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CONCURSO PÚBLICO - 01/2016

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES

Informações ao candidato:

■ Para a realização desta prova, você esta recebendo este CADERNO DE QUESTÕES. No momento oportuno, lhe será entregue a sua FOLHA DE RESPOSTAS 
personalizada.

■ Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde à sua opção de cargo e possui 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Do contrário, solicite 
outro ao FISCAL, imediatamente. Não serão aceitas reclamações posteriores.

■ Para cada questão existe apenas uma resposta correta, que deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
Mais de uma resposta assinalada implica na anulação da questão.

■ Você terá 04(quatro) horas para responder a todas às questões e preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.

■ Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.

■ O PORTE de quaisquer fontes de consulta, aparelhos de comunicação - inclusive telefone celular - e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer 
momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. Será igualmente 
excluído o candidato surpreendido em comunicação com outros candidatos.

■ Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente ASSINADA, bem como este CADERNO DE QUESTÕES. A não 
devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.

■ Os 03 (três) últimos candidatos a concluírem a prova deverão sair juntos e assinar em local apropriado na ATA DA PROVA. Não deixe de também assinar a LISTA 
DE FREQUÊNCIA. 

■ Este CADERNO DE QUESTÕES e o GABARITO OFICIAL serão divulgados em até 02 (dois) dias úteis após a aplicação desta prova, no endereço eletrônico 
www.institutolegatus.com.br, conforme Edital do Concurso.

www.institutolegatus.com.br
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto para responder às questões de 01 a 10: 
 

Para criar filhos mais saudáveis e felizes 
 
 

 

Na tentativa 
de serem 
“bons pais”, 
muitos erram 
apesar das 
boas 
intenções: 
investem em 
uma rotina 
cheia de 

compromissos escolares e extracurriculares para a 
criança, envolvem-se nas dificuldades dos filhos a 
ponto de querer resolvê-las ou, ainda, deixam de cuidar 
de si com a justificativa de que é preciso cuidar do outro. 
Especialistas apontam atitudes que podem prejudicar o 
desenvolvimento de habilidades necessárias para uma 
vida adulta mais feliz e autônoma 
 
1. Permitir momentos de ócio e tédio. 
Escola, esporte, cursos extracurriculares. Muitas 
crianças têm agendas dignas de adultos muito 
atarefados, com poucas horas livres ao longo do dia. 
Até mesmo nos fins de semana e férias, que não raro 
são pré-programados com passeios e viagens. Efeito 
da nossa cultura, que não vê com bons olhos “não ter o 
que fazer”. No entanto, estudos sugerem que seguir 
rotina cheia de compromissos desde cedo pode 
prejudicar a criança. Um deles, publicado na Frontiers 
of Psychology em 2014, relaciona a quantidade de 
atividades estruturadas, como aulas de futebol ou 
dança, no dia a dia de crianças de 6 anos ao menor 
desenvolvimento de uma “função executiva 
autodirigida”. Basicamente, esse processo mental ajuda 
os pequenos a regular emoções e definir e atingir metas 
por conta própria, além de ser associado a maior 
estabilidade emocional e profissional na vida adulta. O 
que os pais podem fazer então? “Deixe que seus filhos 
caiam na monotonia e descubram algo para fazer por 
conta própria”, sugere o psicólogo Michael Ungar, 
codiretor do Centro de Pesquisa de Resiliência da 
Universidade Dalhousie, em Nova Escócia. “O tédio 
num contexto hiperestimulado pode permitir exercer a 
criatividade e desenvolver a iniciativa, a persistência e 
a sensação de que podem influenciar o mundo”, 
explica. 
 
2. Deixar que resolvam problemas. 
Não são poucos os pais excessivamente protetores, 
que se envolvem nas dificuldades cotidianas dos filhos 
além da conta. A superproteção não favorece o 
desenvolvimento de habilidades que serão necessárias 
na vida adulta, como autonomia e resiliência. Pesquisas 
no campo da autodeterminação relacionam a 

superproteção a níveis mais elevados de ansiedade e 
depressão, notas mais baixas na escola e menor 
satisfação com a vida quando adultos. “Pouco 
comprometimento dos pais não é positivo. Mas o 
envolvimento em demasia também não”, afirma a 
psicóloga do desenvolvimento Holly H. Schiffrin, 
professora associada da Universidade de Mary 
Washington, na Virginia. “Percebo esse comportamento 
em sala de aula. Há pais que me procuram para ajustar 
o horário de aula dos filhos ou ligam para conversar 
sobre as notas deles. Costumo responder que os 
próprios alunos podem marcar uma reunião comigo 
para discutir o assunto”, diz. 
 
3. “Colocar a máscara de oxigênio primeiro”. A 

instrução dada antes das viagens de avião é uma boa 
metáfora da parentalidade – é preciso cuidar de si 
mesmo para poder cuidar bem de outra pessoa. Mães 
com diagnóstico de depressão, por exemplo, são mais 
propensas a ignorar ou a exagerar comportamentos 
inadequados dos filhos, segundo um estudo longitudinal 
de dois anos publicado na Psychological Science. 
Pesquisadores da Universidade Estadual da 
Pensilvânia constataram que adultos com TDAH 
também se tornam pais atenciosos depois de receber 
tratamento para o distúrbio. Todas as outras atividades 
cotidianas relacionadas com a saúde também 
importam. Um estudo de 2015 sobre os dados 
nacionais de saúde do Reino Unido sugere que o modo 
de vida dos pais pode ser tão decisivo como a genética 
na “transmissão” da obesidade. Outra evidência: 
crianças que participaram de uma pesquisa de 2014 da 
Escola de Economia e Ciências Políticas de Londres e 
com pais biológicos com excesso de peso tinham 
probabilidade 27% maior do que outras de apresentar 
sobrepeso. Filhos adotados também demonstraram 
susceptibilidade similar, de 21%. Seguindo essa linha 
de raciocínio, adotar uma dieta mais saudável e colocar 
atividades físicas na rotina vai além do autocuidado: é 
um gesto de amor por aqueles que dependem de nós. 
Um bom motivo para começar, não? 
 

Esta matéria foi publicada originalmente na edição de 
abril de Mente e Cérebro, disponível na Loja 

Segmento: http://bit.ly/1WusOOZ. Coletada no 
site:http://www2.uol.com.br/vivermente/noticias/par

a_criar_filhos_mais_saudaveis_e_felizes.html- 
acesso 28 de abril de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     RONSTIK/SHUTTERSTOCK 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ 

Concurso Público – 01/2016 
014 - Técnico em Enfermagem 

 

2 

QUESTÃO 01  
 
Conforme o que se depreende a partir da leitura mais 
apurada do texto que os pais 
 
(A) Ainda que bem intencionados, tomam algumas 

atitudes que podem impedir que seus filhos 
desenvolvam habilidades necessárias para uma 
vida adulta mais autônoma e plena. 

(B) Atropelam a rotina dos seus filhos, numa tentativa 
de protegê-los das possíveis frustrações da vida. 

(C) Não percebem que a melhor forma de se criarem 
filhos saudáveis e mais autônomos, preparados 
para enfrentar os desafios propostos é deixá-los 
terem momentos de liberdade e ócio. 

(D) São levados pelas demandas sociais 
estereotipadas e pôr isso tornam os filhos 
dependentes deles próprios. 

(E) Criam seus filhos não de acordo com suas próprias 
convicções, mas se deixam guiar por modelos de 
família de outros países e enchem seus filhos de 
atividades extras. 

 
QUESTÃO 02  
 
A sugestão do psicólogo Michael Ungar, codiretor do 
Centro de Pesquisa de Resiliência da Universidade 
Dalhousie, para os pais pode ser entendida como 
 
(A) Um alerta para que os pais deixem os filhos 

tomarem a direção da própria vida, sem a ajuda 
deles, assim eles adquirem resiliência. 

(B) Um sinal de que os pais não devem superestimular 
os seus filhos a desenvolverem tarefas em excesso. 

(C) Informação aos pais que enchem a rotina dos filhos 
com atividades excessivas que, imersos no 
estresse, os filhos sempre encontram uma saída 
para as suas limitações. 

(D) Um conselho para que os pais deixem os seus 
filhos vivenciarem momentos de monotonia para 
que possam descobrir algo para fazer por conta 
própria. 

(E) Uma notificação para que os pais percebam a 
melhor maneira de os filhos resolverem os 
problemas que vivem no dia a dia. 

 
QUESTÃO 03  
 
Em: Filhos adotados também demonstraram 
susceptibilidade similar, de 21%.”., a palavra 
destacada equivale, quanto ao sentido, à ideia de  
 
(A) Intencionalidade. 
(B) Surto. 
(C) Predisposição. 
(D) Contestação.  
(E) Regularidade. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 04  
 
Em: “Colocar a máscara de oxigênio primeiro” as 
aspas são utilizadas para 
 
(A) Tornar o enunciado mais compreensível. 
(B) Marcar um enunciado proferido em discurso 

indireto. 
(C) Identificar e destacar uma citação de um outro 

contexto. 
(D) Contrapor-se ao discurso de outro agente social. 
(E) Ressaltar a importância do enunciado para a 

aceitação dos pais. 
 
QUESTÃO 05  
 
Analise o excerto e, em seguida, julgue os itens, para 
responder à questão 
“Deixe que seus filhos caiam na monotonia e 
descubram algo para fazer por conta própria” 
 

I. O verbo deixar foi flexionado no modo 
imperativo, na 3ª pessoa do singular. 

II. Caiam e descubram estão flexionados no 
mesmo modo, ou seja, no imperativo afirmativo 
na 3ª pessoa do plural. 

III. O verbo fazer está no infinitivo impessoal. 
 
Está (ão) correto (s). 
 
(A) Item I, apenas. 
(B) I e II. 
(C) I e III. 
(D) II e III. 
(E) Todos estão corretos. 
 
QUESTÃO 06  
 
Assinale a alternativa em que o vocábulo e/ou 
expressões marcados estejam corretamente 
analisadas do ponto de vista da Morfologia da Língua 
portuguesa. 
 
(A) Seguindo essa linha de raciocínio, adotar uma dieta 

mais saudável e colocar atividades físicas na rotina 
vai além do autocuidado: é um gesto de amor por 
aqueles que dependem de nós. Numeral. 

(B) Na tentativa de serem “bons pais”, muitos erram 
apesar das boas intenções [...] Pronome 
indefinido. 

(C) No entanto, estudos sugerem que seguir rotina 
cheia de compromissos desde cedo pode 
prejudicar a criança. Advérbio de tempo. 

(D) No entanto, estudos sugerem que seguir rotina 
cheia de compromissos desde cedo pode 
prejudicar a criança. Conjunção coordenativa 
conclusiva. 

(E) A superproteção não favorece o desenvolvimento 
de habilidades que serão necessárias na vida 
adulta [...] Substantivo concreto. 
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QUESTÃO 07  
 
Analise: Até mesmo nos fins de semana e férias, que 
não raro são pré-programados com passeios e viagens.  
O operador argumentativo marcado, apresenta a 
relação semântica de: 
 
(A) Quantidade. 
(B) Modo. 
(C) Tempo. 
(D) Inclusão. 
(E) Qualidade. 
 
QUESTÃO 08  
 
Analise: “Especialistas apontam atitudes que podem 
prejudicar o desenvolvimento de habilidades 
necessárias para uma vida adulta mais feliz e 
autônoma.” 
Aponte a alternativa cujo item marcado apresenta a 
mesma função sintática e morfológica do termo 
marcado no período acima. 
 
(A) “Deixe que seus filhos caiam na monotonia e 

descubram algo para fazer por conta própria” 
(B) Efeito da nossa cultura, que não vê com bons olhos 

“não ter o que fazer”. 
(C) Costumo responder que os próprios alunos podem 

marcar uma reunião comigo para discutir o 
assunto”, diz. 

(D) “O tédio num contexto hiperestimulado pode 
permitir exercer a criatividade e desenvolver a 
iniciativa, a persistência e a sensação de que 
podem influenciar o mundo”, explica.  

(E) Deixar que resolvam problemas. 
 
Analise: 
 

Seguindo essa linha de raciocínio, adotar uma dieta 
mais saudável e colocar atividades físicas na rotina vai 
além do autocuidado[...] 

 
QUESTÃO 09  
 
A palavra marcada está grafada, adequadamente, de 
acordo com o Acordo ortográfico vigente nos países 
que adotam a Língua portuguesa. Também estão 
grafados, adequadamente, no que respeita ao uso do 
hífen, os dois pares de vocábulos que se encontram 
selecionados na alternativa 
 
(A) Antiidade e hipo-alérgico 
(B) Ressocializar e contra-senso 
(C) Super-filosófico e super-herói 
(D) Superresistente e hiperativo 
(E) Micro-organismo e semirreta 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10  
 
Todas as orações marcadas nas alternativas 
apresentam a mesma classificação, EXCETO: 
 
(A) Não são poucos os pais excessivamente 

protetores, que se envolvem nas dificuldades 
cotidianas dos filhos além da conta. 

(B) Há pais que me procuram para ajustar o horário de 
aula dos filhos ou ligam para conversar sobre as 
notas deles. 

(C) Um estudo de 2015 sobre os dados nacionais de 
saúde do Reino Unido sugere que o modo de vida 
dos pais pode ser tão decisivo como a genética na 
“transmissão” da obesidade. 

(D) Outra evidência: crianças que participaram de uma 
pesquisa de 2014 da Escola de Economia e 
Ciências Políticas de Londres e com pais biológicos 
com excesso de peso tinham probabilidade 27% 
maior do que outras de apresentar sobrepeso. 

(E) [...] é um gesto de amor por aqueles que dependem 
de nós. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 11  
 
A representação gráfica de um arquivo, pasta ou 
programa no Windows é conhecida como: 
 
(A) aplicativo 
(B) ícone 
(C) interface 
(D) atalho 
(E) link 
 
QUESTÃO 12  
 
Acerca dos conceitos básicos de informática, julgue os 
itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F): 
 
( ) A Área de Transferência do Windows é uma 
área de armazenamento temporário de informações 
que o usuário copiou ou moveu de algum lugar.  
( ) Quando se utiliza o comando “Recortar” em 
um arquivo, o Windows remove o arquivo do local de 
origem e o mantém no local de destino. 
( ) A tecla DELETE não funciona para remover 
(excluir) arquivos para a Lixeira; sua função é apenas 
apagar caracteres de texto. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
(A) V V V 
(B) V V F 
(C) V F V 
(D) F V F 
(E) F F V 
 
QUESTÃO 13  
 
“Cabeçalho” e “Rodapé”, recursos disponíveis no 
Microsoft Word, podem ser adicionados das seguintes 
formas: 
 

I. Em todo o documento de texto. 
II. Em todas as páginas, exceto na primeira. 
III. De forma diferente em páginas pares ou 

ímpares. 
 
Está(ão) correto(s): 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) I e II. 
(D) II e III. 
(E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14  
 
Associe corretamente os conceitos abaixo sobre 
noções de Internet com suas respectivas definições e 
assinale a alternativa que apresenta a associação 
correta: 
 
1. Navegador 
2. HTTP 
3. Intranet 
4. URL 
 
a. É o endereço de um recurso disponível em uma 

rede. 
b. É o nome do protocolo utilizado para comunicação 

na web. 
c. É uma rede corporativa que utiliza um sistema de 

comunicação baseado em tecnologias da Internet. 
d. É uma ferramenta que comunica-se com servidores 

web, os quais enviam e recebem as solicitações 
feitas pelos usuários. 

 
(A) 1b - 2c - 3a - 4d 
(B) 1c - 2a - 3d - 4b  
(C) 1d - 2a - 3c - 4b 
(D) 1c - 2d - 3b - 4a 
(E) 1d - 2b - 3c - 4a 
 
QUESTÃO 15  
 
A imagem abaixo foi extraída de uma planilha do 
Microsoft Excel: 
 

 
 
O resultado da aplicação da fórmula =A2&B3&C4 será: 
 
(A) #REF! 
(B) #VALOR! 
(C) Maria 
(D) MMS 
(E) MariaMartinsSilva 
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RACIOCÍNIO LÓGICO‐MATEMÁTICO 
 
QUESTÃO 16  
 
A imagem abaixo apresenta o gráfico de vendas de 
motocicletas de uma determinada empresa: 
 

 
 
Considerando que foram vendidas 120 motocicletas 
nas 5 cidades representadas no gráfico, pode-se 
afirmar que: 
 

I. Foram vendidas 18 motocicletas na Cidade A. 
II. O total de motocicletas vendidas nas Cidades B 

e C foi 70. 
III. Nas Cidades D e E foram vendidas menos de 

10 motocicletas em cada uma. 
 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Os itens I e II estão corretos. 
(E) Os itens II e III estão corretos. 
 
QUESTÃO 17  
 
A diferença entre dois números x e y é 16. A razão entre 
x e y é 3. Pode-se afirmar que o menor desses números 
é: 
 
(A) 6  
(B) 8 
(C) 10 
(D) 12 
(E) 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18  
 
Ao montar o dado abaixo, o número que ficará na face 
oposta à face que contém o número 2 será o: 
 

 
 

(A) 1 
(B) 3 
(C) 4 
(D) 5 
(E) 6 
 
QUESTÃO 19  
 
Pode-se afirmar que a área e o perímetro do trapézio 
abaixo são, respectivamente: 

 
(A) 96 cm² e 46 cm 
(B) 120 cm² e 38 cm  
(C) 120 cm² e 48 cm 
(D) 144 cm² e 38 cm 
(E) 144 cm² e 42 cm 
 
QUESTÃO 20  
 
Uma gráfica imprime 400 panfletos em 60 min com 
apenas 1 impressora. Com o aumento da demanda, o 
proprietário da gráfica comprou mais 2 impressoras 
idênticas. O tempo necessário para imprimir os mesmos 
400 panfletos, após a aquisição das impressoras, será:  
 
(A) 5 min 
(B) 10 min 
(C) 15 min 
(D) 20 min 
(E) 30 min 
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CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 21  
 
Em relação à administração de medicamentos, 
responda V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a 
seguir. 
 
( ) Antes da injeção do medicamento por via 
intradérmica, é necessário tracionar o êmbolo da 
seringa.  
( ) Na via subcutânea, ao retirar a agulha, deve-
se fazer leve compressão sem friccionar o algodão 
sobre a pele.  
( ) Se está prescrito garamicina 60 mg por via 
endovenosa e a forma de apresentação é de 40 mg/mL, 
deve-se administrar 1,5 mL.  
( ) Hiperemia e calor local são alguns sinais de 
flebite no local do dispositivo de punção venosa.  
( ) A administração de comprimidos por sonda 
gástrica ou enteral requer prévia diluição em água. Os 
comprimidos devem ser diluídos separadamente e, 
administrado pela sonda, de 15 a 30 ml de água entre 
cada medicação.  
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, 
a sequência correta.  
 
(A) V, V, F, V, V 
(B) F, V, V, V, V 
(C) V, F, F, V, F 
(D) F, V, F, V, F 
(E) V, F, V, F, V. 
 
QUESTÃO 22  
 
Sobre os cuidados de enfermagem durante a realização 
de curativos, considere as afirmativas a seguir. 
 
I. Em curativos de incisão cirúrgica, ou seja, de ferida 

asséptica, a limpeza deve ser feita primeiro nas 
bordas e depois na incisão.  

II. Soluções iodadas e clorexidina são recomendadas 
para limpeza de feridas cirúrgicas ou traumáticas.  

III. A irrigação da ferida pode ser feita com soro 
fisiológico em leve pressão para promover o 
desprendimento de bactérias e corpos estranhos 
aderidos aos tecidos. Para essa irrigação, é 
utilizada seringa de 20 ml. 

IV. Se a ferida tem uma área de incisão seca e um local 
úmido de dreno, a limpeza segue da área de incisão 
em direção ao dreno.  

 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
(B) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
(C) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
(D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
(E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
 

QUESTÃO 23  
 
O senhor Francisco apresentou queda da própria altura, 
após perda do nível de consciência. No pronto-
atendimento, evidenciou-se edema cerebral, o médico 
prescreveu 500 ml de soro fisiológico 0,9% para serem 
infundidos em 6 horas e 80mg de manitol diluídos em 
50 ml de soro fisiológico 0,9% com infusão em 30 
minutos. O serviço dispõe de manitol a 50 mg/ml. 
Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, 
a quantidade de gotas e de microgotas, por minuto, em 
que devem ser infundidos o soro fisiológico 0,9% e o 
manitol. 
 
(A) 24 gotas por minuto e 102 microgotas por minuto. 
(B) 23 gotas por minuto e 105 microgotas por minuto. 
(C) 28 gotas por minuto e 103 microgotas por minuto. 
(D) 26 gotas por minuto e 130 microgotas por minuto. 
(E) 28 gotas por minuto e 120 microgotas por minuto. 
 
QUESTÃO 24  
 
Os pacientes em alimentação enteral recebem fórmulas 
por meio de sondas nasogástricas, jejunais ou 
gástricas. Sobre os cuidados de enfermagem 
relacionados à sonda nasogástrica, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A dieta enteral oferece hidratação necessária ao 

paciente, dispensando a administração de água a 
intervalos regulares pela sonda. 

(B) Manter a cabeceira da cama elevada a 30 graus ou 
mais diminui o risco de aspiração da fórmula enteral 
pelo paciente com sonda.  

(C) O volume residual gástrico deve ser medido apenas 
em pacientes que estejam em alimentação 
contínua por sonda.  

(D) A alimentação deve ser administrada rapidamente, 
observando qualquer dificuldade na infusão ou 
qualquer desconforto no paciente.  

(E) No paciente com sonda nasogástrica aberta, a 
higiene oral torna-se desnecessária, pois ele estará 
em jejum. 
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QUESTÃO 25  
 
Sobre os cuidados de enfermagem na coleta de 
exames laboratoriais, considere as afirmativas a seguir. 
 
I. Na coleta de urina tipo I, a amostra deve ser 

preferencialmente da primeira urina da manhã, 
coletando o jato médio da urina. 

II. Na coleta de amostra para urocultura, deve-se fazer 
higiene íntima e utilizar técnica asséptica durante a 
coleta. 

III. Para a coleta de urina para o exame de urina tipo I, 
em paciente com sonda vesical de demora, a 
amostra deve ser coletada da bolsa coletora. 

IV. Para o exame de coprocultura, coletar as fezes que 
não tenham entrado em contato com a comadre. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
(B) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
(C) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
(D) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
(E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
QUESTÃO 26  
 
No que concerne aos aspectos de biossegurança e 
prevenção de acidentes, considere as afirmativas a 
seguir. 
 
I. As luvas de procedimento são consideradas 

resíduos comuns e não precisam de 
acondicionamento especial. 

II. Os sacos de lixo de cor branca, no ambiente 
hospitalar, acondicionam materiais recicláveis. 

III. Materiais perfurocortantes devem ser descartados 
em recipientes rígidos, resistentes à punctura, 
ruptura e vazamento, devidamente identificados.  

IV. No descarte, as agulhas usadas não devem ser 
dobradas, quebradas, reutilizadas, recapeadas, 
removidas das seringas ou manipuladas antes de 
desprezadas. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
(B) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
(C) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
(D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
(E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 27  
 
Mãos contaminadas podem ser as principais vias de 
transmissão de infecção. O simples ato de lavar as 
mãos com água e sabão líquido, visando a remoção de 
bactérias transitórias e algumas residentes, como 
também células descamativas, pelos, suor, sujidades e 
oleosidade da pele, contribui para a diminuição do risco 
de infecção. Marque a alternativa que descreve 
corretamente a lavagem das mãos. 
 
(A) Abrir a torneira e molhar as mãos sem encostar-se 

à pia; ensaboar as mãos com sabão líquido e 
friccionar as mãos por cerca de 10 segundos, 
realizando os seguintes movimentos: friccionar 
circularmente palma com palma; friccionar 
circularmente dorso com palma; lavar os espaços 
interdigitais deslizando uma mão sobre a outra; 
friccionar circularmente as unhas (pontas dos 
dedos) na palma da outra mão; friccionar os pulsos 
com a palma da mão; enxaguar as mãos retirando 
todo o resíduo de sabão; enxugar as mãos com 
papel toalha e fechar a torneira utilizando o mesmo 
papel. 

(B) Abrir a torneira e molhar as mãos sem encostar-se 
à pia; ensaboar as mãos com sabão líquido e 
friccionar as mãos por cerca de 30 segundos, 
realizando os seguintes movimentos: friccionar 
circularmente palma com palma; friccionar 
circularmente dorso com palma; lavar os espaços 
interdigitais deslizando uma mão sobre a outra; 
friccionar circularmente as unhas (pontas dos 
dedos) na palma da outra mão; friccionar as 
articulações de uma mão sobre a palma da outra; 
lavar o polegar com auxílio da outra mão; friccionar 
os pulsos com a palma da mão; enxaguar as mãos 
retirando todo o resíduo de sabão; enxugar as mãos 
com papel toalha e fechar a torneira. 

(C) Abrir a torneira e molhar as mãos; ensaboar as 
mãos com sabão líquido e friccionar as mãos por 
cerca de 30 segundos, realizando os seguintes 
movimentos: friccionar circularmente palma com 
palma; friccionar circularmente dorso com palma; 
lavar os espaços interdigitais deslizando uma mão 
sobre a outra; friccionar as articulações de uma 
mão sobre a palma da outra; lavar o polegar com 
auxílio da outra mão; enxaguar as mãos retirando 
todo o resíduo de sabão; enxugar as mãos com 
papel toalha e fechar a torneira utilizando o mesmo 
papel. 

(D) Abrir a torneira e molhar as mãos sem encostar-se 
à pia; ensaboar as mãos com sabão líquido e 
friccionar as mãos por cerca de 50 segundos, 
realizando os seguintes movimentos: friccionar 
circularmente palma com palma; friccionar as 
articulações de uma mão sobre a palma da outra; 
lavar o polegar com auxílio da outra mão; friccionar 
circularmente as unhas (pontas dos dedos) na 
palma da outra mão; friccionar os pulsos com a 
palma da mão; enxaguar as mãos retirando todo o 
resíduo de sabão; enxugar as mãos com papel 
toalha e fechar a torneira utilizando o mesmo papel. 
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(E) Abrir a torneira e molhar as mãos sem encostar-se 
à pia; ensaboar as mãos com sabão líquido e 
friccionar as mãos por cerca de 30 segundos, 
realizando os seguintes movimentos: friccionar 
circularmente palma com palma; friccionar 
circularmente dorso com palma; lavar os espaços 
interdigitais deslizando uma mão sobre a outra; 
friccionar as articulações de uma mão sobre a 
palma da outra; lavar o polegar com auxílio da outra 
mão; friccionar circularmente as unhas (pontas dos 
dedos) na palma da outra mão; friccionar os pulsos 
com a palma da mão; enxaguar as mãos retirando 
todo o resíduo de sabão; enxugar as mãos com 
papel toalha e fechar a torneira utilizando o mesmo 
papel. 

 
 
QUESTÃO 28  
 
A cateterização da bexiga envolve introdução de uma 
sonda de látex ou de plástico através da uretra para o 
interior da bexiga. Pessoas com cateteres permanentes 
necessitam de cuidados especiais. Sobre os cuidados 
de enfermagem com o cateterismo vesical de demora, 
considere as afirmativas a seguir. 
 
I. Deve-se realizar a higiene perineal pelo menos três 

vezes a dia e após a defecação ou incontinência 
fecal para minimizar desconforto e infecção.  

II. Nunca pendurar a bolsa coletora na grade do leito, 
pois pode ser elevada acidentalmente acima do 
nível da bexiga. 

III. Não se deve deixar que a torneira na base da bolsa 
coletora entre em contato com superfícies 
contaminadas. Além disso, precisa sempre estar 
fechada, exceto durante o esvaziamento. 

IV. A bolsa coletora deve ser esvaziada a cada 12 
horas, e os valores anotados em prontuário.  

 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
(B) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
(C) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
(D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
(E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29  
 
Como indicadores do estado de saúde, os sinais vitais 
indicam a eficiência das funções circulatória, 
respiratória, neural e endócrina do corpo. Sobre os 
sinais vitais considere as afirmativas abaixo: 
 
I. A febre é classificada de acordo com seu curso 

clínico e suas características. A febre intermitente é 
caracterizada por picos febris intercalados com 
temperatura em níveis usuais. A temperatura 
retorna a um valor aceitável pelo menos uma vez 
em 24 horas.  

II. A avaliação da respiração deve ser realizada antes 
da determinação da frequência de pulsação, com a 
mão posicionada sobre o tórax do paciente.  

III. O pulso é o limite palpável do fluxo sanguíneo 
observado em vários pontos sobre o corpo. Quando 
a onda do pulso alcança a artéria periférica, ela 
pode ser sentida pela palpação suave da artéria 
contra o osso ou músculo subjacente. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
(B) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
(E) Somente a afirmativa II está correta. 
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QUESTÃO 30  
 
Em relação à Lista Nacional de Notificação Compulsória 
de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos 
serviços de saúde públicos e privados em todo o 
território nacional, responda V (verdadeiro) ou F (falso) 
às afirmativas a seguir. 
 
( ) Para fins de notificação compulsória de 
importância nacional, agravo é qualquer dano à 
integridade física ou mental 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.  
( ) A notificação compulsória é obrigatória para os 
médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis 
pelos serviços públicos e privados de saúde, que 
prestam assistência ao paciente.  
( ) São doenças e notificação compulsória 
imediata: hanseníase, leishmaniose visceral e febre de 
Chikungunya. 
( ) A notificação compulsória imediata deve ser 
realizada pelo profissional de saúde ou responsável 
pelo serviço assistencial que prestar o primeiro 
atendimento ao paciente, em até 24 horas desse 
atendimento, pelo meio mais rápido disponível.  
 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, 
a sequência correta.  
 
(A) F, F, V, F. 
(B) F, V, V, F.  
(C) V, V, V, V.  
(D) F, F, F, V. 
(E) V, V, F, V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31  
 
As atividades da sala de vacinação são desenvolvidas 
pela equipe de enfermagem treinada e capacitada para 
os procedimentos de manuseio, conservação, preparo 
e administração, registro e descarte dos resíduos 
resultantes das ações de vacinação. Sobre os 
procedimentos de vacinação marque a alternativa 
correta. 
 
(A) A verificação da temperatura dos equipamentos de 

refrigeração da sala de vacina, e a anotação no 
mapa de registro diário de temperatura, devem ser 
feitas uma vez ao dia no final do turno.  

(B) A obtenção de informações sobre o estado de 
saúde do usuário, para avaliação das indicações e 
as possíveis contraindicações à administração dos 
imunobiológicos, é necessária apenas para os 
grupos mais vulneráveis, representados por 
crianças e idosos. 

(C) A limpeza terminal da sala de vacinação deve ser 
realizada a cada 30 dias, contemplando a limpeza 
de piso, teto, paredes, portas e janelas, mobiliário, 
luminárias, lâmpadas e filtros de condicionadores 
de ar. 

(D) A sala de vacinação é classificada como área 
semicrítica. Deve ser destinada exclusivamente à 
administração dos imunobiológicos, devendo-se 
considerar os diversos calendários de vacinação 
existentes. 

(E) Na sala de vacinação, todas as vacinas devem ser 
armazenadas entre -2ºC e -8ºC, sendo ideal -5ºC. 

 
QUESTÃO 32  
 
M. F. V., 65 anos, sexo feminino, procurou uma Unidade 
de Saúde com queixas de tremores, tontura, sudorese, 
taquicardia, cefaleia e uma sensação desagradável de 
apreensão. Informa que, instruída por um educador 
físico, iniciou um programa de atividade física há pouco 
mais de cinco dias e faz uso de hipoglicemiante oral. 
Diante disso, foi solicitado o teste de glicemia capilar, 
que mostrou glicemia ≤ 59 ml/dl. Esse valor sugere que 
Maria está com:  
 
(A) hiperglicemia.  
(B) hiponatremia.  
(C) normoglicemia. 
(D) hipoglicemia.  
(E) hiperpotassemia. 
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QUESTÃO 33  
 
As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são 
transmitidas, principalmente, por contato sexual sem o 
uso de camisinha com uma pessoa que esteja 
infectada, e geralmente se manifestam por meio de 
feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. Acerca dessas 
patologias, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A revolução sexual e o uso dos métodos 

anticoncepcionais foram os principais fatores 
responsáveis pelo aumento dos índices das DST 
em idosos. 

(B) Todas as DST podem ser transmitidas durante a 
gravidez, porém a sífilis, a gonorreia, o herpes e a 
AIDS raramente são transmitidos no momento do 
parto. 

(C) A transmissão do vírus HIV acontece pelas vias 
sexual e sanguínea, transmissão vertical, objetos 
perfurocortantes contaminados e amamentação. 

(D) A sífilis congênita é a transmissão da doença de 
mãe para filho. A infecção é grave e os sinais e 
sintomas apresentam-se após os primeiros seis 
meses de vida.  

(E) As DST contaminam o indivíduo uma única vez, já 
que são formados anticorpos contra o 
microrganismo após a primeira infecção. 

 
QUESTÃO 34  
 
O posicionamento do paciente pela enfermagem é 
importante no processo de assistência, especialmente 
em algumas patologias, como o edema agudo de 
pulmão, que objetiva melhora da oxigenação, da 
ventilação e redução da congestão pulmonar. Qual a 
posição mais indicada para o paciente nesse caso? 
 
(A) Sentado em ângulo de 90º, cabeça e ombros 

levantados, pés e pernas para baixo. 
(B) Genupeitoral. 
(C) Trendelemburg. 
(D) Posição ereta, com os membros superiores 

estendidos ao longo do corpo. 
(E) Posição de sims. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 35  
 
O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural 
de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e 
constitui a mais sensível, econômica e eficaz 
intervenção para redução da morbimortalidade infantil. 
Sobre esse tema, considere as afirmativas a seguir: 
 
I. Nos primeiros dias, o leite materno é chamado 

colostro, que contém mais proteínas e menos 
gorduras do que o leite maduro, ou seja, o leite 
secretado a partir do sétimo ao décimo dia pós-
parto.  

II. O leite de mães de recém-nascidos prematuros não 
difere do de mães de bebês a termo. 

III. Os pontos-chave da pega adequada na 
amamentação são: mais aréola visível acima da 
boca do bebê; boca bem aberta; lábio inferior virado 
para fora e queixo tocando a mama. 

IV. o Ministério da Saúde, recomenda aleitamento 
materno por dois anos ou mais, sendo exclusivo 
nos primeiros seis meses.  

 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(B) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(C) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
(E) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.  
 
QUESTÃO 36  
 
T.R.S., 84 anos, sexo masculino, viúvo, acamado, com 
sequelas neurológicas, apresenta déficit no 
autocuidado. A enfermeira prescreveu o banho de leito 
para os cuidados de higiene e designou o técnico de 
enfermagem para realizá-lo. Considere as seguintes 
ações realizadas pelo profissional, durante o banho de 
leito:  
 
I. Checar na prescrição de enfermagem e anotar 
o procedimento realizado, registrando na folha de 
anotação de enfermagem do prontuário do paciente. 
II. Friccionar a pele e hidratá-la, já que a pele é 
mais ressecada no paciente idoso, devido à falta de 
oleosidade natural.  
III. Higienizar os olhos do canto externo para o 
interno, usando gazes, luva de banho ou tecido de 
algodão específico para o procedimento.  
IV. Interagir com o paciente durante a realização 
do banho de leito.   
 
São procedimentos adequados os descritos nas 
afirmativas:  
 
(A) I, II, III e IV.  
(B) II e IV, apenas.  
(C) I, II e IV, apenas.  
(D) II e III apenas. 
(E) I e IV, apenas.  
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QUESTÃO 37  
 
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição 
clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e 
sustentados de pressão arterial. Associa-se 
frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais 
dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos 
sanguíneos) e a alterações metabólicas, com 
consequente aumento do risco de eventos 
cardiovasculares fatais e não fatais. T.G.A foi internado 
na clínica médica e classificado como hipertenso 
estágio 1. Qual nível arterial foi encontrado durante a 
verificação dos sinais vitais desse paciente? 
 
(A) Pressão sistólica entre 140-159 mmHg e pressão 

diastólica entre 90-99 mmHg. 
(B) Pressão sistólica menor que 120 mmHg e pressão 

diastólica menor que 80 mmHg. 
(C) Pressão sistólica menor que 130 mmHg e pressão 

diastólica menor que 85 mmHg. 
(D) Pressão sistólica entre 130-139mmHg e pressão 

diastólica entre 85-89 mmHg. 
(E) Pressão sistólica maior ou igual a 180 mmHg e 

pressão diastólica maior ou igual a 110 mmHg. 
 
QUESTÃO 38  
 
De acordo com a resolução COFEN 311/2007, que 
aprova a Reformulação do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem, é DEVER dos 
profissionais de enfermagem: 
 
(A) Recusar-se a executar atividades que não sejam de 

sua competência técnica, científica, ética e legal ou 
que não ofereçam segurança ao profissional, à 
pessoa, família e coletividade. 

(B) Avaliar criteriosamente sua competência técnica, 
científica, ética e legal e somente aceitar encargos 
ou atribuições, quando capaz de desempenho 
seguro para si e para outrem. 

(C) Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e 
difamação de membro da equipe de enfermagem, 
equipe de saúde e de trabalhadores de outras 
áreas, de organizações da categoria ou instituições. 

(D) Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e 
ser tratado segundo os pressupostos e princípios 
legais, éticos e dos direitos humanos. 

(E) Administrar medicamentos sem conhecer a ação da 
droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 39  
 
De acordo com a última pesquisa realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 
2014, as principais culturas produzidas na área de 
lavoura permanente, no município de Passagem Franca 
do Piauí, foram: 
 
(A) Banana e Castanha de Caju. 
(B) Coco-da-baía e Goiaba. 
(C) Manga e Laranja. 
(D) Limão e Maracujá. 
(E) Abacate e Mamão. 
 
QUESTÃO 40  
 
Julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F), 
acerca do município de Passagem Franca do Piauí: 
 
( ) O rio Parnaíba e o rio Berlengas constituem 
importantes recursos hídricos do município. 
( ) O município pertence ao Território de 
Desenvolvimento denominado Entre Rios. 
( ) A principal rodovia federal de acesso ao 
município é a BR-316. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
(A) V V V 
(B) V F V  
(C) F V V 
(D) F V F 
(E) F F V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


