PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AREIAL - PB

NÍVEL SUPERIOR
CARGO:
Enfermeiro

EXAME GRAFOTÉCNICO:
(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

“Salve Areial cidade hospitaleira tuas areias nos deram a inspiração”.

INSTRUÇÕES:
01 Verifique se este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo Português de 01 a 15,
Raciocínio Lógico de 16 a 25 e Conhecimentos Específicos de 26 a 40.
02 Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de
Sala.
03 Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição.
04 Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de 2
(duas) horas.
05 É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o
uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o
desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
06 Assine, ao sair da sala, a Lista de Presença e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente
assinados, ao Fiscal de Sala. O Candidato poderá destacar o gabarito rascunho da última folha da prova, e levá-lo para sua
conferência.
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PORTUGUÊS
Leia o Texto 01 e responda da 1ª a 5ª questão.
Texto 01 - É preciso diálogo

1
2
3
4
5

Acredito no diálogo. Sempre acreditei. Mesmo no mais duro, no mais áspero, ponho a minha fé. Na busca sincera do entendimento
ou do convencimento, admiro as falas de cada um. A palavra certa no momento exato, o xeque-mate. Ou o discurso equivocado, mas
cheio de verdadeira paixão. O falar pausado ou o desmedir a voz. O adicionar o choro, o recorrer ao berro. O calar súbito que
surpreende e o recomeçar no tom baixo que desarma. Reconheço até que o chutar o balde faz parte do diálogo. Permite às vezes que a
conversa vá adiante. Tudo vale quando se quer chegar ao outro honestamente. [...]
Fonte: AZEVEDO, Francisco. O Arroz de Palma. Rio de Janeiro/São Paulo: Record. 2017, p. 107.

1ª QUESTÃO
Avalie as proposições abaixo e coloque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas, observando que no enunciado “Acredito no diálogo.
Sempre acreditei” (linha 1), há uma indicação temporal que
( ) se refere a um momento delimitado na escala do tempo por meio do emprego de um termo adverbial.
( ) equivale à ocorrência da enunciação enfatizada por um tempo indeterminado.
( ) demarca a circunstância da ação que se dá em um tempo especíﬁco.
A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses é:
a) V, V e F.
b) V, F e F.
c) F, V e V.

d) F, F e V.
e) V, F e V.

2ª QUESTÃO
A construção linguística “Mesmo no mais duro, no mais áspero, ponho a minha fé” (linha 1) contempla
I- uma declaração que faz referência a segmentos do texto anteriormente citados.
II- um discurso progressivo evidenciado por termos da mesma cadeia semântica.
III- um recurso discursivo que contradiz a temática realçada no texto.
É CORRETO o que se aﬁrma apenas em
a) II.
b) I e III.
c) I.

d) II e III.
e) I e II.

3ª QUESTÃO
No decorrer do texto, ao utilizar os termos “A palavra certa [...]” (linha 2), “Ou o discurso equivocado [...]” (linha 2), “O falar
pausado[...]” (linha 3), “O calar súbito[...]” (linha 3), o autor enfatiza uma
a)
b)
c)
d)
e)

ordenação gradual de ideias relatadas em diferentes momentos, de forma desconexa.
repetição de termos coesos que destacam uma relação inadequada entre os segmentos do texto.
progressão discursiva por meio da reiteração de recursos semânticos como mecanismo de coesão e coerência textuais.
redundância que contraria o princípio da textualidade, embora se observe articulação discursiva.
sequenciação de formas remissivas que se contrapõem e delimitam o texto como uma unidade de sentido.

4ª QUESTÃO
Avalie as proposições, abaixo, e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso, considerando que, no decorrer do texto, a expressão
“Reconheço até que o chutar o balde faz parte do diálogo” (linha 4)
( ) compõe o repertório da variedade linguística, sendo reconhecido como uma expressão idiomática.
( ) constitui um jargão comumente utilizado por determinados grupos proﬁssionais.
( ) integra o conjunto discursivo da variação de registro, apresentando marcas da linguagem popular.
A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses é:
a) V, F e V.
b) F, V e V.
c) V, F e F.

d) F, F e V.
e) V, V e F.
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5ª QUESTÃO
No fragmento do texto “Tudo vale quando se quer chegar ao outro honestamente” (linha 5), o termo
I- “Tudo” implica numa aﬁrmação de caráter genérico e abrangente.
II- “quando” remete a um efeito de sentido temporal com intenção de persuasão.
III- “honestamente” pode ser substituído por “de forma honesta” sem prejuízo semântico/sintático.
É CORRETO o que se aﬁrma em:
a)
b)
c)
d)
e)

III apenas.
I e II apenas.
II e III apenas.
II apenas.
I, II e III.

6ª QUESTÃO
Leia a Piada e avalie as proposições que seguem.

- Pai! O professor baixou a nota da minha redação porque usei “mormente”, em vez de “sobretudo”.
- Bem feito! Eu lhe disse para não sair desprotegido nesse tempo frio!
Fonte: VIANA, Chico. Escrever é sobretudo Comunicar. Piadas Linguísticas. Mundo Texto. Consulta à internet. Acesso em
12/09/2020.

I- O diálogo acima promove uma confusão de sentido sobre os termos “mormente” e “sobretudo”.
II- O humor do texto se estabelece em consequência do uso de duas palavras parônimas.
III- A ambiguidade que causou o efeito humorístico, além do sentido de “mormente”, é observada também, pela polissemia do termo
“usar”.
É CORRETO o que se aﬁrma apenas em
a)
b)
c)
d)
e)

I e III.
I e II.
I.
II e III.
III.

Leia o Texto 02 e responda da 7ª a 10ª questão.
Texto 02 - Flores trocam de cor para se adaptar às mudanças do clima
1
2
3
4
5
6

Como alguém que passa ﬁltro solar em dias mais quentes, ﬂores reforçaram sua cobertura natural contra a radiação do Sol ao longo
das últimas décadas. É o que mostra um estudo americano que analisou 1.238 ﬂores de 42 espécies, coletadas de 1941 a 2017 na
América do Norte, Europa e Austrália. A pesquisa descobriu que, em resposta ao aumento das temperaturas e às variações na camada
de ozônio, plantas aumentaram, em média, 2% ao ano a quantidade de pigmentos ultravioleta que carregavam em suas pétalas.
Invisíveis ao olho humano, mas ﬂagrados por polinizadores, esses pigmentos servem também como uma espécie de protetor solar,
evitando danos ao pólen.
Fonte: Revista Superinteressante. Sessão Fatos. São Paulo: Abril. Edição 420, ano 34, nº 10. Outubro/2020, p.15.

7ª QUESTÃO
O termo “para” no título do texto foi usado no sentido de
a)
b)
c)
d)
e)

mostrar movimento em direção ao surgimento de polinizadores nas espécies.
introduzir complemento que se refere à mudança do clima.
indicar ponto de referência temporal em relação aos pigmentos observados.
complementar a noção de ﬁnalidade em função da adaptação das ﬂores.
acrescentar informação sobre a ausência dos pólens sob efeito climático.
PÁGINA 04
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8ª QUESTÃO
Em relação à composição discursiva do texto, o autor emprega procedimentos argumentativos para
I- convencer o leitor a reﬂetir sobre descobertas cientíﬁcas, por meio da citação de resultados de pesquisa.
II- mostrar e dar credibilidade à temática pela explicitação de termos e dados estatísticos comprobatórios.
III- revelar informações sobre determinadas espécies de plantas que respondem de forma imprecisa aos raios ultravioletas.
É CORRETO o que se aﬁrma apenas em:
a)
b)
c)
d)
e)

II.
I e II.
II e III.
I.
I e III.

9ª QUESTÃO
O termo em destaque, no fragmento do texto “Como alguém que passa ﬁltro solar em dias mais quentes, ﬂores reforçaram sua
cobertura natural contra a radiação do Sol ao longo das últimas décadas.” (linhas 1-2),
a)
b)
c)
d)
e)

apresenta uma oposição que evidencia o período em que as ﬂores respondem "contra a radiação do Sol".
anuncia a progressividade do discurso e esclarece sobre os "dias mais quentes".
indica um marco temporal e conﬁrma de modo conclusivo que as "ﬂores reforçaram sua cobertura natural".
revela um paradoxo, tendo em vista que provoca efeito de sentido sobre o uso de "ﬁltro solar".
estabelece uma retiﬁcação do que foi exposto e informa sobre as ﬂores e "a radiação do Sol".

10ª QUESTÃO
No enunciado “Invisíveis ao olho humano, mas ﬂagrados por polinizadores, esses pigmentos servem também como uma espécie de
protetor solar, evitando danos ao pólen.” (linhas 5-6), o termo "também"
I- estabelece uma relação de comparação entre dois segmentos do texto.
II- indica uma vinculação de acréscimo com sentido argumentativo.
III- atribui destaque para causar ênfase à temática exposta.
É CORRETO o que se aﬁrma apenas em
a)
b)
c)
d)
e)

II.
II e III.
I.
I e II.
III.

Leia o Texto 03 e responda da 11ª a 15ª questão.
Texto 03 - Sherazade
[...]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Possuidora de uma beleza incomum, não foi por sua juventude nem pela harmonia de suas formas que seduziu
o tirano, mas pela fascinante destreza para triunfar sobre o esquecimento e remover os sedimentos da memória,
o que levaria seus sucessores, ao resgatarem suas histórias em caracteres poliglotas, a declarar que escrever é
recordar. Para esse ﬁm suas palavras vertiam em manuscritos, para ﬁxar as folhas de um embelezamento que
começava a se apagar na voz de rapsodos ou repetidores que recontavam lendas, epopeias e mitos ao modo dos
roteiros homéricos.
Dominava a entonação, as cadências e as vastas e complicadas metáforas que costumam enfeitiçar os amantes
das histórias fantásticas. Sua voz era um ﬁo entre o mistério da invenção e as habilidades praticadas pelos
rawis1 nos bazares, nas cafeterias e nos salões em que os homens do leste islâmico gastavam suas tardes
cultivando, do paladar ao ouvido, o deleite de seus sentidos, quando o islã era sinônimo de beleza e de prazer.
Real ou ﬁctícia, deusa ou heroína noturna que triunfa sobre o poder e sobre a morte, Sherazade é a voz
fundadora da literatura e o santuário, para todos os tempos, da arte da palavra.
_____
1. Na tradição árabe, o contador de histórias que se apresenta nos bazares e casbás é chamado rawi (aquele que
acalma a sede). [N. de T]
Fonte: ROBLES Martha. Mulheres, mitos e deusas: o feminino através dos tempos. São Paulo: Aleph. 2019, p. 204.
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11ª QUESTÃO
Na construção do enunciado “não foi por sua juventude nem pela harmonia de suas formas que seduziu o tirano” (linhas 1-2), o
emprego do termo "nem"
I- marca uma relação de adição entre os segmentos "juventude" e "harmonia das formas" que caracterizam a bela Sherazade.
II- reforça uma declaração de equivalência entre duas particularidades que se alternam para conﬁgurar "a destreza de Sherazade".
III- indica a unidade de negação que estabelece a união entre os termos "juventude" e "harmonia".
É CORRETO o que se aﬁrma apenas em:
a) I e II.
b) I e III.

c) III.
d) II e III.

e) I.

12ª QUESTÃO
O fragmento do texto "Para esse ﬁm suas palavras vertiam em manuscritos [...]" (linha 4) apresenta uma
a)
b)
c)
d)
e)

relação de termos que servem de elos de referenciação de causalidade.
recorrência de palavras que caracterizam as escritas de Sherazade.
referência ao resgate das histórias contadas por Sherazade enfatizada pelo uso de "Para esse ﬁm".
substituição de enunciados anteriormente descritos e ﬁxados na memória dos "sucessores".
imprecisão de forma genérica sobre os manuscritos mencionados nas histórias.

13ª QUESTÃO
Em “[...] que recontavam lendas, epopeias e mitos ao modo dos roteiros homéricos.” (linhas 5-6) o termo em destaque “ao modo” pode
ser substituído sem prejudicar o sentido do enunciado por
a)
b)
c)
d)
e)

à maneira.
de certa forma.
ao mesmo tempo.
acima.
apesar.

14ª QUESTÃO
No fragmento do texto "Sua voz era um ﬁo entre o mistério da invenção e as habilidades praticadas pelos rawis [...]" (linhas 8-9) o
enunciado em destaque foi empregado para
a)
b)
c)
d)
e)

indicar palavras com sentidos opostos, mas que se fundem no mesmo enunciado.
realçar o contraste de sentidos em relação à comparação entre "voz" e "ﬁo".
se referir à substituição de um termo por outro destacado na relação de interdependência.
estabelecer relação lógico-semântica resultante do sentido ﬁgurado entre "voz" e "ﬁo".
enfatizar o tom irônico que evidencia a relação de intersecção entre "voz" e "ﬁo".

15ª QUESTÃO
Na composição do enunciado "Sherazade é a voz fundadora da literatura e o santuário, para todos os tempos, da arte da palavra." (linhas
11-12) a autora
a)
b)
c)
d)
e)

descreve com ﬁdelidade as características da "voz fundadora da literatura".
exalta a habilidade literária de Sherazade.
informa os efeitos de sentidos "da arte da palavra".
realça com precisão linguística a intencionalidade discursiva de Sherazade.
narra com detalhes o estilo metafórico de Sherazade.
PÁGINA 06
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RACIOCÍNIO LÓGICO
16ª QUESTÃO
Considere os conjuntos A = {2, 3, 5, 7, 11, 13, ...}, B = {0, 2, 4, 6, 8, 10, ...} e C = {0, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, ...}. Qual a alternativa
CORRETA?
B está contido em C
O conjunto obtido pela interseção entre os conjuntos A e B é {2}
O conjunto obtido pela interseção entre B e C é o conjunto vazio
O conjunto obtido pela interseção entre A e B é o conjunto vazio
A B=C
∩

a)
b)
c)
d)
e)

17ª QUESTÃO

Uma sala de aula possui x+2 alunos homens e 2/3 dos alunos são mulheres. Sabendo que a sala possui 60 alunos, qual
o valor de x-5?
a)
b)
c)
d)
e)

20
15
18
13
10

18ª QUESTÃO
Quantos retângulos e quadrados existem na ﬁgura abaixo?

a)
b)
c)
d)
e)

10
16
13
17
14

19ª QUESTÃO
Qual das alternativas abaixo apresenta uma aﬁrmação equivalente à aﬁrmação “Se dirijo embriagado, perderei a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) por 12 meses e levarei multa no valor de R$ 2.934,70.”?
a)
b)
c)
d)
e)

Dirijo embriagado e levarei multa no valor de R$ 2.934,70, mas não perderei a CNH por 12 meses.
Se perdi a CNH por 12 meses e levei multa no valor de R$ 2.934,70, então dirigi embriagado.
Se não perdi a CNH por 12 meses ou não levei multa no valor de R$ 2.934,70, então dirigi embriagado.
Dirijo embriagado e perderei a CNH por 12 meses, mas não levarei multa no valor de R$ 2.934,70.
Não dirijo embriagado ou perderei a CNH por 12 meses e levarei multa no valor de R$ 2.934,70.
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20ª QUESTÃO

23ª QUESTÃO

Qual dos itens abaixo corresponde aos valores lógicos omissos (de

O que deve vir no lugar das interrogações (??) na seguinte

cima para baixo) da última coluna da tabela-verdade abaixo?

sequência de letras, com base na ordem alfabética em português
vigente?
CH

GL

KP

OT

??

a) TW
b) SY
a) VVFF

c) SX

b) VVVV

d) TX

c) VVVF

e) YZ

d) VFFF
e) FFFF

24ª QUESTÃO
Quatro amigos (João, Maria, Lucas e Bianca) ﬁzeram uma

21ª QUESTÃO

aposta. Ganharia a aposta aquele que vencesse uma corrida de

Sendo A, B, C e D proposições falsas, qual o valor lógico da

Kart entre os quatro. Sabe-se que:

proposição E abaixo?
· Bianca terminou a corrida depois de Lucas.
E : { [ ( A → B ) ↔ ∼ C ] ∨ D } ∨ ∼ ( A → ∼ D )?

· João chegou antes que Maria.
· Maria chegou depois que Lucas.

a) E não tem valor lógico
b) Falso

De acordo com as informações acima, pode-se concluir

c) Não é possível determinar o valor lógico de E

logicamente que:

d) Verdadeiro
e) E é verdadeiro e falso

a) Lucas não chegou em primeiro lugar na corrida
b) Maria chegou em último lugar na corrida

22ª QUESTÃO
Classiﬁque cada uma das equivalências lógicas

a seguir com

c) Lucas foi o primeiro colocado na corrida
d) João foi o primeiro colocado na corrida

(V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.

e) Bianca não foi a primeira colocada na corrida

25ª QUESTÃO
Qual das alternativas abaixo NÃO é uma equivalência lógica da
proposição a seguir?
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de

A→ ~ ( B ↔ C )

preenchimento dos parênteses.
a) FVVV

a) [ ( B ˄ C ) ˅ ( C ˄ ~ B ) ] ˅ A

b) VFVV

b) [ ( B ˄ ~ C ) ˅ ( C ˄ ~ B ) ] ˅ ~ A

c) VVFV

c) ( B ↔ C ) → ~A

d) VVVF

d) ~A ˅ ~( B ↔ C )

e) FVFV

e) ~ ( A ˄ ( B ↔ C ) )
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26ª QUESTÃO
Sobre a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), analise as proposições:
O paciente com COVID-19 apresenta quadro de síndrome gripal (SG), podendo evoluir para síndrome respiratória aguda grave
(SRAG).
II- A SRAG se caracteriza por uma síndrome gripal grave que apresente: Dispneia/desconforto respiratório ou Pressão persistente no
tórax ou Saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente ou Coloração azulada de lábios ou rosto.
III- A SRAG é caracterizada por uma doença bacteriana do trato respiratório superior e não tem nada a ver com o coronavírus.
I-

IV- Na SRAG pode haver problemas na coagulação e rabdomiólise.
É CORRETO o que se aﬁrma apenas em:
a) I e II.
b) I, II e IV.
c) III.
d) III e IV.
e) IV.
27ª QUESTÃO
Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, tendo como parâmetro as doenças e suas respectivas deﬁnições.

1.

CANCRO MOLE

2.

CANDIDÍASE

3.

DONOVANOSE

4.

LINFOGRANULOMA
VENÉREO

5.

SÍFILIS ADQUIRIDA

( ) Micose que atinge a superfície cutânea e/ou membranas mucosas. Na mucosa oral é
caracterizada por placas brancas (aftas). Outra apresentação clínica é a forma
atrófica, que se apresenta como placas vermelhas, lisas, sobre o palato duro ou mole.
( ) Doença infecto-contagiosa sistêmica, de evolução crônica, com manifestações
cutâneas temporárias, provocadas por uma espiroqueta de alta patogenicidade
(Treponema pallidum). Sua evolução é dividida em recente e tardia.
( ) Doença bacteriana sexualmente transmissível, caracterizada pelo envolvimento do
sistema linfático, tendo como processos básicos a trombolinfangite e perilinfangite.
Sua evolução clínica apresenta 3 fases: fase primária, fase secundária e fase terciária.
Tem por sinonímia: Mula e bubão.
( ) Doença de transmissão exclusivamente sexual, caracterizada por apresentar lesões
múltiplas (podendo ser única), tipo úlceras, habitualmente dolorosas, de borda
irregular, com contornos eritemato-edematosos e fundo irregular, cobertas por
exsudato necrótico, amarelado e de odor fétido, que, quando removido, revela tecido
de granulação que apresenta sangramento fácil quando submetido a traumatismos.
( ) Doença bacteriana de evolução progressiva e crônica, que acomete,
preferencialmente, pele e mucosas das regiões genitais, perianais e inguinais, podendo
ocasionar lesões granulomatosas e destrutivas. Inicia-se por lesão nodular, única ou
múltipla, de localização subcutânea, que eclode produzindo ulceração bem definida e
cresce lentamente. É indolor e sangra com facilidade. A partir daí as manifestações
estão diretamente ligadas às respostas tissulares do hospedeiro, originando formas
localizadas ou externas e, até mesmo, lesões viscerais, por disseminação
hematogênica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA desta associação.
a)
b)
c)
d)
e)

2, 4, 5, 3 e 1.
2, 5, 4, 1 e 3.
4, 5, 2, 3 e 1.
1, 5, 4, 3 e 1.
3, 2, 4, 5 e 1.
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28ª QUESTÃO
Sobre Dengue, Zika e Chikungunya, analise as proposições a seguir:
O vírus da Dengue é um arbovírus do gênero Flavivírus transmitido pela picada da fêmea do mosquito Ae. aegypti, no ciclo:
homem → Ae. aegypti → homem.
II- Chikungunya é uma enfermidade febril aguda, subaguda ou crônica, por início súbito de febre alta, cefaleia, mialgias e dor
articular intensa, afetando todos os grupos etários e ambos os sexos.
III- Na Dengue, há transmissão por contato direto de um doente e de suas secreções com uma pessoa sadia.
IV- ZiKa é uma doença viral aguda e os casos costumam apresentar evolução benigna e os sintomas geralmente desaparecem
espontaneamente após 3-7 dias, caracterizada por exantema maculopapular pruriginoso, febre intermitente, hiperemia
conjuntival não purulenta e sem prurido, artralgia, mialgia e dor de cabeça.
V- Em todos os casos de Dengue, ZiKa e Chinkungunya há artralgia crônica, podendo persistir por anos. Essas três doenças
bacterianas causam a síndrome congênita de microcefalia em todos os casos notiﬁcados.
I-

É CORRETO o que se aﬁrma apenas em:
a)
b)
c)
d)
e)

I, III e IV.
I, II, V.
I e V.
II e V.
I, II, IV.

29ª QUESTÃO
De acordo com a Resolução COFEN 358/2009, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a Implementação
do Processo de Enfermagem em ambientes públicos ou privado em que ocorre o cuidado proﬁssional de Enfermagem, é CORRETO
aﬁrmar:
a) A Consulta de Enfermagem compreende apenas as etapas de coleta de dados e diagnósticos de enfermagem, sendo necessária
apenas para os registros de diagnósticos de enfermagem em ambientes hospitalares.
b) A fase de coleta de dados é a denominação dada à Consulta de Enfermagem.
c) A Consulta de Enfermagem compreende o Processo de Enfermagem, quando realizado em instituições prestadoras de serviços
ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros.
d) Considera-se Processo de Enfermagem o mesmo que Sistematização da Assistência e Consulta de Enfermagem se refere ao registro
dos diagnósticos de enfermagem.
e) A Resolução COFEN 358/2009 discorre sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e não cita a Consulta de
Enfermagem em nenhum de seus aspectos conceituais.
30ª QUESTÃO
Sobre a aplicação de curativos compressivos em caso de hemorragia, analise as seguintes situações:
Observar rapidamente a localização do sangramento, elevar a parte do corpo afetada, se possível. Cobrir rapidamente a área do
sangramento com compressas de gazes e aplicar compressão. Fixar com ﬁta adesiva ambos os lados, mantendo a pressão ﬁrme
enquanto a outra ponta distal da ﬁta é ﬁxada.
II- Fitas adesivas podem ser muito irritantes à pele de idosos e causar lesões por fricção. Deve-se utilizar ﬁtas adesivas de papel, ﬁta
antialérgica ou malhas e ataduras sem esparadrapo em contato com a pele do paciente.
III- Os idosos apresentam um risco maior de sofrer mudanças vasculares e tissulares distais ao curativo compressivo. Deve-se avaliar
frequentemente a pele e o pulso distal ao curativo compressivo.
IV- Fazer contínua avaliação após o curativo compressivo: observar o controle do sangramento no curativo; avaliar a adequação da
circulação (pulso distal, aspecto da pele); e obter os sinais vitais.
I-

A alternativa que apresenta a resposta CORRETA é:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II, III e IV.
I, II e IV apenas.
I e II apenas.
I e III apenas.
I e IV apenas.
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31ª QUESTÃO
Sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a Lei 8.080/90, assinale a alternativa CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

A Universalidade é o mesmo que participação social.
Equidade se refere apenas ao direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde.
Equidade e integralidade são sinônimos.
A participação social não é princípio do SUS e, sim, um dos objetivos do SUS.
A Integralidade de assistência é um dos princípios do SUS, e é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações exigidas
para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

32ª QUESTÃO
Desde a década de 1970, o alojamento conjunto tem sido valorizado e recomendado no mundo inteiro. Em relação à(s) vantagem(ns)
real(is) do alojamento conjunto, assinale a alternativa CORRETA.
a) Determina apenas que as mães cuidem o mais precocemente dos seus ﬁlhos na maternidade.
b) Tem foco exclusivo na promoção do aleitamento materno precoce.
c) Humanização, maior envolvimento no cuidado dos pais com os ﬁlhos, promoção do aleitamento materno, segurança, diminuição
do risco de infecção hospitalar.
d) Menor número de funcionários da instituição de saúde em relação à prestação dos cuidados com a mãe e diminuição de gastos com a
hospitalização, sendo grande vantagem para o Hospital.
e) Apenas diminui o risco de infecção hospitalar.
33ª QUESTÃO
O que signiﬁca o reﬂexo de Babkin na criança recém-nascida?
a) Com a criança posicionada em decúbito dorsal, o examinador com uma das mãos estabiliza a região anterior do tórax e com a outra
vira-se a cabeça da criança para o lado. A resposta esperada é a extensão dos membros do lado para o qual a face está voltada e a
ﬂexão dos membros voltados para o outro lado.
b) É desencadeado quando se promove a rotação lateral da cabeça do RN, e os olhos seguem lentamente para o lado da rotação.
c) É uma reação à pressão simultânea das palmas das mãos do bebê. Com esse estímulo, a criança abre a boca e mantém a cabeça na
linha média levantando sua cabeça. Pode também haver fechamento dos olhos e ﬂexão do antebraço do bebê.
d) É obtido fazendo-se estímulo contínuo da planta do pé a partir do calcâneo no sentido dos artelhos.
e) Manifesta-se quando os lábios da criança são tocados por algum objeto, desencadeando-se movimentos de sucção dos lábios e da
língua.
34ª QUESTÃO
A respeito das orientações para os pacientes em uso de anticoagulantes orais, marque a alternativa CORRETA.
a) Usar sapato fechado e não escorregadio para evitar quedas e machucados; fazer uso contínuo de ASS e anti-inﬂamatórios, pois
diminuem qualquer dor em casos de sangramento; comunicar imediatamente o médico em caso de atraso menstrual; atentar-se para
dor de cabeça intensa e febre.
b) Injeções intramusculares são recomendadas, caso haja necessidade de medicação injetável; preferir uso de anti-inﬂamatórios
(voltaren, cataﬂan etc.) a uso de analgésicos para dor; usar sapatos confortáveis.
c) Em caso de dor ou febre, usar preferencialmente anti-inﬂamatórios em vez de analgésicos; evitar o paracetamol, único analgésico
não recomendado para esses casos; em caso de sangramento espontâneo (gengival, urinário, genital etc.), procurar imediatamente
o hospital; comunicar sempre o uso desta medicação ao dentista ou a médicos de outras especialidades.
d) Caso haja necessidade de uso de medicação injetável, falar com a equipe médica da opção de medicação via venosa; não usar antiinﬂamatórios (voltaren, cataﬂan etc.); comunicar sempre o uso desta medicação ao dentista; usar sapato fechado e não escorregadio
para evitar quedas e machucados; em caso de sangramentos espontâneos (gengival, urinário, genital etc.), procurar imediatamente
o hospital e comunicar ao médico.
e) Preferir a via intramuscular para administração de medicamentos, caso haja necessidade de uso de medicação injetável, e nunca
fazer por via venosa; em casos de dor nas pernas, usar anti-inﬂamatórios (voltaren, cataﬂan etc.); usar sapato fechado e não
escorregadio para evitar quedas e machucados, usar roupas folgadas e limpas.
PÁGINA 11

P MA 2 0 2 1 -

E NF E RME I RO

35ª QUESTÃO
Utilizando a etapa de Resultados de Enfermagem, no uso do Processo de Enfermagem, na avaliação da Adaptação do Paciente à Dor,
assinale a alternativa que apresenta o melhor comportamento do paciente, tendo como parâmetro indicação de uma adaptação positiva:
a)
b)
c)
d)
e)

O paciente consegue se distrair durante os episódios de dor.
O paciente nega sentir dor, embora apresente fácies de dor.
O paciente relata não precisar de apoio de ninguém quando ainda da presença da dor aguda.
O paciente relata que a dor reduziu e ﬁca imóvel e isolado.
O paciente é apático e nega sua dor.

36ª QUESTÃO
Qual doença infecciosa causada por um protozoário é transmitida para corrente sanguínea por meio do vetor mosquito?
a)
b)
c)
d)
e)

Febre amarela.
Dengue.
Chikungunha.
Malária.
Ascaridíase.

37ª QUESTÃO
O que é ascite?
a) Presença de pontos vermelhos organizados em listras ou estrias radiais partindo do piloro para o antro proximal conﬁgurando
aspecto de estômago em melancia.
b) Acúmulo de líquido na cavidade peritoneal, ocorre em consequência de distúrbios mecânicos, circulatórios, inﬂamatórios em
diversas doenças primárias e secundárias, relacionadas ou não ao sistema digestório.
c) Inchaço de áreas de tecido subcutâneo que, por vezes, afetam a face e a garganta. Pode ser uma reação a um fármaco ou outra
substância (fator desencadeante), uma doença hereditária, uma complicação rara do câncer ou uma doença imunológica; no
entanto, às vezes, a causa é desconhecida.
d) São protrusões, podendo conter porções do intestino delgado, grosso, omento, mesentério e bexiga, que se insinuam por defeitos
anatômicos da parede abdominal.
e) Anormalidades neurológicas e neuropsiquiátricas que ocorrem em pacientes portadores de disfunção hepática grave, aguda ou
crônica.
38ª QUESTÃO
Sobre as síndromes geriátricas ou gigantes geriátricos na assistência à pessoa idosa, marque a alternativa que apresenta as situações
CORRETAS:
a)
b)
c)
d)
e)

Síndrome da demência do Parkinson e Alzheimer.
Apenas Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes.
Síndrome de Hunter e Síndrome de Wills.
As síndromes geriátricas são o Acidente Vascular Cerebral, a Síndrome de Parkinson e a Síndrome de Alzheimer.
Imobilidade, Incontinências, Iatrogenias, Incapacidade Cognitiva, Incapacidade Comunicativa, Instabilidade Postural e
Insuﬁciência Familiar.

39ª QUESTÃO
Sobre a Tríade de Cushing, é CORRETO aﬁrmar:
a) É uma síndrome clássica de elevação da Pressão Intracraniana e inclui aumento da pressão arterial (hipertensão), pulso diminuído
(bradicardia) e alteração no padrão respiratório (bradipneia).
b) É uma afecção cutânea hereditária de transmissão autossômica dominante relacionada às dermatoses; é caracterizada por:
anomalias de queratinização, mal cheiro na pele e risco para exposição solar.
c) Refere-se a um tumor ósseo com presença de dor intensa, febre e sepse.
d) É uma doença infectocontagiosa com presença de exsudato nos seios da face, febre e hipertensão arterial sistêmica.
e) É uma condição degenerativa do sistema nervoso central que tem uma tendência a aumentar com a idade e apresenta a tríade
clássica: tremor, rigidez muscular e bradicinesia.
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40ª QUESTÃO
Em relação à classiﬁcação das áreas dos serviços de saúde respeitantes ao risco de transmissão de infecções, analise as proposições:
A classiﬁcação das áreas dos serviços de saúde quanto ao risco de transmissão de infecção são: áreas críticas, semicríticas e nãocríticas.
II- Áreas críticas: são todos os compartimentos dos estabelecimentos assistenciais de saúde não ocupados por pacientes e onde não
se realizam procedimentos de risco. São exemplos desse tipo de área: vestiário, copa, áreas administrativas, almoxarifados,
secretaria e sala de costura.
III- Áreas semicríticas: são todos os compartimentos ocupados por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e
doenças não infecciosas. São exemplos desse tipo de área: enfermarias e apartamentos, ambulatórios, banheiros, posto de
enfermagem, elevador e corredores.
IV- Áreas Não-Críticas: são os ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, onde se realizam procedimentos
de risco, com ou sem pacientes ou onde se encontram pacientes imunodeprimidos. São exemplos desse tipo de área: Centro
Cirúrgico (CC), Centro Obstétrico (CO), Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
I-

É CORRETO o que se aﬁrma em:
a)
b)
c)
d)
e)

I e IV apenas.
I, II e IV apenas.
I, II, III e IV.
I e III apenas.
II e IV apenas.
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