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Nome: ________________________________________________ RG: _____________________ 

 

Data: _____/_____/_______ Assinatura: ____________________________________________ 

 

PROVA DE ENFERMEIRO 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 

 
Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

 1 Caderno com o enunciado das 40 questões de múltipla escolha, sem repetição; 

 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões da prova; 

 1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões da prova para o candidato; 

 
Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e as-

sine-os. Caso contrário notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 
Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-

RESPOSTA, a caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, também, assi-

nalar no espaço próprio, o gabarito correspondente à sua prova. 
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas cer-

tas deve ser feita com o preenchimento completo do retângulo com caneta esferográfica 
de tinta na cor preta ou azul. 

Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, pois ele não será substituído. 
Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com 

as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. 

Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa anula 
a questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. 

SERÁ ELIMINADO do Processo o candidato que: Utilizar durante a realização das 
provas de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, head-

phones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie; 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO 

LEVADOS EM CONTA. 
Quando terminar, entregar ao fiscal OS CARTÕES-RESPOSTA. O candidato so-

mente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do 

início da prova, levando consigo, somente, o CARTÃO RASCUNHO. 
O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas. 

Não se esqueça de assinar o Cartão Resposta. 
Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de resposta e o cader-

no de questões, estando os 3(três) últimos candidatos liberados apenas quando da con-
clusão da prova por todos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

1) Classifique a oração destacada no período 

abaixo: 

 

“O importante é que todos estejam aqui 

logo cedo.” 

 

a) Oração subordinada substantiva predica-

tiva. 

b) Oração subordinada substantiva objetiva 

indireta. 

c) Oração subordinada substantiva objetiva 

direta. 

d) Oração subordinada substantiva subjeti-

va. 

e) Oração subordinada substantiva comple-

tiva nominal. 

 

2 – Analise o trecho a seguir: 

“A mão que rápida ferira, estancou mais rá-

pida e compassiva o sangue que gotejava. 

Depois, Iracema quebrou a flecha homicida, 

deu a haste ao desconhecido, guardando 

consigo a ponta farpada” 
José de Alencar em Iracema. 

Assinale a alternativa que apresenta apenas 

palavras que são substantivos: 

a) Homicida – consigo – farpada – flecha – 

mão.  

b) Iracema – sangue – ponta – flecha – mão.  

c) Mão – sangue – Iracema – depois – desco-

nhecido. 

d) Haste – Iracema – desconhecido – mão – 

sangue.  

e) Estancou – gotejava – compassiva – san-

gue – ponta. 

 

3) Assinale a alternativa que contenha ape-

nas numerais: 

 

a) Sem – duzentos – trezentos - um.  

b) Quinta – Cesto – Dose - Dupla.   

c) Quinta-feira – Poucos – Primo. 

d) Quinto – Vinte – Dobro - Onze. 

e) Uno – Milha – Dezena – Prisma.  

 

4) Assinale a alternativa que contenha ape-

nas adjetivos: 

 

a) Feio – Força – Alto - Gordo.   

b) Lento – Tonto – Magro – Orar.  

c) Sortudo - Baixo – Prudente. 

d) Frio – Sabor - Sábio. 

e) Cheiro – Semente - Credo.  

 

5) Assinale a alternativa que apresenta ape-

nas sinônimos: 

 

a) Trazer, carregar e levar. 

b) Premissa, argumento e axioma. 

c) Análise, diagnóstico e síntese. 

d) Disposição, arranjo e imperícia. 

e) Fazer, desmanchar e forjar. 

 

6) Assinale a alternativa que apresenta ape-

nas antônimos de racional: 

 

a) Ilógico, incoerente e congruente. 

b) Inaceitável, inadmissível e razoável. 

c) Implausível, insuportável e aceitável. 

d) Insensato, imprudente e desequilibrado. 

e) Irrefletido, desajuizado e atinado. 

 

7) Em: “O povo só quer uma coisa: que os 

corruptos sejam presos”, a oração subli-

nhada classifica-se como: 

 

a) Oração subordinada substantiva apositi-

va. 

b) Oração subordinada substantiva comple-

tiva nominal. 

c) Oração subordinada substantiva subjeti-

va. 

d) Oração subordinada substantiva objetiva 

direta. 

e) Oração subordinada substantiva predica-

tiva. 

 

 

 



                   PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO 

                             ESTADO DE SÃO PAULO 

                         PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 

3 
 

8) Leia a tirinha: 

 

Qual figura de linguagem foi utilizada pelo 

personagem no segunda quadrinho? 

a) Pleonasmo. 

b) Ironia. 

c) Metáfora. 

d) Comparação. 

e) Antítese. 

 

9) Indique o valor semântico expresso na 

oração abaixo: 

 

 “Aquele rapaz não age como uma pessoa 

responsável.” 

 

a) Condição. 

b) Comparação. 

c) Consequência. 

d) Finalidade. 

e) Tempo. 

 

10) Nas frases abaixo ocorre erros no que se 

refere à regência verbal, exceto em uma. 

Qual frase está escrita conforme o padrão 

culto da Língua Portuguesa? 

 

a) Eu simpatizo muito com aquela professo-

ra. 

b) Desde que lhe vi daquele jeito, ando mui-

to preocupado. 

c) Não faça isso comigo: eu lhe amo tanto! 

d) Aquele motorista não obedece sinal fe-

chado. 

e) Se Deus lhe ajudar, tudo vai dar certo. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

11) A Ditadura Militar marcou o fim de qual 

período político? 

 

a) República Liberal-Conservadora. 

b) Monarquia. 

c) República Velha. 

d) Parlamentarismo. 

e) Estado Novo. 

 

12) Durante o Regime Militar (1964 – 1985) 

a economia do Brasil passou por um período 

que posteriormente ficou conhecido como 

“Milagre Econômico”. O que ocorreu nesse 

período? 

 

a) A economia brasileira passava por difi-

culdade que só um milagre era capaz de 

mudar o cenário econômico do país. 

b) Os militares passaram a incentivar a po-

pulação a desenvolver a fé e a espiritualida-

de. 

c) Os militares manipulavam os dados 

econômicos para dar a impressão de que a 

situação econômica do país era boa, pois 

isso a expressão é usada entre aspas. 
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d) Os militares diziam que apenas uma go-

verno centralizado em regime militar seria 

capaz de colocar a economia do pais nos 

eixos novamente, ou seja, eles eram a única 

solução ou milagre. 

e) No período entre 1969 e 1973, o cresci-

mento econômico do Brasil alcançou níveis 

excepcionais. 

 

Texto para as questões 13 à 15: 

 

Plano Real foi um programa brasileiro com o 

objetivo de estabilização e reformas econô-

micas. O plano passou por diversas fases, 

desde a instituição  da Unidade Real de Va-

lor (URV), estabelecimento de regras de con-

versão e uso de valores monetários, inicia-

ção  da desindexação da economia até a de-

terminação do lançamento de uma nova 

moeda, o real. 

 

13) Qual moeda o real substituiu? 

 

a) Cruzeiro. 

b) Cruzeiro Novo. 

c) Cruzeiro Real. 

d) Cruzado. 

e) Cruzado Novo. 

 

14) Qual foi a principal contribuição do pla-

no real para a econômica brasileira? 

 

a) Reconhecimento do Brasil como um país 

Desenvolvido. 

b) Mais opções de dinheiro e moedas (R$ 

100, R$ 50, R$ 10, R$ 5, R$ 1, R$ 0,50, R$ 

0,25, R$ 0,10, R$ 0,05 e R$ 0,01). 

c) Possibilidade de usar o real em países do 

Mercosul. 

d) Estabilização econômica que promoveu o 

fim da hiperinflação. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

15) O Plano Real foi implementado pelo go-

verno de qual Presidente? 

a) Fernando Henrique Cardoso. 

b) Luís Inácio Lula da Silva. 

c) Dilma Rousseff. 

d) Itamar Franco. 

e) José Sarney. 

 

16) Operação Eficiência é uma opera-

ção brasileira, deflagrada pela Polícia Fede-

ral em 26 de janeiro de 2017, sendo um 

desdobramento da Operação Calicute, uma 

fase da Operação Lava Jato. A operação in-

vestiga crimes de lavagem de dinheiro, que 

consistem na ocultação no exterior de apro-

ximadamente 100 milhões de dólares, cerca 

de 340 milhões de reais. Entre os alvos da 

operação está o empresário: 

a) Marcelo Odebrecht. 

b) Nestor Cerveró 

c) Eike Batista. 

d) Pedro Correa. 

e) Paulo Roberto Costa. 

 

Texto para as questões 17 e 18: 

 

No início do mês de abril de 2016 foi realiza-

ram um ataque químico numa cidade do 

oriente médio que resultou na morte de 58 

pessoas e dezenas de pessoas feridas. Na 

ocasião também foram atacadas clínicas 

locais que cuidavam dos sobreviventes. Esse 

ataque gerou muita indignação no mundo 

causando diversos tipos de reações por par-

te das autoridades mundiais.  

 

17) Aonde foi realizado esses ataques? 

 

a) Em Ancara, capital da Turquia. 

b) Em Beirute, capital do Líbano. 

c) Em uma cidade no sul do Líbano. 

d) Em Damasco, capital da Síria. 

e) Em uma cidade no noroeste da Síria. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_Real_de_Valor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_Real_de_Valor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indexa%C3%A7%C3%A3o_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Real_(moeda)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Federal_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Federal_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Calicute
https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Lava_Jato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lavagem_de_dinheiro
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18) Todas as alternativas abaixo represen-

tam uma reação da comunidade mundial ao 

ataque químico realizado no início do mês, 

exceto: 

 

a) O secretário-geral das Nações Unidas, 

António Guterres, chamou o ataque químico 

de crime de guerra durante uma conferência 

em Bruxelas. 

b) A Alemanha acusou a Rússia e o Iraque 

de serem responsáveis pelo ataque. 

c) O Presidente dos Estados Unidos conside-

rou o ataque intolerável e mandou bombar-

dear um aeroporto militar na região da tra-

gédia. 

d) O Ministro de Relações Exteriores da 

França, Jean-Marc Ayrault, emitiu uma no-

ta condenando o ataque e pedindo uma res-

posta internacional. 

e) O Papa Francisco disse que está horrori-

zado com o suposto ataque de armas quími-

cas, e o classificou de um "massacre inacei-

tável" contra civis inocentes.  

19) A população de Viradouro com base no 

Censo de 2010 do IBGE é de aproximada-

mente de: 

 

a) 15 mil habitantes. 

b) 18 mil habitantes. 

c) 20 mil habitantes. 

d) 25 mil habitantes. 

e) 30 mil habitantes. 

 

20) Quais os principais símbolos ilustrados 

no brasão de Viradouro? 

 

a) Escudo, milho e laranja. 

b) Escudo, tricô e tomate.  

c) Espada, milho e café. 

d) Espada, cana-de-açúcar e laranja. 

e) Escudo, cana-de-açúcar e laranja. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21) As ações e serviços públicos de saúde e 

os serviços privados contratados ou conve-

niados que integram o Sistema Único de 

Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo 

com as diretrizes previstas no art. 198 da 

Constituição Federal, obedecendo ainda os 

seguintes princípios, exceto: 

 

a) Universalidade de acesso aos serviços de 

saúde em todos os níveis de assistência. 

b) Participação da comunidade. 

c) Centralização político-administrativa, com 

direção única em cada esfera de governo. 

d) Direito à informação, às pessoas assisti-

das, sobre sua saúde. 

e) Utilização da epidemiologia para o estabe-

lecimento de prioridades, a alocação de re-

cursos e a orientação programática. 

 

22) Sobre a participação complementar no 

Sistema Único de Saúde (SUS) prevista no 

capítulo 1e 2 do título III sobre serviços pri-

vados de assistência a saúde da Lei 8080 de 

19 de setembro de 1990, assinale a alterna-

tiva incorreta:  

 

a) Os serviços privados de assistência à sa-

úde caracterizam-se pela atuação, por inici-

ativa própria, de profissionais liberais, le-

galmente habilitados, e de pessoas jurídicas 

de direito privado na promoção, proteção e 

recuperação da saúde. 

b) Na prestação de serviços privados de as-

sistência à saúde, serão observados os prin-

cípios éticos e as normas expedidas pelo 

órgão de direção do Sistema Único de Saúde 

(SUS) quanto às condições para seu funcio-

namento. 

c) Quando as suas disponibilidades forem 

insuficientes para garantir a cobertura as-

sistencial à população de uma determinada 

área, o Sistema Único de Saúde (SUS) pode-

rá recorrer aos serviços ofertados pela inici-

ativa privada. 
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d) Os critérios e valores para a remuneração 

de serviços e os parâmetros de cobertura 

assistencial serão estabelecidos pela direção 

nacional do Sistema Privado e aprovados no 

Conselho Nacional de Saúde. 

e) A participação complementar dos serviços 

privados será formalizada mediante contrato 

ou convênio, observadas, a respeito, as 

normas de direito público. 

23) A Conferência de Saúde reunir-se-á a 

cada __________ com a representação dos 

vários segmentos sociais, para avaliar a si-

tuação de saúde e propor as diretrizes para 

a formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes, convocada pelo Poder Exe-

cutivo ou, extraordinariamente, por esta ou 

pelo Conselho de Saúde. 

A alternativa que preenche corretamente a 

lacuna é: 

 

a) 2 anos. 

b) 4 anos. 

c) 3 anos. 

d) 1 ano. 

e) 6 meses. 

 

24) Sobre o Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), podemos afirmar, exceto: 

 

a) Cada NASF 1 deverá estar vinculado a no 

mínimo 5 (cinco) e a no máximo 9 (nove) 

Equipes Saúde da Família e/ou equipes de 

Atenção Básica para populações específicas 

(consultórios na rua, equipes ribeirinhas e 

fluviais). 

b) Cada NASF 2 deverá estar vinculado a no 

mínimo 3 (três) e a no máximo, 4 (quatro) 

Equipes Saúde da Família e/ou Equipes de 

Atenção Básica para populações específicas 

(consultórios na rua, equipes ribeirinhas e 

fluviais). 

c) Cada NASF 3 deverá estar vinculado a no 

mínimo 1 (uma) e a no máximo 2 (duas) 

Equipes Saúde da Família e/ou Equipes de 

Atenção Básica para populações específicas 

(consultórios na rua, equipes ribeirinhas e 

fluviais), agregando-se de modo específico ao 

processo de trabalho das mesmas, configu-

rando-se como uma equipe ampliada. 

d) A implantação de mais de uma modalida-

de de forma concomitante nos Municípios e 

no Distrito Federal não receberá incentivo 

financeiro federal correspondente ao NASF. 

e) A modalidade NASF 3 deverá ter uma 

equipe formada por uma composição de pro-

fissionais de nível superior que reúnam co-

mo condição que a soma das cargas horá-

rias semanais dos membros da equipe deve 

acumular no mínimo 100 (cem) horas se-

manais. 

 

25) De acordo com a portaria número 373 

de 27 de fevereiro de 2002 que dispões so-

bre a Norma Operacional da Assistência à 

saúde – NOAS -SUS, a responsabilidade do 

Ministério da Saúde sobre a política de alta 

complexidade/custo se traduz nas seguintes 

atribuições, exceto: 

 

a) Definição de normas nacionais.  

b) Definição de incorporação dos procedi-

mentos a serem ofertados à população pelo 

SUS. 

c) Estabelecimento de estratégias que possi-

bilitem o acesso menos equânime diminuin-

do as diferenças regionais na alocação dos 

serviços. 

d) Definição de mecanismos de garantia de 

acesso para as referências interestaduais, 

através da Central Nacional de Regulação 

para Procedimentos de Alta Complexidade. 

e) Formulação de mecanismos voltados à 

melhoria da qualidade dos serviços presta-

dos. 

 

26) Em relação ao Plano Diretor de Regiona-

lização (PDR), podemos afirmar, exceto: 

 

a) Foi ordenado como instrumento de orde-

namento do processo de regionalização da 
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assistência em cada estado e no Distrito 

Federal. 

b) Baseia-se nos objetivos de definição de 

prioridades de intervenção coerentes com as 

necessidades de saúde da população e ga-

rantia de acesso dos cidadãos a todos os 

níveis de atenção.  

c) fundamenta-se na conformação de siste-

mas funcionais e resolutivos de assistência 

à saúde, por meio por exemplo da organiza-

ção dos territórios estaduais em regi-

ões/microrregiões e módulos assistenciais; 

da conformação de redes hierarquizadas de 

serviços e do estabelecimento de mecanis-

mos e fluxos de referência e contra-

referência intermunicipais. 

d) Deverá ser elaborado na perspectiva de 

garantir exclusivamente o acesso dos cida-

dãos, o mais próximo possível de sua resi-

dência a assistência pré-natal, parto e pu-

erpério; acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil e cobertura univer-

sal do esquema preconizado pelo Programa 

Nacional de Imunizações, para todas as fai-

xas etárias;. 

e) Objetiva garantir a integralidade da assis-

tência e o acesso da população aos serviços 

e ações de saúde de acordo com suas neces-

sidades. 

 

27) Sobre a Estratégia Saúde da Família 

(ESF), assinale a alternativa incorreta: 

 

a) O número de agentes comunitários de 

saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir 

90% da população cadastrada, com um má-

ximo de 600 pessoas por agente e de 10 ACS 

por equipe de Saúde da Família, não ultra-

passando o limite máximo recomendado de 

pessoas por equipe. 

b) É composta por equipe multiprofissional 

que possui, no mínimo, médico generalista 

ou especialista em saúde da família ou mé-

dico de família e comunidade, enfermeiro 

generalista ou especialista em saúde da fa-

mília, auxiliar ou técnico de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde (ACS). 

c) Cada equipe de Saúde da Família deve ser 

responsável por, no máximo, 4.000 pessoas 

de uma determinada área, que passam a ter 

corresponsabilidade no cuidado com a saú-

de. 

d) A carga horária é de 40 horas semanais 

para todos os profissionais de saúde cadas-

trados na Estratégia Saúde da Família, ex-

ceto o profissional médico que poderá atuar 

em, no máximo duas (02) equipes, pois po-

derá ser contratado por 20 ou, até, 30 horas 

semanais. 

e) Uma das atribuições dos profissionais da 

Estratégia Saúde da Família é participar do 

processo de territorialização e mapeamento 

da área de atuação da equipe, identificando 

grupos, famílias e indivíduos expostos a ris-

cos e vulnerabilidades. 

 

28) De acordo com o código de ética dos pro-

fissionais de enfermagem em relação ao sigi-

lo profissional, podemos afirmar: 

 

a) Manter segredo sobre fato sigiloso de que 

tenha conhecimento em razão de sua ativi-

dade profissional, exceto casos previstos em 

lei, ordem judicial, ou com o consentimento 

escrito da pessoa envolvida ou de seu repre-

sentante legal. 

b) O profissional de enfermagem, intimado 

como testemunha, deverá comparecer pe-

rante a autoridade e, se for o caso, declarar 

seu impedimento de revelar o segredo. 

c) É direito abster-se de revelar informações 

confidenciais de que tenha conhecimento 

em razão de seu exercício profissional a pes-

soas ou entidades que não estejam obriga-

das ao sigilo. 

d) Orientar, na condição de enfermeiro, a 

equipe sob sua responsabilidade, sobre o 

dever do sigilo profissional. 

e) Todas as alternativas são verdadeiras. 
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29) Sobre o Programa de Controle de Infec-

ções Hospitalares (PCIH), podemos afirmar, 

exceto: 

 

a) Os membros executores serão, no míni-

mo, 3 (três) técnicos de nível superior da 

área de saúde para cada 250 (duzentos) lei-

tos ou fração deste número com carga horá-

ria diária, mínima, de 4 (quatro) horas para 

o enfermeiro e 2 (duas) horas para os de-

mais profissionais.  

b) É um conjunto de ações desenvolvidas 

deliberada e sistematicamente, com vistas à 

redução máxima possível da incidência e da 

gravidade das infecções hospitalares.  

c) Os hospitais deverão constituir Comissão 

de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), 

órgão de assessoria à autoridade máxima da 

instituição e de execução das ações de con-

trole de infecção hospitalar. 

d) Os membros executores da CCIH repre-

sentam o Serviço de Controle de Infecção 

Hospitalar e, portanto, são encarregados da 

execução das ações programadas de contro-

le de infecção hospitalar. 

e) Os membros da CCIH serão de dois tipos: 

consultores e executores. 

 

30) Assinale a alternativa que apresenta do-

ença ou agravo de notificação compulsória 

imediata (até 24h) para Secretaria Municipal 

de saúde: 

 

a) Acidente de trabalho com exposição a ma-

terial biológico. 

b)  Febre Tifoide.  

c) Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ). 

d) Infecção pelo HIV em gestante, parturien-

te ou puérpera e Criança exposta ao risco de 

transmissão vertical do HIV. 

e) Leishmaniose Visceral. 

 

31) Um paciente adulto classificado com 

hipertensão leve, dentre as alternativas, 

apresentará níveis pressóricos de: 

a) 120 x 70 mmHg. 

b) 140 x 90 mmHg. 

c) 130 x 80 mmHg. 

d) 180 x 90 mmHg. 

e) 160 x 100 mmHg. 

 

32) A técnica de aplicação do Teste de Estí-

mulo Sonoro Simplificado (TESS) tem o ob-

jetivo de avaliar a vitalidade fetal, como mé-

todo adicional, considerando a resposta cár-

dio-acelerativa do feto ao estímulo sonoro. O 

teste é considerado negativo quando: 

 

a) Presença de aumento mínimo de 15 bati-

mentos em relação à medida inicial, ou pre-

sença de movimentos fetais fortes e bruscos 

na observação do abdômen materno durante 

a realização do estímulo. 

b) Presença de aumento mínimo de 30 bati-

mentos em relação à medida inicial, ou pre-

sença de movimentos fetais fortes e bruscos 

na observação do abdômen materno durante 

a realização do estímulo. 

c) Ausência de resposta fetal identificada 

tanto pela falta de aumento dos BCF quanto 

pela falta de movimentos fetais ativos. O 

teste deverá ser realizado duas vezes, com 

intervalo de pelo menos 10 minutos para se 

considerar.  

d) Ausência de resposta fetal identificada 

tanto pela falta de aumento dos BCF quanto 

pela falta de movimentos fetais ativos. O 

teste deverá ser realizado duas vezes, com 

intervalo de pelo menos 30 minutos para se 

considerar. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

33) De acordo com nota informativa número 

311 de 2016/CGPNI/DEVIT/SVS/MS, o 

Programa Nacional de Imunizações (PNI) 

informou as mudanças no calendário nacio-

nal de vacinação para o ano de 2017. De 

acordo com esse documento, assinale a al-

ternativa que contempla uma vacina que 
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não tive mudança no calendário nacional de 

2017: 

 

a) Vacina Hepatite B (recombinante) 

b) Vacina HPV Quadrivalente.  

c) Vacina meningocócica C (conjugada). 

d) Todas as alternativas acima. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

34) Entre os fatores de risco para a Inconti-

nência Urinária (IU), podemos citar: 

 

a) Raça. 

b) Idade. 

c) Gravidez. 

d) Obesidade. 

e) Todas as alternativas anteriores. 

 

35) Sobre o ofidismo, podemos afirmar: 

 

a) É o envenenamento que ocorre pela ino-

culação de veneno pelo ferrão ou aguilhão, 

localizado na cauda de escorpiões. 

b) Envenenamento causado pela inoculação 

de toxinas através de ferrões localizados no 

aparelho inoculador (quelíceras) de aranhas 

peçonhentas.  

c) É o envenenamento provocado pela ação 

de toxinas, através de aparelho inoculador 

(presas) de serpentes, podendo determinar 

alterações locais (na região da picada) e sis-

têmicas. 

d) Acidente causado pelo contato de cerdas. 

de lagartas com a pele. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

36) Doença de transmissão exclusivamente 

sexual, mais frequente nas regiões tropicais. 

Caracteriza-se por apresentar lesões múlti-

plas (podendo ser única), tipo úlceras, habi-

tualmente dolorosas, de borda irregular, 

com contornos eritemato-edematosos e fun-

do irregular, cobertas por exsudato necróti-

co, amarelado e de odor fétido, que quando 

removido revela tecido de granulação que 

apresenta sangramento fácil quando subme-

tidos a traumatismos. 

A alternativa que apresenta o nome dessa 

doença é: 

 

a) AIDS. 

b) Candidíase.  

c) Coccidioidomicose. 

d) Cancro mole. 

e) Sífilis.  

 

37) Sobre a febre tifóide, podemos afirmar, 

exceto: 

 

a) É uma doença bacteriana aguda. 

b) Quadro clínico apresenta-se geralmente 

com febre alta, cefaléia, mal-estar geral, 

anorexia, bradicardia relativa (dissociação 

pulso-temperatura, conhecida como sinal de 

Faget), esplenomegalia, manchas rosadas no 

tronco (roséola tífica), obstipação intestinal 

ou diarreia e tosse seca. Pode haver com-

prometimento do sistema nervoso central.  

c) A Febre Tifóide tem distribuição mundial 

e não está associada a fatores socioeconô-

micos. 

d) O agente etiológico é Salmonella entérica, 

sorotipo Typhi (S. Typhi), bactéria gram-

negativa da família Enterobacteriaceae. 

e) Doença de veiculação hídrica e alimentar, 

cuja transmissão pode ocorrer pela forma 

direta, pelo contato com as mãos do doente 

ou portador, ou, principalmente, de forma 

indireta, através de água e alimentos con-

taminados com fezes ou urina de paciente 

ou portador. 

 

38) Entre os sinais de choque na dengue 

hemorrágica podemos citar, exceto: 

 

a) Hipotensão arterial. 

b) Enchimento capilar rápido (<2 segundos). 

c) Pressão arterial convergente (PA diferen-

cial < 20 mmHg). 

d) Extremidades frias e cianose. 
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e) Pulso rápido e fino. 

 

39) Podemos citar como medidas de controle 

da febre amarela: 

 

a) Vacinação 

b) Notificação imediata de casos humanos, 

epizootias e de achado do vírus em vetor 

silvestre. 

c) Realização de ações de educação em saú-

de.  

d) Controle do Aedes Aegypti para elimina-

ção do risco de reurbanização. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

40) Qual o nome do reflexo primitivo carac-

terizado por: Bebê em prono ou em suspen-

são ventral,  deslizar um  objeto pontiagudo 

à 3 cm da linha média (um lado de cada vez) 

desde o ombro até  a crista ilíaca .  E a res-

posta será encurvamento da coluna para o 

lado do estímulo, com uma leve rotação e 

elevação da pelve do mesmo lado estimula-

do. 

a) Reflexo tônico Labiríntico. 

b) Reflexo de Galant.  

c) Reflexo tônico cervical assimétrico (RTCA) 

d) Reflexo de Moro. 

e) Reflexo de endireitamento da cabeça so-

bre o tronco. 
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