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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 PSF 
 
 

 

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) A Política Nacional de Atenção Básica, nas atuais 

concepções, considera como termos equivalentes: 
 

A) Atenção Básica e Saúde da Família. 

B) Atenção Primária, Secundária e Terciária.  

C) Atenção Primária a Saúde e Programa de Saúde da 

Família.  

D) Atenção Básica e Atenção Primária a Saúde. 

 

22)  A Dengue é um dos maiores problemas da saúde 

pública no Brasil. Sobre a doença, NÃO se pode afirmar 

que: 
 

A) As manifestações hemorrágicas, como epistaxe, 

petéquias, gengivorragia, metrorragia, hematêmese, 

melena, hematúria e outras, bem como a 

plaquetopenia, podem ser observadas em todas as 

apresentações clinicas de Dengue. 

B) A Dengue na criança, na maioria das vezes, apresenta-

se como uma síndrome febril com sinais e sintomas 

inespecíficos: apatia, sonolência, recusa da 

alimentação, vômitos, diarreia ou fezes amolecidas. 

C) O aumento da diurese e a diminuição repentina do 

hematócrito são sinais de alarme na doença.  

D) O fator determinante nos casos graves de Dengue e o 

extravasamento plasmático, que pode ser expresso por 

meio da hemoconcentração, hipoalbuminemia e/ou 

derrames cavitários. 

 

23) A anemia, devido à carência de ferro, traz importantes 

repercussões para a saúde da criança, as quais incluem 

desde uma maior suscetibilidade às infecções, até graus 

variáveis de comprometimento do crescimento e do 

desenvolvimento cognitivo e motor. Sobre o assunto, é 

INCORRETO afirmar que: 
 

A) Os recém-nascidos prematuros apresentam maior 

necessidade de ferro exógeno em decorrência dos 

depósitos insuficientes e de sua elevada velocidade de 

crescimento pôndero-estatural. 

B) Nem todo ferro contido nos alimentos é absorvido, pois 

a biodisponibilidade desse mineral varia de acordo com 

fatores extrínsecos e intrínsecos. 

C) A absorção do sulfato ferroso, que contém 20% de ferro 

elementar, pode ser facilitada pela administração 

conjunta de fonte de vitamina C, como o suco de 

laranja. 

D) Recomenda-se que o sulfato ferroso, utilizado como 

tratamento da anemia, seja administrado 

conjuntamente a suplementos polivitamínicos e 

minerais. 

24)  Na avaliação de um paciente, foi encontrada uma 

úlcera por pressão na qual o tecido adiposo subcutâneo 

estava visível, mas não estavam expostos os ossos, 

tendões ou músculos. Esta úlcera por pressão será 

classificada no seguinte estágio: 

 

A) Estágio I. 

B) Estágio II. 

C) Estágio III. 

D) Estágio IV. 

 

25)  No Programa Nacional de Imunizações (PNI), cada 

imunobiológico demanda uma via especifica para a sua 

administração, a fim de se manter a sua eficácia plena. 

A maior parte dos imunobiológicos ofertados pelo PNI 

e administrada por via parenteral, e uma das exceções 

à regra é a seguinte vacina: 

 

A) Hepatite B. 

B) Penta. 

C) BCG. 

D) Rotavírus. 

 

26)  São fatores de risco que permitem a realização do pré-

natal pela equipe de atenção básica, EXCETO: 

 

A) Infecção urinária. 

B) Cirurgia uterina anterior. 

C) Oligoidrâmnio. 

D) Macrossomia fetal em gravidez anterior. 

 

27)   A etapa do processo de enfermagem em que o 

enfermeiro obtém dados subjetivos e objetivos das 

pessoas de quem cuida, de forma deliberada e 

sistemática, denomina-se: 
 

A) Histórico de enfermagem. 

B) Planejamento de Enfermagem. 

C) Avaliação de Enfermagem. 

D) Diagnóstico de Enfermagem. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                   QUESTÕES DE  21 A 40 
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28)  O uso de luvas não altera nem substitui a higienização 

das mãos e seu uso por profissionais de saúde não deve 

ser adotado indiscriminadamente, devendo ser restrito 

às seguintes indicações, EXCETO: 

 

A) Utilizá-las para proteção individual, nos casos de 

contato com pele íntegra de todos os pacientes. 

B) Utilizá-las para reduzir a possibilidade de transmissão 

de micro-organismos de um paciente para outro nas 

situações de precaução de contato. 

C) Trocar de luvas durante o contato com o paciente se for 

mudar de um sítio corporal contaminado para outro, 

limpo. 

D) Nunca tocar desnecessariamente superfícies e materiais 

(tais como telefones, maçanetas, portas) quando estiver 

com luvas. 

 

29)  A Doença de Notificação compulsória e a respectiva 

periodicidade de notificação NÃO está corretamente 

associada em: 

  

A) Dengue (casos): em até 24 horas. 

B) Hepatites virais: Semanal. 

C) Raiva humana: em até 24 horas. 

D) Tuberculose: Semanal. 

 

30)  Para um paciente foi prescrita a administração de soro 

fisiológico a 0,9% 2000 ml, para ser administrado 

durante o período de 24h de internação. Calcule qual 

deverá ser o gotejamento (aproximado) por minuto? 

 

A) 20 gotas por minuto. 

B) 36 gotas por minuto. 

C) 28 gotas por minuto. 

D) 62 gotas por minuto. 

 

31)  São atividades que devem ser realizadas na Sala de 

Vacinas, diariamente, ao término do expediente, 

EXCETO: 

 

A) Registrar o número de doses desprezadas no formulário 

padronizado de registro (físico ou informatizado) para 

subsidiar a avaliação do movimento e das perdas de 

imunobiológicos. 

B) Avaliar e calcular o percentual de utilização e perda 

(física e técnica)  de imunobiológicos. 

C) Desprezar os frascos de vacinas multidose que 

ultrapassaram o prazo de validade após a sua abertura, 

bem como os frascos com rotulo danificado. 

D) Verificar e anotar a temperatura do equipamento de 

refrigeração no(s) respectivo(s) mapa(s) de controle 

diário de temperatura. 

32)  A etapa de administração é a última barreira para 

evitar um erro de medicação derivado dos processos de 

prescrição e dispensação, aumentando, com isso, a 

responsabilidade do profissional que administra os 

medicamentos. São ações que devem ser realizadas 

visando a segurança na administração de 

medicamentos, EXCETO: 

 

A) Verificar se a via de administração prescrita é a via 

tecnicamente recomendada para administrar 

determinado medicamento. 

B) Realizar a antissepsia do local da aplicação para 

administração de medicamentos por via parenteral. 

C) Realizar dupla checagem dos cálculos para o preparo e 

programação de bomba para administração de 

medicamentos potencialmente perigosos ou de alta 

vigilância. 

D) Medicações de uso “se necessário”, quando prescritas, 

não necessitam ser acompanhadas da dose, posologia e 

condição de uso. 

 

33)  Na atenção básica, o Ministério de Saúde recomenda 

que o total de consultas de pré-natal deverá ser de, no 

mínimo, 6 (seis), com acompanhamento intercalado 

entre médico e enfermeiro. Sempre que possível, a 

recomendação da frequência da realização das 

consultas no período da 28ª até a 36ª semana de 

gestação deverá ser: 

 

A) a cada cinco dias. 

B) semanalmente. 

C) quinzenalmente. 

D) mensalmente. 

 

34) A paciente Ana Sofia compareceu à consulta de 

enfermagem de pré-natal e informou que a Data da 

Última Menstruação (DUM) foi em 06/01/2018. Qual 

será a data provável do parto (DPP) de Ana Sofia? 

 

A) 13/10/2018. 

B) 06/10/2018. 

C) 15/10/2018. 

D) 07/10/2018. 
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35)  Em relação ao Aleitamento materno, analise as 

afirmativas abaixo como sendo Verdadeiras (V) ou 

Falsas (F) e assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta: 

 

(   ) Quando, por qualquer motivo, o esvaziamento das 

mamas é prejudicado, pode haver diminuição na 

produção do leite, por inibição mecânica e química. 

(     ) O leite de vaca tem menos proteínas que o leite humano 

e essas proteínas são diferentes das do leite materno. A 

principal proteína do leite materno é a caseína e a do 

leite de vaca é a lactoalbumina, de difícil digestão para 

a espécie humana. 

(    ) A concentração de gordura no leite aumenta no decorrer 

de uma mamada. Assim, o leite do final da mamada 

(chamado leite posterior) é mais rico em energia 

(calorias) e sacia melhor a criança, daí a importância de 

a criança esvaziar bem a mama. 

 

A) F   V   V. 

B) V   F   F. 

C) F   V   F. 

D) V   F   V. 

 

36)  Um paciente compareceu à Consulta de Enfermagem 

e relatou a presença de verrugas no órgão genital. Este 

relato é consistente com a possível presença da seguinte 

Doença Sexualmente Transmissível: 

 

A) Donovanose. 

B) Condiloma acuminado. 

C) Gonorreia. 

D) Herpes. 

 

37)  A cobertura para tratamento de lesões, e uma de suas 

possíveis indicações, não está corretamente associada 

em: 
 

A) Filme transparente não estéril - Proteção de pele 

íntegra para prevenir o aparecimento de lesões. 

B) Espuma de poliuretano - Feridas com presença de 

cavidades (utilizada na forma de enchimento);  

C) Placa de Hidrocolóide: Feridas infectadas e altamente 

exsudativas. 

D) Carvão ativado e prata: Feridas fétidas, infectadas e 

bastante exsudativas 

38)  A verminose que apresenta como modo de transmissão 

a penetração de larvas infectantes na pele, geralmente 

pelos pés, causando dermatite característica, é: 

 

A) Ancilostomíase. 

B) Teníase. 

C) Ascaridíase. 

D) Enterobíase.  

 

39)  São artigos médico hospitalares que devem 

obrigatoriamente ser submetidos ao processo de 

esterilização: 

 

A) Endoscópio e aparelho de cistoscopia. 

B) Especulo nasal e inaladores. 

C) Ambú e Bico de mamadeira. 

D) Circuito de respiradores e máscara de nebulização. 

 

40)  O Profissional de Enfermagem atua na promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com 

autonomia e em consonância com os preceitos éticos e 

legais. São direitos dos profissionais de enfermagem, 

EXCETO: 

 

A) Ter reconhecida sua autoria ou participação em 

produção técnico-científica. 

B) Utilizar-se de veículo de comunicação para conceder 

entrevistas ou divulgar eventos e assuntos de sua 

competência, com finalidade educativa e de interesse 

social. 

C) Abster-se de revelar informações confidenciais de que 

tenha conhecimento em razão de seu exercício 

profissional a pessoas ou entidades que não estejam 

obrigadas ao sigilo. 

D) Orientar, na condição de Enfermeiro, a equipe sob sua 

responsabilidade sobre o dever do sigilo profissional. 

 

 

 

 

 


