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INSTRUÇÕES: 
 
Leia atentamente as instruções abaixo.                       
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno de questões. 
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  

     

 

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo 
o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras 
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, compassos, MP3, 
Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início 
da prova. 
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta 
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do 
candidato. 
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações 
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas. 
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) 
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas. 
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que 
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso. 
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas 
dependências da escola. 
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 27 de novembro de 2017 até às 18h. 
 
 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________ 

                      

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-MA 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2017 
CRESCER CONSULTORIAS 

 

 Cargo: Enfermeiro PSF 
 
 

 

Data da Prova:  
26 de novembro de 2017 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

Duração:  
3 (três) horas 

40 questões 
04 alternativas 

http://www.crescerconcursos.com.br/
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AS QUESTÃO DE 1 A 15  ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

Sem a presença do negro na formação do Brasil, este seria outro país, este seria outro povo, 1 

esta seria outra cultura, certamente menos rica. 2 

Nem dá para imaginar. Pode-se pensar no Brasil sem o barroco de Aleijadinho, sem a 3 

genialidade de Machado de Assis, sem a pungente e transfiguradora poesia de Cruz e Sousa? Certamente 4 

não. Sem eles, não seria o Brasil este Brasil; seria outro, menos doído e menos comovido. 5 

O Brasil não nos esperou para nascer. Não esperou que se redigisse a Declaração Universal 6 

dos Direitos Humanos. Desde possivelmente 1530, quando de fato começou a colonização, deu-se início 7 

à alquimia étnica e cultural que o formaria. Índios foram preados, escravizados ou vendidos; negros, 8 

trazidos como escravos em porões de navios. [...] 9 

[...] Mas o Brasil veio se fazendo. Um país não se faz como um edifício, a partir de um projeto, 10 

só com gente íntegra e respeitosa dos valores humanos. O nosso foi feito com gente decidida e ambiciosa, 11 

mas também com degredados e aventureiros — "mistura de seda e péssimo", para parafrasear Carlos 12 

Drummond de Andrade. [...] 13 

A história, como se vê, escreve certo por linhas tortas. 14 

E escreve errado também. Negros africanos capturavam outros negros de tribos inimigas, os 15 

escravizavam e os vendiam aos árabes, os portugueses e aos ingleses. Era um negócio. Um negócio sujo, 16 

mas a verdade é que, sem o braço escravo, nossa história teria sido outra. Se, sem ele, Portugal tivesse 17 

desistido de colonizar o Brasil, outro colonizador o teria feito, usando escravo também. [...] 18 

A escravidão, que é uma ignomínia, foi um fenômeno não racista, mas econômico. Impossível 19 

crer que uma elite africana, negra, alimentasse preconceito de cor contra outros negros africanos. Não 20 

obstante, foi ela que os aprisionou e os vendeu como escravos. Além do mais, a escravidão não foi o 21 

único fato indigno em nossa história: não fuzilaram frei Caneca? Não enforcaram Bequimão e Tiradentes? 22 

Não assassinaram Marighela, Massena, Mário Alves? E os que têm sido assassinados pelo latifúndio, 23 

pela falta de hospitais e de saneamento? A quem pedir perdão por esses crimes? 24 

Não tem sentido pedir perdão aos africanos pela escravização de seus irmãos negros que eles 25 

foram os primeiros a pôr em prática. Não era o racismo que estava na origem da escravização no caso 26 

brasileiro, como não estava no caso dos brancos espartanos escravizando brancos atenienses ou no dos 27 

romanos escravizando gregos ou no dos astecas escravizando astecas, o que não significa que existisse e 28 

não exista racismo. 29 

A escravidão é uma ignomínia, porque submete um homem a outro e o despoja da liberdade e 30 

de todos os demais direitos inerentes à condição humana. [...] 31 

Não, não pedirei perdão aos africanos pela escravidão que alguns deles iniciaram (e que já 32 

estão mortos há séculos!). Tampouco se trata de afirmar que "somos todos culpados", pois isso é 33 

hipocrisia. O que importa não é execrar defuntos, alimentar ressentimentos nem fomentar ódios raciais. 34 

Importa nos darmos todos as mãos, nos abraçarmos calorosamente e nos comprometermos a construir 35 

juntos um país fraterno. 36 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                            QUESTÕES DE 1 A 15 

FERREIRA GULLAR, IN: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq010519.htm 
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01) Se o título do texto fosse "Desse pão não comerei", 

encontraria respaldo no fragmento: 

 

A) "O Brasil não nos esperou para nascer. Não esperou 

que se redigisse a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos." (L.6/7). 

B) "A história, como se vê, escreve certo por linhas 

tortas." (L.14). 

C) "Não, não pedirei perdão aos africanos pela 

escravidão que alguns deles iniciaram (e que já estão 

mortos há séculos!)." (L.32/33). 

D) "A escravidão é uma ignomínia, porque submete um 

homem a outro e o despoja da liberdade e de todos os 

demais direitos inerentes à condição humana." 

(L.30/31). 

 

02) Considerando-se o texto em sua totalidade — tese e 

argumentos —, pode-se afirmar que as ideias que 

constituem a última declaração do autor (L.35/36) 

formam um pensamento 

 

A) duvidoso.  

B) coerente.  

C) antagônico. 

D) redundante. 

 

03) Segundo o texto, a escravidão, no Brasil, 

 

A) esteve, indiretamente, atrelada ao preconceito de cor. 

B) foi de cunho mercantil por um lado e econômico, por 

outro. 

C) estigmatizou o país pela adoção de uma prática 

incomum na época. 

D) originou-se da necessidade de povoamento da nova 

terra descoberta. 

 

04) O autor do texto 

 

A) exime os brasileiros do sentimento de culpa pela 

escravatura dos negros africanos no país. 

B) nega a importância do braço escravo na época da 

colonização do Brasil. 

C) conduz o leitor à ideia de que é ilógico o resgate da 

autoestima dos afrodescendentes. 

D) justifica a elite africana do passado pelo 

aprisionamento e posterior venda de seus 

compatriotas, por se tratar de uma questão política. 

 

05) A alternativa em que há correspondência entre 0 

fragmento transcrito e o que dele se afirma é a 

 

A) "Pode-se pensar no Brasil sem o barroco de 

Aleijadinho, sem a genialidade de Machado de Assis, 

sem a pungente e transfiguradora poesia de Cruz e 

Sousa?" (L.3/4) — Questionamento cuja resposta 

implica desfavorecimento da ideia veiculada no 

parágrafo anterior. 

B) "o que não significa que existisse e não exista 

racismo." (L.28/29) — Impossibilidade da existência 

de racismo no passado e no presente. 

C) "O que importa não é execrar defuntos, alimentar 

ressentimentos nem fomentar ódios raciais." (L.34) 

— defesa de sentimentos negativos que nada 

acrescentam à dignidade humana. 

D) "Um país não se faz como um edifício, a partir de um 

projeto, só com gente íntegra e respeitosa dos valores 

humanos." (L.10/11) — Argumento de apoio à 

afirmação posterior. 

 

06) No texto, 

 

A) "mas também" (L.12) exprime oposição. 

B) "Se" (L.17) expressa causa. 

C) "Não obstante" (L. 20/21) denota explicação. 

D) "Além do mais" (L.21) dá ideia de acréscimo. 

 

07) Leia os itens abaixo: 

 

I. "Não, não pedirei perdão aos africanos pela 

escravidão que alguns deles iniciaram (e que já estão 

mortos há séculos!)." (L.32/33) 

II. "Tampouco se trata de afirmar que 'somos todos 

culpados', pois isso é hipocrisia." (L.33/34) 

 

Levando-se em consideração o emprego do elemento 

de coesão textual "Tampouco", na frase II, pode-se 

afirmar que, semanticamente, as declarações I e II se 

 

A) somam. 

B) opõem. 

C) excluem. 

D) explicam. 
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08) Com referência aos elementos linguísticos que 

compõem o texto, é correto afirmar: 
 

A) A preposição contida na contração "à" (L.8) é uma 

exigência do verbo "dar" (L.7), que aparece flexionado 

no passado. 

B) A forma verbal "se vê" (L.14) está na voz passiva e 

corresponde a é vista. 

C) A partícula "o" (L.18),  em “outro colonizador o teria 

feito” tem valor pronominal e retoma a expressão 

"Um negócio sujo" (L.16). 

D) A forma verbal "há" (L.33) pode ser substituída por 

existe, sem comprometer o contexto em que se insere. 

 

09) "Não tem sentido pedir perdão aos africanos pela 

escravização de seus irmãos negros que eles foram 

os primeiros a pôr em prática." (L.25/26) 
 

Sobre as funções sintático-semânticas dos elementos 

que compõem esse período, pode-se afirmar: 
 

A) A oração em negrito/destacada exerce função 

objetiva. 

B) O conectivo "que" retoma o termo "irmãos negros", 

razão porque pode ser reescrito os quais, sem 

comprometer o contexto. 

C) O predicado "foram os primeiros" classifica-se como 

verbo-nominal. 

D) O termo "pela escravidão de seus irmãos negros" tem 

valor adverbial e indica causa. 

 

10) Os itens em que a reestruturação proposta mantém o 

mesmo sentido do fragmento transcrito são os de 

número 
 

I. "se redigisse" (L.6) — fosse redigida. 

II. "veio se fazendo" (L.10) — fizera-se. 

III. "foi feito" (L.11) — fez-se. 

IV. "teria sido" (L.17) — fora. 

V. "escravizando" (L.28) — ao escravizar. 

 

A alternativa em que todos os itens estão 

devidamente indicados é a 

 

A) I, III e V.  

B) I e II.  

C) II e III.   

D) III e IV. 

11) A alternativa cujo termo transcrito funciona como 

agente da ação verbal é 

 

A) “início à alquimia étnica” (L.7/8). 

B) “uma ignomínia” (L.19). 

C) “com gente decidida” (L.11). 

D) “outros negros” (L.15). 

 

12) Possui o mesmo valor  sintático que a expressão “de 

Cruz e Sousa?” (L.4): 

 

A) “de um projeto” (L.10). 

B) “de tribos inimigas” (L.15). 

C) “de colonizar o Brasil” (L.18). 

D) “de seus irmãos negros” (L.25). 

 

13) A alternativa em que há equivalência entre o 

fragmento transcrito e a ideia indicada ao lado é 

 

A) “teria” (L.17) – ação habitual no futuro. 

B) “começou” (L.7) – ação contínua no passado. 

C) “iniciaram” (L.32) – ação contínua no passado. 

D) “vendeu” (L.21) – ação concluída no passado. 

 

14) O nome é elemento central da frase-declaração em 

 

A) “O Brasil não nos esperou” (L.6). 

B) “A história (...) escreve certo por linhas tortas. (L.14). 

C) “A escravidão é uma ignomínia” (L.30). 

D) “como não estava no caso dos brancos espartanos” 

(L.27). 

 

15) O termo que tem função predicativa é 

 

A) “escravos” (L.21) 

B) “negros” (L15). 

C) “preados” (L.8). 

D) “humana” (L.31). 
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16) Conforme o disposto na Portaria Nº 2.488, de 21 de 

Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de 

Atenção Básica, são responsabilidades comuns a 

todas as esferas de governo, EXCETO: 

 

A) Contribuir com o financiamento tripartite da Atenção 

Básica. 

B) Contribuir para a reorientação do modelo de atenção 

e de gestão com base nos fundamentos e diretrizes 

assinalados. 

C) Garantir fontes de recursos federais para compor o 

financiamento da Atenção Básica. 

D) Planejar, apoiar, monitorar e avaliar a Atenção Básica. 

 

17) São características do processo de trabalho das 

equipes de Atenção Básica.  Marque a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) Definição do território de atuação e de população sob 

responsabilidade das UBS e das equipes. 

B) Prover atenção integral, inconstante e organizada à 

população adscrita. 

C) Desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos 

e redes de apoio social, voltados para o 

desenvolvimento de uma atenção integral. 

D) Realizar atenção domiciliar destinada a usuários que 

possuam problemas de saúde 

controlados/compensados e com dificuldade ou 

impossibilidade física de locomoção até uma unidade 

de saúde, que necessitam de cuidados com menor 

frequência e menor necessidade de recursos de saúde 

e realizar o cuidado compartilhado com as equipes de 

atenção domiciliar nos demais casos. 

 

18)  À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) 

compete, coordenar e, em caráter complementar, 

executar ações e serviços de: 
 

A) vigilância epidemiológica, alimentação e nutrição e 

saúde do trabalhador. 

B) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e saúde 

do trabalhador.  

C) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, 

alimentação e nutrição e saúde do trabalhador. 

D) vigilância sanitária, alimentação e nutrição e saúde do 

trabalhador.  

 

 

 
 

 

19)  O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 

deliberativo, é órgão colegiado composto por, 

EXCETO: 

 

A) Representantes do governo. 

B) Prestadores de serviço. 

C) Profissionais de saúde e usuários. 

D) Todas as alternativas anteriores. 

 

20)  Conforme o disposto na Constituição da República 

Federativa do Brasil, marque a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

B) Ao sistema único de saúde compete, além de outras 

atribuições, nos termos da lei colaborar na proteção 

do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

C) É permitida a destinação de recursos públicos para 

auxílios ou subvenções às instituições privadas com 

fins lucrativos. 

D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 

cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, 

sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita diretamente ou 

através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                                         QUESTÕES DE  16 A 20 
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21) Analise as afirmativas abaixo:  

 

I. A via subcutânea é apropriada para a administração 

de soluções não irritantes, num volume máximo de 

1,5 ml, que necessitam ser absorvidas lentamente. 

II. A via endovenosa permite a administração de grandes 

volumes de líquidos e, também, a administração de 

soluções que, por serem irritantes ou por sofrerem a 

ação dos sucos digestivos, são contraindicadas pelas 

demais vias parenterais e pela via oral, 

respectivamente. 

III. Os locais selecionados para utilização da via 

intramuscular devem estar distantes dos grandes 

nervos e vasos sanguíneos. 

 

O número de afirmativas CORRETAS corresponde a: 

 

A) Zero. 

B) Uma. 

C) Duas. 

D) Três.  

 

22)  De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, são 

direitos do profissional de enfermagem, EXCETO:  

 

A) Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e 

terapêutica, onde não conste a assinatura e o numero 

de registro do profissional, exceto em situações de 

urgência e emergência. 

B) Requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, 

medidas cabíveis para obtenção de desagravo público 

em decorrência de ofensa sofrida no exercício 

profissional. 

C) Exercer cargos de direção, gestão e coordenação na 

área de seu exercício profissional e do setor saúde. 

D) Posicionar-se contra falta cometida durante o 

exercício profissional, seja por imperícia, 

imprudência ou negligência. 

 
 

 

 

23)  De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, são 
responsabilidades e deveres do profissional de 
enfermagem, EXCETO:  

 

A) Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência 
de Enfermagem livre de danos decorrentes de 
imperícia, negligência ou imprudência. 

B) Realizar e participar de atividades de ensino e 
pesquisa, respeitadas as normas ético-legais. 

C) Registrar as informações inerentes e indispensáveis 
ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e 
completa. 

D) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha 
conhecimento em razão de sua atividade  profissional, 
exceto nos casos previstos em lei, ordem judicial, ou 
com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou 
de seu representante legal. 

 

24)  Sobre as úlceras por pressão, marque a alternativa 
INCORRETA:  

 

A) Ocorrem quando uma pressão aplicada à pele excede 
a pressão capilar normal, ocasionando diminuição da 
irrigação sanguínea e, consequentemente, falta de 
oxigênio e nutrientes para os tecidos, o que leva à 
formação do processo inflamatório e morte celular. 

B) Na úlcera de grau II ocorre alteração da pele intacta 
envolvendo comprometimento da epiderme com 
mudança na temperatura, consistência do tecido, 
sensação de coceira ou queimação. 

C) A utilização de dispositivos de alívio da pressão nas 
áreas de risco é uma das formas de prevenção e 
tratamento. 

D) O termo “escara” refere-se somente a um tipo de 
necrose. 

 

25)  Sobre a Hanseníase, marque a alternativa 
INCORRETA:  

 

A) Os casos da doença podem ser classificados em 
paucibacilar ou multibacilar, conforme o número de 
lesões apresentadas pelo paciente. 

B) A doença acomete apenas a pele e os nervos 
periféricos. 

C) A principal via de eliminação do bacilo pelo doente e 
a mais provável via de entrada deste no organismo 
são as vias aéreas superiores (mucosa nasal e 
orofaringe), através de contato íntimo e prolongado, 
muito frequente na convivência domiciliar. 

D) A doença progride lentamente. Entre o contato com a 
pessoa doente e o aparecimento dos primeiros sinais 
pode levar em média 2 a 5 anos. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICAS                                                   QUESTÕES DE  21 A 40 
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26)  São atribuições do Enfermeiro no tratamento da 

Hanseníase, EXCETO:  

 

A) Registrar, em prontuários do usuário e fichas 

próprias, o exame dermato-neurológico, bem como 

evoluções, avaliações de grau de incapacidade, 

administração de dose supervisionada e alta. 

B) Identificar sinais e sintomas da hanseníase e avaliar 

os casos suspeitos encaminhados para a unidade de 

saúde 

C) Orientar o paciente e a família para a realização de 

autocuidados. 

D) Observar a tomada da dose supervisionada e orientar 

acerca de efeitos adversos dos medicamentos. 

 

27)  A paciente Ana da Silva compareceu à Unidade Básica 

de Saúde (UBS) para consulta de enfermagem de Pré-

Natal e informou que a data de sua última 

menstruação (DUM) ocorreu em 07/01/2017. A data 

provável do parto (DPP) de Ana da Silva será em: 

 

A) 14/10/2017. 

B) 16/10/2017. 

C) 14/11/2017. 

D) 16/11/2017. 

 

28)  Sobre a sondagem nasogástrica, analise as 
afirmativas abaixo como sendo Verdadeiras (V) ou 
Falsas (F):  

 

(   ) Se a sonda nasogástrica foi indicada para esvaziamento 
gástrico, deve ser mantida aberta e conectada a um 
sistema de drenagem. Se não houver drenagem e o 
paciente apresentar náuseas, vômitos ou distensão 
abdominal, indica-se aspirar a sonda suavemente 
com uma seringa, pois pode estar obstruída. 

(   ) Quando de sua retirada a sonda nasogástrica deve estar 
sempre fechada, o que evita o escoamento do 
conteúdo gástrico - pelos orifícios da sonda - no trato 
digestivo alto, fato que provoca irritação. 

(   ) A realização da sondagem nasogástrica com o paciente 
deitado ou decúbito elevado previne a aspiração do 
conteúdo gástrico caso ocorra vômito. 

(   ) O comprimento da sonda a ser introduzida deve ser 
medido colocando-se a sua extremidade na ponta do 
nariz do paciente, alongando-a até o lóbulo da orelha 
e, daí, até o apêndice xifoide. 

 
A sequência CORRETA corresponde a: 
 

A) V   V   F   V. 

B) F   F   V   F. 

C) V   F   F   V. 

D) F   V   V   F. 

29)  Sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DSTs) , é INCORRETO afirmar que: 

 

A) Abortos espontâneos, natimortos, baixo peso ao 

nascer, infecção congênita e perinatal estão 

associados às DST não tratadas em gestantes. 

B) A sífilis é uma doença sexualmente transmissível que 

apresenta como sintoma principal o corrimento. 

C) O atendimento imediato de uma DST não é apenas 

uma ação curativa, é também uma ação preventiva da 

transmissão e do surgimento de outras complicações. 

D) O uso de preservativos, masculinos ou femininos, por 

pessoas sexualmente ativas é o método mais eficaz 

para a redução do risco de transmissão do HIV e de 

outros agentes sexualmente transmissíveis. 

 

30)  Sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DSTs) , é INCORRETO afirmar que: 

 

A) A Gonorreia é uma doença sexualmente transmissível 

que apresenta como sintoma principal o corrimento. 

B) O uso de preservativos é o único método que oferece 

dupla-proteção, ou seja, é eficaz tanto para a redução 

do risco de transmissão do HIV e outras DST, quanto 

para contracepção. 

C) O herpes genital caracteriza-se pelo aparecimento de 

lesões vesiculosas que, em poucos dias, transformam-

se em pequenas úlceras, precedidas de sintomas de 

ardência, prurido e dor. 

D) A tricomoniase é uma doença sexualmente 

transmissível que apresenta como sintoma principal 

a presença de úlceras nos órgãos genitais. 

 

31)  Sobre a Estratégia Saúde da Família, pode-se afirmar, 

EXCETO: 

 

A) Tem caráter substitutivo em relação à rede de 

Atenção Básica tradicional. 

B) É responsável por, no máximo, 4.000 habitantes, 

sendo a média recomendada de 3.000 habitantes. 

C) Possui equipe multiprofissional composta por, no 

mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem 

ou técnico de enfermagem, agentes comunitários de 

saúde, agentes de combate a endemias e assistente 

social. 

D) A promoção e estímulo à participação da comunidade 

no controle social, no planejamento, na execução e na 

avaliação das ações, é uma das características do 

processo de trabalho da Saúde da Família. 
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32)  As geladeiras, com capacidade a partir de 280 litros, 

utilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações, 

devem ser organizadas de acordo com as seguintes 

recomendações, EXCETO: 

 

A) Na primeira prateleira devem ser colocadas as 

vacinas que podem ser submetidas à temperatura 

negativa, dispostas em bandejas perfuradas para 

permitir a circulação de ar. 

B) No evaporador (congelador) colocar gelo reciclável 

(gelox ou bobinas com água) na posição vertical. 

C) Na terceira prateleira devem ser colocadas as vacinas 

que não podem ser submetidas à temperatura 

negativa, também em bandejas perfuradas ou nas 

próprias embalagens do laboratório produtor. 

D) Na segunda prateleira, no centro, colocar termômetro 

de máxima e mínima na posição vertical, em pé. 

 

33)  A Hipertensão Arterial é um problema grave de 

saúde pública no Brasil e no mundo. Sobre a doença, 

é INCORRETO afirmar que: 

 

A) É considerado como o principal fator de risco para o 

acidente vascular cerebral, infarto agudo do 

miocárdio e doença renal crônica terminal. 

B) Modificações de estilo de vida são de fundamental 

importância no processo terapêutico e na prevenção 

da hipertensão. 

C) Hipertensão Arterial é definida como pressão arterial 

sistólica maior ou igual a 140 mmHg e uma pressão 

arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em 

indivíduos que estão fazendo uso de  medicação anti-

hipertensiva. 

D) A aferição repetida da pressão arterial em dias 

diversos em consultório é requerida para chegar a 

pressão usual e reduzir a ocorrência da “hipertensão 

do avental branco”, que consiste na elevação da 

pressão arterial ante a simples presença do 

profissional de saúde no momento da medida da PA. 

34)  De acordo com o novo Calendário de Vacinação do 

Ministério da Saúde, as vacinas listadas abaixo, 

tiveram seu público-alvo ampliado em 2017, 

EXCETO: 

 

A) Tetra Viral  

B) Meningocócica C: 

C) HPV 

D) Pneumocócica 10 valente 

 

35)  De acordo com o novo Calendário de Vacinação do 

Ministério da Saúde, marque a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) Crianças com até 10 anos passam a tomar a vacina 

contra varicela. 

B) A vacina HPV também se estenderá às pessoas com 

baixa imunidade 

C) Vacinação da dTpa para gestantes a partir da 20ª 

semana 

D) Vacinação da tríplice viral em adultos 

 

36)  Na prática de atividades físicas, são importantes 

recomendações para pacientes com diabetes menos 

estável, especialmente casos de diabetes tipo 1, 

EXCETO: 

 

A) Aumentar a dose de insulina ou diminuir a ingesta de 

carboidrato quando for praticar exercício. 

B) Evitar exercitar-se no pico de ação da insulina. 

C) Se possível, realizar controle metabólico (glicemia 

capilar) antes da atividade. 

D) Estar alerta para sintomas de hipoglicemia durante e 

após o exercício. 
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37)  Visando à operacionalização da Atenção Básica, 

definem-se como áreas estratégicas para atuação em 

todo o território nacional, EXCETO: 

 

A) Eliminação da hanseníase. 

B) Eliminação da tuberculose. 

C) Promoção da saúde 

D) Saúde do idoso. 

 

38)  Entre as metas nacionais propostas para o controle 

do câncer do colo do útero e da mama, não está 

incluída a seguinte: 

 

A) Tratar 100% das mulheres com diagnóstico de lesões 

precursoras de câncer. 

B) Aumentar a cobertura de mamografia em mulheres 

entre 50 e 69 anos. 

C) Início da coleta do exame citopatológico de 

rastreamento aos 18 anos de idade para as mulheres 

que já tiveram atividade sexual. 

D) Ampliar a cobertura de exame citopatológico em 

mulheres de 25 a 64 anos. 

 

39)  Sobre o exame físico da criança nas primeiras 

semanas de vida, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Consideram-se normais tanto uma perda de peso de 

até 20% ao nascer quanto a sua recuperação até o 30º 

dia de vida. 

B) A temperatura axilar normal situa-se entre 36,4ºC e 

37,5ºC e não necessita ser medida rotineiramente em 

crianças assintomáticas, exceto na presença de 

fatores de risco, como febre materna durante o parto. 

C) A respiração é basicamente abdominal e deve estar 

entre 40mrm e 60mrm. 

D) As fontanelas não devem estar túrgidas, abauladas ou 

deprimidas. 

40) Com relação aos sinais vitais, algumas causas 

fisiológicas aumentam a frequência do pulso, tais 

como, EXCETO: 

 

A) Digestão 

B) Exercícios físicos 

C) Banho quente 

D) Estado de excitação emocional 

 

 


