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CONCURSO PÚBLICO - 01/2016

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES

Informações ao candidato:

■ Para a realização desta prova, você esta recebendo este CADERNO DE QUESTÕES. No momento oportuno, lhe será entregue a sua FOLHA DE RESPOSTAS 
personalizada.

■ Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde à sua opção de cargo e possui 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Do contrário, solicite 
outro ao FISCAL, imediatamente. Não serão aceitas reclamações posteriores.

■ Para cada questão existe apenas uma resposta correta, que deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
Mais de uma resposta assinalada implica na anulação da questão.

■ Você terá 04(quatro) horas para responder a todas às questões e preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.

■ Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.

■ O PORTE de quaisquer fontes de consulta, aparelhos de comunicação - inclusive telefone celular - e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer 
momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. Será igualmente 
excluído o candidato surpreendido em comunicação com outros candidatos.

■ Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente ASSINADA, bem como este CADERNO DE QUESTÕES. A não 
devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.

■ Os 03 (três) últimos candidatos a concluírem a prova deverão sair juntos e assinar em local apropriado na ATA DA PROVA. Não deixe de também assinar a LISTA 
DE FREQUÊNCIA. 

■ Este CADERNO DE QUESTÕES e o GABARITO OFICIAL serão divulgados em até 02 (dois) dias úteis após a aplicação desta prova, no endereço eletrônico 
www.institutolegatus.com.br, conforme Edital do Concurso.

www.institutolegatus.com.br
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
TEXTO 1 - Chegou a era dos transumanos 

 

Decisão da Grã-Bretanha de permitir a geração de 
embriões com DNAs de três pessoas é saudada pelos 
defensores do transumanismo, que propõem romper os 
limites impostos ao homem por sua biologia 
 
Por: Guilherme Rosa08/03/2015 
 

 
 
No dia 24 de fevereiro, o legislativo britânico aprovou 
uma lei permitindo a geração de embriões com DNAs 
de três pessoas diferentes. O objetivo é deixar que 
mães com mutações maléficas em seu DNA 
mitocondrial não as transmitam para o filho. Segundo a 
lei, durante a reprodução assistida, essa parte de seu 
genoma poderá ser substituída pelo de uma doadora, 
gerando uma criança saudável. Assim, a Grã-Bretanha 
se tornou o primeiro país a permitir a manipulação 
genética em células germinais humanas. 
Apesar do objetivo puramente médico, a decisão está 
sendo saudada por alguns pesquisadores como um 
estágio importante de um longo percurso que pode 
trazer consequências radicais para a ciência e a 
humanidade. São os defensores do transumanismo, 
que propõem a aplicação dos avanços obtidos em 
áreas chaves da ciência, como a genética, a 
nanotecnologia e a neurociência, para romper os limites 
impostos ao homem por seu próprio corpo biológico. [...] 
O objetivo desse movimento é utilizar a ciência para 
aumentar as capacidades físicas, intelectuais e até 
emocionais dos seres humanos. Ele busca, no limite, 
estender a vida humana indefinidamente, extirpando 
dela todo tipo de sofrimento. Os transumanistas 
defendem, por exemplo, a manipulação genética de 
embriões para eliminar doenças e escolher 
características vantajosas para os filhos, a criação de 
implantes neurais que permitam a interação com 
computadores pelo pensamento, e o uso de drogas 
capazes de manipular o cérebro humano, melhorando 
sua cognição, memória, concentração e humor. 
"Mesmo que esses projetos pareçam vindos da ficção 
científica, eles podem ser encarados como soluções em 
longo prazo para problemas atuais. Temos visto, por 
exemplo, investimentos cada vez maiores em projetos 
que pretendem estender o nosso tempo de vida", diz 
Fuller, professor da Universidade deWarwick, na 
Inglaterra, autor de livros nos quais se propõe a lançar 
as bases filosóficas e teóricas para o transumanismo. 

QUESTÃO 01  
 
De acordo com o texto, a manipulação genética, 
permitida na Grã-Bretanha, teve como principal objetivo 
 
(A) Manipular células-tronco para melhorar a qualidade 

de vida da sociedade. 
(B) Minimizar o sofrimento de mães que têm filhos com 

deficiências crônicas. 
(C) Acabar com as doenças transmitidas pelos pais, 

evitando-se frustrações familiares. 
(D) Evitar que mutações maléficas no DNA da mãe 

sejam transmitidas aos filhos. 
(E) Prevenir que células com defeito de espalhem pelo 

corpo dos filhos, prejudicando a sua saúde. 
 
QUESTÃO 02  
 
Segundo o texto, o fato científico pretendia-se apenas 
médico, mas animou os transumanistas. A animação se 
deu, principalmente, porque 
 
(A) Os transumanistas viram uma possiblidade de usar 

o método para aumentar a expectativa de vida das 
pessoas. 

(B) Os cientistas poderiam se basear nesses estudos 
para extirpar a tristeza das pessoas. 

(C) O método poderia revolucionar a forma natural de 
gestação dos seres humanos. 

(D) O transumanismo seria finalmente reconhecido e 
suas bases teóricas poderiam ser acatadas pela 
sociedade. 

(E) As doenças seriam mais bem diagnosticadas e 
poderiam ser eliminadas logo na gestação. 

 
QUESTÃO 03  
 
Analise o excerto: 
 

Os transumanistas defendem, por exemplo, a 
manipulação genética de embriões para eliminar 
doenças e escolher características vantajosas para os 
filhos [.] 

 
Levando-se em consideração o contexto, o substantivo 
que melhor explicita uma consequência negativa desse 
procedimento está adequadamente selecionado em 
 
(A) Deformidade 
(B) Anormalidade 
(C) Deficiência 
(D) Promoção 
(E) Eugenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://veja.abril.com.br/noticia/saude/gra-bretanha-autoriza-reproducao-assistida-com-tres-pais/
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/gra-bretanha-autoriza-reproducao-assistida-com-tres-pais/
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QUESTÃO 04  
 
Acerca do processo de formação do vocábulo 
TRANSUMANISTAS, está correto o que se afirma em 
 
(A) O vocábulo passou pelo processo de composição 

por aglutinação. 
(B) O vocábulo passou pelo processo de prefixação e 

sufixação. 
(C) O vocábulo passou pelo processo de parassíntese. 
(D) O sufixo –ISTAS indica um sentido pejorativo. 
(E) O vocábulo passou pelo processo de sufixação. 
 
QUESTÃO 05  
 
Analise o excerto: “[...] propõem romper os limites 
impostos ao homem por sua biologia”. A expressão 
marcada, no contexto, significa: 
 
(A) Transpor as linhas demarcadas propostas ao 

homem pelos seus órgãos vitais. 
(B) Desafiar a anatomia dos seres humanos para que 

eles se adaptem às transformações ambientais. 
(C) Transgredir os limites das estruturas do corpo 

humano para torná-lo favorável ao 
desenvolvimento das suas potencialidades. 

(D) Ultrapassar, com as técnicas descritas, os limites 
do corpo humano, potencializando sua capacidade. 

(E) Expender as capacidades fisiológicas para que o 
homem viva com mais energia. 

 
QUESTÃO 06  
 
Nos excertos destacados abaixo, retirados do texto, 
todos os vocábulos e/ou expressões destacadas são 
considerados elementos de coesão anafórica, EXCETO 
 
(A) Segundo a lei, durante a reprodução assistida, essa 

parte de seu genoma poderá ser substituída pelo de 
uma doadora, gerando uma criança saudável. 

(B) Segundo a lei, durante a reprodução assistida, essa 
parte de seu genoma poderá ser substituída pelo 
de uma doadora, gerando uma criança saudável. 

(C) Apesar do objetivo puramente médico, a decisão 
está sendo saudada por alguns pesquisadores 
como um estágio importante de um longo percurso 
que pode trazer consequências radicais para a 
ciência e a humanidade. 

(D) Apesar do objetivo puramente médico, a decisão 
está sendo saudada por alguns pesquisadores 
como um estágio importante de um longo percurso 
que pode trazer consequências radicais para a 
ciência e a humanidade. 

(E) “Temos visto, por exemplo, investimentos cada vez 
maiores em projetos que pretendem estender o 
nosso tempo de vida". 

 
 
 
 
 
 

Analise o excerto abaixo para responder às questões 
07 e 08: 
 

Decisão da Grã-Bretanha de permitir a geração de 
embriões com DNAs de três pessoas é saudada 
pelos defensores do transumanismo, que propõem 
romper os limites impostos por sua biologia. 

 
QUESTÃO 07  
 
No que diz respeito à função sintática das expressões 
destacadas no excerto, é correto afirmar 
 
(A) As duas apresentam função sintática de adjuntos 

adnominais. 
(B) A primeira é um adjunto adnominal, e a segunda é 

sujeito oracional. 
(C) A primeira é um complemento nominal, e a segunda 

é adjunto adnominal oracional. 
(D) Ambas as expressões são complementos 

nominais. 
(E) A primeira é predicativo do objeto, e a segunda é 

um adjunto adverbial oracional. 
 
QUESTÃO 08  
 
Passando as orações do primeiro período do excerto 
para a voz verbal ativa, obteremos a seguinte estrutura: 
 
(A) Os defensores do transumanismo saúdam a 

decisão da Grã-Bretanha de permitir a geração de 
embriões com DNAs de três pessoas. 

(B) Os defensores do transumanismo saudam a 
decisão da Grã-Bretanha de permitir a geração de 
embriões com DNAs de três pessoas. 

(C) A decisão da Grã-Bretanha de permitir a geração 
de embriões com DNAs de três pessoas foi 
saudada pelos defensores do transumanismo. 

(D) Os defensores saudarão a decisão da Grã-
Bretanha de permitir a geração de embriões com 
DNAs de três pessoas. 

(E) A decisão da Grã-Bretanha de permitir a geração 
de embriões com DNAs de três pessoas seria 
saudada pelos defensores do transumanismo. 
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QUESTÃO 09  
 
Marque a alternativa em que os termos da oração 
estejam corretamente analisados: 
 
(A) Assim, a Grã-Bretanha se tornou o primeiro país a 

permitir a manipulação genética em células 
germinais humanas. OBJETO DIRETO. 

(B) Apesar do objetivo puramente médico, a decisão 
está sendo saudada por alguns pesquisadores 
como um estágio importante de um longo percurso 
que pode trazer consequências radicais para a 
ciência e a humanidade. OBJETO INDIRETO. 

(C) Apesar do objetivo puramente médico, a decisão 
está sendo saudada por alguns pesquisadores 
como um estágio importante de um longo 
percurso que pode trazer consequências radicais 
para a ciência e a humanidade. PREDICATIVO DO 
OBJETO. 

(D) Apesar do objetivo puramente médico, a decisão 
está sendo saudada por alguns pesquisadores 
como um estágio importante de um longo percurso 
que pode trazer consequências radicais para a 
ciência e a humanidade. ADJUNTO ADNOMINAL. 

(E) [...] a criação de implantes neurais que permitam 
a interação com computadores pelo pensamento, e 
o uso de drogas capazes de manipular o cérebro 
humano, melhorando sua cognição, memória, 
concentração e humor. COMPLEMENTO 
NOMINAL. 

 
QUESTÃO 10  
 
Analise as proposições abaixo, adaptadas do texto: 
 

I. As descobertas científicas são sempre fonte de 
inspiração e alento ________nossas próximas 
gerações. 

II. Os transumanistas seriam fiéis e não 
realizariam intervenções 
inadequadas________ necessidades das 
pessoas. 

III. Muitas famílias gostariam de escolher as 
características dos filhos semelhantes 
__________que possuem algumas 
celebridades.  

IV. É necessário estender essas inovações 
científicas ______todas as classes sociais. 

 
No que diz respeito à regência verbal e à nominal, 
mais especificamente, ao uso do sinal indicativo da 
crase, assinale a única alternativa que contém a  
sequência CORRETA, que completa as lacunas,  de 
cima para baixo, de acordo com a norma culta  padrão 
da gramática da língua portuguesa. 

 
(A) às,  às,  às, a. 
(B) às,  a,  as, às. 
(C) a,  as,  às, as. 
(D) as,  às,  as, as. 
(E) as,  a,  as, a. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 11  
 
“Trata-se de uma cópia de segurança dos dados ou 
programas que permite restaurar elementos perdidos 
em caso de uma falha ou perda dos dados”. O texto fala 
da técnica conhecida como: 
 
(A) backup 
(B) dashboard 
(C) recovery 
(D) firmware 
(E) temporary 
 
QUESTÃO 12  
 
Analise os itens abaixo sobre os conceitos básicos do 
sistema operacional Windows: 
 

I. O Windows é um exemplo de sistema 
operacional proprietário. 

II. Os programas (softwares) são escritos para 
funcionar independentemente de sistema 
operacional, ou seja, um programa feito para 
funcionar no Windows funcionará em qualquer 
outro sistema operacional. 

III. O motivo principal do Windows ser o sistema 
operacional mais usado no mundo é devido ao 
seu baixo custo de aquisição. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) Apenas o item I está correto. 
(B) Apenas o item II está correto. 
(C) Apenas o item III está correto. 
(D) Os itens I e II estão corretos. 
(E) Os itens II e III estão corretos. 
 
QUESTÃO 13  
 
Assinale a alternativa que apresenta a descrição 
INCORRETA de algumas extensões de arquivos do 
Windows: 
 
(A) .bmp - Arquivo de imagem 
(B) .xls - Arquivo do Microsoft Excel 
(C) .txt - Arquivo de texto 
(D) .rar - Arquivo de vídeo 
(E) .tmp - Arquivo temporário 
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QUESTÃO 14  
 
Associe corretamente as ferramentas abaixo, as quais 
estão disponíveis no Windows, com suas respectivas 
funções e assinale a alternativa que apresenta a 
associação correta: 
 
1. Restauração do Sistema 
2. Limpeza de Disco 
3. Desfragmentador de Disco 
 
a. Retorna os programas e os arquivos do sistema do 

computador para um ponto anterior no tempo, sem 
afetar os arquivos pessoais. 

b. Reorganiza os dados para que os discos e 
unidades trabalhem de forma mais eficiente. 

c. Permite apagar arquivos e programas para a 
liberação de espaço, ajudando a tornar mais rápida 
a execução do computador. 

 
(A) 1a - 2c - 3b 
(B) 1b - 2c - 3a 
(C) 1c - 2a - 3b 
(D) 1a - 2b - 3c 
(E) 1c - 2b - 3a 
 
QUESTÃO 15  
 
A imagem abaixo foi extraída do Microsoft Word. 
Observe a posição do cursor de texto na imagem: 
 

 
 
Para posicionar o cursor no início da linha é preciso 
pressionar a tecla (ou a combinação de teclas): 
 
(A) END 
(B) CTRL + SETA PARA A DIREITA 
(C) PAGE UP 
(D) HOME 
(E) SHIFT + SETA PARA A ESQUERDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 
QUESTÃO 16  
 
Em uma prova de concurso público contendo 100 
questões (40 questões de conhecimentos básicos e 60 
questões de conhecimentos específicos), Carlos 
acertou 70% em conhecimentos específicos. O 
resultado final de Carlos foi 80% de acertos nas duas 
provas. Pode-se afirmar que o percentual de acertos 
apenas em conhecimentos básicos foi de: 
 
(A) 65% 
(B) 70% 
(C) 85% 
(D) 90% 
(E) 95% 
 
QUESTÃO 17  
 
Em 2014, Luís calculou seu Índice de Massa Corporal 
(IMC) e obteve o valor de 24,1. Em 2016, após ter 
aumentado 16 quilos e ter permanecido com a mesma 
altura (1,60 m), Luís calculou novamente o seu IMC e 
foi classificado como: 
 

 
 

(A) Peso normal 
(B) Sobrepeso 
(C) Obesidade grau I 
(D) Obesidade grau II 
(E) Obesidade grau III ou mórbida 
 
QUESTÃO 18  
 
Anagramas são alterações da sequência das letras de 
uma palavra. Quantos anagramas podem ser formados 
com a palavra LEGATUS, começados pela letra “L”? 
 
(A) 140 
(B) 720 
(C) 1024 
(D) 3260 
(E) 5040 
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QUESTÃO 19  
 
Ao lançar simultaneamente dois dados idênticos e não 
viciados, qual é a probabilidade de saírem somente 
números primos nas suas faces superiores? 
 
(A) 5% 
(B) 11% 
(C) 22% 
(D) 25% 
(E) 30% 

 
QUESTÃO 20  
 
A negação da proposição “Se você não paga as dívidas, 
seu nome é negativado.” é: 
 
(A) Você não paga as dívidas e seu nome não é 
negativado. 
(B) Você paga as dívidas e seu nome não é negativado. 
(C) Ou você paga as dívidas ou seu nome é negativado. 
(D) Se seu nome é negativado, você não paga as 
dívidas. 
(E) Seu nome é negativado se e somente se você não 
paga as dívidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 21  
 
A Lei 8080/1990 dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. De acordo 
com essa lei, marque V para verdadeiro e F para falso 
nos itens abaixo: 
( ) A representação dos usuários nos Conselhos 
de Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 
( ) Dentre os princípios que regem o Sistema 
Único de Saúde (SUS) estão: a universalidade de 
acesso aos serviços de saúde; a integralidade de 
assistência e a igualdade da assistência à saúde 
( ) Estão incluídas no campo de atuação do SUS 
a execução de ações de vigilância sanitária; de 
vigilância epidemiológica; de saúde do trabalhador; e de 
assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
( ) A iniciativa privada poderá participar do SUS, 
em caráter suplementar. 
( ) A saúde é um direito fundamental do ser 
humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício.  
 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, 
a sequência correta.  
 
(A) V, V, F, V, V 
(B) F, V, V, F, V 
(C) V, F, F, V, F 
(D) F, V, F, V, F 
(E) V, F, V, F, V 
 
QUESTÃO 22  
 
A Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, aprovou 
a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a 
revisão de diretrizes e normas para a organização da 
Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família 
(ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS). A Atenção Básica deve cumprir algumas 
funções para contribuir com o funcionamento das 
Redes de Atenção à Saúde, dentre as quais: 
 
(A) Ser porta de entrada; ser consultiva; priorizar a 

atenção domiciliar. 
(B) Ser funcional; assumir a reponsabilidade da alta 

complexidade; ter um coordenador. 
(C) Ser base; ser resolutiva; coordenar o cuidado e 

ordenar as redes. 
(D) Ser base; ser ordenadora do cuidado; ser 

coordenadora da rede. 
(E) Ser deliberativa; ser caminho para a média 

complexidade; interferir na atenção prestada. 
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QUESTÃO 23  
 
A Portaria nº 963, de 27 de maio de 2013 redefine a 
Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de 
Saúde. Para efeitos desta Portaria, considere as 
afirmativas abaixo: 
 

I. Atenção Domiciliar é uma nova modalidade de 
atenção à saúde, substitutiva ou complementar 
às já existentes, caracterizada por um conjunto 
de ações de promoção à saúde, prevenção e 
tratamento de doenças e reabilitação prestadas 
em domicílio, com garantia de continuidade de 
cuidados e integrada às redes de atenção à 
saúde; 

II. Serviço de Atenção Domiciliar é um serviço 
substitutivo ou complementar à internação 
hospitalar ou ao atendimento ambulatorial, 
responsável pelo gerenciamento e 
operacionalização das Equipes 
Multiprofissionais de Atenção Domiciliar e 
Equipes Multiprofissionais de Apoio. 

III. Cuidador é a pessoa com ou sem vínculo 
familiar com o usuário, capacitada para auxiliá-
lo em suas necessidades e atividades da vida 
cotidiana. 

IV. A Atenção Domiciliar tem como objetivo a 
reorganização do processo de trabalho das 
equipes que prestam cuidado domiciliar na 
atenção básica, ambulatorial, nos serviços de 
urgência e emergência e hospitalar, com vistas 
ao aumento da demanda por atendimento 
hospitalar e/ou redução do período de 
permanência de usuários internados, a 
humanização da atenção, a 
desinstitucionalização e a ampliação da 
autonomia dos usuários.  

 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
(B) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
(C) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
(D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
(E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24  
 
A unidade básica de saúde (UBS) deve ser a porta de 
entrada preferencial da gestante no sistema de saúde. 
É o ponto de atenção estratégico para melhor acolher 
suas necessidades, inclusive proporcionando um 
acompanhamento longitudinal e continuado, 
principalmente durante a gravidez. Marque a alternativa 
correta sobre as atribuições do enfermeiro na atenção 
pré-natal no âmbito da Estratégia Saúde da Família. 
 
(A) Realizar a consulta de pré-natal de gestação de 

baixo risco intercalada com a presença do(a) 
médico(a).  

(B) Atender as intercorrências e encaminhar as 
gestantes para os serviços de urgência/emergência 
obstétrica, quando necessário.  

(C) Avaliar e tratar as gestantes que apresentam sinais 
de alarme. 

(D) Avaliar a saúde bucal da gestante, a necessidade e 
a possibilidade de tratamento, observando os 
cuidados indicados em cada período da gravidez. 

(E) Acompanhar o processo de aleitamento materno e 
os cuidados com o futuro bebê, enfatizando a 
importância do papel da amamentação na dentição 
e no desenvolvimento do aparelho fonador, 
respiratório e digestivo da criança.  
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QUESTÃO 25  
 
O Código de Ética da Profissão, instituído pela 
resolução COFEN 311/2007, trata no capítulo V, das 
infrações e penalidades e orienta sobre as penalidades 
a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional 
de Enfermagem. A respeito dessa resolução julgue os 
itens a seguir.  
 

I. A gravidade da infração é caracterizada por 
meio da análise dos fatos do dano e de suas 
consequências. 

II. A censura consiste na admoestação ao infrator, 
de forma reservada, que será registrada no 
prontuário do mesmo, na presença de duas 
testemunhas. 

III. Considera-se infração ética a ação, omissão ou 
conivência que implique em desobediência 
e/ou inobservância às disposições do Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

IV. A cassação consiste na proibição do exercício 
profissional da enfermagem por um período 
não superior a 29 (vinte e nove) dias e será 
divulgada nas publicações oficiais dos 
Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, 
jornais de grande circulação e comunicada aos 
órgãos empregadores. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
(B) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
(C) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
(D) As afirmativas I, II, III e IV são corretas. 
(E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
QUESTÃO 26  
 
Sobre as principais coberturas primárias utilizadas para 
o tratamento de feridas agudas e crônicas que devem 
estar disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde do 
Brasil, marque a opção correta. 
 
(A) Os ácidos graxos essenciais (AGE) são sais de um 

polímero natural, o ácido algínico, derivado da alga 
marrom de espécie Laminaria hyperbore.   

(B) O alginato de cálcio causa precipitação de 
proteínas e age diretamente na membrana 
citoplasmática da célula bacteriana, exercendo 
ação bactericida imediata e ação bacteriostática 
residual.  

(C) O carvão ativado promove quimiotaxia e 
angiogênese, mantém o meio úmido e acelera o 
processo de granulação tecidual.  

(D) A sulfadiazina de prata é indicada para feridas 
exsudativas, com ou sem sangramento, cavitárias, 
tunelizadas, com ou sem infecção.  

(E) A placa de hidrocolóide em contato com exsudato, 
forma um gel hidrofílico que mantém um meio 
úmido. É indicada para prevenção e tratamento de 
feridas abertas não infectadas e na prevenção ou 
tratamento de úlceras de pressão não infectadas.  

QUESTÃO 27  
 
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição 
clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e 
sustentados de pressão arterial (PA ≥140 x 90mmHg). 
Associa-se, frequentemente, às alterações funcionais 
e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, 
rins e vasos sanguíneos) e às alterações metabólicas, 
com aumento do risco de eventos cardiovasculares 
fatais e não fatais. Sobre o tema, julgue os itens a 
seguir. 
 
I. Para a medida da pressão arterial, O paciente deve 

estar sentado, com o braço apoiado e à altura do 
precórdio. Medir após cinco minutos de repouso, 
evitando uso de cigarro e de bebidas com cafeína 
nos 30 minutos precedentes. 

II. A consulta de enfermagem faz parte da estratégia 
dirigida a grupos de risco que propõe intervenção 
educativa em indivíduos com valores de PA 
limítrofes, predispostos à hipertensão: redução de 
peso; alimentação saudável; atividade física e 
moderação no consumo de álcool.  

III. Na consulta de enfermagem para a estratificação 
de risco cardiovascular recomenda-se a utilização 
do escore de Framingham. A estratificação tem 
como objetivo estimar o risco de cada indivíduo 
sofrer uma doença arterial coronariana nos 
próximos dois anos. Essa estimativa se baseia na 
presença de múltiplos fatores de risco, como sexo, 
idade, níveis pressóricos, tabagismo, níveis de 
colesterol. 

IV. Os betabloqueadores são as drogas de primeira 
linha no tratamento da HAS. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
(B) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
(C) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
(D) As afirmativas I, II, III e IV são corretas. 
(E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
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QUESTÃO 28  
 
O Calendário de Básico Vacinação brasileiro é aquele 
definido pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) 
e corresponde ao conjunto de vacinas consideradas de 
interesse prioritário à saúde pública do país. Em 2016 
entrou em vigor o novo calendário de vacinação. 
Assinale a opção correta sobre as alterações. 
 
(A) Para os menores de um ano, a vacina contra 

rotavírus passa a ter aplicação inicial em duas 
doses (aos 2 e 4 meses), com uma dose de reforço 
até os quatro anos. 

(B) A vacina oral contra poliomielite não será mais 
aplicada no reforço aos 15 meses e aos 04 anos, 
apenas nas campanhas anuais de vacinação.   

(C) Não houve alteração para a vacina contra HPV. 
(D) A criança receberá as três primeiras doses do 

esquema da vacina contra poliomielite – aos dois, 
quatro e seis meses de vida – com a vacina 
inativada poliomielite (VIP), de forma injetável. 

(E) O reforço da vacina meningocócica C (conjugada) 
passa a ser aplicado aos 15 meses, 
preferencialmente, podendo ser feito até os 4 anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29  
 
Entre as complicações crônicas do diabetes mellitus 
(DM), as úlceras de pés (também conhecido como pé 
diabético) e a amputação de extremidades são as mais 
graves e de maior impacto socioeconômico. As úlceras 
nos pés apresentam uma incidência anual de 2%, tendo 
a pessoa com diabetes um risco de 25% em 
desenvolver úlceras nos pés ao longo da vida. Julgue 
os itens abaixo, e marque a alternativa correta. 
 
(A) Várias condições contribuem para a ulceração nos 

pés da pessoa com DM, dentre as quais a pressão 
plantar excessiva, o trauma repetitivo e a 
neuropatia, sendo esta última o evento final na 
formação de úlceras.    

(B) O pé isquêmico caracteriza-se por alteração da 
sensibilidade dos membros inferiores. Os sintomas 
podem ser formigamentos, sensação de queimação 
que melhora com exercício ou sintomas de 
diminuição da sensibilidade, como perder o sapato 
sem notar ou lesões traumáticas assintomáticas. 

(C) A neuropatia diabética compreende um conjunto de 
síndromes clínicas que afetam o sistema nervoso 
periférico sensitivo, motor e autonômico, de forma 
isolada ou difusa, nos segmentos proximal ou distal, 
de instalação aguda ou crônica, de caráter 
reversível ou irreversível.  

(D) O pé neuropático caracteriza-se por história de 
claudicação intermitente, isto é, dor em repouso 
que piora com exercício ou elevação do membro 
superior. Os sinais são rubor postural do pé, palidez 
à elevação do membro inferior, pé frio, com 
ausência dos pulsos tibial posterior e pedioso 
dorsal.  

(E) As deformidades dos pés associadas com a 
neuropatia periférica e com diminuição da 
mobilidade articular levam a uma diminuição da 
pressão em áreas de apoio e em proeminências 
ósseas, ocasionando dano tecidual.  
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QUESTÃO 30  
 
O exercício de uma clínica ampliada pressupõe a 
utilização de dispositivos como o Projeto Terapêutico 
Singular (PTS), de maneira a deslocar-se do sintoma e 
da doença para o sofrimento e o contexto em que estes 
aparecem. Sobre a utilização do PTS na 
operacionalização das ações de Saúde Mental na 
Atenção Básica, julgue os itens a seguir.  
 

I. Coordenar um PTS exige disponibilidade 
afetiva e de tempo para organizar e ativar 
diversas instâncias. 

II. O PTS pode ser definido como uma estratégia 
de cuidado que articula um conjunto de ações 
resultantes da discussão e da construção 
coletiva de uma equipe multidisciplinar e leva 
em conta as necessidades, as expectativas, as 
crenças e o contexto social da pessoa ou do 
coletivo para o qual está dirigido. 

III. É viável e necessário elaborar um PTS para 
todas as pessoas atendidas em um serviço de 
Atenção Básica. 

IV. Deve-se utilizar um roteiro norteador na 
organização de um PTS: o diagnóstico 
situacional; a definição de objetivos e metas; a 
divisão de tarefas e responsabilidades e a 
reavaliação do PTS.  

 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
(B) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
(C) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
(D) As afirmativas I, II, III e IV são corretas. 
(E) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31  
 
O grupo etário de maior prevalência de anemia é aquele 
composto por crianças entre 6 e 24 meses de idade, 
pelo rápido crescimento associado à ingestão 
frequentemente inadequada de ferro na referida faixa 
etária. Diante disso o Ministério da Saúde recomenda: 
 
(A) 1 a 2mg/kg/dia de ferro dos 6 aos 18 meses para 

crianças em aleitamento materno exclusivo até os 6 
meses. 

(B) 1 a 2mg/kg/dia de ferro dos 4 aos 18 meses para 
prematuros sadios e bebês pequenos para a idade 
gestacional.  

(C) 2 a 4mg/kg/dia de ferro dos 2 aos 6 meses, quando 
deve ser solicitado hemograma, para crianças em 
uso de fórmulas com leite de vaca não enriquecidas 
com ferro. 

(D) 2mg/kg/dia após 1 mês de vida por 2 meses para 
prematuros com história de hemorragia perinatal, 
gestação múltipla, ferropenia materna grave 
durante a gestação.  

(E) 2mg/kg/dia de ferro a partir de 24 meses, em caso 
de anemia comprovada por exame laboratorial.  

 
QUESTÃO 32  
 
O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural 
de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e 
constitui a mais sensível, econômica e eficaz 
intervenção para redução da morbimortalidade infantil. 
Sobre essa temática julgue os itens a seguir. 
 

I. Nos primeiros dias, o leite materno é chamado 
colostro, que contém mais gorduras e menos 
proteínas do que o leite maduro, ou seja, o leite 
secretado a partir do sétimo ao décimo dia pós-
parto.  

II. O leite de mães de recém-nascidos prematuros 
é diferente do de mães de bebês a termo. 

III. Aleitamento materno predominante é quando a 
criança recebe, além do leite materno, água ou 
bebidas à base de água (água adocicada, chás, 
infusões), sucos de frutas.  

IV. O fenômeno de Raynaud é uma isquemia 
intermitente causada por vasoespasmo que 
pode acometer os mamilos. Em geral ocorre em 
resposta à exposição ao frio, compressão 
anormal do mamilo na boca da criança ou 
trauma mamilar importante.  

 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
(B) Somente as afirmativas II e III são corretas. 
(C) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
(D) As afirmativas I, II, III e IV são corretas. 
(E) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
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QUESTÃO 33  
 
A deficiência de vitamina A é considerada uma das mais 
importantes deficiências nutricionais dos países em 
desenvolvimento, sendo a principal causa de cegueira 
evitável. A suplementação oral de vitamina A constitui-
se na estratégia mais eficaz para prover vitamina A em 
indivíduos com riscos para a deficiência. No Brasil, o 
Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A 
foi instituído por meio da Portaria nº 729, de 13 de maio 
de 2005, cujo objetivo é reduzir e controlar a deficiência 
nutricional de vitamina A em crianças de 6 a 59 meses 
de idade e puérperas no pós-parto imediato. Marque a 
alternativa correta. 
 
(A) A dieta materna não é fator determinante para a 

concentração da vitamina A no leite materno.  
(B) Crianças de 12 a 59 meses devem receber 200.000 

UI de vitamina A uma vez a cada 6 meses. 
(C) A suplementação profilática com de vitamina A 

deve ser feita para puérperas a partir do décimo dia 
após o parto. 

(D) A suplementação profilática periódica e regular das 
crianças de 06 a 18 meses de idade, deve ser feita 
com megadoses de vitamina A.  

(E) As mulheres grávidas ou em idade fértil, que podem 
estar na etapa inicial da gravidez, devem receber a 
megadose de vitamina A.  

 
QUESTÃO 34  
 
A notificação é obrigatória no caso de sífilis adquirida, 
sífilis em gestante, sífilis congênita, hepatites virais B e 
C, aids, infecção pelo HIV, infecção pelo HIV em 
gestante, parturiente ou puérpera e criança exposta ao 
risco de transmissão vertical do HIV, conforme a 
Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014. Sobre sífilis 
marque a alternativa correta: 
 
(A) O resultado dos testes treponêmicos devem ser 

expressos em títulos (1:2, 1:4, 1:64, entre outros), 
sendo importante para o diagnóstico e 
monitoramento da resposta ao tratamento, 
porquanto a queda do título é indicação de sucesso 
terapêutico 

(B) Os testes não treponêmicos detectam anticorpos 
especícos produzidos contra os antígenos do T. 
pallidum. São os primeiros a se tornarem 
reagentes, sendo importantes para a confirmação 
do diagnóstico. 

(C) O tratamento de sífilis na gestante é considerado 
inadequado quando instituído dentro do prazo de 
até 30 dias antes do parto.  

(D) O teste treponêmico mais comumente utilizado é o 
VDRL. Se a infecção for detectada nas fases tardias 
da doença, são esperados títulos baixos.  

(E) A sífilis congênita tardia surge após o primeiro ano 
de vida. O diagnóstico deve ser estabelecido por 
meio da associação de critérios epidemiológicos, 
clínicos e laboratoriais. 

 
 

QUESTÃO 35  
 
A Rede de Atenção às Urgência por meio da Portaria n° 
1.600, de 7 de julho de 2011, reformula a Política 
Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de 
Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde.  
Constituem-se diretrizes da Rede de Atenção às 
Urgências, EXCETO: 

 
(A) Humanização da atenção garantindo efetivação de 

um modelo centrado no usuário e baseado nas 
suas necessidades de saúde. 

(B) Ampliação do acesso e acolhimento aos casos 
agudos demandados aos serviços de saúde em 
todos os pontos de atenção, contemplando a 
classificação de risco e intervenção adequada e 
necessária aos diferentes agravos. 

(C) Garantia de implantação de modelo de atenção de 
caráter multiprofissional, compartilhado por 
trabalho em equipe, instituído por meio de práticas 
clinicas cuidadoras e baseado na gestão de linhas 
de cuidado. 

(D) Garantia da universalidade, equidade e 
integralidade no atendimento às urgências clínicas, 
cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, 
pediátricas e às relacionadas a causas externas. 

(E) Qualificação da atenção, por meio da organização 
das linhas de cuidados cardiovascular, 
cerebrovascular e traumatológica. 

 
QUESTÃO 36  
 
O atendimento à demanda espontânea deve ser 
realizado pelas Unidades Básicas de Saúde, 
principalmente os casos de pacientes crônicos em 
episódios de agudização e urgências de menor 
gravidade. Nas situações de emergência, a equipe deve 
estar capacitada para: 
 
(A) Tratar, após exames detalhados, os casos, 

encaminhar ao serviço que faça manobras de 
suporte básico de vida. 

(B) Investigar os casos graves e acionar o serviço 
suporte básico de vida. 

(C) Encaminhar ao serviço de pronto socorro de 
referência. 

(D) Diagnosticar precocemente os casos graves, iniciar 
manobras de suporte básico de vida e acionar o 
serviço de remoção para que haja a adequada 
continuidade do atendimento. 

(E) Acionar o serviço de transporte do território para o 
envio do paciente ao serviço hospitalar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ 

Concurso Público – 01/2016 
002 - Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família 

 

11 

QUESTÃO 37  
 
As Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do 
Câncer do Colo do Útero apontam os procedimentos 
adicionais para o diagnóstico, tratamento e seguimento 
em casos de exame citopatológico anormal. Julgue os 
itens a seguir e marque a alternativa correta. 
 
(A) Atipias de células escamosas, com lesão 

intraepitelial de baixo grau, a conduta é repetição 
da citologia em 12 meses, após colposcopia 
normal. 

(B) Atipias em células glandulares, com sugestão de 
Adenocarcinoma in situ, a conduta é repetir 
citologia de imediato, seguida de colposcopia com 
biópsia dirigida. 

(C) Atipias em células escamosas com lesão 
intraepitelial de alto grau, a conduta é repetição da 
citologia em 12 meses, para mulheres com mais de 
30 anos. 

(D) Atipias de significado indeterminado, com células 
escamosas provavelmente não neoplásicas, a 
conduta é repetição da citologia em 06 meses ou 12 
meses, a depender da faixa etária. 

(E) Atipias em células escamosas, com carcinoma 
epidermoide invasor, a conduta é repetição da 
citologia em 06 meses, após colposcopia normal. 

 
QUESTÃO 38  
 
A tuberculose (TB) é uma doença curável em 
praticamente 100% dos casos novos, sensíveis aos 
medicamentos antiTB, desde que obedecidos os 
princípios básicos da terapia medicamentosa e a 
adequada operacionalização do tratamento. Sobre o 
tratamento da TB, marque a alternativa correta. 
 
(A) Os casos novos adultos e adolescentes (> 10 

anos), de todas as formas de tuberculose pulmonar 
são tratados com o esquema básico: dois meses 
com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e 
etambutol, seguidos por quatro meses com 
rifampicina e isoniazida. 

(B) A forma de evitar a seleção de bacilos resistentes é 
a utilização de monoterapia antiTB, com esquema 
de um único fármaco.  

(C) A utilização de etambutol pode ocasionar suor ou 
urina de cor avermelhada.  

(D) A rifampicina e o etambutol são os medicamentos 
de maior poder bactericida, sendo ativas em todas 
as populações bacilares sensíveis, quer 
intracavitárias, nos granulomas ou intracelulares. 

(E) Paciente sem história de tratamento anterior e 
outros riscos conhecidos de resistência, pode ser 
considerado não infectante, após 10 dias de 
tratamento e havendo melhora cínica. 

 
 
 

QUESTÃO 39  
 
Segundo o último censo realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, a 
população e a densidade demográfica (habitantes por 
quilômetro quadrado) do município de Passagem 
Franca do Piauí são respectivamente: 
 
(A) 3.240 habitantes e 3,81 hab/km² 
(B) 3.875 habitantes e 4,56 hab/km² 
(C) 4.546 habitantes e 5,35 hab/km² 
(D) 5.225 habitantes e 6,15 hab/km² 
(E) 6.450 habitantes e 7,59 hab/km² 
 
QUESTÃO 40  
 
Julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F), 
sobre as informações coletadas no último censo 
realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) em 2010, acerca do município de 
Passagem Franca do Piauí: 
 
( ) O município possui área territorial inferior a 
600 km². 
( ) A maior parte da população reside na zona 
rural. 
( ) A quantidade de homens residentes no 
município é superior a quantidade de mulheres. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
(A) V V V 
(B) V F V 
(C) V F F 
(D) F V F 
(E) F F V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


