ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULO – EDITAL Nº 001/2020

CARGO
ENFERMEIRO POLICLÍNICO

CONCURSO PÚBLICO

ATENÇÃO! INSTRUÇÕES PARA A PROVA
1. Você receberá do fiscal: um CADERNO DE QUESTÕES e um CARTÃO DE RESPOSTAS
personalizado.
2. Confira, abaixo, seu nome, inscrição, cargo que você se escreveu e compare informações com o
CADERNO DE QUESTÕES e CARTÃO DE RESPOSTAS.
3. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer
erro, notifique o Fiscal.
4. Este Caderno de Provas contém 40(quarenta) questões numeradas sequencialmente de 1 a 40.
5. Leia atentamente cada questão e assinale, no CARTÃO DE RESPOSTAS, a alternativa que mais
adequadamente a responde.
6. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das
provas.
7. Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o CARTÃO DE RESPOSTAS
devidamente assinado.
8. Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO DE RESPOSTAS:
9. O CARTÃO DE RESPOSTAS não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer
registro fora dos locais destinados às respostas.
10. A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO DE RESPOSTAS é cobrir fortemente, com
caneta esferográfica preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:
A

C

B

D

E

11. A leitora óptica NÃO registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de uma
alternativa assinalada.
12. Você dispõe de 03(três) horas para fazer esta prova e marcar o CARTÃO DE RESPOSTAS.
13. Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 01(uma) hora do seu início.
14. Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina
calculadora.
15. Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos.
16. A Folha Resposta abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato.
.........................................................................................................................................................
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LÍNGUA PORTUGUESA

encontrar voluntários, e em atingir, entre eles, um
número suficiente de contaminados pelo coronavírus
para avaliar a eficácia da vacina.

Texto I
Leia o texto I para responder às questões de 1 a 8
Adaptado
Governo de SP divulga dados sobre segurança da
vacina contra a Covid da Sinovac
O governo de São Paulo divulgou nesta segunda-feira
(19) dados sobre a segurança da vacina contra a Covid
desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac e o
Instituto Butantan. Ainda não são dados oficiais
usados para futuro registro, mas a vacina da chinesa
Sinovac, que está em teste coordenado pelo Instituto
Butantan, tem demonstrado níveis de segurança
classificados como excelentes na entrevista desta
segunda.
Seis mil dos nove mil voluntários ainda não
receberam a segunda dose da vacina testada pelo
Butantan, mas acompanhamento de saúde feito de
rotina mostrou que menos de 20% deles tiveram dor
de cabeça e quase não foram observados efeitos
colaterais leves, como edema ou inchaço no local da
aplicação. Só que segurança é apenas um dos
obstáculos a serem vencidos.
O governo paulista, que antes falava em 15 de
dezembro como o início da vacinação em
profissionais de saúde, agora não estabelece mais
prazo.
“As perspectivas, como eu disse, são relativamente
otimistas, mas nós não podemos dar para você uma
data precisa de quando isso vai acontecer. Esperamos
que até o final desse ano essa vacina tenha o seu
dossiê entregue na nossa Anvisa, e que a Anvisa
possa proceder muito rapidamente a análise e o
registro da vacina”, afirma Dimas Covas, diretor do
Instituto Butantan.
E, para chegar lá, todas as vacinas precisam passar
pela fase três de testes, uma fase que pode demorar
mais que o esperado por dois motivos apresentados
nesta segunda em São Paulo: dificuldade em

No caso da vacina da Sinovac do Butantan, são
necessários mais quatro mil voluntários de 18 a 60
anos que trabalhem na área da saúde em contato com
pacientes de Covid. Além disso, avaliações só são
feitas quando 61 e depois 151 voluntários forem
contaminados pelo coronavírus.
“Como o estudo é controlado por um organismo
internacional, quer dizer, não tem nenhum brasileiro
participando desse comitê, é esse comitê que avalia
os dados que são remetidos diariamente para lá, e é
esse comitê que abrirá o estudo quando atingirmos 61
casos”, afirma Dimas Covas.
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/10/19

1. De acordo com o texto, julgue os itens como
VERDADEIRO (V) ou FALSO (F).
( ) Há evidências de segurança e eficácia
excelentes de que a vacina, desenvolvida pela
empresa chinesa Sinovac e o Instituto
Butantan, previne contra a Covid-19.
( )Estudos clínicos com 9 mil voluntários
brasileiros mostram que não houve qualquer
registro de efeitos colaterais leves ou graves
durante a testagem.
( )Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan,
afirma que certamente a vacina estará
analisada e registrada pela Anvisa até o final
desse ano de 2020.
( ) O estudo no Brasil prevê a participação total
de 13 mil voluntários, profissionais da saúde
que atuam no atendimento a pacientes com
COVID-19.
A sequência CORRETA é:
A. V, F, V, V.
B. F, V, F, V.
C. V, V, F, F.
D. F, F, F, V.
E. F, F, V, F.
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2. A respeito das características do texto, assinale a
opção CORRETA.
A. Registra fatos importantes que merecem destaque
com comentários, juízos de valor e ainda
interpretações.
B. O objetivo principal é o de tão somente convencer
o leitor a defender a ideia apresentada.
C. A imparcialidade é uma característica
indispensável.
D. A objetividade não representa um de seus traços
peculiares.
E. Limita-se à análise do fato de tal forma que o autor
não se isenta de opiniões pessoais.
3. Considerando o texto I, analise as afirmações a
seguir e julgue os itens como VERDADEIRO (V)
ou FALSO (F).
( )Apresenta a finalidade de instruir e orientar
o leitor.
( )Apresenta informações sobre um fato
específico, por meio de uma linguagem
clara e concisa.
( )Consiste em descrever objetiva e
subjetivamente coisas, pessoas e situações.
( )É um texto opinativo em que ideias são
desenvolvidas mediante as estratégias
argumentativas.

5. “O governo paulista, que antes falava em 15 de
dezembro como o início da vacinação em
profissionais de saúde, agora não estabelece mais
prazo.”
A oração em destaque é uma subordinada:
A. Adjetiva explicativa.
B. Adjetiva restritiva.
C. Substantiva objetiva direta.
D. Substantiva subjetiva.
E. Substantiva completiva nominal.
6. “... todas as vacinas precisam passar pela fase três
de testes, uma fase que pode demorar mais que o
esperado por dois motivos apresentados nesta
segunda em São Paulo: dificuldade em encontrar
voluntários, e em atingir, entre eles, um número
suficiente de contaminados pelo coronavírus para
avaliar a eficácia da vacina.”
Assinale a opção que contém a justificativa
ADEQUADA para o emprego dos dois pontos no
trecho.
A. Introduzem a fala de um interlocutor.
B. Introduzem uma enumeração explicativa.
C. Introduzem uma citação.
D. Introduzem complementos verbais no enunciado.
E. Introduzem pequenas dúvidas e hesitações.

A sequência CORRETA é:
A. V, F, F, V.
B. V, V, F, F.
C. F, V, V, F.
D. F, F, F, V.
E. F, V, F, F.
4. “Só que segurança é apenas um dos obstáculos a
serem vencidos.”
No trecho, o termo destacado pode ser substituído,
sem alterar o sentido, pelos seguintes termos:
A. Contudo, todavia.
B. Porque e pois.
C. Logo, portanto.
D. Assim, agora.
E. Embora, sempre.

7. Em: “Esperamos que até o final desse ano essa
vacina tenha o seu dossiê entregue na nossa
Anvisa”, pode-se afirmar que a palavra destacada:
A. É pronome relativo e pode ser substituído por
“para” sem alterações no sentido.
B. Equivale a uma preposição, pois liga uma locução
verbal com um verbo auxiliar.
C. Exerce uma função sintática no interior da oração
de que faz parte.
D. Estabelece relação entre as orações.
E. Retoma termos anteriormente citados.
8. “As perspectivas, como eu disse, são
relativamente otimistas, mas nós não podemos dar
para você uma data precisa de quando isso vai
acontecer.”
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Os termos destacados estabelecem entre as
orações, RESPECTIVAMENTE, as relações de:
A. Concessão e conformidade.
B. Concordância e conclusão.
C. Conformidade e oposição.
D. Explicação e consequência.
E. Comparação e concessão.
Texto II para as questões 9 e 10.

(

(

(

)As temperaturas são elevadas durante o dia,
amenizando à noite, com variações anuais,
com ocasionais picos mais elevados,
principalmente durante a estação seca.
)No geral, caracteriza-se pela presença de
apenas 02 estações: a seca que constitui o
verão, cujo clímax é de setembro a dezembro
e a chuvosa denominada pelo sertanejo de
inverno.
)A vegetação é de pequeno porte, típica de
caatinga xerofítica, onde se destaca a presença
de cactáceas, arbustos e arvores de pequeno a
m médio porte.
A sequência CORRETA é:

9. Em: “O problema é de todos e a solução também”,
foram empregadas duas figuras de linguagem
caracterizadas como:
A. Antítese e elipse.
B. Comparação e ironia.
C. Hipérbato e pleonasmo.
D. Ironia e gradação.
E. Metonímia e hipérbole.
10. No enunciado “O problema é de todos e a solução
também”, tem-se um período composto por:
A. Duas orações principais.
B. Duas orações coordenadas assindéticas.
C. Subordinação.
D. Coordenação e subordinação.
E. Coordenação.
CONHECIMENTOS GERAIS
11. Sobre os aspectos fisiográficos do município de
Cachoeira dos Índios-PB, julgue os itens a seguir
como VERDADEIRO (V) ou FALSO (F).
( )Em termos climatológicos o município acha-se
inserido no denominado “Polígono das
Secas”, constituindo um tipo semiárido quente
e seco.

A. F, F, V, V.
B. V, V, F, F.
C. V, F, V, F.
D. V, V, V, V.
E. F, V, F, V.
12. O enredo parece simples: Bacurau sumiu do
mapa e, aos poucos, os moradores percebem que
há algo de estranho acontecendo. Pessoas
aparecem mortas, drones sobrevoam a cidade e
visitantes estrangeiros intimidam a comunidade.
Os acontecimentos fazem com que os habitantes se
unam para resistir aos problemas – nesse sentido,
o filme carrega um tom de crítica social e política
das variadas camadas da sociedade brasileira.
https://revistagalileu.globo.com/Cultura/Cinema/noticia/2019/08

Sobre o filme Bacurau, assinale a alternativa
INCORRETA:
A. "A paz esteja conosco" é o que diz a placa
indicando a localização de Bacurau, cidade fictícia
do filme homônimo.
B. O longa brasileiro recebeu dois troféus no Festival
de Cannes e ganhou o Prêmio do Júri, um dos
principais reconhecimentos do evento.
C. Bacurau é um filme dirigido por Kleber Mendonça
Filho e Juliano Dornelles.
D. A história se passa no sertão nordestino em um
futuro não muito distante. Ainda que não aconteça
na atualidade, o longa retrata o Brasil
contemporâneo ao abordar temas como xenofobia,
pobreza e violência com o uso de armas.
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E. O elenco do filme conta com Sônia Braga, Udo
Kier, Barbara Colen, Silvero Pereira, Thomas
Aquino e Wilson Rabelo.
13. Durante entrevista à Rádio Jornal, o poeta
paraibano, Jessier Quirino, comentou sobre o Dia
do Nordestino e contou que o povo é sinônimo de
esperança,
religiosidade
e
instinto
de
sobrevivência.

15.
A Alemanha está vivendo uma situação
sanitária "muito grave" devido ao aumento dos
contágios por coronavírus, advertiu nesta quintafeira (22) o instituto de vigilância epidemiológica
Robert Koch (RKI), depois que o país registrou
11.287 novos casos nas últimas 24 horas. — A
situação é globalmente muito grave — afirmou em
uma entrevista coletiva Lothar Wieler, presidente
do instituto.

(https://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticias/2020/10/08)

(https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/noticia/2020/10/22)

A respeito do Dia do Nordestino, assinale a
alternativa INCORRETA:

Sobre a segunda onda da Covid-19 em países
estrangeiros, assinale a alternativa INCORRETA.

A. No dia 08 de outubro é comemorado o dia do
Nordestino.
B. Comemorado anualmente, a data surgiu como uma
homenagem a Antônio Gonçalves da Silva, mais
conhecido como Patativa do Assaré, poeta
popular, compositor e cantor cearense.
C. A data 08 de outubro foi criada pela Câmara
Municipal de São Paulo.
D. O dia foi criado por meio de uma lei 14.952, em
2009.
E. Em 2020, a Lei Federal 17.145 revogou o texto
original e alterou a data do Dia do Nordestino para
o dia 08 de agosto, em todo território brasileiro.

A. As autoridades alemãs intensificaram as medidas
contra a pandemia, incluindo a proibição de
reuniões. Uma área do sul do país, próxima de
Berchtesgaden, determinou um confinamento
quase completo.
B. A Espanha determinou o primeiro lockdown em
um país europeu para frear a segunda onda.
C. Rússia, Itália e República Tcheca foram
responsáveis por mais da metade dos novos casos
de covid-19 no continente. Esse aumento das
contaminações obrigou
diversos
países
a
retomarem restrições mais severas.
D. Os irlandeses só podem deixar suas residências
para se exercitar em um raio de cinco quilômetros,
sob pena de multas. Estabelecimentos comerciais
não essenciais serão fechados.
E. A Lombardia é, mais uma vez, a mais afetada. O
primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte,
estuda a possibilidade de aplicar nos fins de
semana em todo o país um toque de recolher das
23 às 5 horas.

14. “A poluição ____________ ocorre devido à
presença na água de substâncias que causem
prejuízos a diferentes seres vivos. Dentre elas
podemos destacar os agrotóxicos utilizados nas
lavouras, os rejeitos de fábricas e o esgoto
doméstico não tratado. Essas substâncias causam a
contaminação, afetando não só os seres vivos que
habitam esses ambientes, mas os seres humanos,
que dependem desse recurso para sua
sobrevivência”.
(https://www.biologianet.com/ecologia)

Sobre a poluição, analise o texto acima, complete
a lacuna e assinale a alternativa CORRETA:
A. Sonora.
B. Visual.
C. Hídrica.
D. Do solo.
E. Atmosférica.

16. Com a chegada da COVID-19, cientistas do mundo
inteiro entraram em uma corrida contra o relógio para
a produção da vacina capaz de controlar o avanço do
vírus. Hoje, em uma velocidade recorde, mais de 140
estão em fase pré-clínica, 19 em fase I, 13 em fase II, 4
em fase III (larga escala) e duas aprovadas para uso
restrito.
(https://g1.globo.com. Acesso em: 23/10/2020)

Sobre as vacinas contra a Covid-19 com a
participação do Brasil, assinale a alternativa
INCORRETA:
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A. Das 44 vacinas que estão em ensaios clínicos no
mundo, quatro estão sendo desenvolvidas em
parceria com o Brasil. Devido a urgência por
resultados positivos, algumas delas dispensaram
os estágios de testes pré-clínicos.
B. A vacina Sinovac (desenvolvida pela China)
utiliza o próprio SARS-CoV-2 morto, como forma
de provocar essa resposta imunológica. Nesse
caso, é chamada de vacina com o vírus inativado,
técnica que é comum em outros produtos já
disponíveis no sistema de saúde, como as vacinas
contra a gripe e a raiva.
C. A vacina de Oxford, desenvolvida pela
farmacêutica AstraZeneca, contém um vírus
inofensivo misturado a um pedaço do código
genético do novo coronarívus. O produto já está
sendo testado em voluntários brasileiros e será
produzido pelo laboratório Bio-Manguinhos,
ligado à Fundação Oswaldo Cruz.
D. Há ainda vacinas mais modernas que usam só uma
proteína do vírus ou um trecho do código genético,
como a vacina alemã: a vacina Pfizer,
desenvolvida em parceria com a empresa alemã
BioNTech, que está sendo testada em São Paulo e
em Salvador.
E. Com testes aprovados no Brasil, a vacina JansenCilag é produzida pela divisão farmacêutica da
Johnson&Johnson. O imunizante é composto por
um vetor de adenovírus tipo 26 (Ad26), construído
para codificar a proteína S do vírus Sars-CoV-2,
responsável pela covid-19.

A. A Pedra da Boca.
B. A Pedra do Tendó.
C. Pico do Jabre.
D. Lajedo de Pai Mateus.
E. Pedra do Ingá.

17. A cidade de Cabaceiras não se limita a encantar
os turistas em razão de sua cultura
cinematográfica. Essa região do Cariri Paraibano
se caracteriza também pelas lindas paisagens
rochosas, situadas em meio a mata de pequeno
porte,
denominada
caatinga
arbustiva.
_______________ é uma elevação rochosa de
1km quadrado, no formato de um “prato de sopa”
invertido, sobre a qual estão dispostos cerca de 100
imensos blocos arredondados de granito,
formando uma das paisagens mais inusitadas e
belas do planeta. Das poucas regiões do mundo
com características geológicas semelhantes esta é
sem dúvida a mais bonita e intocada.

19. Provavelmente, são os únicos dentre os povos
indígenas situados no Brasil a viver no mesmo
lugar desde a chegada dos colonizadores há 500
anos. A bibliografia e os documentos sobre a
história do atual Estado da Paraíba evidenciam,
desde as notícias mais remotas após o
descobrimento do Brasil, à presença dos
Potiguaras no litoral paraibano e, mais
notadamente, na Baía da Traição.

(https://www.destinoparaiba.pb.gov.br)

Assinale
a
opção
que
completa
CORRETAMENTE a lacuna do texto.

18. A partir de domingo (27), conforme o
Calendário Eleitoral, definido pela Resolução TSE
nº 23.627/2020, é permitida a propaganda
eleitoral, inclusive na internet. (Lei nº 9.504/1997,
arts. 36, caput, e 57-A).
(https://www.tre-pr.jus.br/imprensa/noticias-tre-r/2020/Setembro)

Sobre a propaganda eleitoral na imprensa escrita,
NÃO pode:
A. Divulgar até 10 (dez) anúncios de propaganda
eleitoral paga, em datas diversas, no tamanho de
1/8 de página de jornal padrão e 1/4 de página de
revista ou tabloide.
B. Reproduzir os anúncios pagos na página
da internet do jornal ou revista.
C. Divulgar opinião favorável a candidato, partido
político ou coligação, desde que não seja matéria
paga.
D. Reproduzir as matérias veiculadas no jornal ou na
revista nas páginas da internet dos veículos, desde
que de forma idêntica à da publicação.
E. Divulgar propaganda paga na véspera e no dia das
eleições.

(http://cggamgati.funai.gov.br).

Assinale a opção que indica CORRETAMENTE
os nomes das três Terras Indígenas – TI com
fronteiras contíguas da Paraíba.
A. Tabajaras, Potiguara de Monte-Mor e Calabaças.
B. Potiguara, Potiguara de Monte-Mor e Jacaré de
São Domingos.
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C. Taba dos Anaces, Jenipapo-Kanindé e Guarani.
D. Jacaré de São Domingos, Guarani e Tabajara.
E. Calabaça, Taba dos Anaces e Macuxi.
20. A partir de 16/11/2020, o Pix estará amplamente
disponível para pagamentos e transferências. Mas,
desde 05/10/2020, os consumidores já podem
acessar sua conta pelo aplicativo celular e fazer o
registro das chaves Pix para receber de forma mais
fácil, ou seja, associar às suas contas um método
de identificação (número de celular, e-mail, CPF,
CNPJ). (https://www.bcb.gov.br)

magnéticos e eletrônicos) de um computador, ou
seja, a máquina propriamente dita.
A numeração apresentada na imagem indica os
componentes do computador, assinale a sequência
CORRETA de acordo com os nomes dos itens que
nomeiam cada ponto:

No que se refere ao Pix, meio de pagamento criado
pelo Banco Central (BC), assinale a alternativa
INCORRETA:
A. O Pix foi criado para ser um meio de pagamento
bastante amplo. Qualquer pagamento ou
transferência que hoje é feito usando diferentes
meios (TED, cartão, boleto etc.), poderá ser feito
com o Pix, simplesmente com o uso do aparelho
celular.
B. As transferências tradicionais no Brasil são entre
contas da mesma instituição (transferência
simples) ou entre contas de instituições diferentes
(TED e DOC). O Pix é mais uma opção disponível
à população que convive com os tipos tradicionais.
A diferença é que, com o Pix, não é necessário
saber onde a outra pessoa tem conta.
C. As transações de pagamento por meio de boleto
exigem a leitura de código de barras, enquanto o
Pix pode fazer a leitura de um QR Code.
D. No Pix a liquidação é em tempo real, o pagador e
o recebedor são notificados a respeito da
conclusão da transação, porém o pagamento não
pode ser feito em qualquer dia ou horário.
E. As transações de pagamento utilizando cartão de
débito exigem uso de maquininhas ou instrumento
similar. Com Pix, as transações podem ser
iniciadas por meio do telefone celular, sem a
necessidade de qualquer outro instrumento.
INFORMÁTICA
21. Hardware é um termo em inglês que não tem uma
tradução específica, deriva da palavra hard em
inglês, que significa duro. É usado para definir
todos os componentes físicos (mecânicos,

A sequência CORRETA é:
A. (2) Processador, (3) Placa-mãe, (4) memória RAM
e (5) placas de expansão.
B. (2) Placa-mãe - (3) processador, (4) memória
RAM e (5) placas de expansão.
C. (2) Memória RAM, (3) Placa-mãe, (4)
processador, e (5) placas de expansão.
D. (2) Placas de expansão, (3) Placa-mãe, (4)
processador e (5) memória RAM.
E. (2) Placa-mãe, (3) memória RAM, (4) processador
e (5) placas de expansão.
22. O software é desenvolvido para atender as
necessidades específicas dos usuários e assim
determinar o sistema operacional ideal para cada
usuário.
Sobre os tipos de software de sistema, assinale nos
parênteses, de acordo com a numeração de 1 a 5, a
seguir:
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Carregador de inicialização.
Sistemas operacionais.
Controladores.
Ferramentas de diagnóstico.
Servidores.
(

(

(

(

(

) Programas que permitem ao sistema
operacional realizar interações entre o
hardware e a interface do usuário para
usar o dispositivo.
) Parte do sistema operacional que cumpre
a função de enviar informações para a
memória, com a finalidade de executar
programas.
) São usadas para monitorar e controlar a
funcionalidade dos recursos físicos do
dispositivo.
) Ferramentas de execução usadas para
receber as instruções do usuário e
executar uma ação de acordo.
) Sistema que gerencia os recursos de
hardware e oferece a possibilidade de
lançar aplicativos para o usuário.

24. É uma ferramenta especializada em solucionar
problemas no registro do Windows que causam
lentidão e diminuição do desempenho do sistema.
Após a realização de uma "varredura", o software
identifica e lista os erros encontrados, permitindo
o reparo imediato dos mesmos. Sua versão
completa inclui, além de outras opções, uma
ferramenta para desfragmentação do registro.
O conceito refere-se à:
A. ImgBurn.
B. CCleaner.
C. Registry Booster.
D. WinRAR.
E. Nero BurnLite 10.
25. Pertence a categoria dos Plugins, EXCETO:
A. Adobe Flash Player.
B. Adobe Shockwave Player.
C. Nero BurnLite 10.
D. FLV Player.
E. Microsoft Silverlight.

A sequência CORRETA é:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A. 2 - 1 - 4 - 5 - 3.
B. 3 - 1 - 4 - 5 - 2.
C. 3 - 2 - 4 - 5 - 1.
D. 4 - 1 - 3 - 5 - 2.
E. 1 - 3 - 4 - 5 - 2.
23. Sobre os tipos de software de programação,
assinale a alternativa INCORRETA:
A. Editores de texto são usados para criar e gerenciar
arquivos digitais compostos por texto. Eles
cumprem a função de ler o arquivo e interpretar os
bytes, de acordo com o código do editor.
B. Compilador é um tipo de tradutor que constrói a
linguagem de programação para um programa em
si.
C. Intérprete é um programa que analisa e transforma
informações sobre outros programas.
D. Vinculador pega os objetos iniciais do processo de
compilação, descarta os desnecessários e vincula
um código aberto à biblioteca interna, produzindo
um arquivo executável.
E. Depuradores são programas usados para
identificar a ortografia incorreta no texto.

26. O documento das Diretrizes do Pacto pela Saúde
em 2006 – Consolidação do Sistema Único de
Saúde, publicado na Portaria/GM no 399, de 22 de
fevereiro de 2006, contempla o Pacto firmado
entre os gestores do SUS, em suas três dimensões:
pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. O Pacto
pela Saúde foi uma ferramenta importante para o
fortalecimento da atenção à saúde, o
financiamento e a participação popular. Também
contribuiu para gerir e consolidar o Sistema Único
de Saúde – SUS. Atualmente, temos as diretrizes
do Decreto nº7.508/11 e novas portarias em
relação aos temas abordados pelo Pacto.
Considerando o Pacto de Saúde, examine as
afirmações a seguir:
I. O Pacto pela vida quando estabelecido na
Portaria 399/2006 previa seis prioridades:
atenção à saúde do idoso; controle de câncer de
colo de útero e de mama; redução da
mortalidade infantil e materna; fortalecimento
da capacidade de resposta às doenças
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emergentes e endemias com ênfase prioritária
em quatro doenças: na dengue, na hanseníase,
na tuberculose e na malária.
II. A Portaria do Ministério da Saúde nº 325/2008
incluiu cinco prioridades no Pacto pela Vida
são elas: saúde do trabalhador; saúde mental;
fortalecimento da capacidade de resposta do
sistema de saúde às pessoas com deficiência;
atenção integral às pessoas em situação ou risco
de violência e saúde indígena.
III. O Pacto em Defesa do SUS expressou
compromissos entre os gestores do SUS com a
consolidação do processo de Reforma Sanitária
Brasileira, articulou as ações que visavam
qualificar e assegurar o SUS como política
pública com vistas a busca de financiamento
compatível com as necessidades de saúde por
parte dos entes federados. Esse Pacto possui
cinco prioridades: articulação e apoio a
mobilização social pela promoção e
desenvolvimento da cidadania, aprovação do
orçamento do SUS, regulação da EC nº 29,
ampliação e fortalecimento das relações com os
movimentos sociais e estabelecimento de
diálogo com a sociedade, além dos limites
institucionais.
IV. O Pacto de Gestão do SUS possui oito
prioridades: descentralização, regionalização,
financiamento do Sus, regulação da atenção à
saúde e regulação assistencial, programação
pactuada integrada, planejamento no Sus,
participação e controle social e gestão do
trabalho na saúde.
Estão INCORRETAS:
A. II, III e IV, apenas.
B. I, II e III, apenas.
C. III e IV, apenas.
D. I, II, IV, apenas.
E. I, II, III, IV.
27. A Portaria do Ministério da Saúde (MS) nº
204/2016 define a Lista Nacional de Notificação
Compulsória de doenças, agravos e eventos de
saúde pública em todo o território nacional.
Com no que está assegurado nessa Portaria,
examine as afirmações a seguir:

I. Notificação compulsória é uma comunicação
obrigatória à autoridade de saúde, realizada por:
médicos e profissionais de saúde que atuam em
serviços públicos, sobre a ocorrência de suspeita
ou confirmação de doença, agravo ou evento de
saúde pública, podendo ser de notificação
imediata ou semanal.
II. O agravo se refere a qualquer dano à integridade
física do indivíduo, provocado por circunstâncias
nocivas, tais como acidentes, intoxicações por
substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões
decorrentes de violências interpessoais, como
agressões e maus tratos, e lesão autoprovocada.
III. São doenças de notificação compulsória
imediata: acidente de trabalho com exposição a
material biológico, Cólera, Botulismo, Difteria,
Doença
de
Creutzfeldt-Jakob
(DCJ),
Esquistossomose, Óbito: Infantil e Materno.
IV. São doenças de notificação compulsória imediata
pelas Secretárias Municipais e Estaduais de
Saúde as seguintes doenças: Doença Invasiva por
Haemophilus Influenza, Febre Amarela,
Leptospirose, Síndrome da Rubéola Congênita,
Acidente por animal peçonhento.
Assinale a alternativa INCORRETA:
A. I, III e IV, apenas.
B. I e II, apenas.
C. I, II e IV, apenas.
D. I, II, III, apenas.
E. I, II, III, IV.
28. A Lei Complementar 141/2012 de 13 de janeiro
de 2012, é uma lei de âmbito nacional aplicável a
todas as esferas de governo e que tem como intuito
regulamentar a Emenda Constitucional nº 29.
Considerando o teor dessa Lei, acima citada,
examine as afirmações a seguir:
I. Constituirão despesas com ações e serviços
públicos de saúde, para fins de apuração dos
percentuais mínimos de que trata esta Lei
Complementar,
aquelas
decorrentes
de: pagamento de aposentadorias e pensões,
inclusive dos servidores da saúde; pessoal ativo
da área de saúde quando em atividade alheia à
referida área; assistência à saúde que não atenda
ao princípio de acesso universal.
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II. Os Estados e o Distrito Federal aplicarão,
anualmente, em ações e serviços públicos de
saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da
arrecadação dos impostos deduzidas as parcelas
que forem transferidas aos respectivos
Municípios.
III. O gestor do SUS em cada ente da Federação
elaborará Relatório detalhado referente ao
trimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as
seguintes informações: montante e fonte dos
recursos aplicados no período; auditorias
realizadas ou em fase de execução no período e
suas recomendações e determinações; oferta e
produção de serviços públicos na rede
assistencial própria, contratada e conveniada,
cotejando esses dados com os indicadores de
saúde da população em seu âmbito de atuação.
IV. Em relação a fiscalização da gestão da saúde: o
Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio
dos Tribunais de Contas, do sistema de auditoria
do SUS, do órgão de controle interno e do
Conselho de Saúde de cada ente da Federação,
sem prejuízo do que dispõe esta Lei
Complementar, fiscalizará o cumprimento das
normas desta Lei Complementar, com ênfase no
que diz respeito: à elaboração e execução do
Plano de Saúde Plurianual; à aplicação dos
recursos mínimos em ações e serviços públicos
de saúde, observadas as regras previstas nesta Lei
Complementar.
Está(ão) CORRETA(S):
A. I, III e IV, apenas.
B. II e IV, apenas.
C. I, e II, apenas.
D. III, apenas.
E. I, II, III, IV.
29. As normatizações legais estabelecidas na Lei
8080/90 são aplicadas para regular as ações e
serviços de saúde em todo o território nacional
brasileiro, sejam elas executadas de forma isolada
ou conjunta, bem como em caráter permanente ou
eventual, mediante pessoas naturais ou jurídicas de
direito público ou privado.
Com base na referida Lei, examine as afirmações
a seguir:

I. As ações e serviços públicos de saúde e os
serviços privados contratados ou conveniados
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS),
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes
previstas: universalidade de acesso aos serviços
de saúde em todos os níveis de assistência,
integralidade de assistência, articulação das
políticas e programas de alimentação e nutrição;
saneamento e meio ambiente; vigilância sanitária
e farmacoepidemiologia, recursos humanos;
ciência e tecnologia; e saúde do trabalhador.
II. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo
SUS de novos medicamentos, produtos e
procedimentos, bem como a constituição ou a
alteração de protocolo clínico ou de diretriz
terapêutica, são atribuições do Ministério da
Saúde, assessorado pelos Estados e Municípios.
III. São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: a
identificação e divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde; a
formulação de política de saúde destinada a
promover, nos campos econômico e social; a
assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com
a realização integrada das ações assistenciais e
das atividades preventivas.
IV. Os cargos e funções de chefia, direção e
assessoramento, no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em
regime de tempo integral. Os servidores que
legalmente acumulam dois cargos ou empregos
poderão exercer suas atividades em mais de um
estabelecimento do Sistema Único de Saúde
(SUS).
Está(ão) CORRETA(S):
A. I, II e IV, apenas.
B. II, III e IV, apenas.
C. IV, apenas.
D. II, apenas.
E. III e IV, apenas.
30. As políticas públicas de saúde no SUS, por
definição, são conjuntos de programas, ações e
decisões tomadas pelos governos nacional,
estadual ou municipal que afetam a todos os
cidadãos, de todas as escolaridades, independente
de sexo, cor, religião ou classe social.
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Elas integram o campo de ação social do Estado
orientado para a melhoria das condições de saúde
da população e dos ambientes natural, social e do
trabalho.
Sobre a regulamentação das ações de saúde para o
público prioritário no território brasileiro, examine
as afirmações a seguir:
I. São diretrizes da Política Nacional de Saúde
da
Pessoa
Idosa:
promoção
do
envelhecimento ativo e saudável; atenção
integral, integrada à saúde da pessoa idosa;
estímulo às ações intersetoriais, visando à
integralidade da atenção.
II. São objetivos da Política Nacional para a
População em Situação de Rua: incentivo e
apoio à organização da população em situação
de rua e à sua participação nas diversas
instâncias de formulação, controle social,
monitoramento e avaliação das políticas
públicas; respeito às singularidades de cada
território e ao aproveitamento das
potencialidades e recursos locais e regionais
na elaboração.
III. São estratégias da Política Nacional de Saúde
do Trabalhador e da Trabalhadora: fortalecer
a Vigilância em Saúde do Trabalhador
(VISAT), identificar as atividades produtivas
da população trabalhadora e das situações de
risco à saúde dos trabalhadores no território;
identificar as necessidades, demandas e
problemas de saúde dos trabalhadores no
território; realizar a análise da situação de
saúde dos trabalhadores; intervir nos
processos e ambientes de trabalho.
IV. A Política Nacional de Atenção Básica prevê
que as Equipes de Saúde da Família Fluviais
(eSFF) serão formadas por equipe
multiprofissional
composta
médico,
enfermeiro, auxiliar ou técnico de
enfermagem, o ACS e ACE e os profissionais
de saúde bucal, além de técnico de laboratório
e/ou bioquímico.
Assinale a alternativa CORRETA:
A. I e IV, apenas.
B. I, II e IV, apenas.
C. I, III e IV, apenas.

D. II e IV, apenas.
E. I, II, III, IV.
31. O sistema de barreira estéril deve garantir a
integridade dos conteúdos esterilizados até serem
abertos para uso e deve permitir a transferência sob
técnica asséptica do conteúdo para o campo estéril.
Sendo assim, sabe-se que a escolha do sistema de
barreiras é determinada por uma série de fatores
como por exemplo: método de esterilização
escolhido em função de características dos
materiais, estudo do custo-beneficio, geração de
resíduos, disponibilidade de lavandaria local,
inventario dos materiais cirúrgicos, dentre outros
fatores levados em consideração (SOBECC,
2017).
Analise as afirmações a seguir:
I. Quando a embalagem do produto a ser
esterilizado for de tecido de algodão o mesmo
deverá ser confeccionado em algodão tecido
duplo (100% algodão), com textura
aproximadamente de 40 a 56 fios por cm2 (NBR
14.028 da ABNT). O algodão tecido duplo
apresenta desempenho seguro como biobarreira
em até 65 reprocessos.
II. O papel grau cirúrgico é um sistema de barreira
estéril descartável, disponível comercialmente
como tubos ou envelopes. Esse tipo de
embalagem apresenta como recomendações do
tipo forte: possuir filme em uma das faces
impregnados com indicador químico tipo I;
quando for necessário a utilização de
embalagem dupla, a embalagem interna deve
ser menor, evitando-se dobras e sobras.
III. O Tyvek é uma embalagem termossensível
descartável que necessita de selagem térmica
controlada
a
baixa
temperatura;
é
confeccionada com 100% de fibras de
polietileno de alta densidade. Tem como
vantagens a alta resistência a tração e a
perfuração, excelente barreira microbiana,
hidrorrepelência, não solta partículas, tem
indicador químico de exposição tipo I e não
delamina no momento de abertura do pacote.
IV. Papel encrespado é uma embalagem
descartável de papel encrespado que por essa
característica tem maior flexibilidade.
Apresenta como vantagens ser biodegradável,
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flexível e maleável. Esse tipo de embalagem
apresenta como uma recomendação a indicação
de utilização de embalagem dupla ou a versão
mista com fibras sintéticas para embalar caixas
cirúrgicas pontiagudas e pesadas.
Assinale a alternativa CORRETA:
A. I, II e IV, apenas.
B. I, III e IV, apenas.
C. I e IV, apenas.
D. III, IV, apenas.
E. I, II, III, IV.
32. Considere as seguintes embalagens utilizadas no
processo de esterilização: tecido de algodão, papel
grau cirúrgico, papel crepado e Tyvek, agora faça
a correspondência entre o sistema de barreira
estéril indicado e os métodos de esterilização
compatíveis com cada embalagem (SOBECC,
2017).
Embalagem

Vapor
por
pressão

Óxido
de
Etileno

Plasma e
vapor de
peroxido
de
hidrogênio

Vapor
a
baixa
temperatura
de
formaldeído

1. Tecido
de algodão
Papel grau
cirúrgico
Papel
crepado
Tyvek

A. Tecido de algodão (Vapor por pressão) Papel
grau cirúrgico (Vapor por pressão, óxido de
etileno e Vapor a baixa temperatura de
formaldeído) Papel crepado (Vapor por pressão,
óxido de etileno e vapor a baixa temperatura de
formaldeído) Tyvek (Óxido de Etileno, Plasma e
vapor de peroxido de hidrogênio e Vapor a baixa
temperatura de formaldeído).
B. Tecido de algodão (Vapor por pressão) Papel
grau cirúrgico (Óxido de etileno e Vapor a baixa
temperatura de formaldeído) Papel crepado
(Vapor por pressão e óxido de etileno) Tyvek
(Óxido de Etileno, Plasma e vapor de peroxido de
hidrogênio e Plasma e vapor de peroxido de
hidrogênio).
C. Tecido de algodão (Vapor por pressão e Vapor a
baixa temperatura de formaldeído ) Papel grau

cirúrgico (Vapor por pressão e Vapor a baixa
temperatura de formaldeído) Papel crepado
(Vapor por pressão, óxido de etileno e Vapor a
baixa temperatura de formaldeído) Tyvek (Óxido
de Etileno e Plasma e vapor de peroxido de
hidrogênio e Plasma).
D. Tecido de algodão (Vapor a baixa temperatura de
formaldeído ) Papel grau cirúrgico (Vapor por
pressão e Plasma e vapor de peroxido de
hidrogênio) Papel crepado (Vapor por pressão e
Vapor a baixa temperatura de formaldeído) Tyvek
(Óxido de Etileno e Plasma e vapor de peroxido de
hidrogênio e Plasma).
E. Tecido de algodão (Vapor por pressão e Vapor a
baixa temperatura de formaldeído) Papel grau
cirúrgico (Óxido de etileno e Vapor a baixa
temperatura de formaldeído) Papel crepado
(Vapor por pressão, Plasma e vapor de peroxido de
hidrogênio e óxido de etileno) Tyvek (Óxido de
Etileno).
33. A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC
engloba doenças que causam obstrução ao fluxo de
ar (p. ex., enfisema pulmonar, bronquite crônica)
ou alguma combinação delas. Outras doenças,
como a fibrose cística (FC), a bronquiectasia e a
asma brônquica, são classificadas como doenças
pulmonares crônicas.
A partir da literatura anteriormente citada, assinale
a alternativa que contém a afirmação
INCORRETA quanto a DPOC.
A. A máscara de Venturi é o método mais confiável e
preciso para entregar concentrações precisas de
oxigênio por métodos não invasivos. A máscara é
construída de modo a possibilitar um fluxo
constante de ar ambiente misturado com um fluxo
fixo de oxigênio. É usada principalmente em
clientes com DPOC, pois pode fornecer níveis
adequados de oxigênio suplementar com precisão,
evitando assim o risco de suprimir o impulso
hipóxico.
B. A reeducação respiratória consiste em exercícios e
práticas de respiração que são projetadas para
obter uma ventilação mais eficiente e controlada,
assim como para diminuir o trabalho respiratório.
A reeducação respiratória é especialmente
indicada para clientes com DPOC e dispneia.
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Esses exercícios promovem a insuflação alveolar
máxima e relaxamento muscular.
C. Em muitos clientes com DPOC, o estímulo para a
respiração é a diminuição do oxigênio no sangue,
em vez da elevação dos níveis de dióxido de
carbono. Assim, a hipoventilação induzida pelo
oxigênio é prevenida pela administração de
oxigênio em taxas baixas (2 a 3 ℓ/min) e pelo
monitoramento atento da frequência respiratória e
da saturação de oxigênio medida pela oximetria de
pulso (SpO2)
D. A umidificação das vias respiratórias pelo
respirador é mantida para ajudar a liquefazer as
secreções de modo que sejam mais facilmente
removidas. Os broncodilatadores podem ser
indicados para dilatar os bronquíolos em clientes
com lesão pulmonar aguda ou DPOC e são
classificados
como
adrenérgicos
ou
anticolinérgicos.
E. Em clientes com DPOC que têm um componente
enfisematoso primário, a hiperinflação crônica
leva à configuração do tórax em “forma de barril”.
Esta configuração resulta de um posicionamento
mais fixo das costelas em posição de inspiração
(em razão da hiperinflação e da perda da
elasticidade do pulmão).

medicamentos de venda livre, tais como remédios
para a tosse, tendo em vista que estes produtos
podem conter álcool, cafeína, efedrina e
epinefrina, que podem provocar arritmias e outros
sintomas.
D. Aferir a frequência cardíaca, a pressão arterial e a
frequência respiratória do cliente; comparar estes
resultados aos dados anteriores e anota quaisquer
alterações. Os sons cardíacos e pulmonares são
auscultados, e os pulsos periféricos palpados.
E. Monitorar a temperatura do cliente, pois o cliente
pode apresentar febre durante semanas. Quando
prescrito administrar antibióticos, antifúngicos ou
antivirais, ou instrui o cliente a administrá-los,
conforme prescrito. Os clientes precisam de
líquido suficiente para manter a sua urina amareloclara.

34. A pericardite consiste em inflamação do
pericárdio, que é o saco membranoso que envolve
o coração. Pode ser uma doença primária, ou pode
se desenvolver durante diversos distúrbios clínicos
e cirúrgicos.

Assinale a alternativa que contém afirmação
CORRETA quanto ao abdome agudo não
traumático.

A respeito do manejo de enfermagem na
pericardite, analise os itens e assinale a alternativa
CORRETA:
A. Instruir o cliente a restringir as atividades até que
a dor cesse. À medida que a dor torácica e o atrito
diminuem, as atividades da vida diária podem ser
retomadas gradualmente. Entretanto, se a dor, a
febre ou o atrito recidivarem, as restrições das
atividades têm de ser retomadas.
B. Avaliar a resolução da taquicardia, febre e
quaisquer outras manifestações clínicas. A
avaliação cardiovascular concentra-se nos sinais e
sintomas de insuficiência cardíaca e arritmias.
C. Orientar o cliente a evitar o consumo de cafeína e
bebidas alcoólicas. Além disso, encoraja o cliente
a ler os rótulos dos produtos, especialmente

35. O abdome agudo não traumático é uma situação
frequente nos serviços de emergência que requer
rápida abordagem e precisão nas condutas para
otimizar a ação em diferentes tratamentos. Pode ter
características benignas, como casos de dispepsia,
bem como implicar em situações de intensa
gravidade e por vezes fatais, como nas situações
de isquemia mesentérica.

A. No abdômen agudo inflamatório há sinais e
sintomas de processo inflamatório intraabdominal,
diverticulite,
abscesso
intraabdominal, peritonite, apendicite, colecistite
aguda, pancreatite aguda, doença inflamatória
pélvica. Neste tipo de abdômen um sinal
característico é o de Gersuny no qual identifica-se
massa moldável que recupera a forma lentamente
após palpação é sugestivo de fecaloma.
B. No abdômen agudo perfurativo ocorre a
perfuração do tubo digestivo, levando a
comunicação com a cavidade peritoneal, úlcera
péptica, diverticulite, neoplasia gastrintestinal
perfurada, amebíase, febre tifoide, divertículos do
cólon. A principal característica é dor localizada
tipo lancinante com rápida irradiação para todo o
abdome, além de náuseas e vômitos, distensão
abdominal e ruídos hidroaéreos reduzidos ou
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abolidos. Neste tipo de abdômen identifica-se o
Sinal de Blumberg.
C. O paciente vítima de abdômen agudo apresenta
comumente dois sinais observáveis ao exame
físico: Sinal de Cullen: equimose (mancha
arroxeada) na região periumbilical e o Sinal de
Gray-Turner: equimose (manchas arroxeadas) na
região dos flancos, dorsal.
D. No abdômen agudo hemorrágico há acúmulo de
sangue na cavidade peritoneal, ruptura do baço, de
aneurisma de aorta abdominal, de cisto de ovário
hemorrágico, gravidez ectópica rota, necrose
tumoral,
endometriose,
cisto
ovariano
hemorrágico. Caracteriza-se por dor abdominal
aguda difusa, podendo ser acompanhada de
melena, enterorragia, sinais de irritação peritoneal
e de choque hipovolêmico. Neste tipo de abdômen
identifica-se o Sinal de Jobert.
E. No abdômen agudo vascular ocorre isquemia
visceral, provocando interrupção do trânsito
gastrintestinal, trombose mesentérica, torção do
omento, isquemia intestinal, torção de pedículo de
cisto ovariano, infarto esplênico, entre outros. As
manifestações são dor aguda e difusa, às vezes em
pontadas, distensão abdominal, vômitos e fezes
com presença de sangue com odor e características
de necrose, sinais de choque e presença de
claudicação abdominal.
36. Lesão por pressão, ferida por pressão, úlcera de
decúbito e escara são termos usados para
descrever a integridade cutânea prejudicada
relacionada com a pressão não aliviada e
prolongada. A terminologia mais atual é lesão
por pressão, que é consistente com as
recomendações das diretrizes sobre úlcera por
pressão escritas pela Wound, Ostomy and
Continence Nurses Society.
De acordo com a classificação das Lesões por
Pressão, analise as afirmativas a seguir:
I.

No Estágio II ocorre a perda da espessura total do
tecido, a gordura subcutânea pode ser visível;
porém o osso, o tendão e o músculo não são
expostos. Pode haver esfacelo, mas não
obscurece a profundidade da perda tecidual.
Isso pode incluir a enfraquecer e encapsular. A
profundidade de uma úlcera por pressão de

categoria/estágio II varia pela localização
anatômica.
II. No Estágio I a pele intacta apresenta vermelhidão
não branqueável de uma área localizada,
normalmente sobre uma proeminência óssea.
Descoloração da pele, calor, edema, dureza ou
dor também podem estar presentes. A pele com
pigmentação escura pode não ter o
branqueamento visível, mas sua coloração pode
ser diferente da área circundante.
III. No Estágio III ocorre a perda parcial da espessura
da derme apresenta-se como uma úlcera
superficial e aberta com um leito da ferida
vermelho-róseo sem esfacelo. Também pode
apresentar-se como uma bolha cheia de soro ou
de secreção serossanguínea, intacta ou
aberta/rompida. Apresenta-se como uma úlcera
superficial brilhante ou seca sem esfacelo ou
hematoma
IV. No Estágio IV a profundidade da lesão por
pressão é desconhecida. Entretanto, a lesão do
tecido profundo está em uma área localizada roxa
ou marrom da pele intacta descolorida ou uma
bolha cheia de sangue causada por uma lesão do
tecido mole subjacente causada por pressão e/ou
cisalhamento. A área pode ser precedida pelo
tecido que está dolorida, firme, mole, pantanosa,
mais quente ou mais fria em comparação ao
tecido adjacente.
Está(ão) CORRETA(S):
A. II, apenas.
B. I, II e III, apenas.
C. II e III, apenas.
D. II, III e IV, apenas.
E. I, II, III, IV.
37. O puerpério é o período que começa depois do
parto e termina quando o corpo da mulher retorna
ao estado mais próximo daquele anterior à
gravidez. Esse período estende-se por
aproximadamente 6 semanas.
Considerando o puerpério, julgue os itens como
VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F):
( )Depois do parto, os lóquios – secreção vaginal
formada de células epiteliais gordurosas,
filamentos de membrana, decídua e sangue –
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são vermelhos ou castanho-escuros com
coágulos (lóquios rubros) por cerca de 1 a 5
dias. Em seguida, os lóquios adquirem
coloração rosada clara ou mais acastanhada
com consistência serossanguinolenta (lóquios
serosos) por 3 a 12 dias; por fim, os lóquios
adquirem
coloração
amarelada
ou
o
esbranquiçada (lóquios brancos) entre o 10 e
16o dias.
( ) Logo depois da dequitação da placenta, o colo
do útero tem pouco tônus ou guarda pouca
semelhança com seu estado préconcepcional. Com cerca de 2 a 5 dias, a
cérvice assemelha-se mais ao estado préconcepcional e está dilatada em 2 a 4 cm. Ao
final da primeira semana depois do parto, a
dilatação do colo do útero é de cerca de 1,5
cm. O orifício cervical assemelha-se mais a
uma fenda transversal que a uma depressão
central no estado pré-concepcional e assim
permanece.
( ) Em relação a função ovariana: Os níveis de
estrogênio e progesterona diminuem
rapidamente depois da eliminação da
placenta e, em geral, alcançam seus
patamares mais baixos em torno do 7o dia
depois do parto. O estrogênio chega à fase
folicular em torno de 3 semanas depois do
parto, contanto que a mulher não esteja
amamentando.
(
) No tocante aos rins e função vesical: a
Proteinúria branda (+1 no teste da fita
urinária) é comum entre o 1o e 2o dias depois
do parto em 40 a 50% das puérperas. As
micções espontâneas retornam em 6 a 8 h
depois do parto. O tônus da bexiga volta ao
normal entre 5 e 7 dias depois do parto.
A sequência CORRETA é:
A. F-V-F-V.
B. V-F-V-F.
C. F-V-V-F.
D. V-V-V-F.
E. F-F-V-V.
38. Tomando como base o texto da Resolução Cofen
nº 564/2017 que aprova o novo Código de Ética
dos Profissionais de Enfermagem, e aplica-se aos
Enfermeiros,
Técnicos
de
Enfermagem,

Auxiliares de Enfermagem, Obstetrizes e
Parteiras, bem como aos atendentes de
Enfermagem,
julgue
os
itens
como
VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F):
(

(

(

(

) São consideradas infrações moderadas as que
ofendam a integridade física, mental ou moral
de qualquer pessoa, sem causar debilidade ou
aquelas que venham a difamar organizações da
categoria ou instituições ou ainda que causem
danos patrimoniais ou financeiros.
) São consideradas infrações graves as que
provoquem a morte, debilidade permanente de
membro, sentido ou função, dano moral
irremediável na pessoa.
) Nas penalidades de suspensão e cassação, o
profissional terá sua carteira retida no ato da
notificação, em todas as categorias em que for
inscrito, sendo devolvida após o cumprimento
da pena e, no caso da cassação, após o processo
de reabilitação.
)A cassação consiste na perda do direito ao
exercício da Enfermagem por um período de até
25 anos e será divulgada nas publicações do
Sistema Cofen/Conselhos Regionais de
Enfermagem e em jornais de grande circulação.
A suspensão consiste na proibição do exercício
profissional da Enfermagem por um período de
até 90 (noventa) dias e será divulgada nas
publicações
oficiais
do
Sistema
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem,
jornais de grande circulação e comunicada aos
órgãos empregadores.
A sequência CORRETA é:

A. V-F-F-F.
B. F-F-V-F.
C. V-V-V-V.
D. F-V-V-F.
E. V-F-V-F.
39. O envenenamento por ofídios-serpentes
apresenta três características básicas: a) Presença
de fosseta loreal: órgão sensorial, localizado entre
a narina e o olho, que permite ao animal identificar
diferentes temperaturas do ambiente. b) Presença
de guizo ou chocalho no final da cauda e c)
Presença de anéis coloridos. Cada gênero de
serpente possui uma ação própria quanto à
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peçonha. Independentemente do gênero o veneno
se espalha por todo o corpo da vítima, começando
pelo sistema nervoso e seguindo pelo sistema
circulatório, rins e sangue.
A partir das informações anteriores analise as
afirmações a seguir:
I. O Soro antibotrópico é utilizado para acidentes
causados por serpente cascavel. Serpentes deste
gênero também possuem fosseta loreal, mas sua
principal característica é o guizo na ponta da
cauda. Vivem em locais secos. Seu veneno tem
ação neurotóxica, miotóxica e coagulante.
II. Soro anticrotálico é utilizado para acidentes
causados por jararaca. Serpentes desse gênero
possuem fosseta loreal, escamas na
extremidade da cauda e cor parda. Vivem em
locais úmidos e são extremamente agressivas.
Seu veneno possui ação proteolítica, coagulante
e hemorrágica.
III. O Soro Antiofídico neutralizar o veneno de
serpentes dos gêneros Bothrops e Crotalus. É
usado quando não se conhece o tipo de serpente
responsável pela picada. Não possui efeito
nenhum sobre picadas de corais.
IV. O Soro antilaquésico é um soro específico para
picadas de serpente do tipo surucucu; neutraliza
o seu veneno. O Soro antielapídico é um soro
específico para picadas de serpente do tipo
coral; neutraliza o seu veneno.
Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

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

continuamente tamponados pelos sistemas
corporais a fim de manter o equilíbrio ácido-base.
A partir das informações anteriores analise as
afirmações a seguir:
I. A acidose respiratória decorre de uma excreção
deficiente de CO2 por ventilação inadequada,
acarretando aumento dos níveis plasmáticos
deste (PaCO2) e, consequentemente, elevação
sanguínea de ácido carbônico e de íons
hidrogênio (pH menor que 7,25). Resulta da
hipoventilação
encontrada
em
diversos
distúrbios respiratórios e sistêmicos, entre os
quais podem ser citados o pneumotórax, a
atelectasia, a pneumonia grave, a superdose de
sedativos e a miastenia grave.
II. A alcalose respiratória resulta de estados de
hiperventilação, também de causa sistêmica ou
respiratória, que provocam eliminação excessiva
de CO2 (PaCO2) e, assim, diminuição da
concentração plasmática de ácido carbônico (pH
maior que 7,45), como em ansiedade extrema,
cardiopatia cianótica e ventilação excessiva por
ventiladores mecânicos.
III. A acidose metabólica caracteriza-se por um alto
conteúdo de ácidos no sangue (pH menor que
7,35) e baixa concentração plasmática de
bicarbonato; sua causa mais comum é a
deficiência da oxigenação dos tecidos, que,
diante dessa situação adversa, recorrem ao
metabolismo anaeróbico, cujo produto final
resulta em ácido láctico. Outros distúrbios
incluem a cetoacidose diabética, decorrente do
metabolismo de glicose sem insulina e da
insuficiência renal, em que um importante
sistema tampão do organismo encontra-se
comprometido.
Está(ão) CORRETA(S):

40. Para o funcionamento ideal das células, os
processos metabólicos mantêm um equilíbrio
estável entre os ácidos e as bases, de modo que
mínimas variações da concentração de hidrogênio
podem gerar repercussões metabólicas que
resultam em modificações do estado celular e, no
caso de situações extremas, podem determinar a
morte. A ingestão diária e o metabolismo corporal
resultam
no
fornecimento
de
ácidos

A. I e II, apenas.
B. I e III, apenas.
C. II e III, apenas.
D. III, apenas.
E. II, apenas.
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