
 

 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS - SP 

 CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2021 

Nome : 
 
ENFERMEIRO (40 hrs)

 

Este caderno de questões está constituído de 50 questões: 

 
Língua Portuguesa: 15  
Conhecimentos Gerais e Atualidades: 10 
Conhecimentos Específicos: 25 
 
 
 
 

 
LEIA ATENTAMENTE 

  1 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

2 Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

3 Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

4 O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o 
espaço, e não apenas “x”. 

5 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. 

6 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

7 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

8 O candidato poderá levar o caderno de questões após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

9 Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e  assinado. 

10 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

11 O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não 
podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

12 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

13 O gabarito preliminar será divulgado no prazo previsto no Edital de Abertura. 

14 Caso necessite ingressar com recurso contra o gabarito preliminar, deverá acessar a área do candidato e 
realizar o protocolo no prazo determinado no Edital de Abertura. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

1)Assinale a alternativa que CORRESPONDE a um 
predicado verbo-nominal: 

a)Os estudantes discutiam fervorosamente.       
b)Os professores divulgaram a notícia aos alunos.        

c)Aquela professora continua amargurada.       
d)Os alunos liam o texto atentos.        
 
2)Assinale a alternativa na qual o termo em 
destaque exerce a função de objeto direto: 

a)Nunca lhe perguntei nada.     

b)Atualmente, a poupança rende 2,97%.  
c)Desejo-te muitos anos de vida.      

d)Gostava de tirar uma soneca depois do almoço.     
 

3)Assinale a alternativa na qual o elemento em 
destaque NÃO representa um adjunto adnominal na 
oração:  

a)Naquela cidade, há uma festa japonesa que acontece 
sempre em agosto.     
b)O diálogo constrói os relacionamentos.     

c)Aquele carro pode percorrer até duzentos e quarenta 
quilômetros em uma hora.  

d)A criança chorava de dor.   
 
4)Assinale a alternativa que CORRESPONDE à 
classificação do termo acessório em destaque a 
seguir: 

“Pioneiros do estudo da radioatividade, Marie e 
Pierre Curie ganharam o prêmio Nobel de Física de 
1903.”  

(Faraco & Moura, 2003, p. 461) 

a)Adjunto adnominal.     
b)Aposto.     

c)Adjunto adverbial.    
d)Vocativo.   
 
5)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
classificação das orações coordenadas em 
destaque no excerto a seguir: 

“A enfermeira, que ainda estava curvada sobre o 
advogado e se ocupava em esticar as cobertas do 
lado da parede, virou apenas a cabeça e respondeu 
num tom calmo que contrastava estranhamente 
com as palavras do tio, entrecortadas pela raiva e 
pela rapidez [...]” 

(Franz Kafka, em “O processo”, 1985) 

a)Orações coordenadas alternativas.     
b)Orações coordenadas conclusivas.   

c)Orações coordenadas adversativas.   
d)Orações coordenadas aditivas.    
 
6)Assinale a alternativa CORRETA com relação ao 
número de orações e de períodos no poema a 
seguir: 

“João amava Teresa que amava Raimundo que 
amava Maria que amava Joaquim que amava Lili 
que não amava ninguém. João foi para os Estados 
Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu 
de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-
se e Lili casou com J. Pinto Fernandes que não 
tinha entrado na história.” 

(“Quadrilha”, de Carlos Drummond de Andrade, em 
“Sentimento do mundo”, 2000) 

 

a)O poema contém dois períodos, com seis orações 
em cada um deles.  

b)O poema contém três períodos, com doze orações no 
total.     

c)O poema contém dois períodos, com treze orações 
no total.   

d)O poema contém três períodos, com seis orações no 
primeiro e sete orações no segundo.   
 
7)Assinale a alternativa CORRETA com relação ao 
emprego da vírgula: 

a)Na oração, “Carlos não comprou, um livro naquele 
shopping”, o emprego da vírgula está incorreto, pois um 
verbo e seu complemento, como o objeto direto “um 
livro”, não podem ser separados por vírgula.     

b)Na oração “Juliana, onde está aquele casaco que eu 
te emprestei?”, o emprego da vírgula está incorreto, 
pois vocativos não podem ser separados das orações 
por meio de vírgula.    

c)Na oração “Márcia chegou, falou com o pai, foi 
embora”, o emprego da vírgula está incorreto, pois 
orações coordenadas não podem ser totalmente 
separadas por vírgula, havendo o uso obrigatório de ao 
menos uma conjunção.        
d)Na oração “Quando saí de casa, meu irmão chegou”, 
o emprego da vírgula está incorreto, pois uma oração 
subordinada deslocada para o início do período nunca 
é separada da oração principal por meio de vírgula.  
 

8)Assinale a alternativa que justifique corretamente 
o uso das aspas no termo em destaque na oração a 
seguir: 

As empresas que possuem “know-how” são as que 
mais se destacam no mercado. 

a)O termo em destaque está entre aspas por se tratar 
de uma citação.   

b)O termo em destaque está entre aspas por se tratar 
de um neologismo.   

c)O termo em destaque está entre aspas por se tratar 
de um estrangeirismo.   
d)O termo em destaque está entre aspas por se tratar 
de uma gíria.   
 
9)Assinale a alternativa CORRETA com relação às 
regras de concordância nominal apresentadas pela 
norma-padrão da língua portuguesa: 

a)A oração “Ela tinha fabuloso raciocínio e inteligência” 
está correta, pois é possível que o adjetivo “fabuloso”, 
anteposto aos substantivos “raciocínio” e “inteligência”, 
concorde com o substantivo mais próximo a ele.    

b)A oração “Sua alegria e seu entusiasmo eram 
animadores” está incorreta, pois o adjetivo posposto 
aos substantivos e que funciona como predicativo de 
um sujeito composto não pode concordar com os dois 
substantivos.    

c)A oração “É proibida entrada” está correta, pois a 
concordância entre “proibida” e “entrada” é obrigatória, 
uma vez que o substantivo “entrada” não está 
acompanhado do artigo “a”.   

d)A oração “A refeição está incluso neste preço” está 
correta, pois o adjetivo “incluso”, que funciona como um 
predicativo do sujeito, é sempre invariável.   
 

10)Assinale a alternativa CORRETA com relação ao 
emprego das regras de regência verbal 
apresentadas pela norma-padrão da língua 
portuguesa: 



 

a)Ele sempre agradava o cachorro quando chegava em 
casa.    

b)A propaganda lançada ontem pretendia chamar aos 
telespectadores para as compras.    

c)Os alunos devem proceder o reajuste anunciado pela 
faculdade.    

d)Eu simpatizo às ideias daquele livro que você me deu 
de presente.  
 
11)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
classificação da figura de sintaxe presente nos 
trechos em destaque no excerto a seguir:  

“Primeiro vamos lá embaixo no córrego; 
pegaremos dois pequenos carás dourados. E como 
faz calor, veja, os lagostins saem da toca. Quer ir 
de batelão, na ilha, comer ingás? [...]” 

(BRAGA, 1964 apud AZEREDO, 2013, p. 491) 

a)Hipérbato.     

b)Anástrofe.    
c)Elipse. 
d)Anacoluto.  
 
12)Assinale a alternativa CORRETA com relação às 
regras de concordância verbal apresentadas pela 
norma-padrão da língua portuguesa: 

a)A oração “A maior parte dos entrevistados discordou 
do resultado da pesquisa” está incorreta, pois o verbo 
“discordou” precisa, obrigatoriamente, concordar com 
“entrevistados”, portanto, o correto seria “A maior parte 
dos entrevistados discordaram do resultado da 
pesquisa”.       

b)A oração “Estados Unidos negociam com a Espanha” 
está correta, pois o verbo “negociam” precisa concordar 
com “Estados Unidos”, um nome que só existe no 
plural, mesmo que esse nome não venha 
acompanhado pelo artigo “os”.     

c)A oração “A turma assumiram o comando da reunião 
dos estudantes” está correta, pois substantivos 
coletivos como “turma” exigem a presença de um verbo 
no plural.    

d)A oração “Espalhavam-se flores por todo o bairro” 
está correta, pois essa oração está na voz passiva, na 
qual o verbo “espalhavam” concorda com o sujeito 
“flores”, e o “se” é uma partícula apassivadora.   
 
13)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
classificação da figura de linguagem presente na 
expressão em destaque no excerto a seguir:  

“A Noite é uma enorme Esfinge de granito negro 
[...]” 

(QUINTANA, 2005 apud AZEREDO, 2013, p. 484) 

a)Metonímia.     

b)Metáfora.    
c)Catacrese. 

d)Antonomásia.  
 

14)Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna a seguir, a fim de que o 
excerto apresente um sentido coerente:  

“A sobrevivência dos pescadores daquela pequena 
vila estava __________ pelas mudanças climáticas 
aceleradas e catastróficas dos últimos tempos.”   

a)garantida     

b)atenta     
c)merecida    

d)ameaçada   
 

15)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
classificação da oração em destaque a seguir: 

 
“Era preciso atualizar o aplicativo do celular.” 

a)Oração subordinada adverbial causal.     
b)Oração subordinada reduzida de infinitivo.   

c)Oração subordinada adjetiva.  
  d)Oração subordinada reduzida de particípio. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 
16)Na bandeira do munícipio de  Salesópolis- sp  
encontra-se o seguinte  mapa: 

a)Do  estado de São Paulo. 
b)Do  município  de Salesópolis. 

c)Mapa Mundi. 
d)Mapa do  Brasil. 
 
17)O munícipio de  Salesópolis –SP  faz parte de 
qual mesorregião paulista?  

a)Mesorregião Metropolitana de São Paulo. 
b)Mesorregião do Vale do Paraíba. 

c)Mesorregião do Litoral sul paulista. 
d)Mesorregião de Guararema. 
 
18)As xerófitas são vegetações adaptadas a 
escassez de água, característica essa que enquadra 
melhor a qual bioma do Brasil?  

a)Mata atlântica. 

b)Pantanal. 
c)Caatinga. 

d)Amazônia. 
 

19)Qual era o objetivo da Revolução 
Constitucionalista de 1932? 

a)Aprovar uma nova constituição e derrubar a 
constituição vigente que havia sido feita na época do 
Brasil império. 

b)Gerar fundos para que o país superasse a crise de 
1929. 
c)Eleger o presidente Getúlio Vargas e revogar a 
Assembléia Nacional Constituinte de 1931. 

d)Derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e 
convocar uma Assembléia Nacional Constituinte. 

 
20)É sabido que o Tocantins é o mais novo Estado 
brasileiro, surgido em 1988 com a promulgação da 
constituição brasileira, sendo assim, anterior a 
esse fato, Tocantins fazia parte de qual Estado?  

a)Pará. 
b)Maranhão. 

c)Mato Grosso. 
d)Goiás. 
 
21)O termo “Fronteira Agrícola” é utilizado para: 

a)Designar o avanço da produção agropecuária sobre o 
meio natural. 

b)Designar o avanço do meio natural sobre a produção 
agropecuária. 

c)Divisa entre Países com diferentes tipos de produção. 

d)Divisa entre Estados com diferentes tipos de 
produção. 

 
22)O Estado de São Paulo possui divisa com quais 
outros Estados brasileiros? 

a)Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio de 



 

Janeiro. 

b)Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e 
Rio de Janeiro.  
c)Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio de Janeiro. 

d)Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de 
Janeiro. 

 
23)Com relação às entradas e bandeiras que 
ocorreram no Estado de São Paulo, é CORRETO 
afirmar que: 

a)As entradas eram expedições oficiais (organizadas 
pelo governo) que saiam do litoral em direção ao 
interior do Brasil. As bandeiras eram expedições 
organizadas e financiadas pelo rei, principalmente 
paulistas. 

b)As entradas eram expedições oficiais (organizadas 
pelo governo) que saiam do Interior em direção ao 
Litoral do Brasil. As bandeiras eram expedições 
organizadas e financiadas por particulares, 
principalmente paulistas. 

c)As Bandeiras eram expedições oficiais (organizadas 
pelo governo) que saiam do litoral em direção ao 
interior do Brasil. As Entradas eram expedições 
organizadas e financiadas por particulares, 
principalmente paulistas. 

d)As entradas eram expedições oficiais (organizadas 
pelo governo) que saiam do litoral em direção ao 
interior do Brasil. As bandeiras eram expedições 
organizadas e financiadas por particulares, 
principalmente paulistas. 
 

24)Sobre a revolução verde ocorrida no Brasil a 
partir da década de 1960 é CORRETO afirmar que: 

a)Foi uma revolução armada em defesa da Amazônia. 
b)Está relacionada às mudanças das técnicas na 
produção agropecuária. 

c)Foi uma revolução pacífica em defesa da Amazônia 
d)Foi quando o exército (verde) teve um embate contra 
a união soviética. 

 
25)Sobre o regime de precipitações do Brasil é 
INCORRETO afirmar que: 

a)As chuvas são escassas na região do semi árido 
brasileiro. 

b)As chuvas na região da Amazônia são abundantes. 
c)É impossível nevar no Brasil. 

d)É possível nevar no Brasil. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26)Qual dos agravos abaixo, com base na Portaria 
264/2020, NÃO é de notificação compulsória 
semanal: 

a)Infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou 
puérpera e Criança exposta ao risco de transmissão 
vertical do HIV. 

b)Sífilis na gestante. 

c)Óbito materno. 
d)Violência sexual e tentativa de suicídio. 
 
27)O diagnóstico de enfermagem “Processo 
perinatológico ineficaz” é conceituado como 
incapacidade de preparar-se para e/ou manter a 
gestação, o processo de nascimento e os cuidados 
do recém-nascido saudáveis para assegurar o bem-
estar. Sobre as características definidoras desse 
diagnóstico, com base na taxonomia NANDA 2018-

2020, qual das indicadas abaixo é descrita no grupo 
durante o trabalho de parto? 

a)Ambiente inseguro para o lactente. 
b)Comportamento de vínculo insuficiente. 

c)Cuidados inadequados com as mamas. 
d)Preparo inadequado dos itens necessários ao 
cuidado do recém-nascido. 
 
28)O aborto realizado em condições de risco, 
frequentemente, é acompanhado de complicações 
severas, agravadas pelo desconhecimento desses 
sinais pela maioria das mulheres e da demora em 
procurar os serviços de saúde, que na sua maioria 
não está capacitado para esse tipo de atendimento. 
As complicações imediatas, mais frequentes são:  

a)a infecção uterina, a infertilidade e a endometriose. 
b)a perfuração uterina, a discrasia hormonal e anemia 
crônica. 

c)a perfuração do útero, a hemorragia e a infecção. 
d)a anemia profunda, as depressões e distúrbios 
psíquicos e a lesão uterina (aguda ou crônica). 

 

29)A orientação pré-concepcional para o casal 
portador do HIV pressupõe a recuperação dos 
níveis de linfócitos T-CD4+ (parâmetro de avaliação 
de imunidade), a redução da carga viral no sangue 
de HIV circulante para níveis indetectáveis e 
ausência de ISTs e infecções no trato genital. Esses 
cuidados incluem: 

I - Uma abordagem ativa sobre o desejo da 
maternidade nas consultas de rotina. 

II - O aconselhamento reprodutivo e o oferecimento 
de todas as estratégias que auxiliem a gravidez 
com menor risco de transmissão do HIV. 

III - Nas ações de prevenção da transmissão vertical 
durante toda a gravidez, no parto e no pós-parto, 
deve-se incluir o uso de antirretrovirais na 
gestação, o uso de AZT no parto e para o recém-
nascido exposto e a inibição da lactação, assim 
como a disponibilização da fórmula láctea, a fim de 
permitir circunstâncias de risco reduzido para a 
mulher e para a criança. 

Está correto o que se afirma em: 

a)I e II, apenas. 

bI e III, apenas. 
c)II e III, apenas. 

d)I, II e III. 
 

30)O índice de Aldrete e Kroulik é utilizado, na Sala 
de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA), com o 
intuito de: 

a)avaliar sangramentos e complicações pós-cirurgicas. 

b)estabelecer critérios para alta da sala de RPA. 
c)orientar o paciente sobre o término da cirurgia. 

d)anotar débitos de drenos e sondas. 
 

31)Na administração de dieta nasoenteral cíclica o 
volume prescrito é administrado por gotejamento 
lento de preferência por bomba de infusão (por 14 a 
16 horas), mantendo uma pausa noturna de 6 a 8 
horas. A pausa noturna é indicada com objetivo de 
reduzir a população bacteriana intragástrica pois: 

a)previne intolerâncias gastrontestinais e refluxo. 

b)diminui o risco de broncoaspiração, prevenindo a 
pneumonia hospitalar. 

c)facilita a manipulação da sonda (sistema aberto) e a 
higiene oral e de vias aéreas. 



 

d)o pH do estômago diminui para níveis bactericidas, 
auxiliando o controle da população bacteriana do trato 
gastrintestinal. 

 
32)Sobre a dosagem de creatinoquinase (CK), 
responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a 
alternativa que traz a sequência CORRETA:  
(__)A dosagem de CK tem alta especificidade para 
avaliar dano miocárdico. 

(__)Em pacientes com dosagens iniciais normais, 
porém, com alta suspeita clínica de síndrome 
coronariana aguda, deve-se repetir a dosagem 
entre 12 e 24h. 

(__)Valores acima de duas vezes o limite superior 
da referência, podem ser utilizados como 
coadjuvantes no diagnóstico ou em substituição às 
troponinas, quando estas não estão disponíveis. 

a)V – V – F. 
b)V – F – F. 

c)F – V – V. 
d)F – F – V. 
 
33)A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) tem alta 
prevalência e baixas taxas de controle. É 
considerada um dos principais fatores de risco (FR) 
modificáveis e um dos mais importantes problemas 
de saúde pública. Na técnica de mensuração da 
pressão arterial, após determinar a pressão 
diastólica no desaparecimento dos sons (fase V de 
Korotkoff), o Enfermeiro procederá da seguinte 
forma: 

a)Determinar a pressão sistólica pela ausculta do 
primeiro som (fase I de Korotkoff), que é, em geral, 
fraco seguido de batidas regulares, e, após, aumentar, 
ligeiramente, a velocidade de deflação. 

b)Palpar a artéria braquial, na fossa cubital, e colocar a 
campânula ou o diafragma do estetoscópio sem 
compressão excessiva. 
c)Estimar o nível da pressão sistólica pela palpação do 
pulso radial. O seu reaparecimento corresponderá à PA 
sistólica. 
d)Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último 
som para confirmar seu desaparecimento e depois 
proceder à deflação rápida e completa. 
 
34)Para uma criança em hipoglicemia, o médico 
prescreveu 4,2 mL de glicose de uma ampola de 
glicose 50%/20 mL. Qual a dosagem de glicose 
prescrita? 

a)2000 mg. 

b)2100 mg. 
c)2150 mg. 

d)2250 mg. 
 

35)A dor de ouvido (ou otalgia) está entre as 
queixas mais comuns, nos atendimentos de 
demanda espontânea na atenção primária. A otalgia 
pode ser de origem primária, na orelha externa ou 
média, ou secundária, causada por problemas em 
pontos distantes do ouvido (dor referida ou 
reflexa). Sobre a otalgia, considere a alternativa 
INCORRETA: 

a)Os diagnósticos mais comuns em pacientes com 
otalgia são de origem primária, com destaque para otite 
média aguda (OMA), otite externa (OE) e otite média 
com efusão (OME), geralmente sem complicações.  

b)As causas principais de otalgia secundária são 

dentárias, desordens da articulação temporomandibular 
(ATM), desordens da coluna cervical e neuralgias.  

c)As causas de otalgia em crianças são semelhantes 
às dos adultos, embora as complicações dentárias 
sejam mais frequentes nelas. 

d)História de otites prévias ou de timpanostomia, com 
colocação de tubos de drenagem, aumenta a chance 
de otite média. 
 

36)A avaliação do paciente com dor abdominal, 
durante a inspeção, o Enfermeiro deverá: 

a)observar a presença de distensão abdominal, 
hérnias, cirurgias prévias, exame da pele e conjuntiva 
(buscando icterícia, sinais de hepatopatia crônica ou 
outros, como herpes zoster) e a posição no leito 
(posições antiálgicas). 

b)avaliar o estado da motilidade intestinal e pesquisar a 
presença de sopros vasculares, especialmente, da 
aorta abdominal em idosos e artérias renais e ilíacas. 

c)deve ser feita com a técnica habitual, abrangendo 
todos os quadrantes e, no local em que se suspeite de 
alterações patológicas, pode ser intensificada. Esta 
será útil para identificar a presença de líquido ascítico, 
de massas sólidas, distensão abdominal e os limites 
hepáticos e esplênicos. 

d)o enfermeiro poderá pesquisar hérnias, massas e 
eventuais anormalidades nos órgãos que são 
identificados. Algumas manobras podem ser 
importantes para a elucidação diagnóstica. 
 
37)A vacina quadrivalente papilomavírus humano 
(recombinante) é  composta pelos tipos HPV : 

a)6, 13, 15 e 18. 

b)6, 11, 15 e 20. 
c)8, 13, 16 e 20. 

d)6, 11, 16 e 18. 
 

38)De acordo com o Ministério da Saúde, é muito 
importante conhecer e utilizar as definições de 
aleitamento materno adotadas pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e reconhecidas no mundo 
inteiro. O aleitamento materno, por essas 
definições, pode ser classificado da seguinte 
forma: 

a)Exclusivo, Predominante, Complementado, Misto. 

b)Exclusivo, Prioritário, Concomitante, Parcial. 
c)Único, Suplementado, Observado, Misto. 

d)Único, Fracionado, Interrompido, Parcial. 
 

39)Sobre as boas práticas para o processamento de 
produtos para saúde, com base na RDC 15/2012, 
considere a alternativa CORRETA: 

a)Desinfecção de nível intermediário é o processo 
físico ou químico que destrói a maioria dos 
microrganismos de artigos semicríticos, inclusive 
micobactérias e fungos, exceto um número elevado de 
esporos bacterianos. 

b)Limpeza é a remoção da sujidade visível presente, 
nos produtos para saúde. 

c)Produto para saúde crítico de conformação não 
complexa são produtos para saúde que possuam 
lúmen inferior a cinco milímetros ou com fundo cego, 
espaços internos inacessíveis para a fricção direta, 
reentrâncias ou válvulas. 

d)Na sala de recepção e limpeza, o protetor facial pode 
substituir o uso de máscara e óculos. 
 



 

40)Sobre as complicações em  gestações 
gemelares, considere a alternativa INCORRETA: 

a)Perda fetal tardia e mortalidade infantil: a mortalidade 
infantil em gêmeos é 5 vezes maior do que em 
gestações únicas. 

b)O aumento da mortalidade perinatal decorre 
principalmente da prematuridade, sendo cerca de 6 
vezes maior do que nas gestações únicas. 

c)Com a morte de um feto em idade gestacional mais 
avançada, há menores riscos de coagulação 
intravascular disseminada, retardo de crescimento 
intrauterino e paralisia cerebral do feto sobrevivente 

d)Nos monocoriônicos há uma complicação adicional, 
que é a síndrome da transfusão fetofetal e feto 
acárdico. Assim, a mortalidade em monocoriônicos, 
independentemente da zigosidade, é 3 a 4 vezes 
maior. 
 

41)De acordo com o Manual de Recomendação para 
o Controle da Tuberculose no Brasil, do Ministério 
da Saúde, considere a alternativa INCORRETA: 

a)Para o sucesso do tratamento da tuberculose, é 
fundamental que o profissional de saúde acolha o 
usuário no serviço de saúde, desde o diagnóstico até a 
alta. A abordagem humanizada e o estabelecimento de 
vínculo entre profissional de saúde e usuário, com 
escuta de saberes, dúvidas, angústias e a identificação 
de vulnerabilidades, auxiliam tanto no diagnóstico como 
na adesão ao tratamento. 

b)Os medicamentos antiTB, em geral, interferem no 
sistema enzimático do bacilo ou bloqueiam a síntese de 
algum metabólito essencial para o seu crescimento. Os 
fármacos só atuam quando há atividade metabólica, ou 
seja, bacilos em estado de latência não são atingidos 
pelos medicamentos, mas são destruídos pelo sistema 
imunológico. 
c)Na lesão pulmonar cavitária, não existe condições 
ideais para a atividade metabólica e para o crescimento 
bacilar rápido, pois o bacilo é dependente de oxigênio 
para o seu metabolismo e tem seu comportamento 
modulado pela concentração do gás no ambiente em 
que ele se encontra, processo dificultado pela 
caseação. 

d)O esquema de tratamento da tuberculose é 
padronizado, deve ser realizado de acordo com as 
recomendações do Ministério da Saúde e compreende 
duas fases: a intensiva (ou de ataque), e a de 
manutenção. 
 
42)Para o controle da Tuberculose no Brasil, o 
objetivo de “Fortalecer a participação da sociedade 
civil nas estratégias de enfrentamento da doença”, 
envolve estratégias do tipo: 

a)Pautar a tuberculose na agenda política das três 
esferas de governos, por meio da articulação com 
executivo, legislativo e judiciário; pautar a tuberculose 
nas seguintes agendas de trabalho: assistência social, 
educação, justiça, direitos humanos, entre outros. 

b)Implementar as recomendações das políticas 
vigentes de articulação intra e intersetorial; implementar 
as recomendações da Instrução Operacional conjunta 
entre Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) e 
Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS). 

c)Apoiar as ações de comunicação, advocacy e 
mobilização social desenvolvidas pela sociedade civil; 
incluir a participação da sociedade civil no 
planejamento, monitoramento e avaliação das ações de 

enfrentamento da tuberculose nas três esferas de 
gestão. 

d)Integrar os sistemas de informação para atender as 
necessidades da vigilância da tuberculose; apoiar o 
desenvolvimento científico e tecnológico no país. 
 

43)O Diagnóstico de Enfermagem Constipação, é 
conceituado pela NANDA 2018-2020 como a 
diminuição na frequência normal de evacuação, 
acompanhada por eliminação difícil ou incompleta 
de fezes e/ou eliminação de fezes excessivamente 
duras e secas. São características definidoras 
desse diagnóstico: 

a)Aumento da pressão intra-abdominal. Borborigmo. 
Cefaleia. 
b)Abuso de laxantes. Alteração nos hábitos 
alimentares. Confusão. 

c)Costume de ignorar a urgência para defecar. 
Depressão. Desidratação. 

d)Fraqueza dos músculos abdominais. Hábitos 
alimentares inadequados. Hábitos de evacuação 
irregulares. 
 

44)Atividade peristáltica aumentada, diminuída, 
ineficaz ou ausente no sistema gastrintestinal é a 
definição, trazida pela NANDA 2018-2020, para o 
diagnóstico de enfermagem: 

a)Incontinência intestinal. 
b)Troca de gases prejudicada. 

c)Motilidade gastrintestinal disfuncional. 
d)Risco de motilidade gastrintestinal disfuncional. 
 
45)A Febre Tifoide está, diretamente, associada a 
baixos níveis socioeconômicos, principalmente em 
regiões com precárias condições de saneamento 
básico, higiene pessoal e ambiental. É CORRETO 
afirmar que se trata de uma doença: 

a)Viral. 
b)Bacteriana. 

c)Helmíntica. 
d)Parasitária. 
 
46)De acordo com o Instituto Butantan, o soro 
Antiaracnídico, é indicado para acidentes com 
aranhas dos gêneros Phoneutria (armadeira), 
Loxosceles (aranhamarrom) e: 

a)escorpiões do gênero Tityus. 

b)lagartas do gênero Lonomia. 
c)serpentes do gênero Crotalus. 

d)para o tratamento de tétano. 
 

47)Sobre a vacina Coronavac, considere a 
alternativa INCORRETA: 

a)A vacina adsorvida covid-19 (inativada) é indicada 
para imunização ativa para prevenir casos de 
COVID19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, 
em indivíduos com 14 anos ou mais que sejam 
suscetíveis ao vírus. 

b)A vacinação com a vacina adsorvida covid-19 
(inativada) estimula o corpo a induzir imunidade contra 
o vírus SARS-CoV-2 para a prevenção de doenças 
causadas pelo mesmo. 

c)A vacina adsorvida covid-19 (inativada) não deve, 
sob circunstância alguma, ser administrada por via 
intravenosa, subcutânea ou intradérmica. 

d)A vacina adsorvida covid-19 (inativada) deve ser 
armazenada e transportada sob refrigeração, entre 



 

+2ºC e +8ºC, protegida da luz. A vacina não deve ser 
congelada. 
 
48)Sobre a semiologia da Tosse seca, em casos de 
sinusite crônica, o enfermeiro identifica uma tosse: 

a)Piorando com decúbito lateral. 
b)Predominantemente noturna. 

c)Em acesso quando o paciente se deita. 
d)Com sensação de coceira na garganta. 
 
49)Nas alterações assimétricas do abdome, temos 
que, de acordo com sua sede e forma, poderá ser 
reconhecido o segmento do tubo gastrintestinal 
comprometido. Quando existe duplo obstáculo num 
segmento intestinal, como ocorre no volvo, 
observa-se uma distensão em forma de “chouriço” 
de sede variável, constituindo o que se denomina 
alça de: 

a)Trentz. 
b)Drigalski. 
c)Bunsen. 

d)Wahll. 
 

50)A Prevenção Primária envolve ações voltadas 
para evitar a exposição a fatores de risco. No 

caso do câncer, os principais são o álcool, o 
tabagismo, a obesidade, a exposição solar, alguns 

vírus e hereditariedade (o único fator que não é 
possível prevenir de forma primária). Sobre as 

medidas preventivas, que evitam a exposição a 
esses fatores de risco, temos: 

I - Vacine-se contra o vírus da hepatite, responsável 
por tumores no fígado, e contra o HPV, 

que causa câncer de colo uterino, nos genitais 
masculino e feminino, ânus, boca e faringe. 

II – Evitar o uso de bebidas alcoólicas, bebidas, 
extremamente, calóricas, diminui o uso de 

cigarro, tabaco e similares, manter uma 
alimentação balanceada. 

III – Evite o sol das 10h às 16h e use sempre filtro 
solar, mesmo em dias nublados. Chapéu e 

óculos escuros também são ótimos para proteger a 
área delicada em torno dos olhos. 

Está CORRETO o que se afirma em: 

a)I e II, apenas. 
b)I e III, apenas. 

c)II e III, apenas. 
d)I, II e III. 


