
 
   

 
 

   
 
 

 
 

   
 

  
 
 
 
 

  

PROVA ESCRITA OBJETIVA – TIPO NS - 07 
CARGO: ENFERMEIRO DO CAPS AD  

DATA: 05/06/2016 – HORÁRIO: 9h às 12h (horário do P iauí) 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem falha ou repetição. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 
OBS:  Para realizar sua prova, use apenas o material menci onado acima e, em 
hipótese alguma, papéis para rascunhos.  

02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com 
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou 
preta. 

04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com 
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, 
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em 
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja 
correta ; também serão nulas as marcações rasuradas. 

08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão 
levados em conta. 

11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE 
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-
RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura. 

12. O tempo de duração para esta prova é de 3 (três) horas.  
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 

depois de 1h e 30minutos do início de sua prova. 
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-

Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 
 
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
____________________________________________________________ 

Assinatura 

 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
 
 

Universidade  
Estadual do Piauí  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto 01 (Para as questões de 01 a 06). 

 

a pele FALA 

[...] 

O que as emoções têm a dizer 

O psiquiatra mineiro Ricardo Frota concorda. De acordo com ele, os males que afetam a pele têm 

raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, em que o indivíduo tem grande dificuldade de expressar 

emoções ou está passando por um período especialmente conturbado no âmbito emocional. “Quando um paciente 

chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado, significa que ele está no final de um processo de 

transtorno psíquico que começou lá atrás. A somatização dessas questões pode afetar qualquer órgão do corpo 

humano – estômago, pulmão, intestino. A pele é apenas um deles, sem dúvida.” 

[...] “Por isso, é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser humano. 

Uma coceira, por exemplo, pode ser uma expressão física de um quadro de ansiedade, embora nem todas as 

coceiras tenham essa origem.” 

(Revista Vida Natural. Edição 60 – Prevenção e saúde – Por Daniel Consani. p. 49). 
 

QUESTÃO 01 _______________________________________________________________________ 

O texto evidencia, sobre o assunto discutido,  

a) o ponto de vista do jornalista que escreveu a matéria.  

b) a relação de causa e consequência entre estado emocional e doenças. 

c) o relato de pacientes com doenças de pele. 

d) as coceiras como consequência de estados emocionais alterados, principalmente. 

e) as dificuldades que as pessoas têm de expressar suas emoções. 

QUESTÃO 02 _______________________________________________________________________ 

No título do texto: A pele fala  e na frase: O que as emoções têm a dizer , a utilização de verbos que 

traduzem atividades humanas 

a) evidencia a importância das emoções para o ser humano. 

b) credita como verdadeiro ou falso tudo que é falado. 

c) sinaliza para a necessidade de se dizer o que se sente em termos de emoção. 

d) revela a natureza oculta das emoções. 

e) realça a credibilidade reconhecida nas ações de falar e de dizer. 

QUESTÃO 03 _______________________________________________________________________ 

A palavra que confere ao contexto ideia de restrição encontra-se destacada em 

a) ... o indivíduo tem grande  dificuldade de expressar emoções. 

b) Quando  um paciente chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado,... 

c) A pele é apenas  um deles, sem dúvida. 

d) ...significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico que começou lá atrás. 

e) ... é importante  analisar a origem do problema, ... 
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QUESTÃO 04 _______________________________________________________________________ 

Das palavras destacadas, a única que NÃO admite, gramaticalmente, flexão de número é 

a) ... em que o indivíduo tem grande  dificuldade de expressar emoções ... 

b) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa , ... 

c) ... significa que ele está  no final de um processo de transtorno psíquico... 

d) ... ou está passando por um período especialmente  conturbado no âmbito emocional. 

e) ... é importante analisar a origem  do problema, ... 

QUESTÃO 05 _______________________________________________________________________ 

Na frase: “Por isso , é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser 

humano. ...”, a expressão marcada enuncia    

a) a conclusão de uma ideia expressa anteriormente. 

b) uma relação de causa e consequência relatada. 

c) uma explicação de pontos obscuros da fala anterior. 

d) uma relação de conformidade entre o que será dito e o que foi dito anteriormente. 

e) uma relação de finalidade entre orações apresentadas. 

QUESTÃO 06 _______________________________________________________________________ 

A única palavra destacada que agrega um prefixo na sua formação é  

a) O psiquiatra  mineiro Ricardo Frota concorda. 

b) ... significa  que ele está no final de um processo de transtorno psíquico ... 

c) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem  quase sempre negativa, ... 

d) ... Quando um paciente chega ao consultório  com um quadro de mal-estar físico ...  

e) ... pode ser uma expressão  física de um quadro de ansiedade, ... 

 

Texto 02 (Para as questões de 07 a 10). 

 

Frutas podem substituir os cosméticos? 

Xô depressão 

Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão, segundo 

um estudo elaborado nas Filipinas, que destaca um antidepressivo natural, na fruta. A pesquisa assegura que o 

trytophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no cérebro e melhoram o humor das pessoas. 

Os pesquisadores recomendam a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...]. 

Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, o que também 

repercute no estado de ânimo das pessoas. O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem 

causa obesidade, reduz o risco de ataques cardíacos e contribui para a massa muscular e a energia, 

especialmente nas crianças. 

(Revista Coleção Frutas & saúde. Ano IV. Nº 42. Por Alexandre Dias)  
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QUESTÃO 07 _______________________________________________________________________ 

A frase que mais adequadamente sintetiza a intenção comunicativa do texto é 

a) ... segundo um estudo elaborado nas Filipinas ... 

b) A pesquisa assegura que o trytophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no 

cérebro e melhoram o humor das pessoas. 

c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ... 

d) Xô depressão. 

e) O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ... 

QUESTÃO 08 _______________________________________________________________________ 

No trecho: ... os males que  afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, ... a 

palavra que  tem a mesma função morfossintática que se verifica em 

a) A pesquisa assegura que  o trytophan presente nas bananas ... 

b) um estudo elaborado nas Filipinas, que  destaca um antidepressivo natural, na fruta. 

c) Os cientistas destacam que  a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ... 

d) ... significa que  ele está no final de um processo de transtorno psíquico ... 

e) O instituto acrescenta que  a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ... 

QUESTÃO 09 _______________________________________________________________________ 

No trecho: Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão, 

segundo  um estudo elaborado nas Filipinas..., a única palavra/expressão que NÃO substituiria, sem 

alteração sintático-semântica, aquela sublinhada é 

a) visto que. 

b) conforme. 

c) consoante. 

d) de acordo com. 

e) como revela. 

QUESTÃO 10 _______________________________________________________________________ 

O complemento verbal que difere dos demais, em termos de classificação, é 

a) A pesquisa assegura que o trytophan presente nas banana [...]  

b) Os pesquisadores recomendam a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...].  

c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue,  [...]  

d) [...] a vitamina regula o nível de glicose no sangue, [...]  

e) [...] e contribui para a massa muscular e a energia, [...]  
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LEGISLAÇÃO DO SUS 
 

QUESTÃO 11 _______________________________________________________________________ 

A estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil resulta de um dinâmico processo de 

interações sociais e políticas em constante adaptação. Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE aspectos relacionados à consolidação do SUS. 

a)  Definição da saúde como um direito do cidadão, desde que assalariado, conforme previsto na 

Constituição Federal de 1988. 

b)  Definição das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, marcando a criação do SUS por meio da Lei 

8.142/1990. 

c)  Legitimação da participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros com base na Lei 8.080/1990. 

d)  Incentivo à descentralização político-administrativa das ações do SUS, promovendo a 

municipalização das ações, a partir da edição da Norma Operacional Básica de 1993 (NOB-93), e a 

regionalização na prestação dos serviços, conforme estabelecido na Norma Operacional de 

Assistência à Saúde (NOAS-SUS) de 2002. 

e)  Continuidade dos esforços de regionalização e descentralização das ações do SUS como ação 

prioritária do Pacto pela Vida a partir de 2006. 

 

QUESTÃO 12 _______________________________________________________________________ 

Os fundamentos do SUS estão expressos na seção II do capítulo II do título VIII da Constituição Federal 

de 1988, que trata da Seguridade Social. Essa seção estabelece, EXCETO, 

a) Os direitos dos usuários, os deveres do Estado e as diretrizes da organização do sistema. 

b) A realização dos transplantes e comercialização de órgãos e tecidos. 

c) A participação da iniciativa privada e de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde. 

d) As atribuições do sistema. 

e) A admissão de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. 

 

QUESTÃO 13 _______________________________________________________________________ 

A regulamentação do SUS ocorreu por meio da aprovação de leis ordinárias e complementares. Ao 

longo do tempo, essas leis complementares incluíram novos capítulos na Lei Orgânica da Saúde. 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta mudança ou alteração incluída pelas leis complementares em 

questão. 

a) Assistência ao trabalhador vítima de acidente ou doença ocupacional. 

b) Implantação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

c) Criação do Subsistema de atendimento e internação domiciliar. 

d) Garantia de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. 

e) Inclusão da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde. 
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QUESTÃO 14 _______________________________________________________________________ 

No que se refere à regulamentação dos aspectos da organização do SUS, o Decreto 7.508/2011 
estabelece que o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas 
portas de entrada do SUS. Desta forma, podem ser consideradas portas de entrada às ações e aos 
serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços, EXCETO, 

a) serviços de atenção primária. 

b) serviços de urgência e emergência. 

c) serviços de atenção psicossocial. 

d) serviços de acesso aberto. 

e) serviços ambulatoriais especializados. 
 

QUESTÃO 15 _______________________________________________________________________ 

Ainda em conformidade ao estabelecido no Decreto 7.508/2011, o planejamento da saúde deve ser 
ascendente e integrado, do nível local até o federal. Além disso, o planejamento da saúde deve 
considerar, EXCETO, 

a) necessidades de saúde dos municípios. 

b) disponibilidade de recursos financeiros. 

c) não inclusão dos serviços prestados pela iniciativa privada. 

d) alcance de metas previamente estabelecidas. 

e) mapa da saúde. 
 

QUESTÃO 16 _______________________________________________________________________ 

A Epidemiologia fornece ferramentas essenciais para o planejamento e gestão em saúde, como a 
análise de situação de saúde e o uso de indicadores epidemiológicos. Os indicadores de saúde podem 
ser classificados em indicadores de morbidade e indicadores de mortalidade. Assinale a alternativa que 
contém exemplos de indicadores de mortalidade e de morbidade, RESPECTIVAMENTE: 

a) Coeficiente de mortalidade materna - Índice de Swaroop& Uemura.  

b) Letalidade por raiva - Taxa de detecção de hanseníase. 

c) Prevalência de anemia - Razão de mortalidade materna. 

d) Taxa de ataque por intoxicação medicamentosa - Incidência de varicela. 

e) Coeficiente de mortalidade infantil - Coeficiente de mortalidade materna. 
 

QUESTÃO 17 _______________________________________________________________________ 

“A Carta de Ottawa reforça o conceito ampliado de saúde e seus determinantes para além do setor 
saúde, englobando conjuntamente as condições biológicas, sociais, econômicas, culturais, 
educacionais, políticas e ambientais. Ficaram definidos como condições e recursos fundamentais para a 
saúde: paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, 
justiça social e equidade”. Nessa concepção, a nova promoção da saúde  consiste em proporcionar às 
pessoas e comunidades os meios necessários para melhorar sua saúde e exercer um maior controle 
sobre a mesma por meio dos seguintes campos de atuação, EXCETO, 

a) elaboração e implementação de políticas públicas hospitalocêntricas. 

b) criação de ambientes favoráveis à saúde. 

c) reforço da ação comunitária. 

d) desenvolvimento de estilos de vida saudáveis. 

e) reorientação do sistema de saúde. 
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QUESTÃO 18 _______________________________________________________________________ 

Sobre os tipos de estudos desenvolvidos em epidemiologia clínica, existem estudos em que o 

investigador realiza uma intervenção ativa e observa a ocorrência do desfecho; são considerados 

padrão-ouro para a avaliação da eficácia de uma nova terapêutica; podem utilizar a randomização e o 

cegamento em sua execução. A partir das características descritas, é possível afirmar que tais estudos 

são do tipo: 

a) descritivo. 

b) coorte. 

c) caso-controle. 

d) transversal. 

e) ensaio clínico. 

 

QUESTÃO 19 _______________________________________________________________________ 

Os sistemas de informação em saúde possibilitam a coleta sistemática de dados, análise e 

interpretação de informações sobre diversos aspectos da saúde em populações específicas, servindo 

como fonte para elaboração de indicadores para serem utilizados no planejamento e gerenciamento em 

saúde. Dentre os diversos sistemas de informação em saúde do Brasil, o Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (SINASC) apresenta como características, EXCETO, 

a) informa a quantidade de nascimentos por tipo de parto. 

b) fornece dados sobre assistência, como o número de consultas de pré-natal. 

c) consolida as informações sobre nascidos vivos por tipo de local de nascimento. 

d) permite identificar a duração da internação de todas as gestantes que tiveram parto hospitalar. 

e) possibilita o monitoramento das características de peso ao nascer e sexo dos nascidos vivos. 

 

QUESTÃO 20 _______________________________________________________________________ 

A Política Nacional de Humanização (PNH) foi estabelecida com o intuito de pôr em prática os princípios 

do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos 

modos de gerir e cuidar. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO corresponde às 

diretrizes operacionais para viabilização da referida política. 

a) Acolhimento com classificação de risco. 

b) Gestão participativa e cogestão. 

c) Incentivo à qualificação e educação permanente do trabalhador. 

d) Projetos de construção coletiva da ambiência. 

e) Clínica compartilhada e ampliada. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 _______________________________________________________________________ 

A temperatura corporal é um importante sinal vital que indica quão eficiente ou deficiente está o 

funcionamento do corpo. Nos humanos, o hipotálamo ajuda a controlar várias atividades metabólicas e 

age no centro da regulação da temperatura. O hipotálamo anterior é responsável pelo(a): 

a) Perda de calor pela vasodilatação e pelo suor. 

b) Conservação e produção de calor. 

c) Promoção de uma resposta específica, os calafrios. 

d) Adaptação de quanto o sangue circula. 

e) O aumento do metabolismo. 

 

QUESTÃO 22 _______________________________________________________________________ 

Sabendo que a prevenção de infecções é uma das mais importantes prioridades da enfermagem, 

analise os itens abaixo e marque a INCORRETA. 

a) A antissepsia das mãos consiste na remoção e destruição de microrganismos transitórios sem o uso 

de sabão e água. 

b) A lavagem das mãos remove dois tipos de microrganismos: os residentes e os temporários. 

c) A assepsia consiste nas técnicas físicas e químicas que destroem todos os microrganismos até os 

esporos. 

d) A desinfecção terminal consiste no conjunto de medidas usadas para limpar o ambiente em que se 

encontrava o paciente, realizada após a alta do paciente. 

e) A autoclave utiliza o vapor sob pressão, sendo esse um método confiável para destruição de todas 

as formas de microrganismos e esporos.  

 

QUESTÃO 23 _______________________________________________________________________ 

A técnica de enfermagem Rosa ficou confusa para administrar a medicação de um paciente e pediu a 

ajuda da enfermeira. A prescrição era a seguinte: administrar tetraciclina de 500mg, VO 4x/dia. O 

hospital só fornece 250mg em 5ml. Você, como enfermeiro(a) administraria quantos ml? 

a) 15ml. 

b) 10ml. 

c) 5ml. 

d) 20ml. 

e) 25ml. 
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QUESTÃO 24 _______________________________________________________________________ 

De acordo com o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, analise os itens abaixo: 

I. Faz parte dos deveres e responsabilidades dos profissionais de enfermagem exercer a profissão com 
liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos 
humanos. 

II. É direito do profissional de enfermagem participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com 
responsabilidade, autonomia e liberdade. 

III. Uma das penalidades a serem postas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem é a 
multa, que consiste na obrigatoriedade de pagamento de um a cinco vezes o valor da anuidade da 
categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor, no ato do pagamento. 

IV. São consideradas infrações graves as que provoquem perigo de vida, debilidade temporário do 
membro, sentido ou função em qualquer pessoa ou as que causem danos patrimoniais ou 
financeiros. 

V. Temos como circunstâncias agravantes das infrações: causar danos irreparáveis, cometer infração 
dolosamente, aproveitar-se da fragilidade da vítima e ser reincidente. 

Estão CORRETOS os itens: 

a) I, II, III, IV, V. 

b) II, III, IV, V. 

c) I, II, IV. 

d) II, IV, V. 

e) I, II, III. 
 

QUESTÃO 25 _______________________________________________________________________ 

De acordo com a Lei 7.498/86, que dispõe sobre a regulação do exercício da Enfermagem e dá outras 
providências, o enfermeiro deve exercer todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe 
privativamente: 

a) Assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera.  

b) Participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde. 

c) Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a 

assistência de enfermagem. 

d) Execução do parto sem distocia. 

e) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. 
 

QUESTÃO 26 _______________________________________________________________________ 

A assistência de enfermagem ao paciente em urgência psiquiátrica deverá avaliar o estado psíquico e 
suas alterações com riscos iminentes que podem estar associados. Conjuntamente, faz-se necessário 
obter dados para realizar o diagnóstico e implementar as ações qualificadas que, para tais, necessitam 
de conhecimentos sobre os transtornos que acometem esses pacientes, sendo um deles a síndrome de 
Wernicke-korsakoff. Sobre ela, analise os itens abaixo e marque o INCORRETA. 

a) Um dos fatores que leva a essa síndrome é a deficiência de vitamina B1 (tiamina) derivada da má 
absorção alimentar pelas lesões intestinais provocadas pelo álcool. 

b) O estado clínico dessa síndrome é considerado grave, devido ao risco da possibilidade de parada 
dos movimentos da musculatura respiratória. 

c) Os pacientes podem desenvolver lesões cerebrais iniciais que levam à perda da memória para fatos 
recentes e depois para fatos antigos, possibilitando amnésia total. 

d) Corresponde a uma fase aguda de sintomas (Wernicke) e outra crônica (Korsakoff). 
e) Na presença de sensação de morte iminente, o quadro pode evoluir para o ataque de pânico. 
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QUESTÃO 27 _______________________________________________________________________ 

O principal objetivo do tratamento de feridas é restaurar a integridade física e a função dos tecidos 

lesados, sem o desenvolvimento de infecção e outras complicações. Analise as assertivas abaixo e 

marque a CORRETA. 

a) São classificadas como feridas contaminadas as lesões com infecção local e com mais de 6 horas 

após o ato que resultou a ferida.  

b) A aplicação de curativos autoadesivos de hidrocoloide melhora o tempo de cicatrização das lesões 

traumáticas superficiais e das feridas cirúrgicas enquanto, no tratamento das queimaduras, o 

principal benefício é a redução da dor na ferida. 

c) O processo de trabalho com protocolos, tanto de avaliação como de tratamento das feridas, torna o 

desempenho dos profissionais de saúde mais trabalhoso com mais gasto e com menos 

confiabilidade. 

d) A literatura atual evidencia a necessidade da utilização de um ambiente seco na ferida, no sentido de 

estimular a mitose celular, diminuir o risco de infecção e estimular a neovascularização dos tecidos 

acometidos. 

e) As coberturas de alginato de cálcio transforma-se em uma camada firme de gel, com efetiva 

propriedade desbridante. 

QUESTÃO 28 _______________________________________________________________________ 

É indispensável que o enfermeiro tenha conhecimento sobre as alterações em todos os sistemas 

orgânicos decorrentes da queimadura, inclusive o impacto emocional no indivíduo e na família. Analise 

os itens abaixo: 

I. O paciente queimado grave responde ao estresse semelhante a qualquer doente crítico. Após a 

queimadura há uma resposta hiperdinâmica com aumento da temperatura corporal, lipólise, 

proteólise, glicogenólise, aumento do consumo de glicose e oxigênio e aumento da formação de 

CO2.  

II. Após a queimadura grave há uma disfunção da resposta imunológica e aumento da permeabilidade 

capilar com aumento de edema na área queimada que se segue nas 24 horas seguintes, 

acometendo toda a área corporal, inclusive a área não queimada. 

III. Um fator que contribui para mortalidade e falência de múltiplos órgãos, no paciente queimado grave, 

é a baixa liberação de noradrenalina pelas medulas adrenais e pelos terminais nervosos. 

IV. A infecção é uma das principais complicações do paciente queimado e responsável pelo óbito após 

os primeiros 7 dias. 

V. A introdução precoce da alimentação após a queimadura sinaliza melhora para o paciente, cuja 

sobrevida aumenta duas vezes em relação aos que são alimentados tardiamente e com nutrição 

parenteral. 

Estão CORRETOS os itens: 

a) I, II, III, IV, V. 

b) I, II, III, IV.  

c) II, III, IV, V. 

d) I, II, IV, V.  

e) I,II,  V. 
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QUESTÃO 29 _______________________________________________________________________ 

As infecções do trato urinário (ITU) são causadas pela presença de microrganismos patogênicos, com 

ou sem sinais e sintomas. Marque a alternativa INCORRETA. 

a) A bacteriúria assintomática, condição comum a idosos e neuropatas não deve ser tratada quando 

não há sinais ou sintomas clínicos de ITU. 

b) O local mais comum de infecção do trato urinário é a bexiga. O trato urinário normal é estéril acima 

da uretra. 

c) Certas populações de pacientes são mais propensas às ITU´s. Um exemplo é o dos pacientes 

diabéticos devido aos baixos níveis de glicose urinária. 

d) Podem ser consideradas complicações das infecções do trato urinário: disúria, hematúria, lombalgia 

e dor em baixo ventre. 

e) As infecções do trato urinário durante a gravidez devem ser tratadas imediatamente, mesmo na 

ausência de sintomas, pois há um aumento do risco de pielonefrite aguda e parto prematuro. 

 

QUESTÃO 30 _______________________________________________________________________ 

Patrícia é fumante compulsiva e alcoólatra, realiza tratamento no CAPSad na cidade em que mora e há 

quatro semanas descobriu que está grávida. Sobre a assistência de enfermagem, marque a 

INCORRETA. 

a) Proibir terminantemente o uso do fumo, ameaçando denunciar a paciente ao conselho tutelar. 

b) Discutir com a paciente questões importantes sobre o fumo e informar sobre os riscos que existem 

para o feto, como baixo peso e a prematuridade, além de alterações neurológicas importantes. 

c) Informar sobre a síndrome fetal pelo álcool que acomete um terço dos bebês de mães dependentes 

de álcool, em que os recém-nascidos apresentam sinais de irritação, mamam e dormem pouco e 

apresentam tremores. 

d) Estimular o cuidado de si e do bebê talvez seja o maior desafio no manejo com gestante usuária de 

álcool e droga. 

e) É preciso paciência do profissional de saúde e sensibilidade para compreender as fantasias 

envolvidas na gestação e os medos que envolvem o largar a companhia da droga. 

 

QUESTÃO 31 _______________________________________________________________________ 

Em gestantes, o aparecimento de dor abdominal súbita, com intensidade variável, perda sanguínea de 

cor vermelho-escura com coágulos e em quantidade, às vezes pequena, além de alteração ou ausência 

de batimentos cardíacos fetais, leva à suspeita diagnóstica de:  

a) Placenta prévia. 

b) Descolamento prematuro de placenta. 

c) Gravidez ectópica.  

d) Doença trofoblástica gestacional. 

e) Abortamento. 

 

 

 

 

 



 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SECRETARIA MUNICIP AL DA SAÚDE - SESA - PARNAÍBA /PI – CARGO: ENFERMEIRO DO CAPS AD  - 13             

QUESTÃO 32 _______________________________________________________________________ 

Coloque V para verdadeiro e F para falso nos itens abaixo: 

(  )  O clampeamento tardio do cordão umbilical (cerca de 3 minutos após a expulsão do neonato) é 
considerado uma importante estratégia para a prevenção da anemia.  

(  )  O primeiro trimestre da gestação é o período no qual ocorre o mais importante armazenamento de 
ferro no feto. 

(  )  O leito materno possui pequena quantidade de ferro, mas de alta biodisponibilidade, não sendo 
necessária a suplementação de ferro durante o aleitamento materno exclusivo. 

(  )  A utilização de leite de vaca em crianças em detrimento de outros alimentos ricos em ferro constitui 
um risco para o desenvolvimento da anemia por causa de sua alta biodisponibilidade e alta 
densidade do ferro. 

(  )  O Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Suplementação do Ferro, recomenda a 
suplementação de ferro em todas as crianças de 3 a 24 meses. 

A sequência CORRETA é: 

a) V – F – V – F – F.   

b) V – V – V – F – F. 

c) V – F – F – V – F. 

d) F – F – V – V – V.  

e) F – F – V – V – F.  

QUESTÃO 33 _______________________________________________________________________ 

A atual vacina pentavalente introduzida no calendário vacinal das crianças protege contra as seguintes 

doenças. 

a) Febre amarela, tétano, difteria, coqueluche e rubéola. 

b) Hepatite B, haemophilius influenza tipo B, difteria, caxumba e tétano. 

c) Hepatite B, tétano, caxumba, rubéola e coqueluche. 

d) Difteria, tétano, coqueluche, haemophilius influenza tipo B e hepatite B. 

e) Poliomielite, meningite, sarampo, caxumba e rubéola. 

QUESTÃO 34 _______________________________________________________________________ 

São considerados fatores de risco associados ao câncer de colo de útero: 

a) Menarca precoce, menopausa tardia e nuliparidade. 

b) História familiar de câncer de colo de útero, multiplicidade de parceiros e menarca tardia. 

c) Tabagismo, diretamente relacionado à quantidade de cigarros fumados, imunossupressão e início 

precoce da atividade sexual. 

d) Uso prolongado de contraceptivos orais, a idade da mulher e menopausa precoce. 

e) Infecção pelo papiloma vírus humano, nuliparidade e menarca precoce. 
 

QUESTÃO 35 _______________________________________________________________________ 

Segundo Timby (2007), a febre intermitente se caracteriza por: 

a) Permanecer elevada com pouca flutuação. 

b) Flutuar vários graus, embora jamais alcance o normal entre as flutuações. 

c) Ocorrer após um período breve, embora contínuo, durante o qual a temperatura fica normal. 

d) Permanecer alta com grandes flutuações durante 48 horas. 

e) Apresentar ciclos entre períodos de temperaturas normais ou subnormais e picos de febre. 
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QUESTÃO 36 _______________________________________________________________________ 

Os princípios básicos da mecânica corporal são importantes para a realização das atividades do 

enfermeiro. São ações para o seu uso adequado, EXCETO, 

a) Manter os pés afastados para oferecer uma ampla base de apoio. Esta posição rebaixa o centro da 

gravidade, o que, por sua vez, oferece estabilidade. 

b) Descansar entre os períodos de esforço. O repouso promove a durabilidade do trabalho. 

c) Contrair os músculos abdominais e alongar o diafragma. Isso protege os músculos do abdômen e 

evita forçar e lesionar a parece abdominal. 

d) Flexionar os joelhos. A flexão prepara a coluna vertebral para receber o peso da carga. 

e) Usar os músculos mais curtos e mais fortes dos braços e das pernas. O uso desses músculos 

favorece maior força e maior potencial para a realização do trabalho. 

QUESTÃO 37 _______________________________________________________________________ 

Segundo a portaria GM/MS nº 204/2016 são doenças de notificação compulsória imediata (≤ 24 horas): 

a) Hanseníase, ebola, rubéola, sífilis adquirida e HIV/Aids. 

b) Tuberculose, hanseníase, hepatites virais e leishmaniose visceral. 

c) Difteria, cólera, coqueluche, tularemia e marburg. 

d) Ebola, leishmaniose tegumentar americana, febre de Chikungunya e varíola. 

e) Raiva humana, hantavirose,esquistossomose e toxoplasmose gestacional. 

 

QUESTÃO 38 _______________________________________________________________________ 

Os grupos em saúde são tecnologias de cuidado complexa e diversificada, sendo teorizadas pelas mais 

diferentes molduras teóricas. Analise as assertivas abaixo e marque a INCORRETA. 

a) O processo grupal, desde que pensado em sua finalidade, estrutura e manejo, permite uma poderosa 

e rica troca de experiências e transformações subjetivas que não seriam alcançáveis em um 

atendimento do tipo individualizado. 

b)  As propostas do grupo em saúde possibilitam a formação de um grupo-sujeito, no qual o sujeito é 

agente coletivo dos enunciados. 

c) Deve-se enfatizar o grupo em saúde como lugar do encontro entre sujeitos, as pessoas como 

singularidades em permanente produção de si e do mundo. 

d) Deve-se formar grupos em saúde por tipologia de agravos ou sofrimento psíquico.  

e) Deve-se buscar a diversidade grupal na formação de grupos em saúde, reconhecendo os sujeitos 

como pertencentes a um território comum. 

QUESTÃO 39 _______________________________________________________________________ 

Sobre o processo de auditoria em enfermagem, marque a alternativa CORRETA. 

a) É a avaliação sistemática da qualidade da assistência de enfermagem, verificada através das 

anotações de enfermagem no prontuário do paciente e/ou das próprias condições destes. 

b) A auditoria tem finalidade punitiva, verifica o cuidado, detecta erros e analisa quanto a sua natureza e 

significado. 

c) Tem como objetivo primordial a melhoria dos registros de enfermagem, bem como a melhoria da 

assistência ao paciente. 

d) Tem por finalidade avaliar o desempenho de um indivíduo ou de um grupo. 

e) A auditoria em enfermagem avalia a assistência total ao paciente. 
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QUESTÃO 40 _______________________________________________________________________ 

O acompanhamento, através da consulta de enfermagem, deve focar em fatores de risco como 

mudanças no estilo de vida, incentivo à atividade física, redução do peso corporal, quando acima do 

IMC recomendado, e o abandono do tabagismo na seguinte patologia: 

a) Hanseníase. 

b) Hipertensão arterial sistêmica. 

c) Tuberculose. 

d) Escarlatina. 

e) Tracoma. 

 

 

 


