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• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

10 
05 
25 

Total de questões 40 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à 
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no 
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro 
cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo 
início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido 
copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais 
até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após 
concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
  

Poeira no ambiente doméstico pode contribuir para 
obesidade infantil 

 
Já ouviu falar dos disruptores endócrinos? São 

substâncias químicas não produzidas pelo nosso 
organismo que têm a capacidade de desequilibrar nossos 
hormônios. Esses compostos do mal estão presentes em 
vários lugares: embalagens, alimentos, cosméticos… E na 
poeira dentro de casa também. 

O alerta vem de um estudo apresentado em 
março no ENDO 2019, Congresso Internacional de 
Endocrinologia, que aconteceu em Nova Orleans, nos 
Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, as 
substâncias encontradas na sujeira doméstica podem 
contribuir para a obesidade infantil. 

Trabalhos anteriores já mostraram que existe 
relação entre os desreguladores endócrinos e o 
_________ de peso. Mas esse é um dos primeiros a olhar 
especificamente para a presença desses compostos na 
poeira que se acumula dentro de casa e seus efeitos na 
saúde dos pequenos. 

Para fazer a investigação, os autores coletaram 
194 amostras de sujeira presentes em casas da Carolina 
do Norte, nos EUA. Em laboratório, eles ___________ as 
substâncias com potencial de desequilibrar o sistema 
endócrino e analisaram o potencial que elas têm de 
promover a multiplicação de células de gordura. Foram 
identificados 70 compostos com essa capacidade e outros 
40 que agiriam como precursores de células do tecido 
adiposo. 

Os resultados mostraram que baixas 
concentrações de poeira já são suficientes para afetar o 
organismo dos pequenos. Esse processo acontece aos 
poucos, mas, no longo prazo, pode levar a um quadro de 
obesidade. Os pesquisadores identificaram que, nas 
casas de crianças obesas ou acima do peso, a presença 
desses disruptores era maior. 

A ideia é continuar as investigações e focar em 
outras ameaças dentro de casa – detergentes, produtos 
de limpeza e tintas também propagam as tais substâncias 
maléficas. Resta saber de que outras maneiras elas 
podem colocar em risco a nossa saúde. 

https://super.abril.com.br/saude... - adaptado. 
 

1) Considerando-se a ortografia, assinalar a alternativa 
que preenche as lacunas do texto CORRETAMENTE: 
 
a) ecesso - extraíram 
b) exesso - esstraíram 
c) exceso - estraíram 
d) excesso - extraíram 
 

2) De acordo com o texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Há, na sujeira doméstica, substâncias produzidas 

pelo organismo humano que podem contribuir para a 
obesidade infantil. 

(---) Pesquisadores perceberam que a presença dos 
disruptores endócrinos era maior nas casas de 
crianças obesas ou acima do peso. 

 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) E - E. 
 

3) No trecho “Esses compostos do mal estão presentes 
em vários lugares: embalagens, alimentos, cosméticos… 
E na poeira dentro de casa também.” (primeiro parágrafo), 
se a palavra sublinhada fosse substituída pelo singular 
“composto”, quantas outras alterações seriam obrigatórias 
para fins de concordância (não se considerando o termo 
sublinhado)?  
 
a) Uma. 
b) Duas. 
c) Três. 
d) Quatro. 
 

4) No período “Para fazer a investigação, os autores 
coletaram 194 amostras de sujeira presentes em casas da 
Carolina do Norte, nos EUA.” (quarto parágrafo), o termo 
sublinhado introduz circunstância de: 
 
a) Condição. 
b) Comparação. 
c) Causa.  
d) Finalidade. 
 

5) De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, as palavras 
paroxítonas com ditongos abertos, como “ideia” (último 
parágrafo), passam a ser escritas sem acento. Assim 
como a palavra “ideia”, as palavras abaixo também são 
escritas sem acento após o Acordo Ortográfico, EXCETO:  
 
a) Ilheu. 
b) Heroico. 
c) Paranoia. 
d) Asteroide. 
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6) Considerando-se a colocação pronominal, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) As crianças contentarão-se com estes doces. 
(---) Sempre me disseram que eu conseguiria uma vaga. 
(---) Como te ferem! 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) E - E - C. 
d) E - C - E. 
 

7) Quanto à concordância nominal, assinalar a alternativa 
que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Nós estamos _______. 
Ela ________ disse o que pensava.   
 
a) quite - mesma 
b) quites - mesmo 
c) quites - mesma 
d) quite - mesmo 
 

8) Algumas palavras são muito parecidas em sua grafia, 
mas diferentes em seu significado. Considerando-se o 
contexto e o significado, assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Iremos _________ toda a água com esponjas. 
Os réus foram ____________ de qualquer 
responsabilidade.  
 
a) absorver - absolvidos 
b) absolver - absolvidos 
c) absolver - absorvidos 
d) absorver - absorvidos 
 

9) Em relação à classificação dos termos sublinhados, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Predicativo do sujeito. 
(2) Predicativo do objeto. 
 
(---) Ela ficou nervosa e sem reação. 
(---) Sempre fomos inteligentes.  
 
a) 1 - 2. 
b) 2 - 1. 
c) 2 - 2. 
d) 1 - 1. 
 

10) Todas as alternativas a respeito da palavra “chuvisco” 
estão corretas, EXCETO: 
 
a) É um substantivo simples. 
b) É um substantivo abstrato. 
c) É um substantivo comum. 
d) Está no grau diminutivo. 
  
  

INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão. 
 

11) “Rede mundial que interliga computadores. Começou 
no final dos anos 60, com objetivos militares, e se 
caracteriza por ser uma rede altamente descentralizada. É 
comumente chamada de www ou web”. Essa descrição 
refere-se a:  
 
a) Intranet. 
b) Link. 
c) HTTP. 
d) Internet. 
 

12) Assinalar a alternativa que corresponde a um 
software: 
 
a) Placa de vídeo. 
b) Editor de texto. 
c) Processador (CPU). 
d) Mouse. 
 

13) As extensões de arquivos são sufixos que designam 
seu formato e principalmente a função que desempenham 
no computador. Cada extensão de arquivo tem 
funcionamento e características próprias, portanto 
demanda um software específico para trabalhar com ela. 
Considerando-se os tipos de extensões utilizadas no 
Windows 10, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) EXE é o principal formato de arquivos de imagens 

digitais atualmente. 
b) MPEG, WMA e MKV são extensões de arquivos de 

vídeo. 
c) MP3, WAV e WMA são extensões para arquivos de 

áudio. 
d) TXT é um tipo de arquivo usado no Windows para 

designar um aplicativo ou um programa executável. 
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14) No Word 2019, qual botão abaixo é utilizado para 
cortar uma imagem? 
 

a) 
 

  

b) 
 

  

c) 
 

  

d) 
 

 

15) Tendo em vista a utilização e a instalação de 
impressoras, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Se não houver um driver completo disponível para a 

impressora, deve-se instalar o driver de impressão 
integrado. 

b) Para instalar a impressora, basta conectá-la ao 
computador, sendo desnecessário qualquer driver. 

c) Para utilizar e instalar uma impressora, é necessário 
que esta esteja conectada por um cabo USB físico ao 
computador. 

d) Não é possível verificar os níveis de tinta pelo driver 
integrado. 

 
LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 

ESPECÍFICOS 
 

Conhecimentos Gerais 
  
16) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna da 
notícia abaixo CORRETAMENTE: 
 
O Brasil corre o risco de perder o certificado de 
erradicação ______________, obtido há três anos. Sem 
conseguir controlar a transmissão da doença e com uma 
baixa cobertura vacinal. Obtido há três anos, o certificado 
é retirado quando é registrada a transmissão da doença 
durante um ano. Doença transmitida por secreções como 
gotículas eliminadas pelo espirro ou pela tosse, mas de 
fácil prevenção por meio de vacina. 

https://saude.estadao.com.br/... - adaptado. 
 
a) da febre amarela 
b) do sarampo 
c) da rubéola 
d) da meningite 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 
  
17) Segundo a Constituição Federal, as ações e serviços 
públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 
de acordo com algumas diretrizes. Sobre essas diretrizes, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Participação da comunidade. 
II. Atendimento parcial, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
III. A centralização, com direção única em esfera Federal. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
 

18) De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, sobre a 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - 
RENAME, analisar os itens abaixo: 
 
I. Compreende a seleção e a padronização de 

medicamentos indicados para atendimento de doenças 
ou de agravos no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

II. Não precisará estar acompanhada do Formulário 
Terapêutico Nacional - FTN, pois este não subsidiará a 
prescrição, a dispensação e o uso dos seus 
medicamentos. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos.  
 

19) Com base na Lei nº 8.080/1990 - SUS, sobre o 
funcionamento dos serviços privados de assistência à 
saúde, analisar os itens abaixo: 
 
I. Os serviços privados de assistência à saúde 

caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de 
profissionais liberais, legalmente habilitados, e de 
pessoas jurídicas de direito privado na promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 

II. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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20) De acordo com a Lei nº 8.069/1990 - ECA, sobre a 
garantia de prioridade, assinalar a alternativa que 
apresenta uma informação CORRETA: 
 
a) Primazia de receber proteção e socorro, apenas em 

circunstâncias que envolvam emergências. 
b) Preterição de atendimento nos serviços públicos ou de 

relevância pública. 
c) Preferência na formulação e na execução das políticas 

sociais públicas.  
d) Desfavorecimento da destinação de recursos públicos 

nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à 
juventude. 

 

21) Em conformidade com a Lei nº 10.741/2003 - Estatuto 
do Idoso, ao idoso que esteja no domínio de suas 
faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo 
tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. 
Não estando o idoso em condições de proceder à opção, 
esta será feita, EXCETO: 
 
a) Pelo curador, quando o idoso for interditado. 
b) Pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou 

este não puder ser contactado em tempo hábil. 
c) Pelo técnico de enfermagem, quando ocorrer iminente 

risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a 
curador ou familiar. 

d) Pelo próprio médico, quando não houver curador ou 
familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o 
fato ao Ministério Público. 

 

22) Em conformidade com a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) É assegurada a participação da pessoa com 

deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela 
destinadas. 

(---) Quando esgotados os meios de atenção à saúde da 
pessoa com deficiência no local de residência, será 
prestado atendimento fora de domicílio, para fins de 
diagnóstico e de tratamento, garantidos o transporte e 
a acomodação da pessoa com deficiência, exceto 
para o seu acompanhante. 

(---) As ações e os serviços de saúde pública destinados à 
pessoa com deficiência devem assegurar, entre 
outros, serviços projetados para prevenir a ocorrência 
e o desenvolvimento de deficiências e agravos 
adicionais.  

 
a) C - E - E. 
b) E - C - C. 
c) E - C - E. 
d) C - E - C. 
 

23) De acordo com a Lei nº 11.340/2006, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Assistência à mulher em situação de violência doméstica 
e familiar será prestada de forma articulada e conforme os 
princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da 
Assistência Social, no SUS, no Sistema Único de 
Segurança Pública, entre outras normas e políticas 
públicas de proteção, e emergencialmente quando for o 
caso (1ª parte). É direito da mulher em situação de 
violência doméstica e familiar o atendimento policial e 
pericial especializado, ininterrupto e prestado por 
servidores - preferencialmente do sexo feminino - 
previamente capacitados (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

24) Segundo a Lei Orgânica do Município, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Os Secretários Municipais, como agentes políticos, serão 
escolhidos dentre cidadãos brasileiros maiores de 18 anos 
(1ª parte). Os Secretários Municipais poderão residir fora 
dos limites do Município (2ª parte). Os Subprefeitos e 
ocupantes de cargos do gênero não poderão residir fora 
dos limites do respectivo distrito de atuação (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 3ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
 

25) Segundo a Lei Complementar nº 265/2005 - Estatuto 
dos Funcionários Públicos do Município, em relação às 
vantagens pecuniárias, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) As vantagens pecuniárias serão computadas e 

acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer 
outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob mesmo 
título ou idêntico fundamento. 

(---) São consideradas vantagens: os adicionais, as 
gratificações e os auxílios previstos nesta lei, ou 
outras que vierem a ser determinadas em lei própria 
aplicada aos servidores públicos municipais. 

(---) As vantagens somente serão incorporadas quando 
houver expressa previsão legal dispondo a respeito. 

 
a) C - E - E. 
b) C - C - E. 
c) E - E - C. 
d) E - C - C. 
 



 
 
 

5  www.objetivas.com.br 
 

26) De acordo com a Lei Complementar nº 265/2005 - 
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) As horas extraordinárias serão remuneradas com 

acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal, 
calculada sobre a remuneração do funcionário. 

b) Ao funcionário que completar 20 anos de efetivo 
exercício no serviço público, será concedido adicional 
correspondente à terça parte de sua remuneração, que 
será incorporada para todos os efeitos. 

c) Aos funcionários nomeados em comissão e em função 
de confiança, será deferido o pagamento de horas 
extraordinárias.  

d) O adicional noturno corresponderá ao pagamento de 
20% sobre o valor hora do vencimento do funcionário, 
em razão da prestação de serviço no horário 
compreendido entre as 22h de um dia até às 6h do dia 
seguinte. 

 

27) Segundo a Lei Complementar nº 265/2005 - Estatuto 
dos Funcionários Públicos do Município, são deveres do 
funcionário, EXCETO: 
 
a) Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. 
b) Cumprir as ordens superiores, inclusive quando 

manifestamente ilegais. 
c) Tratar com civilidade e cortesia as pessoas. 
d) Zelar pela economia do material e a conservação do 

patrimônio público. 
 

28) Com base  na Portaria de Consolidação nº 2/2017, 
assinalar a alternativa que apresenta somente princípios 
do SUS e da Rede de Atenção à Saúde (RAS) a serem 
operacionalizados na Atenção básica: 
 
a) Universalidade, equidade e territorialização. 
b) Equidade, hierarquização e resolutividade. 
c) Universalidade, equidade e integralidade. 
d) Regionalização, territorialidade e coordenação do 

cuidado. 
 

29) De acordo com a Portaria de Consolidação nº 4/2017, 
sobre a periodicidade e o tipo de notificação, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. A dengue-casos tem periodicidade de notificação 

semanal, porém, quando for casos de dengue-óbitos, a 
periodicidade será imediata. 

II. Acidente de trabalho com exposição a material 
biológico tem como período de notificação até 24 horas. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

30) De acordo com a Portaria de Consolidação nº 5/2017, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A vacina DTP é contraindicada para crianças a partir 

de sete anos de idade. 
(---) Vacina Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - VIP segue o 

seguinte esquema: Administrar três doses, aos dois, 
quatro e seis meses de idade, com intervalo de 60 
dias entre as doses. O intervalo mínimo é de 30 dias 
entre as doses. 

(---) Vacina febre amarela (atenuada) - Febre Amarela 
(FA). Esquema: Administrar uma dose ao nascer. 

 
a) C - E - E. 
b) E - C - C. 
c) C - C - E. 
d) E - C - E. 
 

31) Com base na NR 32 - Segurança e Saúde no 
Trabalho em Serviços de Saúde e considerando-se o que 
dispõe sobre os riscos químicos, analisar os itens abaixo: 
 
I. Na embalagem original dos produtos químicos utilizados 

em serviços de saúde, deve ser mantida a rotulagem do 
fabricante. 

II. É vedado o procedimento de reutilização das 
embalagens de produtos químicos. 

III. Todo recipiente contendo produto químico manipulado 
ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, 
por etiqueta com o nome do produto, composição 
química, sua concentração, data de envase e de 
validade, e nome do responsável pela manipulação ou 
fracionamento. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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32) Segundo o Ministério da Saúde, acidente escorpiônico 
ou escorpionismo é o envenenamento provocado quando 
um escorpião injeta veneno através de ferrão (télson). Os 
escorpiões são representantes da classe dos aracnídeos, 
predominantes nas zonas tropicais e subtropicais do 
mundo, com maior incidência nos meses em que ocorre 
aumento de temperatura e umidade. Com base nisso, 
analisar a sentença abaixo: 
 
A grande maioria dos acidentes é leve e o quadro local 
tem início rápido e duração limitada. Os adultos 
apresentam dor imediata, vermelhidão e inchaço leve por 
acúmulo de líquido, piloereção (pelos em pé) e sudorese 
(suor) localizadas, cujo tratamento é sintomático. 
Movimentos súbitos, involuntários de um músculo ou 
grupamentos musculares (mioclonias) e contração 
muscular pequena e local (fasciculações) são descritos 
em alguns acidentes por Escorpião-preto-da-Amazônia 
(1ª parte). Manter jardins e quintais limpos e evitar o 
acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo doméstico e 
materiais de construção nas proximidades das casas são 
modos de evitar acidentes escorpiônico (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

33) A atenção do profissional de saúde é fundamental 
para que menos pessoas tenham a hanseníase no futuro. 
Com base nisso, sobre a hanseníase, assinalar a 
alternativa que apresenta uma informação INCORRETA: 
 
a) É uma doença infectocontagiosa. 
b) É um tipo de doença que atinge, principalmente, os 

nervos periféricos e pele, mas também pode acometer 
outros órgãos. 

c) É uma doença que não tem cura, porém há tratamento 
para a desaceleração dos sintomas da mesma. 

d) O tratamento da doença é feito por via oral com uma 
associação de antibióticos, a PQT (poliquimioterapia).  

 

34) A Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) ocorre 
quando o coração não está bombeando sangue suficiente 
para atender às necessidades do corpo. Como resultado, 
mais sangue é deixado nos ventrículos ao fim de cada 
ciclo. O resultado é um ciclo de retroalimentação positiva. 
De acordo com TORTORA, em relação à Insuficiência 
Cardíaca Congestiva, assinalar a alternativa que preenche 
as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Na ICC, frequentemente, um lado do coração começa a 
falhar antes do outro. Se o ventrículo ____________ falha 
primeiro, não consegue bombear para fora todo o sangue 
que recebe, e o sangue se acumula nos ____________. O 
resultado é o edema ____________, que leva à 
sufocação. Se o ventrículo ____________ falhar primeiro, 
o sangue se acumula nos ____________. Nesse caso, o 
edema ____________ resultante é geralmente mais 
evidente como um inchaço nos pés e nos tornozelos. 
 
a) direito - pulmões - periférico - esquerdo - vasos 

sanguíneos sistêmicos - pulmonar 
b) esquerdo - pulmões - pulmonar - direito - vasos 

sanguíneos sistêmicos - periférico  
c) esquerdo - vasos sanguíneos sistêmicos - pulmonar - 

direito - pulmões - periférico 
d) esquerdo - pulmões - periférico - direito - vasos 

sanguíneos sistêmicos - pulmonar 
 

35) Entre as características do Enfermeiro que atua em 
emergência deve estar a capacidade de tomar decisões 
imediatas, estabelecer intervenções precisas em sua área 
de atuação. Para isto o Enfermeiro necessita desenvolver 
habilidade técnico-científica em todas as suas ações 
profissionais, inclusive na instalação, manutenção e 
retirada de drenos, cateteres e sondas. De acordo com 
CALIL e PARANHOS, numerar a 2ª coluna de acordo com 
a 1ª no que se refere aos drenos, cateteres e sondas, e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Sonda Gástrica. 
(2) Dreno de Tórax. 
(3) Cateteres Urinários. 
 
(---) Necessário sempre que a micção espontânea está 

comprometida, por problemas obstrutivos, 
traumáticos, neurológicos ou cirúrgicos, entre outros. 

(---) Realizada para drenagem de líquidos e ar do 
estômago em casos de abdome agudo obstrutivo, ou 
para remover o conteúdo gástrico indicado em alguns 
casos de intoxicações. 

(---) Tem como objetivo remover uma coleção de líquido 
e/ou ar alojado na cavidade pericárdica, no mediastino 
ou na cavidade pleural. É amplamente utilizado nas 
intervenções cirúrgicas pulmonares e cardíacas. 

 
a) 2 - 1 - 3.  
b) 3 - 2 - 1. 
c) 1 - 3 - 2. 
d) 3 - 1 - 2. 
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36) Sobre infecção puerperal, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Define-se infecção puerperal como febre maior ou igual 

a 38°C que ocorre após as primeiras 72 horas do parto. 
Essas infecções penetram com facilidade no trato 
gastrointestinal desde o exterior e estendem-se pelas 
estruturas genitais internas. 

b) Geralmente as infecções puerperais são 
polimicrobianas. Alterações fisiológicas normais do 
parto aumentam o risco de infecção porque o líquido 
amniótico, o sangue e os lóquios, todos alcalinos, 
reduzem a acidez vaginal. 

c) A infecção puerperal está relacionada ao aumento de 
temperatura. Dentre vários fatores que colocam a 
mulher em risco para infecção puerperal, destaca-se a 
anestesia regional que aumenta a percepção da 
necessidade de urinar. 

d) Infecção puerperal se manifesta com febre maior ou 
igual a 38°C que ocorre após as primeiras 24 horas do 
parto. Alterações fisiológicas normais do parto 
favorecem o risco de infecção porque o líquido 
amniótico, o sangue e os lóquios neutralizam a acidez 
vaginal. 

 

37) Conforme MALAGUTTI, em relação à imunização, 
imunologia e vacinas, analisar os itens abaixo: 
 
I. O declínio acelerado da morbimortalidade por doenças 

imunopreveníveis nas últimas décadas, nacional e 
mundialmente, serve de prova inconteste do admirável 
benefício que é oferecido às populações pelos 
programas de vacinação dentro da diversidade das 
ações da saúde pública. 

II. Um planejamento estratégico local, eficiente e oportuno 
abrange as características demográficas locais, o 
financiamento, o modelo de atenção e os recursos 
estratégicos. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

38) Segundo SMELTZER e BARE, a angina de peito é 
uma síndrome clínica caracterizada por paroxismos de dor 
ou sensação de pressão na região anterior do tórax. 
Nesse sentido, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Geralmente angina resulta de doença cardíaca 

aterosclerótica e está associada à obstrução 
significativa de uma artéria coronária principal, mesmo 
que o miocárdio diminua seu trabalho externo, 
diminuição do PO2. 

b) Os fatores que afetam essa dor incluem cansaço, 
exposição ao calor, ingestão de refeição pesada, 
estresse ou qualquer situação passível de provocar 
emoção, diminuindo a pressão arterial, a frequência 
cardíaca e a carga de trabalho externo do miocárdio. 

c) A angina instável apresenta associação rigorosa com 
os fatores desencadeantes e pode ocorrer em repouso. 

d) A dor pode ser acompanhada de apreensão intensa e 
sensação de morte iminente; com frequência, é 
retroesternal, de localização profunda no tórax, atrás do 
terço superior ou médio do esterno. 

 

39) É uma alteração que aparece quando há aumento dos 
hormônios androgênicos, produzidos por adenomas ou 
tumores da suprarrenal ou da hipófise anterior. Também 
pode aparecer pelo uso de corticoides. 
 
Em conformidade com BARROS et al., o trecho refere-se 
à: 
 
a) Hipotricose. 
b) Alopécia. 
c) Hipertricose. 
d) Astenia. 
 

40) Sobre a paralisia de Bell, é CORRETO afirmar que: 
 
a) Pode representar um tipo de paralisia por pressão, em 

que o nervo inflamado e edemaciado torna-se 
comprimido, resultando em necrose isquêmica do nervo 
facial. 

b) É causada pela inflamação unilateral do X nervo 
craniano (vago), resultando em fraqueza ou paralisia 
dos músculos do lado afetado. 

c) O quadro dificilmente é reversível, já que a recidiva é 
constante por ser uma doença autoimune. 

d) É causada pela compressão do nervo trigêmeo. Ambos 
os componentes motor e sensitivo podem ser afetados. 
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