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P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  S Ã O  J O S É  D O S  P I N H A I S  
 E D I T A L  N . º  2 5 1 / 2 0 1 7  

 

 
P R O V A  O B J E T I V A  

C O N C U R S O  P Ú B L I C O  

24  DE SETEMBRO DE 2017 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 
1. Esta PROVA contém 40 questões numeradas de 01 a 40. 

2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Caso negativo comunique imediatamente ao fis-

cal de sala para a substituição da prova. 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente. Caso encontre alguma diver-

gência, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

4. Após a conferência, assine seu nome no local indicado.  

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 

05 opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Ape-

nas uma responde corretamente à questão. 

7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 

 

a. Para  cada  questão,  preencher  apenas  uma  

resposta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido 

no retângulo correspondente à opção escolhi-

da para resposta. A marcação em mais de uma 

opção anula a questão, mesmo que uma das 

respostas esteja correta. 

 

                 Preenchimento correto; 

                 Preenchimento incorreto; 

                 Preenchimento incorreto 

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 03h30min. 

 

9. Você poderá deixar o local de prova somente depois de 

(1) uma hora do início da prova e NÃO poderá levar seu 

CADERNO DE PROVA. 

 

10. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tempo, 

no caso de:  

 

a. ausentar-se da sala sem o acompanhamento do 

fiscal; 

b. ausentar-se do local de provas antes de decorrida 

01 (uma) hora do início da PROVA; 

c. ausentar-se da sala de provas levando a prova 

e/ou CARTÃO-RESPOSTA da Prova Objetiva; 

d. ser surpreendido, durante a realização da PRO-

VA, em comunicação com outras pessoas ou uti-

lizando-se de livro ou qualquer material não 

permitido; 

e. fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrô-

nico ou de comunicação, bem como protetores 

auriculares; 
f. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-

lhos, incorrendo em comportamento indevido; 
g. não cumprir com o disposto no edital do Exame. 

 
11. O candidato deverá manter seu relógio ou qualquer    

aparelho eletrônico no saco plástico fornecido para este 

fim. 

 

    

RESPOSTAS 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

 

19. 

 

20. 

 

21. 

 

22. 

 

23. 

 

24. 

 

25. 

 

26. 

 

27. 

 

28. 

 

29. 

 

30. 

 

31. 

 

32. 

 

33. 

 

34. 

 

35. 

 

36. 

 

37. 

 

38. 

 

39. 

 

40. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. Leia a conclusão do artigo Produção científica na medicina em projetos de pesquisa financiados pela agência Fapemig. 
 

O presente estudo focou a geração de produtos científicos e a formação de recursos humanos qualificados a partir dos 
Editais Universais financiados pela Fapemig na área médica. Entre os produtos científicos gerados, houve prevalência 
de apresentação de resumos científicos em congressos nacionais e estrangeiros, formação de recursos humanos quali-
ficados (orientação de iniciação científica, mestrado, doutorado) e publicação de artigos científicos nacionais e estran-
geiros. Todos os projetos aprovados foram oriundos de instituições públicas, incluindo universidades e outros órgãos 
públicos, como hospitais e institutos. É preciso conduzir estudos com metodologias similares, que possibilitem uma re-
flexão e melhor compreensão dos produtos científicos oriundos de projetos de pesquisa financiados por agências de 
pesquisa. 

 

Fonte: http://www.scielo.br/pdf/rbem/v33n3/13.pdf. Acesso em 10/05/17. 
 

Indique a alternativa que apresenta uma inferência FALSA em relação ao conteúdo do texto. 
 

 É plausível supor que a investigação que resultou no artigo em questão deve-se ao fato de os resultados dos A)
projetos de pesquisa financiados por agências de fomento de ciência não serem de amplo conhecimento entre 
os membros da comunidade científica. 

 Com base no resultado dessa investigação, na área de medicina, há maior número de financiamento para    B)
projetos oriundos de instituições públicas do que particulares. Pode-se supor que essa maior concentração de 
projetos aprovados pelas instituições públicas coincida com a distribuição dos programas de pós-graduação. 

 Visto que o objetivo do estudo em questão foi estabelecer os produtos científicos na área de medicina com   C)
base no financiamento de projetos de pesquisa da Fapemig, pode-se supor que, para obtenção dos dados, foi 
utilizada coleta de informações nos arquivos do banco de dados dessa agência. 

 Apenas instituições e órgãos públicos da área de medicina  podem participar dos Editais Universais financiados D)
pela Fapemig. 

 Além dos produtos científicos mencionados no texto de conclusão, os pesquisadores encontraram outro(s),   E)
porém em quantidades menos representativas. 

 
2. Segundo Pinker (2016), “a brevidade é a alma da razão e de muitas outras virtudes ao escrever.” Isso significa que 

muitas expressões prolixas podem e devem ser trocadas por alternativas mais enxutas para melhorar a qualidade do 
texto. 
As alternativas abaixo apresentam na coluna 2 uma opção mais enxuta para a expressão da coluna 1. Apenas uma  
delas é uma proposta INADEQUADA; indique-a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Leia a introdução de um artigo disponibilizado no GEN Medicina, um portal que oferece conteúdo científico exclusivo da 

área da saúde. Com base no conteúdo desse fragmento, avalie qual(is) dos segmentos apresentados nas asserções 
são informações coerentes com o tema abordado e, desse modo, poderia(m) constar na sequência do artigo. 

 
A entrevista clínica não é uma conversa como outra qualquer! 

 Porto05 
Entende-se qualquer entrevista como uma técnica de trabalho, durante a qual duas pessoas, em concordância formal 
ou implícita, se encontram para uma conversa, cuja característica principal é estar relacionada com os objetivos de 
ambos. 

Coluna 1 Coluna 2 

A) em um período tal que onde 

B) é imperioso que nós nós precisamos 

C) se encarrega de prover provê 

D) estavam em grande ne-
cessidade de 

precisavam 

E) devido ao fato de que porque 
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É tão especial a entrevista clínica que ela tem nome diferente – anamnese. O papel de uma dessas pessoas – no caso, 
o médico ou o estudante de medicina – é coletar informações, enquanto o da outra – o paciente – é de fornecê-las.    
Diferentemente de outras entrevistas, no caso da médica o objetivo não fica restrito a obter informações. Outro objetivo 
é estabelecer um bom relacionamento entre o médico e o paciente, condição fundamental para uma boa prática      
médica. 
Há muitas maneiras de se fazer uma entrevista; melhor dizendo, há diferentes técnicas, mas em todas devem ser    
destacadas a arte do relacionamento e o processo comunicacional. Primeiramente, deve ficar claro que uma entrevista 
médica não é uma conversa como qualquer outra! [...]  
 
Fonte: http://genmedicina.com.br/2017/05/19/a-entrevista-clinica-nao-e-uma-conversa-como-outra-qualquer-dr-celmo-celeno-porto/ Acesso em 
12/05/17. 

 

I. Uma questão relevante, mas nem sempre considerada, é o registro dos dados obtidos durante a entrevista. Anota-
ções de próprio punho das informações mais importantes é a maneira habitual. Contudo, cresce cada vez mais a 
utilização de computadores. A gravação de entrevistas, que esteve em moda há alguns anos, praticamente está 
abolida na prática médica, tornando-se restrita a alguns tipos de pesquisa. Não é proibido “digitar” as informações 
obtidas; no entanto, a atenção exagerada ao computador é nociva. 

II. A entrevista tem a função de informar as pessoas sobre algum acontecimento social ou fazer com que o público-  
alvo conheça as ideias e opiniões da pessoa que é entrevistada. O entrevistador deve se posicionar e falar de   
maneira correta, mantendo uma boa aparência e causando boa impressão. 

III. As entrevistas em grupo, que podem ser realizadas com o objetivo de agilizar o processo ou ainda checar adapta-
bilidade do candidato ao contato grupal. Nesta modalidade podem ser verificados itens como características de    
liderança, desprendimento ou facilidade de relacionamento. 

 
Indique a alternativa que corresponde à resposta CORRETA. 

 
 Apenas II é correta. A)
 Apenas III é correta. B)
 Apenas I é correta. C)
 Apenas I e II são corretas. D)
 Apenas I e III são corretas. E)

 
4. Nas bulas de remédios, na parte de orientações ao paciente, os termos próprios da área da saúde geralmente vêm 

acompanhados de uma explicação em linguagem popular. Em uma das alternativas abaixo, a explicação entre        
parênteses NÃO CORRESPONDE ao termo técnico. Indique-a. 

 
 O tratamento também pode ser iniciado em estágios mais avançados, como, por exemplo, quando já se        A)

observar a presença de pápulas (elevações da pele). 
 Você não deve usar este medicamento se tiver doenças micóticas (bactérias) oculares. B)
 Este medicamento raramente causa reações de hipersensibilidade (alergia). C)
 Entre as reações indesejáveis menos comuns deste medicamento, está o prurido (coceira) na pele. D)
 Uma reação adversa comum deste medicamento é fogacho (súbita sensação temporária de calor). E)

 
5. Analise as três versões da reescrita destes fragmentos de texto para avaliar qual(is) dela(s) mantém(êm) o mesmo teor 

de  informação da versão original.  
 

Fragmentos de texto: 
 

Devido às movimentações que exige das políticas de saúde e às implicações socioeconômicas, o problema da        
síndrome de burnout deve ser abraçado e trabalhado também pelos médicos, inclusive pelos psiquiatras, como desafio 
científico, diagnóstico e terapêutico (Brekalo-Lazarević et al., 2010).  
O conhecimento atual mostra que a síndrome de burnout é uma precursora ou um fator de risco para a doença depres-
siva (Elinson et al., 2004). 

 

I. De acordo com Brekalo-Lazarević et al. ( 2010), os médicos, inclusive  psiquiatras, têm como desafio científico,   
diagnóstico e terapêutico dedicar-se ao problema da síndrome de burnout, pois há evidências de que ela seja   
precursora ou um fator de risco para a doença depressiva (Elinson et al., 2004). Trata-se de uma necessidade 
premente, visto que a questão dessa síndrome apresenta implicações socioeconômicas e exige movimentações 
das políticas de saúde.  
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II. Elinson et al. (2004) esclarecem haver evidências de que a síndrome de burnout  seja precursora ou um fator de 
risco para a doença depressiva. Por exigir movimentações das políticas de saúde e envolver questões socioeco-
nômicas, o problema dessa síndrome é uma causa a ser abraçada e trabalhada por médicos, inclusive pelos     
psiquiatras, como desafio científico, diagnóstico e terapêutico (Brekalo-Lazarević et al., 2010).  

III. O problema da síndrome de burnout deve ser abraçado e trabalhado também pelos médicos, inclusive pelos      
psiquiatras, como desafio científico, diagnóstico e terapêutico, devido às movimentações que exige das políticas de 
saúde e às implicações socioeconômicas. Atualmente, considera-se que a síndrome de burnout é uma precursora 
ou um fator de risco para a doença depressiva (Elinson et al., 2004 e Brekalo-Lazarević et al., 2010). 

 
Indique a alternativa CORRETA. 

 
 Apenas I. A)
 Apenas II. B)
 Apenas III. C)
 Apenas I e III. D)
 Apenas I e II. E)

 
6. Em todos os segmentos a seguir (extraídos de um artigo publicado em periódico da área de Medicina), observa-se o 

emprego de mesmo(s) e mesma(s). Em nenhum dos casos, essa palavra foi usada de acordo com a norma-padrão. 
Indique a alternativa que apresenta uma proposta para substituir esses termos, de modo que todos os segmentos - 
mantendo a informação original - respeitem o padrão formal da língua. 

 
I. Em relação ao médico de família, é quase geral entre os entrevistados o clamor por uma melhor formação do 

mesmo, inclusive no que tange à atenção à criança.  
II. Utilizando metodologia qualitativa e entrevistas semi-estruturadas, foram entrevistados pediatras e médicos de   

família de dez equipes indicadas pelos gestores como as de melhores resultados. O objetivo foi conhecer a visão 
dos mesmos sobre a atenção à saúde da criança por eles praticada, o papel de cada um e a existência do        
pediatra no programa. 

III. Chama a atenção o envolvimento de uma grande variedade de profissionais da equipe nessas ações, enquanto a 
maioria dos pediatras prefere não participar das mesmas. Trata-se de situação surpreendente, pois seria esperada 
uma atuação mais proativa e mesmo de liderança do pediatra em relação ao tema. 

IV. Para verificar na prática como se deu a atenção à saúde da criança e adolescente nas ESF dos médicos entrevis-
tados, foi pedido aos mesmos que descrevessem as ações desenvolvidas nessa área 
 

Com relação aos termos destacados, indique a alternativa CORRETA: 
 

 Em I e IV, “do mesmo/aos mesmos” pode ser dispensado; em II e III pode-se substituir, respectivamente, por: A)
deles, nelas. 

 Pode-se substituir em I, II, III e IV, respectivamente, por: do médico, desses profissionais, das ações, que eles. B)
 Em I, “do mesmo“ pode ser dispensado; em II, III e IV, pode-se substituir, respectivamente, por: desses profis-C)

sionais, delas, lhes foi (pedido).  
 Pode-se substituir em I, II, III e IV, respectivamente, por: dos entrevistados, dos profissionais, delas, a cada um. D)
 Em I, “do mesmo” pode ser dispensado; em II, III e IV, pode-se substituir, respectivamente, por: desses entre-E)

vistados, nelas, pra eles. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

7. Jonathan tinha X reais em sua carteira quando saiu no sábado pela manhã. Pretendia comprar uma jaqueta de couro, 
fazer uma doação a uma instituição infantil, realizar algumas compras no mercado e por fim passar numa confeitaria 
para comprar doces para um café da tarde com os amigos. Sabe-se que ele gastou 2/3 do que tinha para comprar a  
jaqueta, depois 1/5 do que restou foi entregue para uma determinada instituição infantil. Em seguida, com o saldo      
restante, ainda disponível, fez uma compra no mercado que consumiu 1/4 desse saldo. Na sequência, antes de voltar 
para casa, gastou metade na confeitaria. Qual a quantia em porcentagem, sobre o valor inicial, que ainda restou para 
Jonathan? 

 

   8%. A)
 10%. B)
 18%. C)
 20%. D)
 25%. E)
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8. Claudio, Ana e José estão em uma quadra de basquete de uma praça no bairro onde moram. Conhecendo seus     
desempenhos, sabe-se que a probabilidade de que Claudio acerte um arremesso de lance livre é igual a 3/4, a probabi-
lidade de que Ana acerte um arremesso de lance livre é 3/5 e a probabilidade de que José acerte um arremesso de   
lance livre é igual a 1/3. Se os três vão fazer apenas um arremesso de lance livre, qual é a probabilidade de que no   
mínimo dois deles acertem o arremesso? 

 

 3/5. A)
 3/20.  B)
 6/20. C)
 9/20. D)
 101/60. E)

 
9. Considerando as relações de equivalências lógicas, determine qual ou quais proposição(ões) apresentada(s) nas    

alternativas dadas é ou são equivalente(s) à proposição abaixo. 
 

“O enfermeiro não dorme bem à noite ou os médicos são felizes.” 
 

I. Se o enfermeiro dorme bem à noite, então os médicos são felizes.  
II. Se os médicos são felizes, então o enfermeiro não dorme bem à noite.  
III. Se o enfermeiro não dorme bem à noite, então os médicos são felizes.  
IV. Se os médicos não são felizes, então o enfermeiro não dorme bem à noite.   
V. Se o enfermeiro dorme bem à noite, então os médicos não são felizes.  

 

 As alternativas corretas são III e IV. A)
 As alternativas corretas são II e V. B)
 Apenas a alternativa I é correta. C)
 As alternativas corretas são I e IV. D)
 Apenas a alternativa II é correta. E)

 
10. A matriz C representa os custos, em reais, dos produtos que estão em promoção em uma determinada loja online. 

Como podemos observar, o Produto 5 tem custo “x” e o Produto 6 tem custo “y”. 
 

 

��������	1 �������	4 �������	7�������	2 �������	5 �������	8�������	3 �������	6 �������	9�                      Matriz C �4 7 45 � 43 � 5� 
 

 

O determinante da matriz de custos acrescido de uma unidade é igual ao dobro do custo do Produto 5, menos o sêxtu-
plo do custo do Produto 6. O custo do Produto 6 é igual ao dobro do custo do Produto 1, somado ao dobro do custo do 
Produto 8, subtraído do dobro do custo do Produto 5. De acordo com as condições dadas, o determinante da Matriz de 
custos é 

 

 - 27. A)
 - 16. B)
   12. C)
   16. D)
   32. E)

 
11. Com todas as permutações dos números 4, 5, 6, 7 e 8, escrevemos vários números em ordem crescente. Na contagem 

dos números, a posição que o número 67485 ocupa é 
 

 60ª.  A)
 62ª. B)
 65ª.  C)
 74ª. D)
 120ª.  E)
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12. São apresentados a proposição ~�~� → �� e o diagrama com as regiões 1, 2 e 3. A região 1 corresponde somente a 
“p”, a região 2 corresponde somente a “q” e a região 3 corresponde à interseção de “p” com “q”. Analise cada umas das 
cinco alternativas apresentadas e determine qual ou quais corresponde(m) somente ao valor V (verdadeiro) da tabela-
verdade. Para isso, é importante saber que, em cada uma das alternativas, a região clara indica F (falso) e região     
escura indica V (verdadeiro). 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 
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NOÇÕES ELEMENTARES DE DIREITO E LEGISLAÇÃO 
 

13. No regime disciplinar previsto pela Lei nº 8.112/1990, existem vários deveres e vedações ao servidor público civil.    
Verifique a veracidade das proposições abaixo descritas e assinale a alternativa CORRETA. 

 

I. É dever do servidor público exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 
II. É vedado ao servidor público levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da 

autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade  
competente para apuração. 

III. É vedado ao servidor público ser acionista ou cotista de pessoa jurídica. 
IV. São deveres do servidor público guardar sigilo sobre assunto da repartição e tratar com urbanidade as pessoas. 
V. É vedado ao servidor público utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades        

particulares. 
 

 V, F, V, V, V. A)
 V, V, F, V, V. B)
 F, F, F, V, F. C)
 V, F, F, V, V. D)
 V, F, F, V, F.  E)

 
14. A Lei 9.784/1999 dispõe, entre outros temas, sobre os direitos e deveres do Administrado no âmbito do processo    

administrativo da Administração Pública Federal. Segundo suas prescrições, assinale a alternativa em que NÃO está 
descrito um dos deveres do administrado perante o Ente Público no âmbito dos processos administrativos. 

 

 Expor os fatos conforme a verdade. A)
 Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. B)
 Colaborar para o esclarecimento dos fatos. C)
 Prestar as informações que lhe forem solicitadas. D)
 Ser assistido por advogado. E)

 
15. A Lei nº 525/2004 dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, estabelecendo as normas 

sobre seu regime jurídico, direitos, deveres e responsabilidades. Sobre o tema, analise as assertivas abaixo e, depois, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
I. Dentre os requisitos básicos para nomeação em cargo público, está a apresentação de certidão negativa de        

débitos fiscais, trabalhistas e previdenciários. 
II. A posse é a aceitação formal, pelo servidor, das atribuições, dos deveres e das responsabilidades inerentes ao 

cargo público, sendo que sua realização deverá ocorrer no prazo improrrogável de até 120 (cento e vinte) dias, 
contados da publicação oficial do ato de nomeação. 

III. Se houver empate na classificação de determinado concurso municipal, terá preferência na nomeação, como    
primeiro critério de desempate, o mais idoso dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos. 

IV. É permitida a consignação em folha de pagamento de amortização e juros de empréstimos ou financiamentos  
imobiliários. 

V. Para a jornada de serviço de 40 (quarenta) horas semanais, à razão de 08 (oito) horas diárias, fica assegurado o 
intervalo mínimo de uma hora e máximo de duas horas, entre essa jornada, adequado ao regime de funcionamento 
da unidade administrativa de lotação do servidor. 

 
Estão CORRETAS apenas as assertivas 

 
 II e III. A)
 I, III e IV. B)
 III, IV e V. C)
 II, IV e V. D)
 I, II e III. E)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

16. Muitos pacientes são diagnosticados com Diabetes e necessitam de insulina periodicamente. Por isso, recebem da 
equipe multiprofissional das Unidades Básicas de Saúde (UBS) orientações para realizar administração da medicação 
via subcutânea domiciliar. Essa aplicação é também denominada como 

 
 intradérmica. A)
 intratecal. B)
 intramuscular. C)
 hipodérmica. D)
 intravenosa. E)

 
17. Uma criança deu entrada no PS apresentando febre alta, coriza, olhos vermelhos, mal-estar e manchas avermelhadas 

na pele. A mãe refere que outras crianças apresentaram os mesmos sintomas na escola em que seu filho estuda. 
De acordo com essas informações, as doenças em que se devem utilizar precauções com aerossóis são  

 

 rubéola e coqueluche. A)
 tuberculose pulmonar e sarampo. B)
 conjuntivite viral aguda e diarreia aguda. C)
 toxoplasmose e esquistossomose. D)
 caxumba e coqueluche. E)

 
18. J.H.A., 18 anos, deu entrada na UBS (Unidade Básica de Saúde) e relata ter tido relação sexual desprotegida há algu-

mas semanas. Refere ter percebido a presença de uma ferida de coloração vermelha e de fácil sangramento na região 
da genitália. A Donovanose é uma DST que acomete preferencialmente a pele e mucosas das regiões da genitália, viri-
lha e ânus, que causa úlceras e destrói a pele infectada. Seu agente causador é 

 

 Klebsiella granulomatis. A)
 Haemophilus ducreyi. B)
 Treponema pallidum. C)
 Papilomavírus humano (HPV). D)
 Neisseria gonorrhoeae. E)

 
19. Paciente apresenta emagrecimento aparente, relata febre, calafrios, sudorese noturna e tosse produtiva por cerca de 

três meses. O exame físico comprova que o paciente encontra-se desidratado e dispneico. Uma radiografia torácica 
demonstrou lesões escavadas e opacidades apicais bilaterais. Com base nas apresentações clínicas e radiológica, o 
médico solicitou a coleta de escarro do paciente para investigação de TB (tuberculose). Assinale algumas das orienta-
ções prévias a serem dadas ao paciente quando da coleta de escarro por expectoração. 

 

 Pedir ao paciente que higienize bem a cavidade oral, utilizando creme dental e/ou solução antisséptica. A)
 Repassar ao paciente que o volume ideal para o escarro de expectoração é de 1 mL. B)
 Caso o paciente use prótese dentária, orientá-lo a removê-la antes da coleta. C)
 Caso não seja possível levar o material até a unidade de saúde em até duas horas, o paciente deve manter a D)

amostra em temperatura ambiente e em contato com a luz solar. 
 Não estimular a ingestão de grande volume de água na noite anterior à coleta. E)

 
20. Para controle e prevenção de doenças, uma das principais medidas de intervenção é a imunização, sendo ela o grande 

objetivo da vacinação. Portanto, a vacinação confere ao indivíduo vacinado imunidade contra diversas doenças, sendo 
o imunobiológico administrado que propiciará essa proteção. Sabendo que as vacinas podem ser vivas ou inativadas 
(não vivas), assinale a alternativa que apresenta um dos constituintes das vacinas vivas. 

 

 Produtos tóxicos dos microrganismos. A)
 Vacinas obtidas pela engenharia genética.  B)
 Vacinas de subunidades ou de fragmentos de microrganismos. C)
 Microrganismos atenuados, obtidos pela seleção de cepas naturais (selvagens). D)
 Vacinas conjugadas a proteínas. E)
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21. Segundo as Diretrizes Nacionais para Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são atribuições 
da equipe multidisciplinar, EXCETO 

 

 identificar e treinar os familiares e/ou cuidador dos usuários, envolvendo-os na realização de cuidados, respei-A)
tando os seus limites e potencialidades. 

 acolher demanda de dúvidas e queixas dos usuários e familiares e/ou cuidador como parte do processo de B)
Atenção Domiciliar. 

 elaborar reuniões para cuidadores e familiares. C)
 promover treinamento pré e pós-desospitalização para os familiares e/ou cuidador dos usuários. D)
 utilizar linguagem técnica ao abordar usuários e familiares a fim de evitar que estes reconheçam o cuidado a E)

ser prestado e dessa forma interfiram na assistência da equipe multidisciplinar. 
 

22. A Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) somente com compressão é recomendada para socorristas não treinados, 
pois é relativamente fácil para os atendentes orientá-los com instruções por telefone. Espera-se que os profissionais de 
saúde sejam treinados em RCP e possam executar compressões e ventilações com eficiência. No entanto, a prioridade 
do profissional, se atuando sozinho, deve ser 

 

I. acionar o serviço médico de emergência e aplicar compressões torácicas.  
II. iniciar as compressões torácicas o mais breve possível, aplicando, se vítima adulta, de 80 a 100 compressões por 

minuto e avaliando os sinais vitais a cada sequência. 
III. acionar o serviço médico de emergência e iniciar de imediato 2 ventilações seguidas de 30 compressões torácicas 

durante 5 ciclos. Em seguida, avaliar pulso e respiração, repetindo a técnica na ausência de ambos. 
IV. iniciar as compressões torácicas de imediato, lembrando que a frequência das compressões é de 100 a 120 por 

minuto e a profundidade de 6 cm se a vítima for adulta e 5 cm se bebê. 
 
Está CORRETO o que se afirma apenas em 
 

 I. A)
 II. B)
 III. C)
 IV. D)
 II e IV. E)

 
23. Em situações de traumatismo cranioencefálico (TCE), o profissional técnico em enfermagem deve realizar avaliação 

neurológica do paciente/vítima. Para isso, utiliza uma escala que permite ao profissional avaliar o nível de consciência 
de uma vítima com base em três parâmetros: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Essa escala é cha-
mada de 

 
 Escala de Yesavage. A)
 Escala de Ramsay. B)
 Escala de Hamilton. C)
 Escala de Marshall. D)
 Escala de Glasgow. E)

 
24. Em 2017, segundo o Governo Federal, o Programa Nacional de Imunização (PNI) irá distribuir 300 milhões de doses de 

vacinas e soros em todo o Brasil. Dentre essas vacinas, está a HPV, que tem como objetivo prevenir os cânceres de 
pênis, ânus, garganta e redução da incidência do câncer de colo do útero e vulva. Dessa forma, o calendário vacinal 
atual prevê 

 

 a vacinação de homens e mulheres dos 9 aos 26 anos, desde que sexualmente ativos e com múltiplos parcei-A)
ros. Entende-se que usuários com esse perfil oferecem maiores riscos de transmissão coletiva. 

 a vacinação de meninas até os 14 anos, além dos imunocomprometidos, incluindo pacientes oncológicos.     B)
Estes devem receber 2 doses com intervalo de 6 meses entre uma dose e outra e deverão comparecer à     
unidade de saúde de referência mensalmente para exames laboratoriais. 

 a vacinação de meninos de 12 a 13 anos e meninas até os 14 anos, além dos transplantados de órgãos        C)
sólidos, medula óssea, pacientes oncológicos e homens e mulheres dos 9 aos 26 anos com HIV/Aids. 

 a vacinação de homens e mulheres com HIV/Aids dos 9 aos 26 anos por meio de 3 doses com intervalo de 2, 4 D)
e 6 meses. No entanto, a vacinação está condicionada ao acompanhamento clínico do HIV/Aids durante os 6 
meses de vacinação. 

 a vacinação exclusivamente de meninas imunocomprometidas até os 14 anos. Meninas nessa faixa etária E)
apresentam comportamento de risco e estão mais expostas e vulneráveis a situações de violência e abuso   
sexual. 
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25. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) cuja finalidade é a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à 
saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 
outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), é composta pelos seguintes equipamentos de saúde: 

 

 as unidades básicas de saúde (UBS), salas de estabilização, centros de atenção psicossocial (CAPS), centros A)
de orientação e aconselhamento HIV/AIDS (COA), consultório na rua, comunidades terapêuticas e enfermarias 
especializadas em hospital geral. 

 as unidades básicas de saúde (UBS), centros de atenção psicossocial (CAPS), centro de especialidades médi-B)
cas (CEM), SAMU 192, UPA 24 horas, salas de estabilização e centros de referência especializados em assis-
tência social (CREAS). 

 as unidades básicas de saúde (UBS), os centros de referências especializados em assistência social (CREAS), C)
o consultório na rua, os centros de atenção psicossocial (CAPS), as comunidades terapêuticas, o SAMU 192 e 
UPA 24 horas. 

 o consultório na rua, serviços residenciais terapêuticos, centros de convivência, centros de atenção psicossoci-D)
al (CAPS), unidades básicas de saúde (UBS), SAMU 192 e UPA 24 horas. 

 o consultório na rua, os centros de atenção psicossocial (CAPS), unidades básicas de saúde (UBS), SAMU E)
192, UPA 24 horas, narcóticos anônimos (NA) e alcoólicos anônimos (AA). 

 
26. A via Intramuscular é uma das principais vias de administração de medicamentos, pois, depois da via endovenosa, é a 

de mais rápida absorção. No entanto, uma medicação intramuscular pode ser bastante irritante e dolorosa para o     
paciente, pois penetra em tecidos musculares profundos, cercados de vasos e nervos. As vias de administração de 
medicação intramuscular são 

 

 deltoide, bíceps braquial, ântero-lateral da coxa e dorso-glúteo. A)
 ventro-glúteo, deltoide, dorso-glúteo e ântero-lateral da coxa. B)
 bíceps braquial, dorso-glúteo, bíceps femoral e deltoide. C)
 deltoide, tríceps braquial, ântero-lateral da coxa e ventro-glúteo. D)
 ventro-glúteo, tríceps braquial, dorso-glúteo e grande oblíquo. E)

 
27. Segundo o Ministério da Saúde, denomina-se “Pé Diabético” a presença de infecção, ulceração e/ou destruição dos 

tecidos profundos associados a anormalidades neurológicas e a vários graus de doença vascular periférica em pessoas 
com Diabetes Mellitus. Sobre as orientações que os profissionais da área de saúde devem fazer aos pacientes para o 
autocuidado, marque a alternativa CORRETA. 

 

 As pessoas com úlceras instaladas devem ser orientadas a ter acompanhamento mensal. A)
 O profissional deverá avaliar e orientar a hidratação dos pés, já que, na presença de neuropatia diabética, os B)

pés repetidamente encontram-se com Artropatia de Charcot. 
 O paciente precisa ser orientado e realizar o corte das unhas arredondadas, conforme a técnica. C)
 O cuidado do indivíduo deverá ser somente quando necessário, evitando, assim, alterações como o desenvol-D)

vimento de úlcera e outras complicações. 
 Para prevenir feridas, o paciente deve ser orientado a utilizar meias claras e, se possível, com as costura de E)

dentro para fora ou, de preferência, sem costura. Sapatos fechados, confortáveis, evitando o uso de sapatos 
apertados. 

 
28. Sendo a pele o maior órgão de absorção em extensão do corpo humano, para que se faça a escolha adequada do 

curativo, é essencial a análise de uma ferida considerando: idade do paciente, estado geral do paciente, localização 
anatômica, as bordas da ferida, entre outras. Sendo assim, assinale a alternativa CORRETA. 

 

 Quanto à fisiologia da cicatrização, a reparação de feridas ocorre pelas seguintes fases: inflamatória, prolifera-A)
tiva, maturação e primeira intenção. 

 A limpeza completa da ferida permite identificar previamente os sinais flogísticos e outras alterações significati-B)
vas da pele e da lesão. A limpeza adequada da ferida ajuda a reduzir o odor, tirar a umidade e diminuir infec-
ções cruzadas. 

 O curativo é um procedimento de cuidado de uma ferida ou lesão da pele por meio de uma limpeza rigorosa, C)
com o objetivo de tratar e prevenir infecções, estancar a hemorragia, diminuir a incidência de infecção cruzada, 
tratar e cicatrizar as feridas. 

 É indispensável realizar a higienização das mãos (antes e após o curativo) e fazer o uso de EPIs (como uso de D)
jaleco de manga curta e luvas de procedimento) ao se realizar os curativos sépticos.  

 As feridas devem ser limpas do local mais contaminado para o menos contaminado, sendo a solução fisiológica E)
a 0,9% ideal para a limpeza e tratamento das feridas. 
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29. Dentro da Central de Material Estéril (CME), há o arsenal onde ficam armazenados todos os materiais estéreis. A vali-
dade de esterilização é o prazo de segurança em que o conteúdo do pacote mantém a sua condição de esterilidade. 
Existem alguns fatores que interferem no estabelecimento desse prazo, como 

 

 o método de selagem e tipo de embalagem empregados. A)
 a temperatura da autoclave. B)
 os tipos de instrumentais. C)
 o gerenciamento do controle de materiais da CME. D)
 o processo de consignação. E)

 
30. Com base na Lei do Exercício Profissional da Enfermagem e no Código de Ética dos profissionais de enfermagem, 

analise as assertivas a seguir. 
 

I. O Enfermeiro assume o papel orientador dos demais membros da equipe de enfermagem e compete-lhe        
privativamente a prescrição da assistência de enfermagem.  

II. O Técnico de Enfermagem participa da orientação do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar com supervisão  
indireta do Enfermeiro. 

III. É direito dos profissionais de enfermagem ter acesso às informações necessárias ao exercício profissional. 
IV. O profissional de Enfermagem exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua 

integralidade, de acordo com os princípios éticos e bioéticos. 
V. É direito do profissional de enfermagem, em sua relação com a pessoa, família e coletividade, protegê-los contra 

danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde. 
 

Assinale a assertiva CORRETA. 
 

 Estão corretas somente as afirmativas I, II e V. A)
 Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. B)
 Estão corretas somente as afirmativas II, III e V. C)
 Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. D)
 Estão corretas somente as afirmativas II e IV. E)

 

31. No processamento de produtos para a saúde, os profissionais de enfermagem devem seguir as boas práticas regula-
mentadas pela RDC nº 15/2012. Assinale a afirmativa CORRETA. 

 

 A selagem de embalagens tipo envelope pode ser realizada com fita crepe adesiva. A)
 Os produtos de saúde passíveis de processamento, independentemente de sua classificação de risco, inclusive B)

os consignados ou de propriedade do cirurgião, devem ser submetidos ao processo de limpeza, dentro do pró-
prio CME do serviço de saúde ou da empresa processadora, antes de sua desinfecção ou esterilização. 

 É permitido o uso de caixas metálicas sem furos para esterilização de produtos para a saúde. C)
 O teste de Bowie & Dick que permite avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar da autoclave assisti-D)

da por bomba de vácuo deve ser realizado, no primeiro e último ciclo do dia. 
 Nos produtos para a saúde cujo lúmen tenha diâmetro interno inferior a cinco milímetros, a limpeza manual de-E)

ve ser realizada obrigatoriamente com produtos químicos. 
 

32. O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética; não pressupõe hora ou profissional específico 
para fazê-lo, mas implica necessariamente o compartilhamento de saberes, angústias e invenções; quem acolhe toma 
para si a responsabilidade de “abrigar e agasalhar” outrem em suas demandas, com a resolutividade necessária para o 
caso em questão (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009, p. 17), especialmente nas vítimas de violência. São princípios do 
acolhimento: 

 

I. desenvolver uma atitude positiva que faça com que a vítima se sinta acolhida e apoiada, procurando estabelecer um 
vínculo de confiança individual e institucional. 

II. garantir a necessária privacidade durante o atendimento, estabelecendo um ambiente ético, de confiança e respeito. 
III. higienizar a área antes da realização dos exames clínicos e laboratoriais. 
IV. os profissionais de saúde devem ser preparados para identificar as possíveis sinais de alerta indicativos de violência, 

como acidentes frequentes, lesões corporais, queixas vagas sobre como ocorreu acidente ou agressão. 
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Assinale a assertiva CORRETA 
 

 Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. A)
 Estão corretas somente as afirmativas I e III. B)
 Estão corretas somente as afirmativas III e IV. C)
 Estão corretas somente as afirmativas II, III e IV. D)
 Estão corretas somente as afirmativas II e III. E)

 
33. A assistência de enfermagem, no ambiente de emergência, implica um processo de tomada de decisão dos profissio-

nais de saúde visando a restabelecer a saúde ou minimizar os riscos à saúde da pessoa. A equipe de enfermagem tem 
papel importante nos cuidados a serem prestados à pessoa e sua família, dentre eles:  

 

 o monitoramento dos sinais vitais deve ser realizado somente nas vítimas inconscientes e de trauma. A)
 o transporte de uma vítima grave entre as diversas unidades assistenciais deve ser o mais rápido possível. B)
 os cuidados de enfermagem devem estar voltados às vítimas mais graves e inconscientes. C)
 a organização do processo de trabalho no atendimento no ambiente de emergência é de responsabilidade D)

do(a) enfermeiro(a) e médicos. 
 assegurar a permeabilidade das vias aéreas é a maior prioridade no tratamento das condições de emergência E)

respiratória. 
 

34. O estudo “Síntese de Indicadores Sociais (SIS): uma análise das condições de vida da população brasileira 2016”, apontam 
que entre 2005 e 2015, a proporção de idosos com 60 anos ou mais passou de 9,8% para 14,3% no Brasil; proporcional-
mente crescem os índices de doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovas-
culares, neoplásicas, infecciosas entre outras. Portanto, cada vez mais esta população será atendida nas Unidades de Saú-
de, Unidades de Pronto Atendimento, ambulatórios e hospitais. Diante dessa realidade, todos os profissionais de saúde de-
vem procurar conhecer as especificidades da clientela visando a garantir um melhor atendimento e prevenir complicações. 
Entre os riscos que podem gerar graves complicações, destaca-se o risco de queda. 
O risco de queda aumenta pela presença de fatores predisponentes, tais como: uso de determinados medicamentos, altera-
ções motoras, sensitivas, história prévia de quedas, necessidade de dispositivo para auxílio na marcha, entre outros. 

 

Analise as situações abaixo: 
 

I. Indivíduo independente, que se locomove e realiza suas atividades sem ajuda de terceiros, e faz uso de diuréticos, 
insulina e laxante. 

II. Indivíduo independente, ainda caminha sem auxílio, e faz uso de medicamento antitérmico eventualmente, se ne-
cessário. 

III. Indivíduo dependente de ajuda de terceiros para realizar suas atividades. Anda com auxílio ou se locomove em  
cadeira de rodas.  

IV. Indivíduo independente, se locomove com auxílio de andador, apresentando urgência miccional.  
V. Indivíduo em coma profundo, completamente dependente da ajuda de terceiros, fazendo uso de fralda, alimenta-se 

por sonda nasoenteral. 
 

Indique as assertivas que descrevem o perfil do idoso com alto risco de queda. 
 

 Apenas II, III e V. A)
 Apenas I, III e IV. B)
 Apenas III, IV e V. C)
 Apenas I e IV. D)
 Apenas II, IV e V.  E)

 
35. A responsabilidade sobre a notificação e acompanhamento de pacientes com doenças transmissíveis cabe a toda a equi-

pe de saúde. Nesse aspecto, quando o técnico de enfermagem atende a um indivíduo com suspeita de uma doença 
transmissível, deverá comunicar imediatamente a enfermeira para que se faça a notificação. 

 

Assinale a alternativa em que todas as doenças ou agravos são de notificação obrigatória, de acordo com a Portaria nº 
1271/2014. 

 

 Caxumba, Zica, Tuberculose, eventos adversos de medicamentos. A)
 Hanseníase, Escarlatina, Esquistossomose, reação pós vacinal. B)
 Sarampo, Dengue, Malária, mordida de morcego. C)
 Varicela, Erisipela, Furunculose, loxocelismo. D)
 Leptospirose, Febre amarela, Impetigo, acidente com material biológico. E)
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36. Dados do MS apontam que a cada três mortes de pessoas adultas, duas são de homens. Quando comparado com as 
mulheres, o tempo de vida deles é 7,6 anos menor. As doenças isquêmicas do coração, como o infarto do miocárdio, 
seguido das moléstias cardiovasculares (como o Acidente Vascular Cerebral, o AVC), outras doenças cardíacas, 
pneumonia, cirrose e diabetes estão entre as principais causas de mortes do sexo masculino. 
Para ampliar o acesso deles aos serviços de saúde, em 2009, o Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Saúde 
do Homem, alinhada à Política Nacional de Atenção Básica e integrante do Programa Mais Saúde. 

 

Em relação à saúde do homem, analise as afirmações a seguir. 
 

I. Os homens são mais vulneráveis às doenças, especialmente as enfermidades graves e crônicas porque, ao contrá-
rio das mulheres, eles geralmente só procuram o sistema de saúde quando os quadros já se agravaram. 

II. Além de criar mecanismos para melhorar a assistência a essa população, a meta do governo federal é incentivar 
que eles procurem o serviço de saúde ao menos uma vez ao mês. 

III. O público-alvo do Programa é a população masculina em idade acima dos 60 anos, pois é a faixa etária com maior 
risco para os agravos e consequentemente de morte. 

IV. A Política prevê a ampliação da participação paterna no pré-natal, parto, puerpério e no crescimento e desenvolvi-
mento da criança. Nesse caso, se inclui a possibilidade da realização de exames preventivos e também a imuniza-
ção de acordo com a faixa etária.   

V. Diante das dificuldades enfrentadas para a adesão do público masculino à maioria das ações desenvolvidas, reco-
menda-se a oferta de horários alternativos e do desenvolvimento de ações para a prevenção de violência, 
DST/AIDS entre outras. 

 
É CORRETO apenas o que se afirma em 

 

 I, IV e V. A)
 II, III e IV. B)
 II, IV e V. C)
 I, III e IV. D)
 III, IV e V. E)

 
37. De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial publicada em 2016, a “ Pressão Arterial deve ser medida 

em toda avaliação por médicos de qualquer especialidade e demais profissionais da saúde devidamente capacitados”. 
A aferição da Pressão Arterial “pode ser feita com esfigmomanômetros manuais, semi-automáticos ou automáticos. Es-
ses equipamentos devem ser validados e sua calibração deve ser verificada anualmente, de acordo com as orienta-
ções do INMETRO”.  

 
Com relação à técnica de aferição da Pressão Arterial, analise as afirmações a seguir. 

 
I. Na aferição da Pressão Arterial ambulatorial, recomenda-se que o cliente repouse por um período de 3 a 5 minutos 

antes da verificação. 
II. Para se ter certeza dos valores, recomenda-se pelo menos duas medições, com intervalo em torno de um minuto. 

Medições adicionais deverão ser realizadas se as duas primeiras forem muito diferentes. 
III. O braço deve estar na altura do VIII espaço intercostal (o qual corresponde ao ápice cardíaco), e deve estar apoia-

do, com a palma da mão voltada para cima e as roupas não devem garrotear o membro. 
IV. Para indivíduos obesos, recomenda-se manguitos mais longos e largos para não haver superestimação da Pressão 

Arterial. 
V. Na aferição da Pressão Arterial, recomenda-se que a insuflação seja realizada de forma lenta e gradativa e a defla-

ção rápida para se prevenir o desconforto durante a aferição. 
 

É CORRETO apenas o que se afirma em 
 

 II, IV e V. A)
 III, IV e V. B)
 I, III e V. C)
 I, II e IV. D)
 II, III e IV. E)
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38. Em 2003, com o objetivo de melhorar os atendimentos oferecidos nos serviços de saúde, foi lançada a “Política Nacio-
nal de Humanização, pondo em prática os princípios da universalidade, integralidade e equidade. Tal política visa a 
promover maior diálogo entre os participantes do SUS (profissionais, usuários, gestores), e estabelecimento de rela-
ções mais horizontais e humanizadas”. 
Dentre os diferentes aspectos tratados, ressalta-se o acolhimento na Atenção Básica de Saúde. Sobre o tema, analise 
as afirmações a seguir. 

 

I. O acolhimento é a primeira etapa para acesso aos serviços de saúde, tem a finalidade a triagem dos casos que 
necessitam agendar consulta médica, geralmente organizado por senhas que visam manter uma organização in-
terna e evitar conflitos. 

II. O profissional que faz o acolhimento precisa ter claro que o próximo tem uma necessidade de saúde que precisa 
ser solucionada, e por trás da queixa existe um cidadão com ciclos sociais e necessidades que precisam ser aten-
didas. 

III. Se considerarmos os princípios do SUS, podemos afirmar que acolher com universalidade é sinônimo de atender 
igualmente todos os indivíduos, garantindo o acesso de forma hierarquizada, especializada e equânime. 

IV. A equidade, como princípio de justiça, baseia-se na premissa de que é preciso tratar diferentemente os desiguais 
ou cada um de acordo com a sua necessidade. 

V. Para se realizar o acolhimento, é fundamental que as equipes de saúde reflitam sobre um conjunto de elementos 
que vão desde os saberes que subsidiam o atendimento individual em saúde até a maneira como interagem na  
organização do processo de trabalho em equipe. 

 
É CORRETO apenas o que se afirma em 

 

 I, II e V. A)
 II, III e IV. B)
 II, IV e V. C)
 III, IV e V. D)
 I, III e IV. E)

 
39. Oxigenoterapia pode ser definida como a administração de Oxigênio em concentrações superiores às encontradas 

normalmente na atmosfera, com o intuito de prevenir ou tratar a hipoxemia. Para a realização desse tipo de terapia,  
necessita-se de uma fonte de oxigênio, um fluxômetro e um umidificador.  

 

Em relação à oxigenoterapia, é CORRETO afirmar que 
 

 o médico é o profissional responsável pela prescrição do fluxo de oxigênio, a enfermagem responsabiliza-se A)
pelo controle do fluxo e avaliação do paciente durante a terapia. 

 a umidificação do oxigênio é importante para se prevenir o ressecamento da mucosa nasal. O processo de B)
umidificação deve ser realizado exclusivamente com Solução Fisiológica para se prevenir ulceração local.  

 deve-se monitorizar a frequência respiratória e a oximetria de pulso. Para fins de avaliação do adulto, conside-C)
ra-se padrão de normalidade quando a frequência respiratória estiver entre 14 a 20 respirações/minuto e a sa-
turação de oxigênio for igual ou superior a 80%. 

 para a segurança do paciente, deve-se garantir o bom funcionamento das válvulas dos cilindros e dos fluxôme-D)
tros, recomenda-se testar diariamente e manter as válvulas lubrificadas com óleo hidrolisado. 

 o concentrador de oxigênio é um aparelho com capacidade para coletar e concentrar o oxigênio do ar ambien-E)
te, geralmente utilizado pelos pacientes que necessitam de oxigênio contínuo em domicílio. Em se tratando de 
equipamento portátil, pode ser utilizado no transporte e em locais distantes onde não se dispõe de energia   
elétrica. 
 

40. Antropometria foi um dos temas inseridos na Pesquisa Nacional de Saúde e consiste em fazer um levantamento das 
medidas de tamanho e proporções do corpo humano, as medidas antropométricas, tais como: peso, altura, circunfe-
rência da cintura e do quadril. O objetivo dessa investigação é avaliar o padrão nutricional e estabelecer a prevalência 
de obesidade da população brasileira e os fatores associados.  

 
Em relação às medidas antropométricas, analise as afirmações a seguir. 

 
I. Na mensuração da altura, recomenda-se que o indivíduo encoste os calcanhares, panturrilhas, nádegas, escápulas e 

parte posterior do occipital na superfície posterior do estadiômetro (equipamento utilizado para mensurar a altura). 
II. Para aferição do peso, recomenda-se que o indivíduo esteja descalço, vestindo roupas leves, com os bolsos vazios e 

sem acessórios,  que suba na balança com os dois pés apoiados na plataforma e que olhe fixamente para o visor da 
balança, mantendo um ângulo aproximado de 45 graus. 
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III. O Índice de Massa Corporal – IMC, circunferência abdominal e pregas cutâneas são medidas importantes na avalia-
ção do risco para inúmeras doenças e situações de saúde, portanto os dados devem ser precisos. 

IV. O perímetro cefálico é uma medida importante na avaliação dos bebês, deve ser realizada desde o nascimento até o 
final do primeiro ano para identificação precoce de alterações cranioencefálicas, pois normalmente nesse período as 
fontanelas se fecham e o cérebro para de crescer.   

V. O perímetro cefálico é descrito como a circunferência “frontoccipital”. Na aferição, deve-se utilizar uma fita métrica fle-
xível e elástica. A mensuração do PC tem grande importância no diagnóstico da microcefalia. 

 
É CORRETO apenas o que se afirma em 

 

 
 I, II e IV. A)
 I e III. B)
 III, IV e V. C)
 II e V. D)
 II, III e IV. E)
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