra, do ponto de vista tecnocientífico 

em relação a outras reações, dependem de os países que 

a compõem reverem seus valores educacionais. 

 

02) Sobre o texto, uma das afirmações abaixo NÃO 

encontra respaldo no texto: 

 

A) As ideias do terceiro parágrafo mantêm com as do 

segundo uma relação de confronto. 

B) O articulista, na defesa de sua tese, aponta, além das 

novas tecnologias da informação, outras causas de 

exclusão social. 

C) As transformações esperadas com a revolução 

tecnológica se efetivaram plenamente nos países 

desenvolvidos. 

D) As informações veiculadas no texto levam à conclusão 

de que a revolução tecnológica demarcou fronteiras 

socioculturais no mundo globalizado. 

 

03) A declaração que constitui o último parágrafo do texto 

tem caráter 

 

A) analítico.  

B) restritivo.  

C) retificador.  

D) individualista. 

 

04) É uma afirmativa verdadeira sobre o texto a que está 

expressa na alternativa 

 

A) Se se substituir "embora representem avanços em 

diversas áreas" (L.3/4) por apesar de representar 
avanços em diversas áreas, ficam preservadas a 

coerência da argumentação e a correção gramatical. 

B) Sem causar prejuízo de natureza semântica, pode-se 

usar, em lugar de "disparidade social" (L.7), a expressão 

desestruturação da sociedade. 

C) Caso os dois primeiros períodos que compõem o quarto 

parágrafo do texto (L.10/12) fossem transformados em 

um só, fazendo-se a correlação entre eles com o termo 

por conseguinte, a nova construção respeitaria a 

relação semântica existente entre os dois. 

D) Se tivesse sido empregado de os países em lugar de "dos 

países" (L.14) seria atribuída maior formalidade ao 

texto além de ficar mantida a correção gramatical. 

 

05) As ideias de inclusão, modo e espaço estão evidentes no 

fragmento transcrito em 

 

A) “Percebe-se, de um lado, o avanço da tecnologia, o 

desenvolvimento de recursos cada vez mais 

sofisticados." (L.5/6). 

B) De outro lado mais uma forma de disparidade social: a 

exclusão da sociedade do conhecimento (L.7). 

C) Os países também vivem de forma desigual o ingresso 

na sociedade do conhecimento (L.10). 

D) “a maioria dos usuários da rede vive em zonas urbanas" 

(L.14/15). 

 

06) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é 

verdadeiro o que se afirma em 

 

A) "mais", em "o desenvolvimento de recursos cada vez 

mais sofisticados." (L.5/6), expressa a mesma ideia que 

"mais", em "De outro lado, mais uma forma de 

disparidade social" (L.7). 

B) "até", em "ou até as desconhecem" (L.9), e "desde", em 

"desde o nível fundamental" (L.24) são termos 

marcadores de limite. 

C) "melhor", em "possuem melhor escolaridade" (L.15), e 

"maior", em "ou ao acúmulo de maior número de 

máquinas" (L.30/31), são adjetivos que se apresentam 

em sua forma comparativa. 

D) "quase", em "a situação de quase letargia em que a 

América Latina se encontra" (L.25), denota 

aproximação do mesmo modo que "se", em 'se 

comparada aos países mais desenvolvidos" (L.25/26), 

restringe o sentido da declaração anterior. 
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07) Marque V nos fragmentos em que a forma verbal em 

negrito pode ficar tanto no singular quanto no plural, 

preservando-se a correção gramatical, e F, nas demais.  

 

(   ) "que nem uma nem outro conduzem necessariamente à 

igualdade social." (L.2). 

(  ) "Percebe-se, de um lado, o avanço da tecnologia, o 

desenvolvimento de recursos cada vez mais 

sofisticados." (L.5/6). 

(   ) "75% dos usuários vivem nos países industrializados" 

(L.13). 

(   ) "A maioria dos usuários da rede vive em zonas urbanas" 

(L.14/15). 

(   ) "e a maior parte é do sexo masculino." (L.15/16). 

 

A alternativa que, contém a sequência correta, de cima para 

baixo, e a 

 

A) F – F – F- V – V. 

B) V – F- F – V – F. 

C) F – V- V – F – V. 

D) V – F – V – V – F. 

 

08) A função dos parênteses que aparecem na linhas 13 e 

14, no fragmento “75% dos usuários vivem nos países 

industrializados (14% da população mundial).",  é  

 

A) explicar o termo "países industrializados". 

B) justificar o percentual anteriormente citado. 

C) acrescentar um dado a mais na afirmativa. 

D) intercalar uma advertência sobre o assunto em 'pauta. 

 

09) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é 

correto afirmar 

 

A) “iniciativas”, em “há, em todo o globo, iniciativas” 

(L.27), manterá a mesma função sintática se houver a 

troca do verbo  haver  por  existir. 

B) A inserção  de dois-pontos depois de “lacuna digital” 

(L.28) permite e retirada de “como” do contexto, 

preservando-se a coerência da argumentação. 

C) A expressão “ou seja” (L.21) foi usada para retificar da 

afirmação anterior. 

D) “os”, em “os que dominam as novas tecnologias”, 

pertence à mesma classe gramatical da palavra “isso”, 

em “Isso implica considerar” (L.2/3). 

 

10) Tem função subjetiva o termo transcrito em 

 

A) “o avanço da tecnologia” (L.5). 

B) “a internet” (L.11). 

C) “de forma desigual” (L.10). 

D) “a rede de computadores” (L.21). 

 

AS QUESTÕES 11 A 14 ESTÃO RELACIONADAS AO 

TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO II 

 
É a mesma a ruazinha sossegada 

                                                       

Mário Quintana 

 

1. É a mesma a ruazinha sossegada, 

2. Com as velhas rondas e as canções de outrora...  

3. E os meus lindos pregões da madrugada 

4. Passam cantando ruazinha em fora! 

 

5. Mas parece que a luz está cansada...  

6. E, não sei como, tudo tem, agora,  

7. Essa tonalidade amarelada 

8. Dos cartazes que o tempo descolora ... 

 

9. Sim, desses cartazes ante os quais  

10. Nós às vezes paramos, indecisos... 

11. Mas para quê?... Se não adiantam mais!... 

 

12. Pobres cartazes por aí afora 

13. Que inda anunciam: - ALEGRIA - RISOS  

14. Depois do Circo já ter ido embora... 

 

11) O texto 

 

A) caracteriza-se por um tom nostálgico, devido ao 

desaparecimento da alegria que se foi com o circo. 

B) revela o pessimismo do eu-lírico diante da realidade 

concreta. 

C) mostra a preocupação do homem moderno com o 

social. 

D) traduz a insatisfação do sujeito poético diante da vida. 

 

12) Na afirmação "a luz está cansada" (v.5), há 

 

A) uma comparação explícita. 

B) a substituição da matéria pelo objeto. 

C) uma inversão dos termos constituintes da oração. 

D) a atribuição de característica humana a um ser 

inanimado. 
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13) No texto, exerce a mesma função sintática que a palavra "cansada" (v.5), o termo 

 

A) "sossegada" (v. 1).  

B) "velhas" (v. 2).  

C) "amarelada" (v. 7). 

D) "indecisos" (v. 10). 

 

14)  Leia o trecho abaixo: 

 

“Pobres cartazes por aí afora 

Que inda anunciam: - ALEGRIA - RISOS  

Depois do Circo já ter ido embora... (v.12/14). 

 

As formas verbais que aparecem nos versos em destaque indicam ações 

 

A) em processo no presente. 

B) momentâneas no presente. 

C) iniciadas no passado, mas que ainda perduram no presente. 

D) diferentes: uma contínua no presente e a outra concluída no passado. 

 

A QUESTÃO 15 ESTÁ RELACIONADA À TIRINHA ABAIXO 

 

 

 

15) A análise dos quadrinhos permite inferir: 

 

A) Lucas, por considerar Félix uma pessoa insignificante, não notou sua ausência. 

B) A comunicação entre os dois personagens, a princípio, torna-se inviável pelas evasivas de Félix. 

C) As personagens, em princípio,  não se expressam claramente, prejudicando o processo de comunicação entre elas. 

D) O processo de comunicação entre as personagens só se estabelece com o pedido de desculpas de Lucas. 
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16) De acordo com a lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único 

de Saúde (SUS), EXCETO: 
 

A) Organização dos serviços públicos de modo a evitar 

duplicidade de meios para fins idênticos. 

B) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde. 

C) A formulação e execução da política de sangue e seus 

derivados. 

D) A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 

 

17)  As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o 

Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de 

acordo com as diretrizes, obedecendo ainda aos 

seguintes princípios, EXCETO:  
 

A) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral. 

B) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde. 

C) Não participação da comunidade. 

D) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 

prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática. 

 

18)  Marque V(verdadeiro) ou F(falso) e assinale a 

alternativa correspondente. De acordo com a lei 8.080, 

de 19 de setembro de 1990, a articulação das políticas e 

programas, a cargo das comissões intersetoriais, 

abrangerá, em especial, as seguintes atividades: 
 

(   ) alimentação e nutrição 

(   ) saneamento e meio ambiente 

(   ) vigilância sanitária e farmacoepidemiologia 

(   ) recursos humanos 

(   ) ciência e tecnologia 

(   ) saúde do trabalhador 
 

A) V – F – F – V – V – V  

B) V –V – V – V – V – V 

C) V –V – F – F – V – V 

D) V –V – F – F – F – V 

19)  O Sistema Único de Saúde (SUS) tem apostado nos 

últimos dois anos em um modelo de organizar a 

Atenção Básica que se mostrou bem-sucedido, do 

ponto de vista da capacidade de resolver demandas da 

população, que é a:   

 

A) Estratégia de Saúde da Família.  

B) Gestão epidemiológica.  

C) Política centrada no cuidado. 

D) Vigilância em saúde.  

 

20)  A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doenças e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação. A participação 

da comunidade é um dos princípios do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e ocorre através do seguinte órgão:  

 

A) Conselho de Saúde.  

B) Ministério da Saúde.  

C) Anvisa. 

D) Associação local de moradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                                        QUESTÕES DE  16 A 20 
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21) O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 

leva em consideração a necessidade e o direito de 

assistência em Enfermagem da população, os interesses 

do profissional e de sua organização. São 

responsabilidades e deveres dos profissionais de 

enfermagem, EXCETO: 

 

A) Estimular, promover e criar condições para o 

aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos 

profissionais de Enfermagem sob sua orientação e 

supervisão. 

B) Requerer, ao Conselho Regional de Enfermagem, 

medidas cabíveis para obtenção de desagravo público 

em decorrência de ofensa sofrida no exercício 

profissional. 

C) Apor o número e categoria de inscrição no Conselho 

Regional de Enfermagem em assinatura, quando no 

exercício profissional. 

D) Participar da orientação sobre benefícios, riscos e 

consequências decorrentes de exames e de outros 

procedimentos, na condição de membro da equipe de 

saúde. 

 

22)  Os fatores de risco para desenvolvimento de uma lesão 

por pressão, identificados na fase de avaliação, 

fornecem informações para o desenvolvimento do 

plano de cuidados do paciente. Para um paciente 

classificado como “Risco baixo”, após a aplicação da 

Escala de Braden, não é necessária a implementação da 

seguinte medida preventiva: 

 

A) Utilização de coxins de espuma para facilitar a 

lateralização a 30º. 

B) Cronograma de mudança de decúbito. 

C) Proteção do calcanhar. 

D) Manejo da umidade, nutrição, fricção e cisalhamento, 

bem como uso de superfícies de redistribuição de 

pressão. 

23)  NÃO está descrito corretamente o seguinte passo do 

processo de higienização simples das mãos: 

 

A) Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão 

esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa 

B) Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais. 

C) Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com o dorso da 

mão oposta, segurando os dedos, com movimentos de 

vai-e-vem e vice-versa. 

D) Seque as mãos com papel toalha descartável 

 

24)  O médico prescreveu para um paciente a 

administração de 500 ml soro fisiológico a 0,9%, a ser 

infundido em 4 horas de tratamento. O gotejamento 

(aproximado) por minuto será de: 

 

A) 26 gotas por minuto. 

B) 32 gotas por minuto. 

C) 38 gotas por minuto. 

D) 42 gotas por minuto. 

 

25)  Problemas na legibilidade da prescrição podem 

comprometer a comunicação entre prescritor e 

paciente e entre prescritor e demais profissionais de 

saúde, sendo geradora importante de erros de 

medicação, sobretudo, a troca de medicamentos com 

nomes parecidos. Sobre o assunto, NÃO é correto 

afirmar que: 

 

A) Recomenda-se a utilização de prescrições digitadas e 

eletrônicas como forma de melhorar a legibilidade das 

mesmas. 

B) Como medida de segurança, é recomendado o uso de 

impressão frente e verso para prescrição. 

C) A prescrição carbonada não é recomendada. Se o 

estabelecimento de saúde não tiver alternativa à 

prescrição carbonada, deve-se verificar a legibilidade 

da informação que consta na segunda via. 

D) Recomenda-se que os medicamentos sejam prescritos 

sem o uso de abreviaturas, pois seu uso aumenta a 

chance de erro de medicação. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                   QUESTÕES DE  21 A 40 
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26)  Calcule a Data Provável do Parto (DPP) de uma 

paciente que informa que a Data da Última 

Menstruação (DUM)  foi em 20/12/2017: 

 

A) 20/09/2018. 

B) 29/09/2018. 

C) 23/09/2018. 

D) 27/09/2018. 

 

27)  A fase do processo de enfermagem que pode ser 

definida como o julgamento clínico sobre as respostas 

humanas reais ou potenciais apresentadas por 

indivíduos, famílias e comunidades a problemas de 

saúde ou processos de vida e que  fornece a base para a 

seleção de intervenções para atingir resultados pelos 

quais o enfermeiro é responsável, denomina-se: 

 

A) Histórico de enfermagem. 

B) Implementação. 

C) Diagnóstico de Enfermagem. 

D) Avaliação de Enfermagem. 

 

28)  São doenças de notificação compulsória que devem ser 

notificadas imediatamente (em até 24 horas), EXCETO: 

 

A) Botulismo. 

B) Coqueluche. 

C) Leishmaniose Visceral. 

D) Rubéola. 

 

29)  De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, 

são vacinas cujo esquema básico recomenda a aplicação 

de duas doses, EXCETO: 

 

A) Hepatite B. 

B) Meningocócica C. 

C) Rotavírus. 

D) Pneumocócica 

30)  Sobre a utilização da via endovenosa para 

administração de imunobiológicos, analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I- É uma via que permite a administração de grandes 

volumes de líquidos e, também, de soluções que, por 

serem irritantes ou por sofrerem a ação dos sucos 

digestivos, são contraindicadas pelas demais vias 

parenterais e pela via oral, respectivamente. 

II- São administrados por essa via imunobiológicos como os 

soros antidiftérico, antibotulínico e os soros 

antiveneno. 

III- Os locais mais utilizados para a administração de 

injeções endovenosas são as veias periféricas profundas. 

 

O número de afirmativas incorretas corresponde a: 

 

A) Zero. 

B) Uma. 

C) Duas. 

D) Três. 

 

31)  O prognóstico da gestação é influenciado pelo estado 

nutricional materno antes e durante a gravidez. São 

recomendações em relação à alimentação da gestante 

no período, EXCETO: 

 

A) Evitar deitar-se logo após as refeições, pois assim pode 

evitar mal-estar e pirose. 

B) Apreciar cada refeição, comer devagar, mastigar bem e 

de forma que evite qualquer tipo de estresse na hora da 

alimentação. 

C) Aumentar o consumo de líquidos durante as refeições, 

para reduzir os sintomas de pirose. 

D) Incluir diariamente nas refeições seis porções do grupo 

de cereais (arroz, milho, pães e alimentos feitos com 

farinha de trigo e milho) e tubérculos, como as batatas 

e raízes, como mandioca/macaxeira/aipim. 
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32)  A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e as suas 

diversas categorias na gestação NÃO está corretamente 

identificada em: 
 

A) Pré-eclâmpsia: caracterizada pelo aparecimento de 

HAS e proteinúria (> 300 mg/24h) após a 20ª semana de 

gestação em mulheres previamente normotensas. 

B) Eclâmpsia: corresponde à pré-eclâmpsia complicada 

por convulsões que não podem ser atribuídas a outras 

causas. 

C) Hipertensão arterial sistêmica crônica: é definida por 

hipertensão registrada antes da gestação, no período 

que precede à 20ª semana de gravidez ou além de doze 

semanas após o parto. 

D) Hipertensão gestacional: caracterizada por HAS 

detectada antes da 20ª semana, com proteinúria, 

podendo ser definida como “transitória” (quando 

ocorre normalização após o parto) ou “crônica” 

(quando persistir a hipertensão). 

 

33)  Sobre o Aleitamento materno, é INCORRETO afirmar 

que: 
 

A) Nos primeiros dias, o leite materno é chamado colostro, 

que contém mais proteínas e menos gorduras do que o 

leite maduro, ou seja, o leite secretado a partir do 

sétimo ao décimo dia pós-parto.  

B) O leite de mães de recém-nascidos prematuros não 

possui diferença do de mães de bebês a termo. 

C) Quando o bebê tem uma boa pega, o mamilo fica em 

uma posição dentro da boca da criança que o protege 

da fricção e compressão, prevenindo, assim, lesões 

mamilares. 

D) Quando a mama está muito cheia, a aréola pode estar 

tensa, endurecida, dificultando à pega. Em tais casos, 

recomenda-se, antes da mamada, retirar manualmente 

um pouco de leite da aréola ingurgitada. 

 

34)  Sobre Acidentes por Animais Peçonhentos, NÃO se 

pode afirmar que: 
 

A) O soro ou antiveneno deve ser especifico para cada tipo 

de acidente. 

B) A soroterapia deve ser realizada o mais rapidamente 

possível e o número de ampolas depende do tipo e da 

gravidade do acidente. 

C) A via de administração é a intramuscular, devendo-se 

prestar atenção para a ocorrência de manifestações 

alérgicas durante e logo após a infusão do antiveneno 

(urticária, estridor laríngeo, angioedema, náuseas e 

vômitos, bronco espasmo, hipotensão e choque). 

D) Na vigência de reações imediatas, a soroterapia deve ser 

interrompida e posteriormente reinstituída após o 

tratamento da anafilaxia. 

35)  Em relação aos sintomas das doenças respiratórias 

crônicas, analise as afirmativas abaixo como sendo 

Verdadeiras (V) ou Falsas (F) e assinale a alternativa 

que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(   ) A expectoração excessiva pela manhã pode estar 

associada a bronquiectasias, bronquite crônica 

infectada e abscessos pulmonares. 

(   ) Tosse durante exercícios físicos, sobretudo se 

acompanhada por dispneia, pode significar a presença 

de broncoespasmo induzido pela atividade física. 

(   ) A sibilância é secundária a processos obstrutivos 

brônquicos, sejam intrínsecos (carcinoma brônquico, 

corpos estranhos, enfermidades que levam à instalação 

de secreção-inflamação-edema, como é o caso da 

asma), sejam compressivos extrínsecos (adenomegalias, 

tumores etc.). 
 

A) V   V   V. 

B) F   V   F. 

C) V   F   F. 

D) F   F   V. 

 

36)  A queixa de úlceras nos órgãos genitais pode ser 

característica da seguinte Doença Sexualmente 

Transmissível: 
 

A) Clamídia. 

B) Gonorreia. 

C) Tricomoníase.  

D) Donovanose. 

 

37)  Em relação à cobertura “Placa de hidrocoloide”, 

utilizada no tratamento de lesões, NÃO se pode afirmar 

que: 
 

A) Deve ser aplicada diretamente sobre a ferida, deixando 

uma margem de 2 a 4cm ao redor da mesma, para 

melhor aderência. 

B) Indicada para o tratamento de feridas infectadas e 

altamente exsudativas. 

C) Possui permeabilidade seletiva, permite a difusão 

gasosa e evaporação de água. 

D) Possuem duas camadas: uma externa, composta por 

filme ou espuma de poliuretano; e uma interna, 

composta de partículas hidroativas, à base de 

carboximetilcelulose, gelatina e pectina ou ambas. 
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38)  Sobre a Hipertensão arterial, pode-se afirmar que: 

 

A) A maioria dos casos de hipertensão arterial não 

apresenta uma causa aparente facilmente identificável, 

sendo conhecida como hipertensão essencial. 

B) A distribuição de gordura, com localização 

predominantemente no abdome, está frequentemente 

associada com diminuição da pressão arterial. 

C) A posição recomendada para a medida da pressão 

arterial (PA)   é a deitada. 

D) Nas urgências hipertensivas recomenda-se controlar a 

pressão mais rapidamente, enquanto nas emergências 

hipertensivas o controle pode ser gradual, num período 

de até 24 horas. 

 

39)  Via sexual, solução de continuidade (pele e mucosa), 

transfusões de sangue, procedimentos médicos e 

odontológicos e hemodiálises sem as adequadas normas 

de biossegurança, são modos de transmissão dos 

seguintes tipos de Hepatite, EXCETO: 

 

A) Hepatite B. 

B) Hepatite A. 

C) Hepatite D. 

D) Hepatite C. 

 

40)  Na Atenção Básica, o processo de vinculação de 

pessoas e/ou famílias e grupos a profissionais/equipes, 

com o objetivo de ser referência para o seu cuidado, é 

denominado de: 

 

A) Transversalidade. 

B) Participação da comunidade. 

C) Longitudinalidade. 

D) Adscrição dos usuários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


