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A B C

A 

D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

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

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.formosodoaraguaia2017@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO 

A 

 

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

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Legislação de SUS Conhecimentos Específicos 

10 10 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

D

C 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ENFERMEIRO 
CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

A

 

B 

ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

Exemplo: 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 09. 

As questões de 1 a 5 têm como base o texto abaixo. Leia-o com atenção. 
 

Amai o próximo, etc...  

 

 Atendo o telefone na minha casa. “Victor está?” diz a voz do outro lado sem sequer um alô, um por favor, 

nada. Eu, amável, informo que Victor não está nem pode estar porque não mora aqui. O outro bate o telefone na 

minha cara. Dois minutos, e o telefone toca novamente. “Quero falar com Victor” vem a mesma voz. “O senhor é 

muito mal-educado”, ataco logo para não lhe dar tempo de desligar. “Acabou de ligar, nem me agradeceu, nem me 

pediu desculpas, e bateu com o telefone. Como já lhe disse, Victor não mora aqui.” A voz se faz mais mansa, “A 

senhora desculpe. Muito obrigado.” E desliga.  

 Exulto. Ponto a favor da educação. Pois, se com medo de infligir-lhe as regras, sempre me abstenho de 

reprimendas desse tipo, é justamente para mantê-las vivas – as regras, não as reprimendas – que convém fazê-las.  

Digo obrigada ____ caixa do supermercado, que não me responde. Peço por favor ao funcionário do guichê 

que nem levanta os olhos para a minha pessoa. Dou bom-dia ao sujeito do açougue que parece não entender de que 

dia ou de que qualidade estou falando. Sou uma otária? Não, sou uma resistente.  

 Minha amiga Claudine de Castro, socialite das mais elegantes, publicou um livro de etiqueta. Uma graça o 

livro, bem-humorado, prático. Fui ao lançamento. Todos ali éramos veteranos praticantes daquilo que se chamava 

“boas maneiras”. Um bando de micos-leões-dourados, pensei. Ameaçados de extinção. Uma amiga comum 

comentou que daria o livro ao sobrinho, ela não precisava. “Os jovens” acrescentou, “andam muito mal-educados”.  

 Os jovens? Não era jovem o senhor bem vestidérrimo que quase me segurou no meio da rua, interrompendo 

minha marcha célere, para pedir orientação ____ respeito de um endereço. Orientação fornecida, o cavalheiro, que 

certamente não fazia jus ____ definição, partiu sem dizer água vai. E fiquei eu, no resto da manhã, irritada pela 

brutalidade.  

 No Japão, a primeira expressão que me ensinaram quando cheguei foi sumi-masen. Equivale ao nosso por 

favor. Para ajudar-me a gravar essa chave fundamental em qualquer situação, sugeriram que lembrasse da nossa tão 

frequente corrupção e dissesse em português: sumiu mais cem. Cravou-se, indelével, na minha memória. E dela 

lancei mão infinitas vezes, com aquela segurança com que se saca um ás da manga. Nunca conheci povo tão bem-

educado. Todos te atendem sorridentes. Todos te ajudam. Ninguém te esbarra. Ninguém te esbarra mesmo em meio 

____ multidão. E multidão é coisa frequente no Japão. Sem grandes antropologismos, podemos deduzir que ____ 

viver tantos em país tão pequeno ou se entredevoravam ou se educavam. Preferiram educar-se.  

 Entre nós, os livros de etiqueta como o de Claudine vendem feito pão. Ânsia de educar-se para sobreviver? 

Não, necessidade de aprender as regras para ascender. Os recém-chegados ______ mesas de muitos talheres – e há 

sempre levas novas que chegam e mesas novas são postas – querem saber que garfo pegar. Pena que o garfo certo 

não seja fundamental, ou sequer importante, para a boa educação. Boa educação sendo, por exemplo, aquela que as 

pessoas da roça, de tão poucos talheres e tão pouca comida no prato, praticam com doçura e naturalidade. 

Cumprimentar o desconhecido com quem se cruza na trilha, coar café ou oferecer água ao visitante que chega.  

 Dar atenção é a essência da boa educação. Só isso. Em vez do humilde “por favor”, deveríamos dizer: peço a 

sua atenção. Pois não é favor algum atender o semelhante que precisa de nós. E nenhum contato pode ser gentil sem 

atenção. No entanto, em todas as línguas, quando se quer ser educado é por favor que se pede, ou desculpas, pois está 

estabelecido que necessitar do outro, tirar o outro do seu rumo por instantes é algo quase inconveniente, pelo qual 

devemos nos penitenciar.  Convenhamos, há um erro de base. Ou, se quisermos ir um pouco mais além no sentido 

desses mínimos encontros, há uma lamentável regra de desamor.  

 

COLASANTI, Marina. Antologia de crônicas – Crônica brasileira contemporânea. Organização de Manuel da 

Costa Pinto. São Paulo: Salamandra.   
 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01) Assinale a alternativa que completa 

CORRETAMENTE as lacunas do texto, na ordem em 

que aparecem. 
 

A) a – à – à – a – à – às. 

B) à – a – à – à – a – às. 

C) a – à – a – a – a – as. 

D) à – à – à – à – à – as. 

 

02) Em todas alternativas a palavra destacada está 

corretamente interpretada, de acordo com o seu 

sentido no texto, EXCETO em: 

 

A) “Exulto. Ponto a favor da educação.” (= ALEGRO-ME)  

B) “...sempre me abstenho de reprimendas desse 

tipo...” (= APROVAÇÕES) 

C) “...interrompendo minha marcha célere, para pedir 

orientação...” (= RÁPIDA) 

D) “Cravou-se, indelével, na minha memória.” (= 

DEFINITIVAMENTE) 

 

03) Leia as seguintes afirmações: 

 

I- Há uma crítica à falta de educação das pessoas no 

cotidiano. 

II- O texto tem como principal propósito afirmar que a 

atenção ao outro é a base da boa-educação. 

III- Ao utilizar o verbo “exultar”, a autora sente-se 

vitoriosa, pois o homem com quem falava ao telefone 

mudou de atitude e foi educado com ela. 

IV- A repreensão à atitude do homem não foi bem aceita 

por ele. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 
 

A) I e IV, apenas. 

B) II, apenas. 

C) I, II, III, apenas. 

D) III, apenas. 

 

04) NÃO há uso da linguagem coloquial em: 
 

A) “Vou acabar chutando o pau da barraca.” 

B) “E dela lancei mão infinitas vezes, com aquela 

segurança com que se saca um ás da manga.” 

C) “Entre nós, os livros de etiqueta como o de Claudine 

vendem feito pão.” 

D) “Em vez do humilde “por favor”, deveríamos dizer: 

peço a sua atenção.” 

05) Leia a frase abaixo, retirada do texto: 

 

       “No entanto, em todas as línguas, quando se quer ser 

educado é por favor que se pede...” 

A locução conjuntiva destacada estabelece a seguinte 

relação de sentido: 

 

A) adversidade. 

B) conclusão. 

C) concessão. 

D) causa. 

 

06) Leia o fragmento abaixo, de Caetano Veloso: 

 

“Luz do Sol, 

Que a folha traga e traduz 

Em verde novo em folha, 

Em graça, em vida, em força, em luz... 

 

Céu azul 

E vem até onde os pés 

Tocam a terra 

E a terra inspira e exala seus azuis...” 

 

As palavras destacadas são formadas:  

 

A) Ambas por derivação regressiva. 

B) A primeira por derivação regressiva e a segunda por 

derivação imprópria. 

C) Ambas por derivação imprópria. 

D) A primeira por derivação imprópria e a segunda por 

derivação regressiva. 

 

07) Das frases abaixo, aquela em que o pronome relativo 

está empregado de forma INCORRETA é: 

 

A) Esses são os livros de que preciso para terminar 

minha monografia. 

B) As dificuldades com que tive de enfrentar para 

conseguir me formar foram imensas. 

C) Serão atendidos os pacientes cujos nomes constem 

na lista. 

D) Venceu a eleição o político a quem dei meu voto. 
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08) Numa das frases abaixo, a colocação do pronome 

pessoal átono NÃO obedece às normas vigentes. 

Assinale-a. 

 

A) Ter-lhe-iam dito alguma coisa a respeito de minha 

atitude? 

B) Nunca lhe daremos outra chance. 

C) Tinham-no comprado no centro da cidade. 

D) Os amigos tinham avisado-me de que ela era muito 

mal-educada. 

 

09) Quanto à regência verbal, nos trechos abaixo: 

 

I –    Lembrei a eles a data do exame médico. 

II –   Sua aprovação para o cargo implica fluência na 

língua inglesa. 

III –  Informou-lhes de que poderiam sair assim que 

terminassem o trabalho. 

IV –  Simpatizo com os apresentadores do telejornal. 

V-     O delegado procederá o inquérito. 

 

Estão corretas as proposições: 

 

A) II, III e V, somente. 

B) I, III e V, somente. 

C) II, III, IV e V, somente. 

D) I, II e IV, somente. 

 

10) Leia as seguintes frases: 

 

I- Como nenhum dos condôminos se interessou pelo 

projeto de reforma do prédio, a única opção foi 

cancelá-lo. 

II- A chuva caíra forte durante dias; acabara, pois, a seca. 

III- Ainda que ele me convidasse, eu não viajaria jamais 

de navio. 

IV- Como aumentou o desemprego, a situação agravou-

se. 

 

As orações destacadas estabelecem, correta e 

respectivamente, relação de: 

 

A) comparação, conclusão, causa, condição. 

B) finalidade, explicação, tempo, causa. 

C) causa, conclusão, concessão, proporção. 

D) condição, explicação, causa, finalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 6  

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO 

CARGO: ENFERMEIRO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

11) De acordo com a Política Nacional da Atenção Básica 

(PNAB), compete ao Ministério da Saúde, EXCETO:  

 

A) Definir e rever periodicamente, de forma pactuada, 

na Comissão Intergestores Bipartite, as diretrizes da 

Política Nacional de Atenção Básica. 

B) Garantir fontes de recursos federais para compor o 

financiamento da Atenção Básica. 

C) Prestar apoio institucional aos gestores dos Estados, 

ao Distrito Federal e aos municípios no processo de 

qualificação e de consolidação da atenção básica. 

D) Apoiar a articulação das instituições, em parceria 

com as Secretarias de Saúde Estaduais, Municipais e 

do Distrito Federal, para formação e garantia de 

educação permanente para os profissionais de saúde 

da atenção básica.  

 

12) De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB), são atribuições comuns a todos os 

profissionais da atenção básica, EXCETO: 

 

A) Participar do processo de territorialização e 

mapeamento da área de atuação da equipe. 

B) Manter atualizado o cadastramento das famílias e 

dos indivíduos no sistema de informação indicado 

pelo gestor municipal. 

C) Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, 

prioritariamente no âmbito da unidade de saúde e, 

quando necessário, no domicílio e demais espaços 

comunitários. 

D) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros 

pontos de atenção, respeitando os fluxos locais. 

 

13) Cada equipe de saúde da família deve ser 

responsável por, no máximo: 

 

A) 5000 pessoas. 

B) 4000 pessoas. 

C) 3000 pessoas. 

D) 2000 pessoas. 

 

 

 

14) De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/90,  a 

Conferência de Saúde reúne-se periodicamente com 

a representação dos vários segmentos sociais, para 

avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes 

para a formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes, convocada pelo Poder Executivo 

ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho 

de Saúde. Qual a periodicidade das reuniões? 

 

A) Anuais 

B) A cada 2 anos 

C) A cada 3 anos 

D) A cada 4 anos 

 

15) De acordo com a Lei 8.080/90, é competência da 

direção estadual do Sistema Único de Saúde, 

EXCETO: 

 

A) Promover a descentralização para os Municípios dos 

serviços e das ações de saúde. 

B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes 

hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS). 

C) Elaborar normas para regular as relações entre o 

Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados 

contratados de assistência à saúde. 

D) Prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e 

executar supletivamente ações e serviços de saúde. 

 

16) Segundo Lei 8.080/90, propor a celebração de 

convênios, acordos e protocolos internacionais 

relativos à saúde, saneamento e meio ambiente, em 

âmbito administrativo, é atribuição de:  

 

A) Somente União e Estados. 

B) Somente Estados, Distrito Federal e Municípios. 

C) União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

D) Somente Estados. 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                         QUESTÕES DE 11 A 20 
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17) São objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) 

segundo Lei 8.080/90, EXCETO: 

 

A) A identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde. 

B) Controlar qualidade, pesquisa e produção de 

insumos, medicamentos, exceto sangue e 

hemoderivados, e de equipamentos para saúde por 

meio de instituições públicas federais, estaduais e 

municipais. 

C) A assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde. 

D) A realização integrada das ações assistenciais e 

atividades preventivas. 

 

18) Fazem parte dos princípios e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde (SUS), EXCETO:  

 

A) Concentração dos serviços nos Estados, diminuindo 

a participação dos municípios.  

B) Integração em nível executivo das ações de saúde, 

meio ambiente e saneamento básico. 

C) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento 

de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática. 

D) Hierarquização da rede de serviços de saúde. 

 

19) É campo de atuação do SUS: 

 

1. Assistência sanitária e epidemiológica, bem como à 

saúde do trabalhador. 

2. Assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica. 

3. Controle da prestação de serviços que se relacionam 

direta ou indiretamente com a saúde. 

 

A) Todas as afirmativas. 

B) Apenas afirmativas 1 e 2. 

C) Apenas afirmativas 1 e 3. 

D) Nenhuma das afirmativas. 

20) Segundo Lei nº 8.142, de 28/12/90, podem contar 

com recursos do Fundo de Saúde: 

 

A) Somente os municípios 

B) Somente os estados  

C) Os Municípios, os Estados e o Distrito Federal  

D) Nenhuma das alternativas 
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21) Considerando o comportamento epidemiológico da 

doença que determina situações e períodos mais 

indicados para a vacinação, é INCORRETO afirmar 

que: 

 

A) Para a vacinação contra a hepatite B na área 

endêmica, considerar prioridade os menores de 15 

anos, especialmente os menores de um ano, logo ao 

nascer, conforme o esquema básico preconizado pelo 

Programa Nacional de Imunização (PNI). 

B) Para a vacinação contra a febre amarela na área 

endêmica considerar o grupo maior de seis meses de 

idade e fazer uma estimativa da população que falta 

vacinar, baseada na média dos dez anos anteriores. 

C) Para a vacinação contra a hepatite B em grupos de 

risco incluir profissionais de saúde, pacientes 

submetidos à hemodiálise, renais crônicos, 

portadores de hemofilia, talassemia, anemia 

falciforme, portadores do HIV e imunodeprimidos. 

D) Para a vacinação da população idosa, contra a 

influenza e contra o pneumococo, considerar o grupo 

maior de 65 anos de idade, que é o de maior risco em 

termos de complicações e óbitos por infecções 

respiratórias. 

 

22) Sobre a Hanseníase, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. O tratamento do caso classificado como paucibacilar 

estará concluído com seis (6) doses supervisionadas em 

até 9 meses. 

II. A gravidez e o aleitamento contraindicam o tratamento 

poliquimioterápico (PQT) padrão. 

III. O diagnóstico de caso de hanseníase é essencialmente 

clínico e epidemiológico, e é realizado por meio da 

análise da história e das condições de vida do paciente, 

do exame dermato-neurológico para identificar lesões 

ou áreas de pele com alteração de sensibilidade e/ou 

comprometimento de nervos periféricos (sensitivo, 

motor e/ou autonômico). 

 

O número de itens CORRETOS é: 

 

A) Zero. 

B) Um. 

C) Dois. 

D) Três. 

 

 
 
 
 

23) São alterações fisiológicas encontradas no puerpério, 
EXCETO: 

 

A) Imediatamente após o parto, as paredes vaginais 
ficam lisas e edemaciadas, porque as rugas vaginais 
estão ausentes.  

B) Com a perda da placenta, os níveis de prolactina 
aumentam, iniciando-se, desta maneira, a lactação na 
mulher pós- parto. 

C) Após o parto, os lóquios ficam avermelhados 
(lóquios rubros) durante aproximadamente 2 a 4 
dias. 

D) Os níveis de estrogênio e progesterona aumentam 
rapidamente após a expulsão da placenta. 

 
 

24) Sobre o calendário de vacinação do adolescente, 

analise as afirmativas abaixo: 

 

I- Em relação à vacina tríplice viral, considerar vacinado o 

adolescente que comprovar o esquema de duas 

doses. 

II- A vacina hepatite B deve ser administrada em 

adolescentes não vacinados ou sem comprovante de 

vacinação anterior, seguindo o esquema de três 

doses (0, 1 e 6) com intervalo de um mês entre a 

primeira e a segunda dose e de seis meses entre a 

primeira e a terceira dose. 

III- A vacina febre amarela é contraindicada para 

adolescentes amamentando bebês menores de 6 

meses de idade. 

 

O número de afirmativas CORRETAS é: 

 

A) Zero. 

B) Uma. 

C) Duas. 

D) Três. 

 

25) Considera-se a dengue um dos maiores problemas 

de saúde pública, especialmente nos países tropicais, 

cujas condições, sócio-ambientais favorecem o 

desenvolvimento e a proliferação de seu principal 

vetor. São sinais de choque da Dengue, EXCETO: 

 

A) Hipertensão arterial. 

B) Pulso rápido e fino. 

C) Extremidades frias. 

D) Pressão arterial convergente. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) A Hipertensão Arterial é um problema grave de 
saúde pública no Brasil e no mundo. Sobre a doença, 
é INCORRETO afirmar que: 

 

A) Modificações de estilo de vida são de fundamental 
importância no processo terapêutico e na prevenção 
da hipertensão. 

B) A maioria dos casos de hipertensão arterial não 
apresenta uma causa aparente facilmente 
identificável, sendo conhecida como hipertensão 
secundária. 

C) Recomenda-se que a medida da pressão arterial em 
gestante seja feita na posição sentada. 

D) A hipertensão arterial pode promover alterações 
estruturais no ventrículo esquerdo, com ou sem 
isquemia coronária, contribuindo para o 
desenvolvimento de insuficiência cardíaca com 
função sistólica preservada ou não. 

 

27) São atribuições do Enfermeiro no controle da 
tuberculose, EXCETO: 

 

A) Notificar os casos confirmados de tuberculose. 

B) Aplicar a vacina BCG. 

C) Identificar os sintomáticos respiratórios. 

D) Solicitar Raio-X de tórax. 
 

28) Sobre a Tuberculose, marque a alternativa 
INCORRETA: 

 

A) Algumas condições que debilitam o sistema 
imunitário podem contribuir para o adoecimento 
pela tuberculose. 

B) Os únicos órgãos atingidos pela doença são os 
pulmões e a pleura. 

C) Nem todas as pessoas expostas ao bacilo da 
tuberculose se infectam, assim como nem todas as 
pessoas infectadas desenvolvem a doença. 

D) O exame bacteriológico direto do escarro é o método 
fundamental para o diagnóstico da tuberculose. 

 

29) Sobre a atenção à saúde da população idosa e 
envelhecimento, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) No Brasil, é definida como idosa a pessoa que tem 60 

anos ou mais de idade. 

B) A Saúde do Idoso aparece como uma das prioridades 

no Pacto pela Vida 

C) Os agravos decorrentes das doenças crônicas 

transmissíveis têm sido as principais causas de óbito 

na população idosa, seguindo uma tendência 

mundial. 

D) Considerando o conjunto das principais causas de 

internação hospitalar do idoso, observa-se para a 

morbidade, um predomínio de doenças crônicas não 

transmissíveis. 

30) Sobre modos de transmissão das doenças, marque a 
alternativa INCORRETA: 

 

A) A esquistossomose é doença de veiculação hídrica, 

cuja transmissão ocorre quando o indivíduo 

suscetível entra em contato com águas superficiais 

onde existam caramujos, hospedeiros 

intermediários, liberando cercárias. 

B) A transmissão da Hanseníase se dá por meio de uma 

pessoa doente (forma infectante da doença - 

multibacilar), sem tratamento, que elimina o bacilo 

para o meio exterior infectando outras pessoas 

suscetíveis. 

C) A malária é transmitida através da picada da fêmea 

do mosquito Anopheles, infectada pelo plasmodium. 

D) A Dengue pode ser transmitida pelo contato de um 

doente ou suas secreções com uma pessoa sadia. 

 

31)  Sobre a utilização da placa de hidrocolóide como 

cobertura em feridas, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) Seu uso é indicado nas feridas infectadas e altamente 

exsudativas. 

B) Deve ser aplicada diretamente sobre a ferida, 

deixando uma margem de 1 a 2 cm para perfeita 

aderência à pele íntegra. 

C) A interação da cobertura com o exsudato da ferida 

forma um gel amarelado, viscoso e de odor 

acentuado, que minimiza as ocorrências de danos ao 

leito da ferida no momento da remoção. 

D) Possui permeabilidade seletiva, permite a difusão 

gasosa e evaporação de água, é impermeável a 

fluídos e micro-organismos. 

 

32)  De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, 

são direitos do profissional de enfermagem, 

EXCETO: 

 

A) Recusar-se a desenvolver atividades profissionais na 

falta de material ou equipamentos de proteção 

individual e coletiva definidos na legislação 

específica. 

B) Associar-se, exercer cargos e participar de Entidades 

de Classe e Órgãos de Fiscalização do Exercício 

Profissional. 

C) Exercer cargos de direção, gestão e coordenação na 

área de seu exercício profissional e do setor saúde. 

D) Estimular, promover e criar condições para o 

aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos 

profissionais de Enfermagem sob sua orientação e 

supervisão. 
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33)  De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, 
marque a alternativa que apresenta uma proibição 
de conduta do profissional de enfermagem: 

 

A) Registrar no prontuário e em outros documentos 
próprios da Enfermagem informações referentes ao 
processo de cuidar da pessoa. 

B) Executar ou participar da assistência à saúde sem o 
consentimento da pessoa ou de seu representante 
legal, exceto em iminente risco de morte. 

C) Cumprir, no prazo estabelecido, as determinações e 
convocações do Conselho Federal e Conselho 
Regional de Enfermagem. 

D) Requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, 
medidas cabíveis para obtenção de desagravo 
público em decorrência de ofensa sofrida no 
exercício profissional. 

 

34)  Calcule qual deve ser o gotejamento para que a 
solução: SF 0,9% 500 ml + SGH 50% 100 ml seja 
administrada em 4 horas utilizando equipo de 
macrogotas convencional. O valor encontrado será 
de: 

 

A) 35 gotas por minuto 

B) 40 gotas por minuto. 

C) 45 gotas por minuto. 

D) 50 gotas por minuto. 
 

35)  Na prescrição de soro fisiológico a 0,9% 1000 ml, 
mais soro glicosado 5% 1000 ml, totalizando 
2000ml, para ser administrado em um paciente 
durante 24h de internação, qual deverá ser o 
gotejamento (aproximado) por minuto? 

 

A) 28 gotas por minuto. 

B) 42 gotas por minuto. 

C) 55 gotas por minuto. 

D) 60 gotas por minuto. 
 

36)  Foi prescrito para determinado paciente uma dose 
de 350 mg de Amicacina. A disponibilidade deste 
medicamento na Unidade de Saúde é de ampolas de 
2ml, contendo 500mg de Amicacina. Quantos ml 
deverão ser aspirados da ampola para cumprimento 
da prescrição?  

 

A) 1,4 ml. 

B) 1,5 ml. 

C) 1,7 ml. 

D) 1,8 ml. 
 

37)  Sobre pré-natal, é INCORRETO afirmar que: 
 

A) O aumento excessivo do peso materno predispõe a 
macrossomia fetal e o aumento insuficiente está 
associado ao crescimento intrauterino retardado 
(CIUR). 

B) Considera-se como ganho súbito de peso um 
aumento superior a 500 g em uma semana (essa 
ocorrência deve ser considerada como sinal de 
edema patológico, devendo ser investigado). 

C) A hipertensão gestacional aparece em consequência 
da própria gravidez, geralmente após a 12ª semana 
de gestação. 

D) É considerada normal a frequência cardíaca fetal 
entre 120 a 160 batimentos por minuto. 

 

38)  Sobre o Diabetes Mellitus, marque a alternativa 
INCORRETA: 

 

A) No diabetes tipo 1 ocorre deficiência absoluta de 
insulina e por isso a administração de insulina é 
necessária. 

B) A doença cardiovascular, a diálise por insuficiência 
renal crônica e as cirurgias para amputações de 
membros inferiores são possíveis complicações da 
doença.  

C) A presença de hipertensão arterial e sobrepeso são 
fatores de risco para o seu desenvolvimento. 

D) A polidpsia, poligafia, poliúria e ganho de peso são os 
sintomas clássicos da doença.  

 

39)  A Sistematização da Assistência de Enfermagem 
organiza o trabalho profissional quanto ao método, 
pessoal e instrumentos, tornando possível a 
operacionalização do processo de Enfermagem. É 
INCORRETO afirmar que: 

 

A) O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de 
modo deliberado e sistemático, em todos os 
ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o 
cuidado profissional de Enfermagem. 

B) O Processo de Enfermagem organiza-se em seis 
etapas inter-relacionadas, interdependentes e 
recorrentes. 

C) O Processo de Enfermagem deve estar baseado num 
suporte teórico que oriente a coleta de dados, o 
estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o 
planejamento das ações ou intervenções de 
enfermagem; e que forneça a base para a avaliação 
dos resultados de enfermagem alcançados. 

D) Quando realizado em instituições prestadoras de 
serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, 
associações comunitárias, entre outros, o Processo 
de Saúde de Enfermagem corresponde ao 
usualmente denominado nesses ambientes como 
Consulta de Enfermagem. 

 

40)  São doenças, agravos e eventos de saúde pública de 
notificação compulsória em todo o território 
nacional, EXCETO: 

 

A) Febre Amarela. 

B) Leishmaniose Visceral. 

C) Síndrome da Rubéola Congênita. 

D) Donovanose. 
 


