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NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

18 de março de 2018 
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 
QUESTÃO 01 
Complete a lacuna: “Entende-se por _______ um conjunto 
de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes 
do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde.” 
 
A) Vigilância epidemiológica; 
B) Vigilância sanitária; 
C) Vigilância ambiental; 
D) Vigilância ocupacional. 
 
QUESTÃO 02 
Em relação ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, 
incluído na Lei n.º 8.080/90, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. As ações e serviços de saúde voltados para o 

atendimento das populações indígenas, em todo o 
território nacional, coletiva ou individualmente, 
obedecerão ao disposto nesta Lei; 

II. Caberá somente aos municípios, com seus recursos 
próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena; 

III. O Sistema Único de Saúde (SUS) promoverá a 
articulação do Subsistema instituído por esta Lei com 
os Órgãos responsáveis pela Política Indígena do País; 

IV. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá 
ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e 
regionalizado. 

Estão corretas: 
 
A) As afirmativas I e II, apenas; 
B) As afirmativas I, II e III, apenas; 
C) As afirmativas III e IV, apenas; 
D) As afirmativas I, III e IV, apenas. 
 
QUESTÃO 03 
A respeito do programa de Saúde do idoso presente no 
Pacto pela Vida, do SUS, analise as afirmativas abaixo, 
classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, 
assinale a alternativa que contém a sequência correta, de 
cima para baixo: 
 
(   ) Para efeitos desse Pacto será considerada idosa a 

pessoa com 50 anos ou mais; 
(   ) Entre as diretrizes deste programa está a promoção 

do envelhecimento ativo e saudável e a atenção 
integral e integrada à saúde da pessoa idosa; 

(   ) Uma das ações estratégicas deste programa é 
reorganizar o processo de acolhimento à pessoa idosa 
nas Unidades de Saúde, como uma das estratégias de 
enfrentamento das dificuldades atuais de acesso. 

 
A) V, F, V; 
B) V, V, F; 
C) F, V, V; 
D) F, F, V. 

QUESTÃO 04 
Criado em 1994, o Programa de Saúde da Família (PSF) 
passou a ser tratado, no discurso governamental, como 
estratégia de reorientação dos modelos de atenção 
vigentes no Brasil articulada ao processo de 
descentralização das ações e serviços de saúde para os 
municípios brasileiros, sendo reafirmado como estratégia 
prioritária da Política Nacional de Atenção Básica à Saúde 
(PNAB). Sobre o PSF, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. A expansão e a qualificação da atenção básica, 

organizadas pela estratégia Saúde da Família, 
compõem parte do conjunto de prioridades políticas 
apresentadas pelo Ministério da Saúde e aprovadas 
pelo Conselho Nacional de Saúde; 

II. A ação de governo relativa ao PSF busca estimular a 
implantação de equipes de saúde da família, agentes 
comunitários de saúde e equipes de saúde bucal, nos 
municípios, visando à reorientação das práticas 
assistenciais básicas, com ênfase nas ações de 
prevenção de doenças e promoção da saúde; 

III. O público-alvo compreende a população residente na 
área de abrangência das Equipes de Saúde da Família, 
determinada mediante processo de territorialização 
realizado no âmbito do município. 

 
Estão corretas: 
 
A) As afirmativas I e II, apenas; 
B) As afirmativas II e III, apenas; 
C) As afirmativas I e III, apenas; 
D) Todas as afirmativas. 
 
QUESTÃO 05 
Em relação à Emenda Constitucional Nº 29/2000, assinale 
a afirmativa correta: 
 
A) Assegurou o financiamento das ações e serviços 

públicos de saúde, estabelecendo que as três esferas de 
governo aportem mensalmente recursos mínimos 
provenientes da aplicação de percentuais das receitas e 
determinando as suas bases de cálculo; 

B) Veta a vinculação de receita de impostos às ações e aos 
serviços de saúde; 

C) Determina como regra permanente, que a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios apliquem, 
anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, 
recursos mínimos; 

D) Define que a partir de 2000 as aplicações de Estados, 
Distrito Federal e Municípios serão de pelo menos 25%. 
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE-CE 
 
QUESTÃO 06 
Sobre o município de Solonópole na 2ª Guerra Mundial, 
marque V para verdadeiro e F para falso: 
 
(   )  No dia 8 de fevereiro de 1945, no navio cargueiro 

americano, Genera, M. C. Meigs, quatro filho de 
Solonópole compondo a Força Expedicionária 
Brasileira (FEB), do 5º Exército, embarcaram para a 
Itália junto com o Terceiro Escalão, chegando a 
Nápoles quatorze dias depois, 22 de fevereiro. A 
permanência foi muito duradoura, tiveram a frente do 
combate, direto em batalhas com armas na mão; 

(   ) Estiveram salvos de ferimentos de guerra, mas doente 
cardíaco o capitão do Exército, José Rabelo Machado, 
regressou a 19 de agosto de 1945 e os três demais, 
retornaram dias depois: os soldados Francisco 
Moreira Machado, Joaquim Clicério Pinheiro de 
Andrade e Manuel Clodomir de Almeida; 

(   ) O pracinha Francisco Moreira Machado, era o soldado 
403. Dos quatro, faleceu por último, em 10 de março 
de 2006. Natural de Solonópole. Os cidadãos, como 
heróis de guerra, estão a merecer melhor honraria 
que a simples designação de um deles, no caso o Cel. 
José Rabelo Machado, para dar nome a uma via 
pública da cidade de Solonópole, sendo esta uma 
travessa, sem nenhuma expressão a qual não passa 
de um beco sem casas. 

 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) V, F, V; 
B) F, V, V; 
C) F, F, V; 
D) V, V, V. 
 
QUESTÃO 07 
Leia o texto: 
A piedosa Maria Antonieta Rodrigues Pinheiro, uma 
senhora de notificada notoriedade da cidade, encontrava-
se paralitica, já fazia algum tempo, vivendo no fundo de 
uma rede, movida pelas mãos de seus familiares. A fé 
tamanha alimentou-lhe o desejo de querer estar na igreja 
matriz ao lugar onde a imagem de Nossa Senhora de 
Fátima fosse estar. Sentada numa cadeira, foi conduzida 
para o patamar da igreja, pois queria, por certo, agradecer 
a Virgem Mãe as graças que alcançara no decorrer da vida. 
Quando o avião, que transportava a imagem de Nossa 
Senhora, sobrevoou a cidade, uma força estranha e 
ascendente apoderou-se dela, fazendo-a se erguer de pé.  
Como ficou conhecido esse fato histórico ocorrido na 
cidade de Solonópole? 
 
A) Milagre de Nossa Senhora de Fátima; 
B) Milagre de Maria Antonieta; 
C) Milagre da Virgem Maria; 
D) Milagre de Nossa Senhora dos Milagres. 

QUESTÃO 08 
Dois solonopolenses tiveram destaque no cenário político 
do Estado, ambos nasceram no meio rural, um na fazenda 
Umari e o outro, na fazenda do Bom Jesus, tiveram 
formação religiosa e foram governantes do Estado, por 
mais de uma vez. Quem são eles: 
 
A) Pe. Francisco Dantas e Dep. Adauto Gondim; 
B) Pe. Leonardo Pinheiro e Dep. Waldery Uchôa; 
C) Pe. Franscico Pinheiro Landim e Dep. Francisco Pinheiro 

Landim; 
D) Pe. Francisco Dantas Pinheiro e Dep. Francisco Pinheiro 

Landim. 
 
QUESTÃO 09 
Complete a lacuna: 
_______, crucifixo com a esfinge de Jesus, encontrado por 
um escravo nas fendas de uma pedra no lugar Alto da 
Cruz, reflete na história inicial de Solonópole, dita pela 
oralidade, alguns milagres que arrebanhou pessoas 
devotas e motivou a origem da cidade. 
 
A) Bom Jesus Aparecido; 
B) Bom Princípio; 
C) Bom Senhor dos Milagres; 
D) Bom Alto da Cruz. 
 
QUESTÃO 10 
De acordo com o Art 155, da Lei Orgânica do Município de 
Solonópole, promulgada pela Câmara Municipal em 1989, 
o Município manterá, exceto: 
 
A) Ensino fundamental obrigatório e gratuito, somente 

para os que tiverem idade própria; 
B) Atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiência física ou mental; 
C) Ensino noturno regular, adequado às condições do 

educando; 
D) Atendimento ao educando, no ensino fundamental, por 

meio de programas suplementares de fornecimento de 
material didático, transporte escolar, alimentação e 
assistência à saúde. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 11 
A Norma Regulamentadora 32, que discute sobre a 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE 
SAÚDE (NR-32), tem por finalidade estabelecer as 
diretrizes básicas para a implementação de medidas de 
proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos 
serviços de saúde. De acordo com esta norma, marque o 
item correto: 
 
A) Na ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, 

só deve ser emitida a Comunicação de Acidente de 
Trabalho – CAT, se o trabalhador precisar se afastar do 
trabalho; 

B) É vedado o colaborador realizar o reencape e a 
desconexão manual de agulhas; 

C) É proibido o trabalhador deixar o local de trabalho com 
os equipamentos de proteção individual e as 
vestimentas utilizadas em suas atividades laborais; 

D) É possível consumir alimentos e bebidas nos postos de 
trabalho. 

 
QUESTÃO 12 
Com relação às práticas recomendadas sobre limpeza 
ambiental da Central de Material e Esterilização (CME) 
marque o item correto: 
 
A) Os itens utilizados na secagem dos materiais, sistema 

de barreira estéril (embalagens) e outros itens 
desprezados devem ser recolhidos, de acordo com a 
rotina estabelecida; 

B) O pó deve ser removido com técnica seca (pano seco) 
de todas as superfícies horizontais da CME (bancadas, 
mesas, móveis, prateleiras, equipamentos e piso), no 
fim de cada dia de trabalho; 

C) Realizar limpeza concorrente ou terminal mensalmente 
e, neste dia, todas as áreas da CME, superfícies, 
bancadas e pias devem ser limpas e organizadas; 

D) Lavar as áreas da CME, a cada dois meses, com 
máquinas que efetuam lavagem e aspiração 
concomitantes, quando não houver ralos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 
As hepatites virais são causadas por diferentes tipos de 
vírus, com uma diversidade de características clínicas e 
epidemiológicas. Com relação às hepatites virais marque o 
item correto: 
 
A) Os vírus A e E são os que costumam causar doença 

crônica (persistência do vírus após 6 meses), e esta 
pode cursar de forma oligo/assintomática ou 
sintomática; 

B) Na hepatite B, a cronicidade é elevada na 
superinfecção, chegando a mais de 70% dos casos e, 
menor na coinfecção, por volta de 5%; 

C) A transmissão vertical pode ocorrer no momento do 
parto. O risco é maior para hepatite B, ocorrendo em 70 
a 90% dos casos cujas gestantes apresentam replicação 
viral; 

D) As hepatites virais A e D são transmitidas pela via fecal-
oral e estão relacionadas às condições de saneamento 
básico, higiene pessoal, qualidade da água e dos 
alimentos. 

 
QUESTÃO 14 
Entende-se como Perda Auditiva Induzida por Ruído – 
PAIR uma alteração dos limiares auditivos, decorrente da 
exposição sistemática a ruído. Sobre as principais 
características da PAIR, assinale a alternativa correta: 
 
A) Apresenta-se, quase sempre, unilateralmente; 
B) Cessada a exposição ao ruído, a perda auditiva torna-

se reversível; 
C) Mesmo cessada a exposição ao nível elevado de pressão 

sonora, existe uma elevada progressão de PAIR; 
D) Ser sempre neurossensorial, por comprometer as 

células de órgão de Corti. 
 
QUESTÃO 15 
O Diabetes Melito (DM) não é uma única doença, mas um 
grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que 
apresenta em comum a hiperglicemia, que é o resultado 
de defeitos na ação da insulina, na secreção da insulina ou 
em ambos. Sobre este agravo, marque o item correto: 
 
A) O DM tipo 1 resulta de defeitos na ação da secreção da 

insulina; 
B) São sintomas de diabetes: poliúria, polidipsia, perda 

ponderal e glicemia ao acaso > 200mg/dl; 
C) O Diabetes Melito gestacional é diagnosticado pela 

primeira vez na gestação e sempre persiste após o 
parto; 

D) Para diagnóstico de DM a glicemia em jejum > 80mg/dl. 
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QUESTÃO 16 
A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e 
sua manifestação clínica em fase avançada, ou síndrome 
da imunodeficiência adquirida (AIDS), ainda representam 
um problema de saúde pública de grande relevância na 
atualidade, em função do seu caráter pandêmico e de sua 
transcendência. Sobre essa síndrome marque a afirmativa 
correta: 
 
A) A transmissão vertical (de mãe para filho) ocorre 

somente durante a gestação; 
B) Os indivíduos com infecção muito recente (“infecção 

aguda”) ou imunossupressão avançada têm menor 
concentração do HIV no sangue (carga viral alta) e nas 
secreções sexuais, diminuindo a transmissibilidade do 
vírus; 

C) O tempo entre a infecção pelo HIV e o aparecimento de 
sinais e sintomas da fase aguda, denominada síndrome 
retroviral aguda (SRA), é de 1 a 3 semanas; 

D) Alguns processos infecciosos e inflamatórios, como a 
presença das doenças sexualmente transmissíveis 
(DST), são fatores que dificultam a transmissão do HIV. 

 
QUESTÃO 17 
De acordo com a classificação de cirurgias por potencial 
de contaminação, assinale a alternativa que contém uma 
cirurgia limpa: 
 
A) Mastectomia parcial e radical; 
B) Cirurgia de orofaringe; 
C) Debridamento de queimaduras; 
D) Cirurgias cardíacas prolongadas com circulação 

extracorpórea. 
 
QUESTÃO 18 
A classificação da úlcera no pé do paciente diabético se 
baseia no fator casual, ou seja, pressão associada à 
neuropatia, comprometimento arterial ou ambos. 
Conforme as principais características para diferenciação 
da etiologia das úlceras de pé diabético (isquêmica e 
neuropática) assinale a alternativa correta: 
 
A) Na úlcera isquêmica a temperatura do pé é quente e na 

úlcera neuropática é fria; 
B) No pé com úlcera neuropática não há presença de calos 

e calosidades e no pé com úlcera isquêmica os calos 
estão presentes principalmente na região plantar e 
dorsal dos dedos; 

C) A pele com úlcera neuropática é atrofiada (fina e 
lustrosa), sem pelos rarefeitos ou ausentes. Já a pele 
com úlcera isquêmica é seca, com rachaduras/fissuras 
nos pés e alterações osteoarticulares; 

D) A úlcera isquêmica tem forma irregular, leito pálido, 
necrose úmida ou seca; a neuropática tem forma 
redonda ou elíptica com bordas uniformes e 
hiperceratóticas, profunda, leito pálido. 

 
 
 

QUESTÃO 19 
A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, 
imunoprevenível, cujo agente etiológico é transmitido por 
artrópodes, que possui dois ciclos epidemiológicos de 
transmissão distintos: silvestre e urbano. Sobre esta 
doença marque a alternativa correta: 
 
A) Apenas os machos transmitem o vírus; 
B) A infecção confere imunidade duradoura. Os filhos de 

mães imunes podem apresentar imunidade passiva e 
transitória durante os 6 primeiros meses de vida; 

C) O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos 
infectados e de pessoa a pessoa; 

D) O período de incubação varia de 15 a 20 dias, embora 
se considere que possa se estender até 30 dias. 
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QUESTÃO 20 
Segundo a RESOLUÇÃO RDC Nº 306, DE 7 DE DEZEMBRO 
DE 2004, os serviços de saúde são os responsáveis pelo 
correto gerenciamento de todos os Resíduos dos Serviços 
de Saúde - RSS por eles gerados, atendendo às normas e 
exigências legais, desde o momento de sua geração até a 
sua destinação final. De acordo com a descrição dos 
resíduos do grupo A (resíduos com a possível presença de 
agentes biológicos que, por suas características, podem 
apresentar risco de infecção) e sua subdivisão em A1, A2, 
A3, A4 e A5, enumere os itens abaixo de acordo com a 
classificação desses resíduos em A1, A2, A3, A4 E A5: 
 
(   ) Bolsas transfusionais contendo sangue ou 

hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou 
por má conservação, ou com prazo de validade 
vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta; 

(   ) Peças anatômicas (membros) do ser humano; 
produto de fecundação sem sinais vitais, com peso 
menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 
centímetros ou idade gestacional menor que 20 
semanas, que não tenham valor científico ou legal e 
não tenha havido requisição pelo paciente ou 
familiares; 

(   ) Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfuro 
cortantes ou escarificantes e demais materiais 
resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou 
animais, com suspeita ou certeza de contaminação 
com príons; 

(   ) Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, 
quando descartados; Filtros de ar e gases aspirados 
de área contaminada; membrana filtrante de 
equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre 
outros similares; 

(   ) Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros 
resíduos provenientes de animais submetidos a 
processos de experimentação com inoculação de 
microrganismos, bem como suas forrações, e os 
cadáveres de animais suspeitos de serem portadores 
de microrganismos de relevância epidemiológica e 
com risco de disseminação, que foram submetidos ou 
não a estudo anatomopatológico ou confirmação 
diagnóstica. 

 
De acordo com as descrições acima, indique a alternativa 
que contém, de cima para baixo, a sequência correta: 
 
A) A3, A2, A4, A1 e A5; 
B) A1, A5, A3, A4 e A2; 
C) A1, A3, A5, A4 e A2; 
D) A2, A4, A1, A5 e A3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 
Os organogramas são ferramentas que podem ser 
utilizadas nos processos de trabalho. Segundo os termos 
abaixo, correlacione a segunda coluna de acordo com a 
primeira: 
 
I. Linha reta horizontal; 
II. Linha reta vertical; 
III. Retângulo. 
 
(   ) Indica órgãos e unidades; 
(   ) Indica relações técnicas; 
(   ) Indica relações de hierarquia. 
 
Em seguida, marque o item que indica, de cima para baixo, 
a sequência correta: 
 
A) III, I, II; 
B) I, II, III; 
C) I, III, II; 
D) III, II, I. 
 
QUESTÃO 22 
Pacientes _______ apresentam sinais e sintomas como 
bradicardia, dispneia e cianose de extremidades. Marque 
a alternativa abaixo que completa a frase corretamente: 
 
A) Renais; 
B) Pneumopatas; 
C) Neurológicos; 
D) Cardíacos. 
 
QUESTÃO 23 
As complicações precoces no pós-operatório de uma 
cirurgia de confecção de estoma surgem ainda no período 
intra-hospitalar e estão frequentemente ligadas as 
cirurgias de emergências. Assinale a alternativa que cita 
uma complicação precoce desta cirurgia citada acima: 
 
A) Estenose; 
B) Necrose; 
C) Prolapso do estoma; 
D) Hérnia para estomal. 
 
QUESTÃO 24 
Com relação aos sinais mais frequentes da Incontinência 
Urinária, marque o item correto: 
 
A) A noctúria é a perda urina durante o sono; 
B) A disúria é a perda de urina aos movimentos abdominais 

ou a quaisquer movimentos; 
C) A enurese noturna é a necessidade de levantar para 

urinar por mais de duas vezes durante o sono; 
D) Urgência urinária é um forte desejo de urinar, estando 

ou não de bexiga cheia, frequentemente com 
desconforto ou pressão pélvica. 
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QUESTÃO 25 
A incontinência é um problema importante de saúde para 
as pessoas da terceira idade. Sobre a incontinência anal, 
assinale o item correto: 
 
A) A incontinência anal no idoso é sempre crônica e 

definitiva; 
B) A incontinência anal de esforço é mais prevalente nas 

mulheres; 
C) A incontinência anal aumenta os riscos de infecções e 

quedas no idoso; 
D) O esfíncter anal externo é constituído de musculatura 

lisa. 
 
QUESTÃO 26 
Com relação aos cateteres convencionais e os cateteres de 
baixo perfil utilizados como dispositivos de gastrostomia, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) Nos cateteres convencionais, a irrigação desses 

dispositivos deve ser realizada em seringas de 30 a 60 
ml, aplicando uma pressão irregular; 

B) Nos cateteres convencionais está indicado a irrigação 
com líquidos levemente ácidos, como suco de 
cranberries ou amaciante de carne; 

C) O cateter de baixo perfil necessita de mais cuidados em 
relação ao cateter convencional; 

D) A rotação em 360 graus deve ser aplicada uma vez por 
semana no dispositivo de baixo perfil. 

 
QUESTÃO 27 
Com relação aos cuidados de enfermagem em uma lesão 
por queimadura marque o item correto: 
 
A) Para os procedimentos de cuidado com a lesão por 

queimadura, não é necessário a utilização de técnica 
asséptica; 

B) As áreas cicatrizadas da lesão que estão propensas à 
cicatrização hipertrófica exigem a utilização de roupas 
de compressão elástica pelo paciente; 

C) Não se faz necessário a utilização de agentes 
antimicrobianos tópicos, mesmo nas grandes lesões por 
queimaduras; 

D) A dor é mais intensa nas queimaduras de espessura 
total, não sendo necessária a administração de 
analgésico antes da realização dos curativos. 

 
QUESTÃO 28 
A icterícia é uma condição comum em recém-nascidos. 
Refere-se à cor amarela da pele e do branco dos olhos que 
é causada pelo excesso de bilirrubina no sangue. A icterícia 
fisiológica do recém-nascido normal deve desaparecer 
espontaneamente entre a _______. Assinale a alternativa 
que completa a afirmativa corretamente: 
 
A) 2ª e 4ª semana; 
B) 2ª e 3ª semana; 
C) 1ª e 3ª semana; 
D) 1ª e 2ª semana. 

QUESTÃO 29 
Indique a alternativa abaixo que contém os principais 
sintomas da toxemia gravídica: 
 
A) Edema, hematúria e oligúria; 
B) Febre hipertensão e hiperglicemia; 
C) Edema, proteinúria e hipertensão arterial; 
D) Hipertensão arterial, hiperglicemia e hematúria. 
 
QUESTÃO 30 
Foi prescrito pelo plantonista 450 mg de amicacina. Se no 
frasco de amicacina de 500 mg contém 2 ml, qual o 
volume deve ser aspirado para realizar a dose prescrita: 
 
A) 1,8 ml; 
B) 2,0 ml; 
C) 2,5 ml; 
D) 2,8 ml. 
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