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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado da 
questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da 
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de pro-
va completo e o cartão-resposta devidamente preenchido 
e assinado.

26 de agosto

9 às 13h

40 questões

4h de duração*
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Língua Portuguesa 5 questões

Leia o texto.

Por que suamos ao sentir calor?

Para refrescar o organismo. Quando o corpo sente 
calor durante ou depois de alguma atividade física, ou 
quando estamos com febre, pequenas glândulas na 
pele produzem o suor. Ele é um líquido levemente sal-
gado, composto por 99% de água. Essa água evapora 
e ajuda a absorver o calor da pele, deixando o corpo 
mais fresco. Mas se o lugar é quente e úmido, a água 
não evapora e o suor acaba não refrescando.

Marcelo Duarte. O guia dos curiosos.

1. Avalie a veracidade das afirmativas abaixo com 
base no texto.

1. Podemos afirmar que a primeira linha do 
texto já responde à pergunta do título. As 
explicações subsequentes aprofundam a res-
posta dada.

2. A resposta dada à pergunta do texto é uma 
oração subordinada adverbial final reduzida 
de infinitivo.

3. No segundo período, o termo sublinhado é o 
sujeito da oração principal.

4. O último período do texto apresenta uma 
ideia em adição ao que foi exposto anterior-
mente e esse sentido, coerentemente, foi 
introduzido pela conjunção adversativa “mas”.

5. A expressão “durante ou depois de alguma ati-
vidade física” é um complemento da palavra 

“calor”, por isso é um complemento nominal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

2. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Em “produzem o suor”, o termo sublinhado é 
objeto indireto do verbo que o precede.

b. Check-square Na frase “o lugar é quente e úmido” temos um 
predicativo do sujeito representado por dois 
adjetivos.

c. SQUARE A expressão sublinhada no terceiro período 
do texto resgata a pergunta feita no título e a 
palavra “líquido” é um predicativo do objeto, 
antecedido por um adjunto nominal.

d. SQUARE Se fosse necessário apor um pronome nominal 
na expressão sublinhada no último período do 
texto, necessariamente a próclise seria obriga-
tória e a expressão teria a seguinte redação: “a 
água não evapora-se.”

e. SQUARE Em “Mas se o lugar é quente e úmido”, as pala-
vras sublinhadas são adjuntos adnominais.

Leia o texto.

Dança da chuva

Você acredita na dança da chuva? Em 1998, o estado 
de Roraima teve quase ¼ de seu território queimado 
por causa de uma seca que já durava três meses. 
Depois de frustradas tentativa de apagar o fogo, o 
governo decidiu recorrer à crendice popular. Dois 
índios caipós, Kucrit e Mantii, foram levados do Mato 
Grosso até Boa Vista para executar a dança da chuva. 
As passagens e o hotel foram pagos pela Funai. Os 
pajés dançaram durante quarenta minutos, às mar-
gens do rio Curupira, pedindo chuva ao espírito de um 
antepassado. Para surpresa geral, a chuva veio e apa-
gou a maior parte dos focos de incêndio.

Marcelo Duarte. O guia dos curiosos.
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3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ) sobre o texto.

( ) O texto corrobora a crendice popular.
( ) A pergunta que inicia o texto é um período 

simples e o verbo é transitivo direto, já que 
o termo “dança” não está antecedido de 
preposição.

( ) Em “recorrer à crendice popular”, o verbo é 
transitivo indireto o que justifica a presença 
da crase diante do substantivo feminino.

( ) O termo “às margens do rio” equivale, em 
sentido, a “nas margens do rio” e a crase está 
correta.

( ) A última frase do texto apresenta um adjunto 
adverbial deslocado e essa estrutura frasal 
justifica a existência da vírgula ali posta.

( ) A regência do verbo “implicar” na frase: 
“Dança da chuva implica destruição de focos 
de incêndio na mata”, está correta.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • V • V • F
b. SQUARE V • V • F • V • F • V
c. Check-square V • F • V • V • V • V
d. SQUARE F • F • V • F • V • F
e. SQUARE F • F • F • V • V • V

4. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Os nomes dos índios no texto estão entre vírgu-
las porque caracterizam um vocativo.

b. SQUARE As palavras “território” e “espírito” são acentua-
das pela mesma regra ortográfica vigente.

c. SQUARE O período sublinhado, na última frase do texto, 
é composto por subordinação e a segunda ora-
ção tem o sujeito subentendido, mas expresso 
na primeira.

d. SQUARE Em “Os pajés dançaram durante quarenta minu-
tos” temos uma construção frasal em que o verbo, 
por ter como complemento “durante quarenta 
minutos”, é classificado com transitivo direto.

e. Check-square Na frase sublinhada no texto:”… que já durava 
três meses”, a palavra “que” é um pronome rela-
tivo, um dos fatores sintáticos para classificar a 
oração como subordinada adjetiva.

5. Analise as afirmativas abaixo:

1. Na frase: “Ele foi, logo eu fiquei”, se colocar-
mos a vírgula depois da palavra “logo”, a frase 
mudará de sentido.

2. Solecismo é um vício de linguagem e esse 
vício está presente em: “Chegou ao final, 
naquele campeonato mundial, seleções que 
não estavam bem cotadas pela análise técnica.

3. Está de acordo com a norma culta a seguinte 
frase: “Hão de haver ainda outros campeona-
tos mundiais e o Brasil conseguirá a vitória”.

4. Na frase “Tua vida são essas ilusões”, a concor-
dância verbal está correta.

5. Observe as frases: “Deverá fazer invernos rigo-
rosos” e “Farão invernos rigorosos”. É possível 
afirmar que as duas frases se equivalem e 
ambas estão escritas corretamente quando à 
concordância.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Temas de Atualidade 5 questões

6. Recentemente a população mexicana elegeu um 
novo chefe de Estado que, segundo os analistas, pôs 
fim a seis décadas de governos conservadores.

Assinale a alternativa que indica o Presidente eleito 
daquele país.

a. SQUARE Ivo Morales
b. SQUARE Mauricio Macri
c. SQUARE Sebastian Piñera
d. SQUARE Carlos Alvares Quesada
e. Check-square Andrés Manuel López Obrador



 Página 5

Prefeitura Municipal de Rio das Antas • Concurso Público • Edital 01/2018

S13 Enfermeiro

9. Analise as afirmativas abaixo:

1. O Município de Rio das Antas é cortado pelo 
Rio do Peixe e banhado pelo Rio das Antas.

2. O povoamento de Rio das Antas começou no 
início do século 20.

3. Os primeiros habitantes de Rio das Antas 
foram colonos alemães de origem judaica, 
refugiados da Segunda Guerra Mundial

4. Durante a Guerra do Contestado, com medo 
da violência, muitos proprietários abandona-
ram a região.

5. A construção da Estrada de Ferro São Paulo 
Rio Grande (do Sul) foi fator importante para o 
início do povoamento do Município.

6. Alemães e Italianos estão entre os pioneiros 
no povoamento de nossa cidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 5 e 6.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4, 5 e 6.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4, 5 e 6.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

10. O PIB é uma medida dos bens e serviços que um 
país, uma região, um Estado produz em um determi-
nado período. Segundo a Prefeitura de Rio das Antas, 
com base no IBGE (2015) o PIB anual do Município é:

a. SQUARE Inferior a R$ 29 milhões.
b. SQUARE Cerca de R$ 55 milhões.
c. Check-square Cerca de R$ 145 milhões.
d. SQUARE Cerca de R$ 245 milhões.
e. SQUARE Cerca de R$ 390 milhões.

7. Analise as afirmativas abaixo:

1. Um dos principais acontecimentos de nossa 
história recente foi a greve nacional dos 
caminhoneiros.

2. A greve dos caminhoneiros provocou uma 
séria crise de abastecimento de alimentos e 
combustíveis.

3. A greve dos caminhoneiros alerta para o dese-
quilíbrio de nossa matriz energética, na qual 
predominam acentuadamente os recursos 
não renováveis sobre os renováveis.

4. A greve dos caminhoneiros torna evidente a 
dependência da economia brasileira do trans-
porte ferroviário.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

8. Na tentativa de combater a imigração ilegal, o 
governo norte-americano tomou uma atitude que 
provocou forte repúdio no mundo inteiro e mesmo 
entre o público interno.

Assinale a alternativa que descreve corretamente o 
fato.

a. SQUARE Milhares de crianças, filhas de imigrantes ilegais, 
foram enviadas para campos de concentração 
instalados na Flórida e no Alasca.

b. Check-square Centenas de crianças, filhas de imigrantes ile-
gais, foram separadas de seus pais ao entrarem 
no país.

c. SQUARE Milhares de crianças, filhas de imigrantes ilegais, 
foram deportadas sem qualquer aviso prévio 
para os seus países de origem.

d. SQUARE O Governo dos Estados Unidos proibiu a 
entrada no país de imigrantes que tenham 
filhos menores de 5 anos.

e. SQUARE Os filhos dos imigrantes que chegaram aos 
Estados Unidos nos últimos dois anos foram 
expulsos das escolas onde estudavam, mesmo 
os que nasceram no país.
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Informática 5 questões

11. Sobre o modo de exibição protegido do MS Word 
para Office 365 em português, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE É um modo protegido por senha, que deve ser 
informada para habilitar a leitura e também a 
edição de um documento, de forma a proteger 
seu conteúdo de acesso não autorizado.

b. SQUARE É um modo protegido por senha, que deve ser 
informada para habilitar a edição de um docu-
mento. Permite, contudo, a visualização do 
arquivo (somente leitura).

c. Check-square É um modo somente leitura no qual a maioria 
das funções de edição está desabilitada, de 
modo a reduzir possíveis riscos provenientes da 
abertura de arquivos não confiáveis.

d. SQUARE É um modo de exibição que desconsidera edi-
ções do documento realizadas por terceiros, de 
modo a exibi-lo com o conteúdo original do 
autor do documento.

e. SQUARE É um modo somente leitura que não permite a 
edição do documento sob nenhuma hipótese. 
Para sair do modo de exibição protegido deve 
ser informada uma senha de administrador do 
computador.

12. O MS Powerpoint Professional Plus 2013 possi-
bilita inserir uma série de elementos a um slide de 
apresentação.

Quais elementos são disponibilizados pelo PowerPoint 
através da guia Inserir?

1. WordArt
2. Equações
3. Gráficos
4. Fórmulas
5. Hiperlinks

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
b. SQUARE São corretos apenas os itens 2, 4 e 5.
c. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 2, 3 e 5.
d. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 3, 4 e 5.
e. Check-square São corretos os itens 1, 2, 3, 4 e 5.

13. Sobre o MS PowerPoint 2010 em português, con-
sidere as seguintes afirmativas.

1. Pode-se adicionar um vídeo inserido a uma 
apresentação, porém isso irá aumentar o 
tamanho do arquivo de apresentação.

2. Podem ser adicionados vídeos vinculados, o 
que mantém o tamanho da apresentação 
menor. Recomenda-se armazenar os vídeos 
vinculados e a apresentação na mesma pasta.

3. Pode-se inserir um vídeo através de uma refe-
rência explícita a uma URL http; o vídeo será 
executado automaticamente pela apresenta-
ção quando no modo apresentação de slides.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

14. Considere as células do MS Excel A1 a A5 com os 
valores A1:5 A2:15: A3:25 A4:35 A5:45.

Assinale a alternativa que contém o resultado da fór-
mula =SOMA(A1:ESCOLHER(3;A2;A3;A4;A5))

a. SQUARE 25
b. SQUARE 35
c. SQUARE 45
d. Check-square 80
e. SQUARE 125

15. Qual formato de célula do MS Excel irá ocultar o 
conteúdo de uma célula que contém o valor 100, de 
modo que ela mantenha o conteúdo mas este não 
seja exibido na tela?

a. Check-square ;;;
b. SQUARE !!!
c. SQUARE ***
d. SQUARE $$$
e. SQUARE &&&
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Legislação Municipal 5 questões

16. De acordo com a Lei Complementar 03/1993, que 
dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos Municipais, das Autarquias e das Fundações 
Municipais:

a. SQUARE Os cargos públicos são criados por Decretos.
b. SQUARE Os cargos em comissão são organizados em 

carreiras.
c. SQUARE Os vencimentos dos cargos públicos poderão 

ser pagos pela iniciativa privada.
d. SQUARE Serão organizadas em classes de cargos apenas 

as carreiras das fundações públicas.
e. Check-square Servidores são funcionários legalmente investi-

dos em cargos públicos de provimento efetivo 
ou comissão.

17. A investidura em cargo público ocorrerá:

a. Check-square Com a posse.
b. SQUARE Com o acesso.
c. SQUARE Com a reversão.
d. SQUARE Com a nomeação.
e. SQUARE Com a aprovação em concurso público.

18. Conforme a Lei Complementar 03/1993:

a. SQUARE O servidor será responsabilizado civilmente 
apenas por atos dolosos que resultem em pre-
juízo a terceiros.

b. SQUARE O funcionário responderá criminalmente ape-
nas por atos comissivos praticados no desem-
penho da sua função.

c. Check-square O funcionário responderá nas esferas civil, 
penal e administrativa pelo exercício irregular 
de suas atribuições.

d. SQUARE Apenas em determinados casos, elencados por 
lei, é que o servidor público sofrerá sanções 
civis, que nunca serão cumulativas com as san-
ções penais e administrativas.

e. SQUARE A responsabilização administrativa não será 
afastada mesmo no caso de absolvição criminal 
que negue a existência do fato ou a sua autoria.

19. Assinale a alternativa correta, em consonância 
com a legislação.

a. SQUARE Não há previsão de penhora nos vencimentos 
de funcionário na legislação em vigor.

b. SQUARE O vencimento do funcionário poderá ser objeto 
de penhora em qualquer tipo de ação judicial.

c. SQUARE Somente a remuneração do funcionário será 
objeto de sequestro em caso de decisão 
judicial.

d. Check-square O vencimento, a remuneração e o provento não 
serão objeto de penhora, sequestro ou arresto, 
exceto nos casos de prestação de alimentos, 
resultantes de decisão judicial.

e. SQUARE A não quitação de débito com o Erário, no 
prazo previsto, por parte de funcionário, não 
acarretará na sua inscrição em dívida ativa.

20. A legislação da matéria preceitua que:

a. SQUARE A posse em cargo público se dará anterior-
mente à realização de inspeção médica oficial.

b. Check-square À autoridade competente do órgão ou enti-
dade para onde for designado o funcionário 
compete dar-lhe exercício.

c. SQUARE É ilegal a exigência de aptidão mental para o 
exercício do cargo, bastando a apresentação de 
atestado de capacidade física.

d. SQUARE A posse é o efetivo desempenho das atribui-
ções do cargo.

e. SQUARE Uma vez julgado incapaz para o serviço público, 
o funcionário será exonerado.

Conhecimentos Específicos 20 questões

21. As hepatites virais são doenças de notificação 
compulsória regular, devendo todos os casos confir-
mados e surtos serem notificados em até:

a. SQUARE 5 dias
b. Check-square 7 dias.
c. SQUARE 9 dias
d. SQUARE 12 dias.
e. SQUARE 15 dias
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22. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) em relação à hanseníase.

( ) A hanseníase é doença ainda endêmica no 
Brasil, portanto lesões ou áreas de pele com 
perda de sensibilidade térmica e/ou dolorosa 
devem sempre ser investigadas e avaliadas 
cuidadosamente.

( ) Os principais troncos nervosos periféricos 
acometidos na hanseníase são o trigêmeo e 
o facial, que podem causar alterações na face, 
nos olhos e no nariz, e o fibular e o tibial, que 
podem causar alterações nas pernas e pés.

( ) O grau de incapacidade física é uma medida 
que indica a existência de perda da sensibili-
dade protetora e/ou deformidade visível em 
consequência de lesão neural e/ou cegueira. 
É um indicador epidemiológico que pode ser 
utilizado na avaliação do programa de vigilân-
cia de hanseníase.

( ) Denomina-se hanseníase dimorfa ou vir-
chowiana a doença disseminada em várias 
regiões anatômicas e/ou mais de um tronco 
nervoso comprometido.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • F • V
b. SQUARE F • V • V • F
c. SQUARE V • F • V • F
d. SQUARE F • F • V • V
e. Check-square V • F • V • V

23. O manuseio hidroeletrolítico do recém-nascido, 
principalmente do pré-termo, é bastante importante.

Assinale a alternativa correta em relação às perdas no 
recém-nascido pré-termo.

a. SQUARE As perdas urinárias são as mais importantes.
b. SQUARE As perdas respiratórias são as mais importantes.
c. Check-square As perdas hídricas pela pele são as mais 

importantes.
d. SQUARE As perdas fecais e urinárias são as mais 

importantes.
e. SQUARE As perdas hídricas e respiratórias são as mais 

importantes.

24. O cateter central de inserção periférica é comu-
mente utilizado em recém-nascidos prematuros extre-
mos e bebês em uso de hidratação venosa e nutrição 
parenteral por mais de sete dias e com manuseio restrito.

Utiliza-se o cateter epicutâneo-cava 1,9 french para 
recém-nascido pré-termo e 2,8 para crianças com mais 
de     kg, sendo que qualquer acesso venoso 
pode ser utilizado, porém a veia de preferência é a  
          .

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE 2 • subclávia
b. SQUARE 3 • cefálica
c. SQUARE 4 • femural
d. Check-square 5 • basílica
e. SQUARE 6 • jugular externa

25. A Sífilis é uma infecção bacteriana de caráter sistê-
mico, curável e exclusiva do ser humano.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ) com relação à sua classificação.

( ) Na Sífilis Primária, após o contato sexual infec-
tante, o período de incubação dura entre 10 a 
90 dias (média de três semanas).

( ) Na Sífilis Secundária, a primeira manifestação 
é caracterizada por uma erosão ou úlcera 
no local de entrada da bactéria (pênis, vulva, 
vagina, colo uterino, ânus ou boca).

( ) Na Sífilis Secundária, a sintomatologia pode 
desaparecer de forma espontânea em poucas 
semanas, independentemente de tratamento.

( ) A Sífilis Terciária ocorre aproximadamente 
em 30% das infecções não tratadas, após 
um longo período de latência, podendo sur-
gir entre dois a 40 anos depois do início da 
infecção.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F
b. Check-square V • F • V • V
c. SQUARE V • F • V • F
d. SQUARE F • V • V • F
e. SQUARE F • F • V • V
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28. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) em relação à saúde do trabalhador.

( ) A vigilância em saúde do trabalhador calca-se 
no modelo epidemiológico de pesquisa dos 
agravos, nos diversos níveis da relação entre 
trabalho e a saúde, agregando ao universo da 
avaliação e análise a capacidade imediata da 
intervenção sobre fatores determinantes dos 
danos à saúde.

( ) A vigilância em saúde do trabalhador compõe 
um conjunto de práticas sanitárias, articuladas 
suprassetorialmente, cuja especificidade está 
centrada na relação da saúde com o ambiente 
e os processos de trabalho e nesta com a 
assistência, calcado nos princípios da vigilân-
cia em saúde, para a melhoria das condições 
de vida e saúde da população.

( ) Acidentes de trabalho fatais devem gerar 
notificação e investigação imediata. No caso 
de acidentes ocorridos com trabalhadores no 
mercado formal acompanhar a Emissão da 
Comunicação de Acidente de Trabalho pela 
empresa, que deverá fazê-la até 24 horas após 
a ocorrência do evento.

( ) Tradicionalmente os riscos presentes nos 
locais de trabalho são classificados em quími-
cos, biológicos e de organização do trabalho.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE F • F • F • V
b. SQUARE F • V • V • F
c. SQUARE V • V • F • F
d. SQUARE V • V • F • V
e. Check-square V • V • V • F

26. Curativo a vácuo é a prática de expor uma ferida 
a pressão subatmosférica por um longo período de 
tempo para promover o desbridamento e a cicatriza-
ção. É indicado em:

a. SQUARE Feridas traumáticas, feridas subagudas, osteo-
mielite, feridas hemorrágicas e enxertos

b. Check-square Feridas traumáticas, feridas subagudas, úlceras 
por pressão, feridas crônicas abertas e enxertos

c. SQUARE Feridas traumáticas, fístulas, úlceras por pressão, 
feridas hemorrágicas e enxertos

d. SQUARE Feridas subagudas, úlceras por pressão, osteo-
mielite, feridas neoplásicas e enxertos

e. SQUARE Feridas subagudas, feridas crônicas abertas, 
feridas neoplásicas e enxertos

27. O Diabetes Mellitus é uma doença crônica que 
afeta grande número de adultos.

Relacione as colunas 1 e 2 abaixo em relação ao 
assunto:

Coluna 1 Diabetes Mellitus

1. tipo 1
2. tipo 2

Coluna 2 Descrições

( ) Além da terapia não farmacológica, é neces-
sário o uso de insulina de três a quatro doses 
por dia.

( ) O tratamento consiste na adoção de hábitos 
de vida saudáveis, como uma alimentação 
equilibrada e prática regular de atividade física.

( ) O processo de destruição da célula beta leva 
ao estágio de deficiência absoluta de insulina.

( ) O início é insidioso e muitas vezes a pessoa 
não apresenta sintomas.

( ) Ocorre uma deficiência relativa de insulina, 
isto é, uma resistência à ação da insulina, asso-
ciada a um defeito na sua secreção.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 2 • 1 • 1 • 1
b. SQUARE 1 • 2 • 1 • 1 • 2
c. Check-square 1 • 2 • 1 • 2 • 2
d. SQUARE 2 • 1 • 2 • 1 • 1
e. SQUARE 2 • 1 • 2 • 1 • 2
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31. No que diz respeito à amamentação, analise as 
afirmativas abaixo:

1. As crianças com malformações orais devem ser 
amamentadas, porque o aleitamento materno 
diminui as infecções do ouvido médio e reduz 
a inflamação da mucosa nasal causada por 
refluxo do leite, comum nessas crianças.

2. Para mães portadoras de Dengue, a amamen-
tação é contraindicada devido aos problemas 
que essa doença pode causar na criança.

3. Até a “descida do leite”, que costuma ocorrer 
até o terceiro ou quarto dia após o parto, a pro-
dução do leite se dá por ação de hormônios e 
ocorre mesmo que a criança não esteja sugando.

4. Recém-nascidos a termo e saudáveis, que 
ingerem pouco colostro nos primeiros dois a 
três dias de vida, necessitam de líquidos adi-
cionais além do leite materno, para manter os 
níveis de hidratação tecidual relativamente 
altos.

5. A concentração de gordura no leite aumenta 
no decorrer de uma mamada. Assim, o leite 
do final da mamada (chamado leite poste-
rior) é mais rico em energia (calorias) e sacia 
melhor a criança, daí a importância de a 
criança esvaziar bem a mama.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

29. As salas de imunização devem dispor de câmaras 
refrigeradas para armazenamento dos imunobiológicos.

Todas as vacinas devem ser armazenadas e conserva-
das nas salas de vacina, em câmaras refrigeradas em 
temperaturas entre        , sendo que o ideal 
é      .

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. Check-square +2 e +8°C • +5°C
b. SQUARE +3 e +9°C • +6°C
c. SQUARE +4 e +6°C • +5°C
d. SQUARE +5 e +10°C • +8°C
e. SQUARE +6 e +9°C • +8°C

30. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) com relação à atenção ao pré-natal de 
baixo risco.

( ) O segundo tempo da Manobra de Leopold 
permite determinar a posição fetal.

( ) A coleta do material para exame colpocito-
patológico nas gestantes deve ser realizada 
antes de 20a semana de gestação.

( ) A vacina contra a influenza não é recomen-
dada para as gestantes em qualquer período 
gestacional.

( ) Na 16a semana de gestação, o fundo uterino 
encontra-se entre a sínfise púbica e a cicatriz 
umbilical.

( ) A partir da 20a semana, existe relação direta 
entre as semanas da gestação e a medida da 
altura uterina, mas este parâmetro torna-se 
menos fiel a partir da 30a semana de idade 
gestacional.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • F • V • V • V
b. SQUARE V • F • V • F • V
c. Check-square V • F • F • V • V
d. SQUARE F • V • V • F • V
e. SQUARE F • F • V • V • F
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34. O Brasil vive uma nova epidemia de Sífilis, sendo 
que a maior preocupação é a transmissão da gestante 
para o feto.

No que se refere à Sífilis Congênita:

1. A Sífilis Congênita precoce surge até o segundo 
ano de vida da criança e seu diagnóstico é um 
processo complexo, pois mais da metade das 
crianças são assintomáticas ao nascimento.

2. Na Sífilis Congênita precoce, além da prema-
turidade e do baixo peso ao nascimento, as 
principais manifestações clínicas são: hepato-
megalia, lesões cutâneas, periostite ou osteíte, 
pseudoparalisia dos membros, rinite serossan-
guinolenta, icterícia, anemia e linfadenopatia 
generalizada.

3. Na Sífilis Congênita tardia, as principais mani-
festações clínicas incluem: tíbia em “lâmina de 
sabre”, fronte “olímpica”, nariz “em sela”, dentes 
incisivos medianos superiores deformados, 
molares em “amora”, mandíbula curta, arco 
palatino elevado, surdez neurológica e dificul-
dade no aprendizado.

4. Testes não treponêmicos são indicados para 
diagnóstico e seguimento terapêutico do 
neonato, utilizando preferencialmente o san-
gue do cordão umbilical.

5. No seguimento da criança, o teste treponê-
mico é realizado com 1, 3, 6, 12 e 18 meses 
de idade, interrompendo o seguimento após 
dois exames consecutivos e negativos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

32. São fatores de risco para infecção no parto 
vaginal:

1. Tempo de ruptura de membranas amnióticas 
≥ 12horas.

2. Presença de qualquer infecção, em especial 
do trato geniturinário.

3. Toques vaginais frequentes na primeira fase 
ativa do trabalho de parto, em mulheres de 
baixo risco, ou seja, em intervalos menores de 
2 horas entre os toques vaginais.

4. Episiotomia e Laceração perineal de 3o e 
4o graus.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

33. A Coqueluche é uma doença infecciosa aguda, de 
alta transmissibilidade, de distribuição universal e de 
notificação compulsória. Ela pode ocorrer em situação 
endêmica, de surto, epidemia e em casos isolados.

O surto domiciliar é definido como     ou mais 
casos em um domicílio, sendo     deles confirma-
do(s) pelo critério laboratorial e o     por um dos 
três critérios de caso confirmado. Os casos devem ocor-
rer dentro de um período máximo de       dias.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE 3 • 2 • 3o • 52
b. SQUARE 3 • 2 • 3o • 42
c. SQUARE 3 • 1 • 3o • 52
d. Check-square 2 • 1 • 2o • 42
e. SQUARE 2 • 1 • 2o • 32
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37. A atenção à Saúde do Homem prevê ações rela-
cionadas com a Saúde Sexual e Reprodutiva dessa 
população.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ) em relação ao assunto.

( ) No pré-natal, devem ser solicitados exa-
mes para o parceiro da gestante, entre eles: 
Teste para Detecção de Sífilis, Pesquisa de 
Anticorpos anti-HIV; Pesquisa de anticorpos 
do vírus da Hepatite C.

( ) As principais queixas apresentadas por 
homens em relação à sexualidade estão rela-
cionadas à disfunção erétil, à diminuição da 
libido e à ejaculação precoce.

( ) A Lei Federal 11.108, de 2005, conhecida 
como Lei do Acompanhante, assegura o 
direito ao homem de participar das consultas 
de pré-natal.

( ) Recomenda-se que o pai/parceiro, durante 
o acompanhamento do período gestacional, 
atualize o seu Cartão de Vacina.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F
b. SQUARE F • V • V • V
c. Check-square V • V • F • V
d. SQUARE F • V • F • V
e. SQUARE V • F • F • V

38. Com relação aos parâmetros avaliados na Escala 
de Coma de Glasgow em adultos e crianças acima de 4 
anos e sua respectiva pontuação, é correto afirmar que:

A pontuação varia de     (ausência de reatividade) 
a     (responsivo e alerta), somando-se os três 
itens avaliados (abertura ocular, melhor resposta ver-
bal e melhor resposta motora).

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE 0 • 12
b. SQUARE 0 • 15
c. SQUARE 3 • 9
d. SQUARE 3 • 12
e. Check-square 3 • 15

35. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) com relação às medidas de prevenção e 
controle de infecção no parto vaginal e cesariana.

( ) Quando a banheira de hidromassagem for 
utilizada, deve-se garantir a higienização da 
tubulação de recirculação da água.

( ) A tricotomia e o enteroclisma não devem ser 
realizados com a finalidade de prevenção de 
infecção.

( ) A puérpera deve ser orientada que as relações 
sexuais com penetração vaginal podem ser res-
tabelecidas por volta de 40 dias após o parto, 
quando já tiver ocorrido a cicatrização perineal.

( ) O número de pessoas na sala de cirurgia deve 
ser limitado, ou seja, deve-se priorizar a per-
manência das que realizaram o procedimento 
e não permitir a presença do acompanhante 
da parturiente.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • F • V
b. Check-square V • V • F • F
c. SQUARE V • F • V • F
d. SQUARE F • V • V • F
e. SQUARE F • V • F • F

36. Nos casos de tuberculose, a baciloscopia de 
escarro deve ser realizada.

Assim sendo, uma boa amostra de escarro é a que 
provém:

a. SQUARE Da aspiração de secreção nasal, sem esforço de 
tosse. O volume ideal é de 5 a 10 ml.

b. SQUARE Da faringe, obtida após esforço de tosse. O 
volume ideal é de 5 a 10 ml.

c. SQUARE Da faringe, obtida sem esforço de tosse. O 
volume ideal é de 10 a 15 ml.

d. Check-square Da árvore brônquica, obtida após esforço de 
tosse. O volume ideal é de 5 a 10 ml.

e. SQUARE Da árvore brônquica, obtida sem esforço de 
tosse. O volume ideal é de 10 a 15 ml.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

39. Em todas as situações de suspeita clínica de aci-
dente vascular cerebral (AVC), a utilização da Escala de 
Cincinnati possibilita avaliar os seguintes parâmetros:

Presença de         , paresia ou assimetria  
facial súbita, debilidade dos membros         
e alteração         .

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE plegia • inferiores • da fala
b. Check-square plegia • superiores • da fala
c. SQUARE plegia • superiores • na deambulação
d. SQUARE hemiplegia • superiores • no raciocínio
e. SQUARE plegia • superiores e inferiores • da fala

40. Analise as afirmativas abaixo com relação à aten-
ção à saúde do idoso.

1. O Mini Exame do Estado Mental (MEEM) é o 
teste mais utilizado para avaliar a função cog-
nitiva por ser rápido e de fácil aplicação.

2. O MEEM avalia os domínios: orientação tem-
poral, espacial, memória imediata e de evoca-
ção, cálculo, linguagem-nomeação, repetição, 
compreensão, escrita e cópia de desenho.

3. O MEEM serve para diagnóstico da saúde 
mental da pessoa idosa, sendo um dos pou-
cos testes validados e adaptados para a popu-
lação brasileira.

4. Na Escala de avaliação do equilíbrio e da mar-
cha de Tinneti, quanto menor a pontuação, 
maior o problema. Pontuação menor que 19 
indica risco 5 vezes maior de quedas.

5. Por meio do Index de Independência nas 
Atividades Básicas de Vida Diária (AVD) de 
Sidney Katz, as pessoas idosas são classifica-
das como independentes, semidependentes 
ou dependentes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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