
 

 
 

PERÍODO TARDE 

CONCURSO PÚBLICO 001/2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ – PR  
 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas.
 
1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 
Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 4 
Informática Básica 5 a 7 
Conhecimentos Gerais 8 a 9 
Conhecimentos Específicos 10 a 30 

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.  
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após 

autorização. 
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 

7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme 
constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, 
para devidas providências da Comissão Organizadora. 

8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul 
ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, 

chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado à assinatura do candidato. Em hipótese 
alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será 
o único documento válido para correção.  

11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, 
o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso. 

12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Atenção: 
verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma 
diferente das instruções serão anuladas. 

14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno 
de Questões, se for o caso. 

15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do 
Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da 

sala. 
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova. 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------DESTAQUE AQUI------------------------------------------------------------------------- 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

               



 3 

Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

O último ano de John Lennon 
John morreu há 40 anos e estaria completando 80 neste mês. 
Embarque aqui numa viagem pelos últimos 12 meses de vida 
do beatle, quando a velha rivalidade com Paul renasceu, e lhe 

deu energia para compor o último capítulo de sua obra. 
Texto: Alexandre Carvalho 

 
“Você sabe quem sou eu?”, perguntou o cliente 

embriagado à garçonete da casa de shows Troubadour, em Los 
Angeles. “Você é só um babaca com um absorvente enrolado 
na cabeça”, respondeu a atendente, já cansada das grosserias 
naquela mesa. O ano era 1974, e, de fato, John Lennon tinha 
achado uma boa ideia sair à noite com um absorvente menstrual 
na testa. Em outra ocasião, novamente bebaço, o beatle seria 
expulso da mesma casa por trocar socos com o empresário de 
uma banda que tentava se apresentar em meio aos gritos e 
palavrões de Lennon. Foram 18 meses de esbórnia na costa 
oeste dos Estados Unidos, uma fase que mais tarde o músico 
chamaria de lost weekend – “fim de semana perdido”, uma 
referência ao nome original do filme Farrapo Humano (1945), 
que conta a tragédia de um alcoólatra. John havia sido chutado 
no ano anterior por Yoko Ono, que não aguentava mais as 
infidelidades do marido. Pela primeira vez, se via na condição 
de solteiro milionário mais famoso do mundo. Então se juntou 
a uma gangue de bebuns, da qual faziam parte o também beatle 
Ringo Starr, o baterista Keith Moon, do The Who, e o músico 
Harry Nilsson – uma turma que o cantor Alice Cooper chamava 
de The Hollywood Vampires Drinking Club. 

A farra durou até 1975, quando Yoko chamou Lennon 
de volta para casa, e ele topou na mesma hora. A reconciliação 
seria o fato mais marcante da vida de John naquele ano se não 
houvesse outro ainda mais transformador: a gravidez de Yoko, 
que daria à luz o único filho do casal, Sean – nascido 
exatamente no aniversário do pai, 9 de outubro.  

À época, John já tinha um herdeiro, o pré-adolescente 
Julian, de seu primeiro casamento, com Cynthia Powell. E 
Lennon tinha consciência de que sempre fora um pai ausente 
para seu primogênito. “Hey Jude”, a canção que Paul 
McCartney compôs para consolar Julian do divórcio dos pais, 
sempre o lembraria disso. Então, ainda na ressaca moral de seu 
lost weekend, Lennon decidiu que com Sean seria diferente. E 
mudou completamente de vida, tornando-se um recluso no 
apartamento 72 do Edifício Dakota, em Nova York, onde John 
e Yoko decidiram se estabelecer ainda no início daquela 
década. A partir do nascimento de seu caçula, o beatle mais 
rebelde e antissistema deixaria a vida pública para se dedicar à 
família. Pelo menos até o epílogo de sua história, meia década 
depois, em 1980. E é para esse ano, o último da vida de John, 
que vamos agora.  

Quarentenado 
Minha “lareira eletrônica”. Era como John Lennon 

chamava seu aparelho de TV, de tanto que ficava ligado, sem 
som, sintonizado em novelas. Naquele início de 1980, no ano 
em que se tornaria quarentão, o músico passava a maior parte 
do dia sentado de pernas cruzadas em sua cama, lendo o que lhe 
caísse na mão. Tinha um apetite eclético para revistas e jornais, 
que ia de publicações de fofoca a conteúdos mais densos, como 
Scientific American e The Economist. Via tudo dando goles em 
até 30 xícaras de chá e café por dia, em meio a cinzeiros com 
baganas de Gitanes sem filtro. Essa rotina caseira permitia 
caminhadas pelo Central Park, bem à frente do seu prédio, e 
levar o filho pequeno para a natação. Mas de resto Lennon 

preferia se esconder em seu apartamento. As visitas-surpresa do 
ex-parceiro Paul, que aparecia do nada com um violão quando 
de passagem por Nova York, tinham parado desde que John 
insistiu que ele telefonasse antes de ir, lembrando que não 
estavam mais nos anos 1950, quando eram adolescentes que 
não se desgrudavam. “Não falei por mal”, explicaria Lennon. 
“Só quis dizer que estava tomando conta de um bebê o dia 
inteiro, e não dava para ter um cara batendo na minha porta.”  

[...] 
Disponível em: https://super.abril.com.br/especiais/o-ultimo-ano-de-john-lennon/ 

 
1. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. 
a) John foi casado, teve um filho com Yoko, se divorciou 

e mais tarde voltou com a mesma esposa e parou de 
beber. 

b) John foi casado, teve um filho com Yoko, se divorciou 
e desde então se afundou em bebidas e bares, houve 
muitas traições em seu casamento. 

c) John foi casado com Yoko Ono, se divorciaram por 
conta de diversas traições por parte dele e desde então 
ele se afundou em bebidas e bares. 

d) John foi casado duas vezes, se divorciou e depois voltou 
com Yoko Ono, e só então, tiveram um filho. 

 
2. Assinale a alternativa que apresenta um advérbio de 

tempo. 
a) “Via tudo dando goles em até 30 xícaras de chá e café 

por dia, em meio a cinzeiros com baganas de Gitanes 
sem filtro.” 

b) “E mudou completamente de vida, tornando-se um 
recluso no apartamento 72 do Edifício Dakota, em Nova 
York, onde John e Yoko decidiram se estabelecer” 

c) “À época, John já tinha um herdeiro, o pré-adolescente 
Julian” 

d) “A reconciliação seria o fato mais marcante da vida de 
John” 

 
3. Analise: “Foram 18 meses de esbórnia na costa oeste 

dos Estados Unidos, uma fase que mais tarde o 
músico chamaria de lost weekend” e assinale a 
alternativa correta. 

a) Há a presença de um advérbio de modo. 
b) Não há sujeito. 
c) Há a presença de artigo. 
d) Não há preposição. 
 
4. De acordo com o texto, é correto afirmar que 
a) John não estava feliz com sua vida de casado. 
b) John morreu aos 40 anos. 
c) John gostava muito que Paul fosse a sua casa 
d) Paul e John eram parceiros de banda, apenas. 
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Informática Básica 
 
5. Considerando o tema segurança da informação, 

analise as assertivas e assinale a alternativa que 
apresenta corretamente as definições e conceitos de 
vírus e outros tipos de programas maliciosos que 
podem provocar ataques em um computador. 

I. Keylogger é um programa criado para gravar tudo o 
que uma pessoa digita em um determinado teclado 
de um computador. Ele é um programa do tipo 
spyware e é utilizado quase sempre para capturar 
senhas, dados bancários, informações sobre cartões 
de crédito e outros tipos de dados pessoais. 

II. Screenlogger é tipo de spyware, que tira prints, 
imagens da tela do computador, informando onde o 
cursor do mouse é clicado, passando informações 
sobre senhas e outras informações privadas, tais 
como: sites bancários e redes sociais. 

III. Phishing é um software malicioso que infecta seu 
computador e exibe mensagens exigindo o 
pagamento de uma taxa para fazer o sistema voltar a 
funcionar. Essa classe de malware é um esquema de 
lucro criminoso, que pode ser instalado por meio de 
links enganosos em uma mensagem de e-mail, 
mensagens instantâneas ou sites. 

a) Apenas I e II estão corretas.  
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 

6. Trabalhando com o Windows 10, instalação padrão, 
português do Brasil, um usuário acessou uma pasta 
chamada “concurso” do disco C: do seu computador 
e marcou, com o mouse, um arquivo chamado 
“edital”.  Após ter marcado o arquivo, o usuário 
arrastou, com o mouse, o arquivo para uma outra 
pasta criada com o mesmo nome (concurso), mas em 
uma unidade de Pendrive. Assinale a alternativa que 
representa o resultado final da ação do usuário. 

a) O arquivo “edital” foi gravado na unidade de Pendrive e 
a cópia original foi apagado da unidade do disco C:. 

b) O arquivo “edital” foi gravado na unidade de Pendrive 
com o mesmo nome, mas acrescentado da palavra 
“copia”, passando a chamar “edital – copia” e a cópia 
original permaneceu na unidade C:. 

c) O arquivo “edital” foi gravado na unidade de Pendrive, 
com o mesmo nome, e sua cópia original ficou gravada 
na unidade C: sem alterações. 

d) Nenhuma das opções anteriores. 
 

7. O MS-Word 2016, em português e em sua 
configuração padrão, tem um recurso chamado 
“Modo de Leitura” que ajuda o usuário no seu 
trabalho diário. O Modo de Leitura ajusta 
automaticamente o layout da página ao seu 
dispositivo, usando colunas e tamanhos maiores de 
fonte, o que você poderá ajustar. Analise as 
alternativas e assinale a que representa, na faixa de 
opção, o nome da ABA que fica localizado o recurso 
“Modo de Leitura”. 

a) Inserir. 
b) Design. 
c) Layout. 
d) Exibir. 
 

Conhecimentos Gerais 
 
8. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, são 

tributos municipais: 
a) os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, 

decorrentes de obras públicas, instituídas por Lei 
Municipal, atendidos os princípios estabelecidos por Lei 
Municipal, atendidos os princípios estabelecidos 
Constituição Federal e as normas gerais do direito 
tributário. 

b) os impostos e as taxas, instituídas por Lei Municipal, 
atendidos os princípios estabelecidos por Lei Municipal, 
atendidos os princípios estabelecidos Constituição 
Federal e as normas gerais do direito tributário. 

c) os impostos sobre os produtos comercializados no 
município e os repassados pela União. 

d) os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria e as 
multas decorrentes de sanções públicas, instituídas por 
Lei Municipal, atendidos os princípios estabelecidos por 
Lei Municipal, atendidos os princípios estabelecidos 
Constituição Federal e as normas gerais do Código 
Tributário Nacional. 

 

9. Pietro Fittipaldi fez sua estreia na fórmula 1 
substituindo Romain Grosjean que sofreu um grave 
acidente no GP do Barein e foi muito elogiado por 
seu desempenho. Qual o nome da equipe dos pilotos 
mencionados? 

a) RBR-Honda. 
b) Alpha Tauri-Honda. 
c) Haas-Ferrari.  
d) Willians-Mercedes. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
10. A sala de recuperação pós anestésica consistente no 

espaço físico onde são destinados os pacientes após o 
procedimento cirúrgico para que recebam a 
assistência até sua recuperação da consciência e 
estabilização dos sinais vitais. Diversos cuidados 
devem ser estabelecidos neste momento que pode 
variar de 30 minutos à 2 horas.  

 Assinale a alternativa incorreta. 
a) Paciente que apresente cianose, tremores e pele fria 

determinando o desiquilíbrio de temperatura corporal, a 
qual pode estar relacionada com drogas anestésicas. 

b) Outro cuidado que deve ser estabelecido é com a 
finalidade de diminuir o riso de lesão por pressão, desde 
o momento perioperatório, para isso podem ser 
aplicados escalas com a ELPO. 

c) A retenção urinária é um sintoma comum de ocorrer no 
período pós-operatório imediato, relacionado com 
ansiedade, estresse, preocupação e uso de sonda vesical. 

d) O uso dos anestésicos além de prejudicar a manutenção 
de temperatura pode influenciar nos níveis pressóricos 
prejudicando a perfusão tissular periférica. 
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11. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) foi criada em 1999 por meio da Lei n° 
9.782. As ações desenvolvidas pela agência são vastas. 
Assinale a alternativa que não representa uma ação 
desenvolvida diretamente pela ANVISA. 

a) Fiscalizar a produção dos alimentos de origem animal. 
b) Regulamentar o gerenciamento de resíduos em 

ambientes de saúde. 
c) Normatizar a comercialização e propagandas de 

cigarros. 
d) Padronizar e regulamentar as atividades relacionada a 

rotulagem de alimentos. 
 
12. Através do Plenário do Conselho Nacional de Saúde 

em sua Trecentésima Sétima Reunião Ordinária, foi 
aprovado a Resolução n° 588, de 12 de julho de 2018, 
a qual institui a Política Nacional de Vigilância em 
Saúde (PNVS). Analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I. Vigilância em saúde se refere aos afazeres 
desenvolvidos pela equipe instituída de vigilância dos 
municípios com o princípio de investigar os casos e 
disseminação de doenças transmissíveis. 

II. A PNVS prevê a gestão pelas três esferas do poder, 
além de proporcionar a articulação intersetorial 
para construção de fluxos da rede de atenção. 

III. A política foi criada com base na promoção de saúde, 
assim desarticula da necessidade segundo a 
classificação de risco e vulnerabilidade, para que 
possa assim, garantir a integralidade. 

IV. A PNVS tem como definição para emergência em 
saúde pública a situação que demanda o emprego 
urgente de medidas de prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. 

V. Para cumprir com a gestão pelas três esferas abstém 
do conceito de prática em território, propondo a 
inserção da vigilância em saúde como um processo 
articulado com ações intersetoriais e dos serviços de 
saúde. 

a) Apenas I e IV estão incorretas. 
b) Apenas II, III e V estão corretas. 
c) Apenas I e II estão incorretas. 
d) Apenas II e IV estão corretas. 
 
13. O conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do ambiente, da produção e 
circulação de bens e da prestação de serviços do 
interesse da saúde. Abrange a prestação de serviços e 
o controle de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo e descarte. Refere-se a 

a) Vigilância em Saúde. 
b) Vigilância Sanitária. 
c) Vigilância Ambiental. 
d) Vigilância Epidemiológica. 

 
14. O perfil lipídico abrange a análise dos seguintes 

parâmetros: Colesterol Total (CT), LDL-C, HDL-C, 
não HDL-C e Triglicérides (TG). Em Consenso 
Brasileiro para a Normatização da Determinação 
Laboratorial do Perfil Lipídico publicado como 
parecer de diversas Sociedades médicas, analise as 
assertivas a seguir a respeito da flexibilização do 
jejum e assinale a alternativa correta. 

I. Pacientes com diabetes mellitus deve ser submetido 
ao exame apenas em jejum prolongado de 12 horas, 

visto a interferência da insulina na análise do perfil 
lipídico. 

II. Na coleta pós-prandial é importante destacar as 
alterações significativa do CT, HDL-C e LDL-C. 

III. Para a coleta pós-prandial, com os avanços 
tecnológicos nas metodologias diagnóstica, 
conseguem minimizar as interferências causadas 
pela maior turbidez na amostra em decorrência da 
elevada concentração de triglicérides. 

IV. As dosagens no estado pós‐prandial são mais 
práticas, viabilizando maior acesso do paciente ao 
laboratório, com menor perda de dias de trabalho, 
abandono de consultas médicas por falta de exames 
e maior acesso à avaliação do risco cardiovascular. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas III e IV estão corretas. 
c) Apenas III está incorreta. 
d) Todas estão corretas. 
 
15. O diabetes mellitus é considerado uma síndrome de 

etologia múltipla em decorrência a secreção 
deficiente de insulina e/ou a resistência à sua ação. A 
evolução dos métodos para controle da glicemia tem 
sido fundamental para o ajuste no tratamento. São 
ferramentas associadas so controle glicêmico, exceto: 

a) glicosímetro para automonitorização da glicemia 
capilar. 

b) hemoglobina glicada. 
c) aparelho de monitorização contínua, com base na coleta 

dos valores de glicose no tecido intersticial. 
d) aparelho para aplicação de insulina inalatório. 
 
16. Sabe-se que para o controle da diabetes mellitus o 

cuidado nutricional é uma das partes mais 
desafiadoras do tratamento e da mudança nos 
hábitos de vida. O acompanhamento com 
profissional especializado é fundamental, mas toda 
equipe deve ser habilitada em orientações básicas, 
para que o estimulo seja continuo. Analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. O principal macronutriente que influência a 
variabilidade do perfil glicêmico pós-prandial é o 
carboidrato. 

II. Deve ser estimulado a ingestão de fibras na dieta do 
paciente com diabete mellitus, pelos benefícios no 
controle da glicemia e no metabolismo de lipídios. 

III. Deve-se orientar o paciente que o consumo de 
açúcares ocorre exclusivamente por alimentos 
industrializados, devendo assim ser adotada uma 
alimentação com preferência a alimentos in natura, 
como frutas e verduras. 

a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas III está incorreta. 
c) Todas estão incorretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
17. O uso da insulina para tratamento da diabetes 

mellitus ocorre a longa data e muitos pacientes 
diabéticos utilizam esta forma de tratamento. 
Assinale a alternativa incorreta. 

a) A insulina pode ser administrada tanto com agulha (4, 5 
e 6 mm) com seringa ou com caneta e agulha (4mm). 

b) É necessário esperar secar a pele ao utilizar álcool 70%. 
c) Para a aplicação pode ser orientado a retirada a insulina 

de 15 a 30 minutos da geladeira. 
d) Doses grandes de insulina podem ser divididas em duas 

aplicações, desde que utilize a mesma agulha para 
ambas. 
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18. Ainda sobre o uso e aplicação da insulina, o rodízio 
dos pontos de aplicação é fator decisivo para o 
tratamento insulínico, e esta prática deve ocorrer 
devido ao risco de 

a) diminuição da absorção da droga. 
b) inflamação 
c) lipo-hipertrofia. 
d) edema. 
 
19. Em situações de emergência são comuns os 

chamados choques, quando o indivíduo apresenta o 
estado febril e uma reação alérgica exacerbada, são 
denominados, respectivamente 

a) choque cardiogênico e choque anafilático. 
b) choque hipertérmico e edema de glote. 
c) choque pirogênico e choque anafilático. 
d) hipertemia e choque alérgico. 
 
20. É correto afirmar que a intoxicação, ou seja, altas 

doses de Diazepam podem provocar 
a) sonambulismo. 
b) agitação psicomotora. 
c) taquipneia. 
d) psicose. 
 
21. Relacione adequadamente a via de administração 

com o imunobiológico listado e assinale a alternativa 
correta. 

1. Intramuscular. 
2. Subcutânea. 
3. Oral. 
(  ) Poliomielite atenuada. 
(  ) Pneumocócica. 
(  ) Hepatite B. 
(  ) Tríplice viral. 
(  ) Poliomielite inativada. 
(  ) Hepatite A. 
a) 3 – 1 – 1 – 2 – 1 – 1. 
b) 1 – 1 – 1 – 2 – 3 – 2. 
c) 3 – 1 – 2 – 2 – 3 – 2. 
d) 1 – 3 – 2 – 1 – 1 – 1. 

 
22. Com relação a Política Nacional de Humanização 

(PNH), analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. 

I. Busca estimular a comunicação entre gestores, 
trabalhadores e usuários. 

II. Propõe ferramentas práticas para sua execução, 
como o incentivo às redes e movimentos sociais por 
meio de rodas de conversas. 

III. Tem como princípio a transversalidade com o intuito 
de ampliar a comunicação entre as pessoas e grupos. 

IV. Entre os conceitos que norteiam as diretrizes da PNH 
está o acolhimento. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II e IV estão corretas. 
c) Apenas III está incorreta. 
d) Todas estão corretas. 
 
23. A raiva é uma encefalite viral aguda transmitida por 

mamíferos, sejam eles domésticos ou não. São 
complicações da raiva, exceto: 

a) Hipernatremia. 
b) Hiponatremia. 
c) Hepatomegalia. 
d) Convulsão. 
 
 

24. As medidas assistenciais de enfermagem para o 
quadro de raiva humana são, exceto: 

a) umedecer e proteger a região ocular se houver abolição 
do reflexo palpebral. 

b) elevar o membro acometido pela mordedura animal para 
diminuir o edema decorrente da inflamação. 

c) aferir e controlar os sinais vitais, em especial a 
temperatura. 

d) manter as grades laterais do leito elevada. 
 
25. A Política Nacional de Saúde LGBT é considerado 

um marco histórico no reconhecimento das 
demandas desta população. Analise as assertivas e 
assinale a alternativa correta. 

I. Busca qualificar a rede de serviços do SUS para a 
atenção e o cuidado integral à saúde da população 
LGBT. 

II. Tem como objetivo promover iniciativas voltas à 
redução de riscos e oferecer atenção aos problemas 
decorrentes do uso prolongado de hormônios. 

III. Oferecer atenção e cuidado específico para o público 
jovem o qual é o represente desta população LGBT. 

IV. Promover o respeito à população LGBT em todos os 
serviços de saúde do SUS. 

a) Todas estão corretas. 
b) Apenas três estão corretas. 
c) Apenas duas estão corretas. 
d) Apenas uma está correta. 

 
26. Segundo a Diretriz Brasileira de Hipertensão 

Arterial de 2020 para crianças com idade superior ou 
igual a 13 anos, relacione a classificação com os níveis 
pressóricos e assinale a alternativa correta. 

1. Normotensão. 
2. Pressão Arterial elevada. 
3. Hipertensão estágio 1. 
4. Hipertensão estágio 2. 
(  ) 130/80mmHg até 139/89mmHg. 
(  ) 120/80 mmHg até 129/80 mmHg. 
(  ) Acima de 140/90 mmHg. 
(  ) Abaixo de 120/80 mmHg. 
a) 1 – 2 – 3 – 4. 
b) 4 – 3 – 2 – 1. 
c) 3 – 2 – 4 – 1. 
d) 2 – 3 – 1 – 4. 
 
27. Para assistência à saúde integral das crianças 

prematuras é necessário fazer a correção da idade 
para que assim possa avaliar o crescimento e 
desenvolvimento. Considere uma criança com 6 
meses de idade cronológica que nasceu com 28 
semanas de IG. Assinale a alternativa com a idade 
corrigida para o caso. 

a) 2 meses. 
b) 3 meses. 
c) 4 meses. 
d) 5 meses. 
 
28. O baixo peso ao nascer é considerado o bebê que 

nasce com menos de 2.500g, é classificada muito 
baixo peso aquele cujo o peso foi de 

a) inferior a 500 gramas. 
b) inferior a 1000 gramas. 
c) entre 1000 a 1500 gramas. 
d) entre 1500 a 2500 gramas. 
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29. Para denominador do indicador de mortalidade 
infantil utilizamos 

a) número de óbitos de menores de 30 dias. 
b) número de óbitos de menores de 1 ano. 
c) número de mulheres em idade fértil. 
d) nascidos vivos de mães residentes. 
 
30.  A fragilidade é um conceito multidimensional 

incluído nos diagnósticos de enfermagem, 
caracterizado pela redução da reservar homeostática 
e /ou da capacidade de adaptação dos indivíduos às 
agressões biopsicossociais. Assinale a alternativa que 
contém a escala de rastreio para o grau de 
fragilidade em idoso. 

a) VES-13. 
b) AVD. 
c) aIVD. 
d) Mini mental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


