Município de Marema- SC
Concurso Público 001/2019
Prova objetiva escrita para o cargo de:

ENFERMEIRO(A)
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 09h00min e término
às 12h00min.
2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do
momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova.
3. Esta prova contém 30 (trinta) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo
apenas uma a correta.
4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe
para o cartão resposta, o qual possui sua identificação e a identificação por código de barras o
qual você deverá opor a sua assinatura.
5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso.
6. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira:
Você deverá marcar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo:
A

B

C

D

01
- preenchimento correto.
Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica.
7. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas.
8. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembrese que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova.
9. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário
de recurso anexo ao Edital do Concurso Público 001/2019.
10. Boa prova.
11. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta.
12. Para levar o caderno de prova você deve permanecer na sala no mínimo até às 11h00min.
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Conhecimentos Gerais
Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03.
Texto:
Manifesto assinado por 600 cientistas pede que Europa pare de 'importar desmatamento'
do Brasil
Os sistemas do Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia Legal por Satélite
(Prodes) registraram no fim de 2018 um aumento de 13,7% do desmatamento da Amazônia em
relação aos 12 meses anteriores - o maior número registrado em dez anos.
Por BBC - 25/04/2019
A edição de sexta-feira (26) da revista Science traz uma carta assinada por 602 cientistas de
instituições europeias pedindo para que a União Europeia (UE), segundo maior parceiro
comercial do Brasil, condicione a compra de insumos brasileiros ao cumprimento de
compromissos ambientais.
Em linhas gerais, o documento faz três recomendações para que os europeus continuem
consumindo produtos brasileiros, todas baseadas em princípios de sustentabilidade. Pede que
sejam respeitados os direitos humanos, que o rastreamento da origem dos produtos seja
aperfeiçoado e que seja implementado um processo participativo que ateste a preocupação
ambiental da produção - com a inclusão de cientistas, formuladores de políticas públicas,
comunidades locais e povos indígenas.
O grupo de cientistas tem representantes de todos os 28 países-membros da UE. O teor da
carta ecoa preocupações da Comissão Europeia - órgão politicamente independente que
defende os interesses do conjunto de países do bloco político-econômico - que há cerca de
quatro anos vem estudando como suas relações comerciais impactam o clima mundial.
Pesquisador de questões de uso do solo, políticas de mitigação climática, combate ao
desmatamento e cadeias produtivas, o brasileiro Tiago Reis, da Universidade Católica de
Louvain, é um dos autores da carta.
Em entrevista à BBC News Brasil, ele afirmou que a publicação do texto tem como objetivo
mostrar às instituições europeias que a comunidade científica entende a questão como
"prioritária e extremamente relevante".
"A iniciativa é importante, sobretudo neste momento em que sabemos que a Comissão
Europeia está estudando o assunto e formulando uma proposta de regulação para a
questão da 'importação do desmatamento'", disse o cientista.
O artigo foi divulgado nesta quinta-feira. Procurado pela reportagem da BBC News Brasil, o
Ministério do Meio Ambiente ainda não respondeu ao pedido de entrevista sobre o tema. [...]
A carta ressalta que a UE comprou mais de 3 bilhões de euros de ferro do Brasil em 2017 - "a
despeito de perigosos padrões de segurança e do extenso desmatamento impulsionado pela
mineração" - e, em 2011, importou carne bovina de pecuária brasileira associada a um
desmatamento de "mais de 300 campos de futebol por dia". [...]
Os sistemas do Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia Legal por Satélite
(Prodes) registraram um aumento de 13,7% do desmatamento em relação aos 12 meses
anteriores - o maior número registrado em dez anos. Isso significa que, no período, foram
suprimidos 7.900 quilômetros quadrados de floresta amazônica, o equivalente a mais de cinco
vezes a área do município de São Paulo.

A principal vilã é a pecuária. Estudo realizado pela Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e Agricultura (FAO) em 2016 apontou que 80% do desmatamento do Brasil se
deve à conversão de áreas florestais em pastagens. Atividades de mineração respondem por
7% dos tais danos ambientais. [...]
Adaptado
https://g1.globo.com
01-"A iniciativa é importante, sobretudo neste momento em que sabemos que a Comissão
Europeia está estudando o assunto [...].” 6º§.
Assinale a alternativa em que o emprego do pronome demonstrativo sublinhado tem o mesmo
valor do apresentado na frase acima.
a) Mineração e pecuária, foram estas as principais atividades que desmataram florestas no
Brasil.
b) Nestes países europeus, a compra de insumos brasileiros deverá seguir compromissos
ambientais.
c) Esta atual semana foi marcada por um manifesto a favor do meio ambiente brasileiro.
d) Muitas medidas foram tomadas para redução do desmatamento nestes meses.
02-“Pesquisador de questões de uso do solo, políticas de mitigação climática (...).” 4º§.
Assinale a alternativa que corresponde ao sentido do termo sublinhado na frase acima.
a)
b)
c)
d)

Medição.
Variação.
Intensificação.
Atenuação.

03-“A carta ressalta que a UE comprou mais de 3 bilhões de euros de ferro do Brasil em 2017.”
8º§.
A oração destacada nesse período mantém com a oração anterior uma relação sintática de:
a)
b)
c)
d)

Objeto direto.
Objeto indireto.
Complemento nominal.
Subjetiva.

04- Assinale a frase em que há erro de concordância verbal.
a)
b)
c)
d)

Uma série de irregularidades aconteceu com relação ao meio ambiente.
Aqui se comete equívocos nas relações comerciais.
Menos de dois países cumpriram as determinações ambientais.
Oitenta por cento da imprensa mostraram os mesmos dados.

05- Uma certa prova de um concurso público, era composta por: Língua Portuguesa,
Matemática, Legislação Municipal e Informática. Sabe-se que a média para aprovação para
este concurso é 7,0 (sete). O quadro abaixo é de uma certa participante. Com relação à tabela
abaixo, é correto afirmar que:
DISCIPLINA
LÍNGUA
PORTUGUESA
MATEMÁTICA
LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL
INFORMÁTICA

PESO
2,0

NOTA
6,0

2,0
4,0

4,0
7,0

2,0

8,0

a)
b)
c)
d)

A média da candidata é de 6,2 e não foi aprovada no concurso.
A média da candidata é de 6,2 e foi aprovada no concurso.
A média da candidata é de 6,4 e foi aprovada no concurso.
A média da candidata é de 6,4 e não foi aprovada no concurso.

06- Dada a função quadrática f(x) = x² + 3x – 10, é correto afirmar que:
a) Tem como raízes da função os valores -2 e +5, interceptando o eixo das ordenadas
nestes dois pontos.
b) O gráfico será uma parábola com concavidade voltada para cima pois o coeficiente “a” é
positivo e esta terá um valor máximo.
c) Tem como vértice da parábola o ponto V (-1,5 ; -12,25).
d) Neste caso não possuem raízes reais.
07- Sabendo que o lado de um quadrado mede 2,62 cm , então é correto afirmar que sua área
e seu perímetro serão, respectivamente:
a)
b)
c)
d)

10,48 cm e 6,86 cm².
6,86 cm² e 10,48 cm²
10,48 cm² e 6,86 cm².
6,86 cm² e 10,48 cm.

08- Sabendo que Z é um número complexo, e Z = 2 -3i, então o resultado de

̅

é:

a)
b)
c)
d)
09- De acordo com o artigo 18 §4º da Constituição Federal assinale a alternativa correta:
a) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei

estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão
de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após
divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma
da lei.
b) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Distritos, far-se-ão por lei
Federal, dentro do período determinado por Lei Complementar Estadual, e dependerão
de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após
divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma
da lei.
c) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei
estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Municipal, e dependerão
de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após
divulgação dos Estudos de Viabilidade do território, apresentados e publicados na forma
da lei.
d) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Distritos, far-se-ão por lei
Municipal, dentro do período determinado por Lei Complementar Estadual, e
dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos envolvidos, após
divulgação dos Estudos de Viabilidade, apresentados e publicados na forma da lei.

10- Conforme o artigo 29-A da Constituição Federal o total da despesa do Poder Legislativo
Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não
poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das
transferências previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no
exercício anterior: relativamente à Marema – SC, qual seria esse percentual?
a)
b)
c)
d)

5%.
7%.
8%.
10%.

Conhecimentos Específicos
11- A qualidade de um indicador depende das propriedades dos componentes utilizados em
sua formulação (frequência de casos, tamanho da população em risco) e da precisão dos
sistemas de informação empregados (registro, coleta, transmissão dos dados).
Em relação ao indicador “Mortalidade proporcional por idade”, é incorreto afirmar que:
a) Elevadas proporções de óbitos de menores de um ano de idade estão associadas a más
condições de vida e de saúde.
b) O deslocamento da concentração de óbitos para grupos etários mais elevados reflete a
redução da mortalidade em idades jovens – sobretudo na infância – e o consequente
aumento da expectativa de vida da população.
c) A subenumeração de óbitos pode estar desigualmente distribuída entre as diversas
faixas etárias, resultando em distorções na proporcionalidade dos óbitos informados.
Nas faixas etárias extremas (crianças e idosos), a subenumeração é geralmente mais
baixa.
d) O aumento percentual de óbitos em uma ou mais faixas etárias pode dever-se, apenas,
à redução da frequência em outras faixas.
12- Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2015), definem-se como doenças
respiratórias, as doenças ou infecções que ocorrem no trato respiratório, tanto superior como
inferior, nas quais há a obstrução da passagem do ar, tanto a nível nasal quanto a nível
bronquiolar e pulmonar. Elas variam desde infecções agudas, como pneumonias e resfriados
comuns, a infecções mais graves, como a tuberculose. (RUBIN et al., 2006).
Em relação às infecções respiratórias agudas, é correto afirmar que:
a) O resfriado comum é a principal causa de rinossinusite aguda (RSA). A etiologia é viral,
destacando-se o rinovírus como agente principal, mas também coronavírus, vírus
sincicial respiratório e metapneumovírus, entre outros.
b) Embora as infecções das vias respiratórias inferiores (IVRI) sejam muito frequentes, mas
raramente com risco de vida, as infecções das vias respiratórias superiores (IVRS) são
responsáveis por doenças mais graves, tais como: gripe, pneumonia, tuberculose e
bronquiolite, que são os principais contribuintes para a mortalidade por infecções
respiratórias agudas (IRAs)
c) A pneumonia adquirida na comunidade (PAC) é uma doença geralmente caracterizada
por quadro de febre baixa, dispneia, dor torácica não ventilatório-dependente e tosse
sem expectoração. Porém, dependendo da faixa etária e comorbidades, a doença pode
se manifestar com mais ou menos sinais ou sintomas.
d) As complicações de sinusite são mais frequentes em adultos do que em crianças e são
favorecidas pela íntima relação anatômica dos seios paranasais com outras estruturas
da cabeça, do pescoço e do tórax.

13- Muitos dos fatores determinantes (influência sociocultural no comportamento sexual,
pobreza, desigualdades de gênero, conflitos sociais e outros) na ocorrência de casos de
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) estão além da governança de gestores de saúde.
No entanto, a atuação destes deve aproveitar todas as oportunidades para assegurar insumos
necessários ao desenvolvimento das ações de controle, dentro e fora dos serviços de saúde.
(Ministério da Saúde, 2015)
Sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis, é incorreto afirmar que:
a) O cancroide é uma afecção de transmissão exclusivamente sexual, provocada pelo H.
ducreyi, mais frequente nas regiões tropicais. Caracteriza-se por lesões múltiplas
(podendo, no entanto, haver uma única lesão) e habitualmente dolorosas, mais
frequentes no sexo masculino.
b) Uma cervicite prolongada, sem o tratamento adequado, pode-se estender ao endométrio
e às trompas, causando Doença Inflamatória Pélvica (DIP), sendo a esterilidade, a
gravidez ectópica e a dor pélvica crônica, as principais seqüelas.
c) A sífilis é uma doença sistêmica, manifestando-se nos genitais e em outros locais, tais
como orofaringe, couro cabeludo, sistema nervoso central etc.
d) O linfogranuloma é uma doença sexualmente transmissível que apresenta como sintoma
principal o corrimento.
14- Para tratamento de um paciente foi prescrita a administração de 300 ml de soro fisiológico
0,9%, a ser administrado em 2 horas.
Calcule o gotejamento por minuto para cumprimento desta prescrição:
a)
b)
c)
d)

30 gotas por minuto.
37 gotas por minuto.
50 gotas por minuto.
62 gotas por minuto.

15- A caracterização das infrações éticas e disciplinares, bem como a aplicação das
respectivas penalidades regem-se pelo Código de Ética de Enfermagem, sem prejuízo das
sanções previstas em outros dispositivos legais.
Sobre as disposições do Código de Ética de Enfermagem, estabelecido pela Resolução Cofen
nº 564/2017, não se pode afirmar que:
a) As infrações serão consideradas leves, moderadas, graves ou gravíssimas, segundo a
natureza do ato e a circunstância de cada caso.
b) São consideradas infrações graves as que provoquem a morte, debilidade permanente
de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa.
c) O(a) Profissional de Enfermagem responde pela infração ética e/ou disciplinar, que
cometer ou contribuir para sua prática, e, quando cometida(s) por outrem, dela(s) obtiver
benefício.
d) Nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional terá sua carteira retida no ato
da notificação, em todas as categorias em que for inscrito, sendo devolvida após o
cumprimento da pena e, no caso da cassação, após o processo de reabilitação.
16- O Programa de Controle do Câncer do Colo do Útero é resultado da evolução de iniciativas
que começaram a ser organizadas e consolidadas a partir do Programa de Saúde MaternoInfantil (1977) e que, a partir da década de 1990, expandiu-se consideravelmente. (Ministério
da Saúde, 2011).
Em relação ao câncer do colo do útero, pode-se afirmar que:

a) Mulheres previamente submetidas à histerectomia total por lesões benignas, sem
história prévia de diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de alto grau, podem ser
excluídas do rastreamento, desde que apresentem exames anteriores normais.
b) O câncer do colo do útero inicia-se a partir de uma lesão precursora, incurável na quase
totalidade dos casos.
c) O tabagismo, a iniciação sexual precoce, a multiplicidade de parceiros sexuais, a
nuliparidade e o uso de contraceptivos orais são considerados fatores de risco para o
desenvolvimento de câncer do colo do útero.
d) O início da coleta do exame citopatológico para rastreamento do câncer do colo do útero
e de suas lesões precursoras deve ser aos 18 anos de idade para as mulheres que já
tiveram atividade sexual.
17- A vacina influenza é constituída por vírus inativados, o que significa que contém somente
vírus mortos – existindo comprovação de que não podem causar a doença –, além de possuir
um perfil de segurança excelente e bons níveis de tolerância. (Ministério da Saúde, 2017).
Sobre a vacina influenza, é incorreto afirmar que:
a) Pode ser administrada antes da exposição ao vírus e é capaz de promover imunidade
efetiva e segura durante o período de circulação sazonal do vírus.
b) A composição e a concentração de antígenos hemaglutinina (HA) são atualizadas a
cada ano, em função dos dados epidemiológicos que apontam o tipo e cepa do vírus
influenza que está circulando de forma predominante nos hemisférios Norte e Sul.
c) Pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas ou medicamentos,
procedendo-se às aplicações em locais diferentes.
d) É contraindicada a sua administração à crianças menores de 9 meses de idade.
18- A paciente Ana Karenina compareceu à consulta de enfermagem de pré natal e foi
informada que a Data Provável do Parto (DPP) será em 15/11/2019.
Considerando a DPP acima, a Data da Última Menstruação (DUM) de Ana Karenina foi em:
a)
b)
c)
d)

15/02/2019.
06/02/2019.
10/02/2019.
08/02/2019.

19- O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal de 1988 e
regulamentado pela lei nº 8.080/90.
Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), é incorreto afirmar que:
a) A Comissão Intergestores Bipartite é o fórum de negociação entre o estado e os
municípios na implantação e operacionalização do SUS.
b) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico
está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
c) Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta
especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização da
respectiva Câmara Municipal.
d) Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de
direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na
respectiva proposta orçamentária. É vedada a transferência de recursos para o
financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações
emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.

20- Cabe ao profissional de saúde identificar e compreender o aleitamento materno no contexto
sociocultural e familiar e, a partir dessa compreensão, cuidar tanto da dupla mãe/bebê como de
sua família. É necessário que busque formas de interagir com a população para informá-la
sobre a importância de adotar práticas saudáveis de aleitamento materno. (Ministério da
Saúde, 2015).
Em relação ao aleitamento materno, não se pode afirmar que:
a) A mama, na gravidez, é preparada para a amamentação (lactogênese fase I) sob a ação
de diferentes hormônios. Os mais importantes são o estrogênio, responsável pela
ramificação dos ductos lactíferos, e o progestogênio, pela formação dos lóbulos.
b) A técnica de amamentação está adequada quando o corpo do bebê está totalmente
voltado para o corpo da mãe (posição de barriga com barriga) e um dos braços está ao
redor do corpo da mãe.
c) A produção do leite logo após o nascimento da criança é controlada principalmente por
hormônios e a “descida do leite”, que costuma ocorrer até o terceiro ou quarto dia pósparto, ocorre mesmo se a criança não sugar o seio.
d) É denominado de aleitamento materno misto quando a criança recebe, além do leite
materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de complementá-lo, e
não de substituí-lo.
21- A Organização Mundial da Saúde informou que 136 países e territórios reportaram casos
de hanseníase em 2015, mostrando uma prevalência mundial da doença de 174.608 casos em
tratamento. O número de casos novos detectados em todo o mundo em 2015 foi de 210.758.
Neste ano, o Brasil ocupou a segunda posição em número de casos novos de hanseníase,
com 28.761, correspondendo a 13,6% do número de casos novos no mundo. A primeira
posição está com a Índia, com 127.326 casos novos. (Ministério da Saúde, 2017).
Em relação à Hanseníase, não é possível afirmar que:
a) A hanseníase é doença de evolução crônica, mas durante seu curso podem ocorrer de
forma abrupta complicações das reações como: febre alta, dor no trajeto dos nervos,
surgimento de lesões da pele (placas ou nódulos) e piora do aspecto de lesões
preexistentes.
b) A principal via de eliminação do bacilo pelo doente e a mais provável via de entrada
deste no organismo é a pele, por meio de contato próximo e prolongado, muito frequente
na convivência domiciliar.
c) Há uma forma de alta resistência à infecção pelo bacilo, a hanseníase tuberculoide, na
qual há manifestações em relação à exacerbação da resposta imunocelular, com
limitação de lesões, formação de granuloma bem definido e destruição completa dos
bacilos.
d) Os estados reacionais são a principal causa de lesões dos nervos e de incapacidades
provocadas pela hanseníase. Portanto, é importante que o diagnóstico das reações seja
feito precocemente, para início imediato do tratamento das reações, visando prevenir
essas incapacidades.
22- A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um grave problema de saúde pública no Brasil e
no mundo. Sua prevalência no Brasil varia entre 22% e 44% para adultos (32% em média),
chegando a mais de 50% para indivíduos com 60 a 69 anos e 75% em indivíduos com mais de
70 anos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010).
Em relação à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), é correto afirmar que:
a) A posição recomendada para a medida da pressão arterial é a sentada.
b) A maioria dos casos de hipertensão arterial não apresenta uma causa aparente
facilmente identificável, sendo conhecida como hipertensão secundária.

c) Para uso como anti-hipertensivos, são preferidos os diuréticos de alça e similares, em
baixas doses.
d) A hipertensão gestacional é caracterizada pela ocorrência de hipertensão arterial após a
15ª semana sem a presença de proteinúria.
23- Apesar de já existirem recursos tecnológicos capazes de promover o controle da
Tuberculose, ainda não há perspectiva de obter, em futuro próximo, sua eliminação como
problema de saúde publica, a não ser que novas vacinas ou medicamentos sejam
desenvolvidos. (Ministério da Saúde, 2011)
Em relação à Tuberculose, é incorreto afirmar que:
a) Embora o risco de adoecimento seja maior nos primeiros 2 anos após a primoinfecção,
uma vez infectada, a pessoa pode adoecer em qualquer momento da sua vida.
b) A radiografia de tórax é o método de escolha para investigação e diagnóstico da doença
e deve ser solicitada para todo paciente com suspeita clínica de tuberculose pulmonar.
c) A tuberculose é uma doença curável em praticamente todos os casos sensíveis aos
medicamentos antituberculose, desde que obedecidos os princípios básicos da terapia
medicamentosa (associação medicamentosa adequada, doses corretas e uso por tempo
suficiente) e a correta operacionalização do tratamento.
d) A baciloscopia após escarro para diagnóstico deve ser realizada mensalmente durante o
acompanhamento do tratamento para todos os casos de tuberculose pulmonar para
verificação a eficácia do tratamento por meio da negativação do escarro.
24- O aumento da prevalência do diabetes está associado a diversos fatores, como: rápida
urbanização, transição epidemiológica, transição nutricional, maior frequência de estilo de vida
sedentário, maior frequência de excesso de peso, crescimento e envelhecimento populacional
e, também, à maior sobrevida dos indivíduos com diabetes. (Sociedade Brasileira de Diabetes
2017-2018).
Sobre a doença, não se pode afirmar que:
a) O Diabetes Mellitus tipo 1 é mais frequentemente diagnosticado em crianças,
adolescentes e, em alguns casos, em adultos jovens, afetando igualmente homens e
mulheres.
b) O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) corresponde a maior parte de todos os casos de
Diabetes Mellitus. Possui etiologia complexa e multifatorial, envolvendo componentes
genético e ambiental.
c) Na fase clinicamente manifesta do DM1, o inicio é, em geral insidioso, com demora no
aparecimento dos sintomas.
d) Os consagrados fatores de risco para DM2 são: história familiar da doença, avançar da
idade, obesidade, sedentarismo, diagnostico prévio de pré-diabetes ou diabetes mellitus
gestacional (DMG) e presença de componentes da síndrome metabólica, tais como
hipertensão arterial e dislipidemia.
25- O Ministério da Saúde reitera a importância dos serviços de saúde realizarem triagem para
a aplicação da vacina febre amarela, visando identificar quais grupos de pessoas poderão ser
vacinados. (Portal do Ministério da Saúde-Vacinação).
Conforme as recomendações do Ministério da Saúde, não poderão tomar a dose padrão da
vacina febre amarela:
a)
b)
c)
d)

Pessoas que terminaram tratamento de quimioterapia e radioterapia.
Pessoas com doenças hematológicas (do sangue).
Pessoas com imunossupressão secundária a doenças
Pessoas que vivem com HIV e que tem contagem de células CD4 maior ou igual 350
células/mm3.

26- A Central de Material e Esterilização é uma unidade funcional de apoio técnico,
responsável pelo processamento de produtos para a saúde em serviços de saúde.
Sobre a esterilização de materiais, não se pode afirmar que:
a) Os produtos para saúde passíveis de processamento, independente da sua classificação
de risco, inclusive os consignados ou de propriedade do cirurgião, devem ser
submetidos ao processo de limpeza, dentro do próprio CME do serviço de saúde ou na
empresa processadora, antes de sua desinfecção ou esterilização.
b) A limpeza dos produtos para saúde, seja manual ou automatizada, deve ser avaliada por
meio da inspeção visual, com o auxílio de lentes intensificadoras de imagem, de no
mínimo oito vezes de aumento, complementada, quando indicado, por testes químicos
disponíveis no mercado.
c) Os produtos para saúde processados por empresa processadora ou no CME de
funcionamento centralizado devem ser transportados para o serviço de saúde em
recipientes fechados que resistam às ações de punctura e ruptura, de forma a manter a
integridade da embalagem e a esterilidade do produto.
d) O monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico deve ser feito
uma vez por semana, em pacote desafio disponível comercialmente ou construído pelo
CME ou pela empresa processadora, que deve ser posicionado no ponto de maior
desafio ao processo de esterilização, definido durante os estudos térmicos na
qualificação de desempenho do equipamento de esterilização.
27- Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) (2014), no Brasil o câncer de mama é o tipo
de câncer mais comum, depois do câncer de pele, e também o que causa mais mortes por
câncer em mulheres.
Sobre esta doença, é incorreto afirmar que:
a) Os cânceres de mama localizam-se, principalmente, no quadrante inferior interno, e em
geral, as lesões são indolores, fixas e com bordas regulares, acompanhadas de
alterações da pele quando em estádio avançado.
b) Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de mama relacionam-se
com idade avançada, características reprodutivas, história familiar e pessoal, hábitos de
vida e influências ambientais.
c) O processo de carcinogênese é, em geral, lento, podendo levar vários anos para que
uma célula prolifere e dê origem a um tumor palpável.
d) A secreção papilar associada ao câncer geralmente é transparente, podendo também
ser rosada ou avermelhada devido à presença de hemácias.
28- Acompanhar o desenvolvimento integral da criança nos primeiros anos de vida é de
fundamental importância, pois é nesta etapa da vida extrauterina que o tecido nervoso mais
cresce e amadurece, estando mais sujeito aos agravos. (Ministério da Saúde, 2017).
Para uma criança de 3 meses de idade, são esperados os seguintes comportamentos, exceto:
a)
b)
c)
d)

Resposta ativa ao contato social.
Emite sons.
Leva objetos a boca.
De bruços, levanta a cabeça, apoiando-se nos antebraços.

29- A Caxumba é uma doença viral aguda, caracterizada por febre, dor e aumento de volume
de uma ou mais glândulas salivares, com predileção pelas parótidas e, às vezes, pelas
sublinguais ou submandibulares. (Ministério da Saúde, 2017).
Sobre a doença, é incorreto afirmar que:

a) A caxumba é doença de distribuição universal, de alta morbidade e letalidade,
aparecendo sob a forma endêmica ou em surtos.
b) A transmissão indireta é menos frequente, mas pode ocorrer pelo contato com objetos e
utensílios contaminados com secreção do nariz e/ou da boca.
c) A imunidade é de caráter permanente, sendo adquirida após infecções inaparentes,
aparentes, ou após imunização ativa.
d) O sistema nervoso central (SNC), com frequência, pode estar acometido sob a forma de
meningite asséptica, quase sempre sem sequelas. Mais raramente, pode ocorrer
encefalite.
30- A diarreia é a segunda causa de mortes em crianças menores de 5 anos em todo o mundo.
Quase 1 em cada 5 mortes de crianças – cerca de 1,5 milhão por ano – se deve à diarreia. Ela
mata mais crianças do que a Aids, a malária e o sarampo juntos. (Ministério da Saúde, 2017)
Em relação às doenças diarreicas, não é possível afirmar que:
a) Caracterizam-se pela diminuição da consistência das fezes, aumento do número de
evacuações, com fezes aquosas; em alguns casos, há presença de muco e sangue
(disenteria).
b) A avaliação do estado de hidratação do paciente deve orientar a escolha entre os três
planos de tratamento. O Plano A de tratamento destina-se a pacientes com diarreia e
sinais leves de desidratação.
c) São autolimitadas, com duração de até 14 dias.
d) Nos casos crônicos ou com episódios repetidos, podem acarretar desnutrição crônica,
com retardo do desenvolvimento ponderoestatural em crianças.

