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1ª Parte – Português  

 

Leia o seguinte fragmento de texto retirado do livro Vidas 
Secas, de Graciliano Ramos. 
 

 
 

01. O termo “difícil”, presente em “A vida na fazenda se 

tornava difícil”, tem função sintática de: 
 

a) Objeto indireto. 
b) Predicativo do sujeito. 
c) Objeto direto. 
d) Adjetivo. 
e) Predicativo do objeto. 

 
02. Em: “Sinhá Vitória benzia-se tremendo, manejava o 
rosário, mexia os beiços rezando rezas desesperadas.”, a 

oração reduzida em destaque estaria corretamente 
desenvolvida se estivesse assim escrita: 
 

a) Sinhá Vitória benzia-se enquanto tremia (...). 
b) Sinhá Vitória benzia-se porque tremia (...). 
c) Sinhá Vitória benzia-se a medida que tremia (...). 
d) Sinhá Vitória benzia-se após tremer (...). 
e) Sinhá Vitória benzia-se tendo em vista que tremia 

(...). 
 
03. Na oração: “Encolhido no banco do copiar, Fabiano 
espiava a caatinga amarela, onde as folhas secas se 
pulverizam, trituradas pelos redemoinhos, e os garranchos 
se torciam, negros, torrados.”, a expressão “banco do 
copiar” significa: 

 
a) Lugar para se estudar com vista para a rua. 
b) Assento usado como apoio para escrever. 
c) Assento na varanda. 
d) Banco da escrivaninha. 
e) Mesa de estudos. 

 
04. A oração “(...) onde as folhas secas se pulverizam”, 

tem função sintática equivalente à: 
 

a) Minha vontade é que você aprenda português. 
b) Não saia daqui sem que eu lhe chame. 
c) A liberdade é um bem tão precioso que cada um 

quer ser dono até da alheia. 
d) O fato de que és mudo na te impede de trabalhar. 
e) O animal mais veloz do mundo é o avestruz, que 

chega a atingir cerca de 120 km/h. 

05. Em qual das orações há discordância da norma culta 

conforme as regras de pontuação? 
 

a) Afinal, quem manda aqui sou eu, ou são 
vocês? 

b) Uma mão lava a outra, e a poluição suja as 
duas. 

c) Os mendigos pediam dinheiro ou comida? 
d) Mau curso primário, mau curso secundário, 

produzem mau candidato à universidade. 
e) NDR 

 
06. Dentre as proposições a seguir, assinale a que 

expressa uma inverdade em relação à norma culta da 
língua portuguesa. 

 
a) O verbo chamar é transitivo direto ou transitivo 

indireto, indiferentemente, quando no sentido 
de considerar, como em: “Chamei-o palhaço” 
ou “Chamei-o de palhaço”. 

b) O verbo pisar é um verbo transitivo direto, 
portanto não admite preposição, conforme 
exemplo: “Não pise na grama”. 

c) O verbo puxar é transitivo indireto no sentido 
de “sair semelhante”, como em “O puxou ao 
pai, e não há mãe.” 

d) O reparar, quando significar observar, é 
transitivo indireto: “Repare no corpo desta 
garota.” 

e) O verbo sobressair, sem ser pronominal, é 
transitivo indireto: O jogador que mais 
sobressaiu nos jogos do Brasil foi o goleiro. 

 
07. Leia o texto a seguir e em seguida responda o que se 

pede. 
 

 
 

É possível depreender do texto a seguinte informação: 
 

I. O Prêmio Nobel é concedido àqueles de 
pensamento ortodoxo. 

II. A opinião pública rejeita todo tipo de violência. 
III. A violência às vezes é um passo para a paz. 
IV. A opinião pública reverencia pesquisadores e 

poetas, priorizando essas categorias na entrega 
do Nobel. 
 

“A vida na fazenda se tornava difícil. Sinhá 
Vitória benzia-se tremendo, manejava o rosário, mexia 
os beiços rezando rezas desesperadas. Encolhido no 
banco do copiar, Fabiano espiava a caatinga amarela, 
onde as folhas secas se pulverizam, trituradas pelos 
redemoinhos, e os garranchos se torciam, negros, 
torrados. No céu azul as últimas arribações tinham 
desaparecido. Pouco a pouco os bichos se finavam, 
devorados pelo carrapato. E Fabiano resistia, pedindo a 
Deus um milagre. 

Mas, quando a fazenda se despovoou, viu que 
tudo estava perdido, combinou a viagem com a mulher, 
matou o bezerro morrinhento que possuíam, salgou a 
carne, largou-se com a família, sem se despedir do 
amo. Não poderia nunca liquidar aquela dívida 
exagerada. Só lhe restava jogar-se ao mundo, como 
negro fugido. 

 

Apontamentos sobre o Prêmio Nobel 
 

 O Prêmio Nobel reverencia cientistas, 
pesquisadores, escritores e poetas. No entanto, a 
maior repercussão ocorre em dois prêmios, Literatura e 
Paz. A opinião pública espontaneamente dedica aos 
ganhadores dessas categorias a maior atenção. Os 
prêmios de ciências, é claro, são importantes, mas a 
repercussão fica muito concentrada no segmento 
especializado ou mais restrito da opinião pública. 
 O Nobel da Paz tem sido concedido a 
personalidades que deixam às margens restrições 
daqueles de pensamento mais ortodoxo, dos que 
entendem o prêmio como uma homenagem ao 
pacifismo, aos que rejeitam todas as formas de 
violência. Claro que esta é uma apreciação linear, 
superficial, pois algumas vezes a violência faz-se como 
uma ação preventiva, para adiante obter uma paz 
duradoura. (...) 
 
MENEZES, Fernando. Divirta-se e aprenda. Editora Construir, 

2009. 
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a) Todas estão corretas. 
b) Todas estão erradas. 
c) Apenas I e IV estão erradas. 
d) Apenas III está correta. 
e) Apenas I está correta. 

 
Leia o texto a seguir e tome-o como base para responder 
as questões 08 e 09. 

 

 
 

08. A oração sublinhada pode ser classificada como 
Oração Subordinada: 

 
a) Adverbial Final. 
b) Adverbial condicional. 
c) Adjetiva restritiva. 
d) Substantiva Predicativa. 
e) Adverbial consecutiva. 

 
09. O pronome que, em destaque no texto tem função 

sintática de: 
 

a) Predicativo do sujeito. 
b) Objeto direto. 
c) Sujeito. 
d) Adjunto adverbial. 
e) Complemento Nominal. 

 
10. A seguinte frase foi retirada de uma propaganda de 

“Canecas” (bebedouros) para animais, numa revista de 
produtos agrícolas: “A vida útil das Canecas fabricadas 
com Resinas Plásticas, estão atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” Como se percebe, há 
desconformidades em relação à norma culta da língua. 
Aponte a alternativa que corrige a falha que há no texto.  

 
a) “A vida útil das Canecas fabricadas com Resinas 

Plásticas estão atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

b) “A vida útil das Canecas fabricadas com Resinas 
Plásticas, está atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

c) “A vida útil das canecas fabricadas com resinas 
plásticas, estão atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

d) “A vida útil das Canecas fabricadas com Resinas 
Plásticas, estão atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

e) “A vida útil das canecas fabricadas com resinas 
plásticas está atrelada à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

 
 
 
 
 

 
 

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS    

 

  
11. São critérios para transferência de recursos para 

estados, distrito federal e municípios, EXCETO: 
 

a) Perfil demográfico da região. 
b) Perfil epidemiológico da população a ser coberta. 
c) Características quantitativas e qualitativas da rede 

de saúde da área. 
d) Desempenho técnico, econômico e financeiro no 

período anterior. 
e) Níveis de participação do setor saúde nos 

orçamentos estaduais e federais. 
 
12. Referente ao Índice de Swaroop & Uemura é 

INCORRETO afirmar: 
 

a) É um dos indicadores de nível de vida do qual a 
saúde faz parte. 

b) Indica a percentagem de pessoas que morreram 
com 60 anos ou mais em relação ao total de 
óbitos ocorridos em uma determinada população. 

c) Países desenvolvidos: valores entre 80% e 90%. 
d) Países subdesenvolvidos: índice pode atingir 50% 

ou menos.  
e) Classificação: 1º grupo: índice igual ou superior a 

75%; 2º grupo: variando de 50 a 74%; 3º grupo: 
variando de 25 a 49%; 4º grupo: valores inferiores 
a 25%. 

 
13. As características abaixo são de: 

 
 Ocorrência coletiva de uma determinada doença 
que no decorrer de um largo período histórico, acomete 
sistematicamente, mantendo uma incidência constante. 
 Presença constante de uma doença ou um agente 
infeccioso em uma área geográfica. 

 
a) Endemia 
b) Epidemia 
c) Epidemiologia descritiva 
d) Epidemiologia analítica 
e) Pandemia  

 
14. São possíveis intervenções contra mortalidade de 

menores de 5 anos, EXCETO: 
 

a) Melhorando a atenção pré-natal. 
b) Melhorando o atendimento ao parto e ao recém-

nascido. 
c) Prevenindo o excesso de peso ao nascer. 
d) Melhorando a nutrição materna. 
e) Reduzindo o fumo durante a gestação. 

 
15. Sobre Programa Nacional de Imunizações –PNI (1973) 

é INCORRETO afirmar: 
 

a) Criado com o objetivo de coordenar as ações de 
imunizações que se caracterizavam pela 
descontinuidade e pela reduzida área de 
cobertura. 

b) O PNI é parte integrante do Programa Ampliado 
de Imunizações (PAI), da Organização Pan-
Americana da Saúde. 

c) Brasil – elevada taxa de morbidade e mortalidade 
por doenças imunopreveníveis. 

Problemas 
 

Os candidatos que participaram da eleição 
municipal e que largaram banners nos postes de 

iluminação estão sendo convocados pela Justiça 
Eleitoral para fazerem a retirada. Caso não retirem 
suas propagandas, o juiz eleitoral da 175ª Zona 
Eleitoral, Fernando Ferreira de Moraes, vai adotar 
medidas enérgicas, como a aplicação de multas 
no valor de 50 mil UFIRs. 
 

Curitiba, Gazeta do Povo. 7 nov. 2004. 
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d) As secretarias municipais são responsáveis pela 
coordenação do Programa. 

e) Objetivo do Programa: oferecer todas as vacinas 
com qualidade a todas as crianças que nascem 
em nosso país, tentando alcançar coberturas 
vacinais de 100%. 

 
16. São Critérios de inclusão de doenças e agravos na lista 

de notificação, EXCETO: 
 

a) Magnitude: doenças de elevada frequência – altas 
taxas de incidência, prevalência, mortalidade. 

b) Potencial de disseminação: elevado poder de 
transmissão da doença. 

c) Transcedência: severidade – taxa de letalidade, 
hospitalização e sequelas. Relevância social e 
econômica.  

d) Vulnerabilidade: medida pela disponibilidade de 
instrumentos específicos de prevenção e controle 
da doença. 

e) Compromissos internacionais: situações 
emergenciais que impõe a notificação imediata de 
todos os casos suspeitos. 

  
17. Sobre febre tifóide é INCORRETO afirmar: 

 
a) É doença endêmica, relacionada com água não-

tratada e sem condição de higiene.  
b) O período de incubação é geralmente 

assintomático e dura, em média, cerca de 5 dias. 
c) Após o período de incubação, segue-se o período 

invasivo, quando então surgem sintomas como 
fraqueza, dor de cabeça, astenia e náuseas. A 
febre acompanha esses sintomas, tornando-se alta 
por volta do quinto dia.  

d) O período seguinte, chamado período de estado, 
caracteriza-se por febre, thyphus (topor), diarréia 
líquida e aumento do baço. 

e) O último período é o de defervescência, quando, 
se a evolução for favorável, os sintomas podem 
regredir. Há, no entanto, casos em que surgem 
complicações graves, como hemorragias e 
perfuração intestinal. 

 
18. Sobre saúde da criança é INCORRETO afirmar:  

 
a) Mais da metade das mortes de menores de um 

ano ocorre nos primeiros seis dias, isto poderia ser 
evitado por uma boa assistência ao pré-natal e ao 
parto, acesso da mãe à informação e controle 
social dos serviços públicos.  

b) Após o nascimento a mãe deve continuar tendo 
toda atenção necessária, principalmente se o bebê 
nascer prematuro ou com peso abaixo de 2.500g.  

c) A criança que nasce antes de completar os nove 
meses de gestação requer cuidados especiais, 
pois está com a saúde fragilizada - chamada 
também como imaturidade orgânica.  

d) No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, as 
afecções perinatais são responsáveis por 30% das 
mortes de crianças.  

e) As soluções para evitar a morte de crianças podem 
ser encontradas na família, na comunidade, no 
serviço de saúde ou a partir da formulação de 
políticas públicas de saúde nos Conselhos. Pode 
ser também a soma de esforços intersetoriais de 
governo e sociedade. Cada localidade tem o poder 
de descobrir e prevenir as causas pelas quais 
adoecem ou morrem as crianças, e assim diminuir 
o sofrimento humano.  

19. São fatores relacionados à Tuberculose no mundo, 

EXCETO: 
 

a) Empobrecimento da população. 
b) Aumento dos índices de migrações externas 

apenas. 
c) Envelhecimento da população mundial. 
d) Aparecimento da resistência a múltiplos fármacos. 
e) Reduzido interesse da comunidade científica e dos 

formadores de políticas públicas em relação à 
tuberculose. 

 
20. São agravos de notificação imediata via fax, telefone 

ou e-mail, além da digitação e transferência imediata, por 
meio magnético, através do Sinan os caso suspeito de, 
EXCETO: 
  

a) Botulismo 
b) Carbúnculo ou "antraz" 
c) Cólera 
d) Febre amarela 
e) Tétano neonatal 

 
        

 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos     

 
 
21. Laqueadura é um procedimento cirúrgico que provoca 

a esterilidade feminina. Pode ser feita via abdominal, via 
vaginal ou por laparoscopia. Sobre alguns dos cuidados 
pós-operatórios é INCORRETO afirmar: 
 

a) Observar, comunicar e anotar nível de 
consciência. 

b) Aferir sinais vitais. 
c) Manter decúbito ventral com a cabeça 

lateralizada. 
d) Observar, comunicar e anotar queixas álgicas. 
e) Administrar medicações. 

 
22. Procedimento cirúrgico para inserção de cateter para 

drenagem de líquor em casos de hidrocefalia. 
 

a) Craniotomia.  
b) Laminectomia. 
c) Derivação crânio-peritoneal. 
d) Drenagem crânio-cefálica. 
e) Drenagem neural. 

 
23. Segundo o Código de Ética em Enfermagem, 

CAPÍTULO III, Do ensino, pesquisa e da produção técnico-
científica; São Responsabilidades e deveres dos 
profissionais de enfermagem, EXCETO: 
 

a) Art. 88 – Ter reconhecida sua autoria ou 
participação em produção técnico-científica.  

b) Art. 89 – Atender as normas vigentes para a 
pesquisa envolvendo seres humanos, segundo a 
especificidade da investigação. 

c) Art. 90 - Interromper a pesquisa na presença de 
qualquer perigo à vida e à integridade da pessoa. 

d) Art. 91 - Respeitar os princípios da honestidade e 
fidedignidade, bem como os direitos autorais no 
processo de pesquisa, especialmente na 
divulgação dos seus resultados. 

e) Art. 92 - Disponibilizar os resultados de pesquisa 
à comunidade científica e sociedade em geral. 
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24. A prova do laço é importante para a triagem do 

paciente suspeito de dengue, pois pode ser a única 
manifestação hemorrágica de casos complicados ou da 
febre hemorrágica do dengue (FHD). Considerar positiva 
quando houver: 
 

a) 10 ou mais petéquias em adultos ou 5 ou mais em 
crianças. 

b) 20 ou mais petéquias em adultos ou 15 ou mais 
em crianças. 

c) 25 ou mais petéquias em adultos ou 10 ou mais 
em crianças. 

d) 25 ou mais petéquias em adultos ou 15 ou mais 
em crianças. 

e) 30 ou mais petéquias em adultos ou 20 ou mais 
em crianças. 

 
25. Referente à imunidade humoral é INCORRETO 

afirmar: 
 

a) O estímulo antigênico dos linfócitos B determina a 
formação de clone de linfócitos B-memória e a 
transformação de outros linfócitos B em 
plasmócitos, responsáveis pela produção de 
substâncias com estrutura bem definida, com alto 
peso molecular, denominadas imunoglobulinas - 
que recebem o nome de anticorpos quando são 
capazes de reagir com o antígeno responsável 
pelo seu aparecimento (imunidade humoral).  

b) As respostas de imunidade humoral são mais 
duradouras quando há participação de linfócitos 
T-auxiliares na ativação de linfócitos C (ou seja, 
quando os antígenos são T-dependentes). 

c) Três classes de imunoglobulinas séricas (IgM, IgG 
e IgA) e as IgA-secretoras (liberadas na superfície 
das mucosas dos tratos respiratório, intestinal e 
genitourinário) atuam na imunidade contra os 
agentes infecciosos.  

d) Na resposta da imunidade humoral que se segue 
ao primeiro contato com o antígeno (resposta 
primária) há um período de latência de alguns 
dias ou algumas semanas entre o estímulo e o 
aparecimento de anticorpos séricos: de início 
aparecem os anticorpos da classe IgM (cujo 
desaparecimento geralmente se dá no fim de 
algumas semanas ou meses), seguidos pelos 
anticorpos das classes IgA e IgG.  

e) Os anticorpos da classe IgG são detectados no 
sangue durante tempo prolongado, constituindo a 
sua presença indicação de imunidade ou contato 
prévio com o antígeno em questão. A resposta 
imune humoral primária não depende da 
participação da imunidade celular, tímica, sendo 
por isso denominada T-independente. 

 
26. Referente à Vacina contra hepatite B é INCORRETO 

afirmar: 
 

a) O PNI recomenda atualmente a vacinação 
universal das crianças contra hepatite B. Quando 
não for aplicada na unidade neonatal, a vacina 
deve ser feita na primeira consulta ao serviço de 
saúde. Pode ser aplicada simultaneamente com a 
vacina BCG. 

b) Nas áreas de alta prevalência, deve-se também 
vacinar as crianças com seis-sete anos de idade, 
por ocasião da entrada na escola, caso não 
tenham registro de esquema vacinal completo 
contra a hepatite B. De modo semelhante, pode 
ser aplicada simultaneamente com o BCG. 

c) Outros grupos priorizados para a vacinação são 
os grupos de risco, compreendendo hemofílicos, 
usuários de hemodiálise, portadores de outras 
doenças que implicam alto risco de transfusões 
de sangue ou utilização de produtos sangüíneos, 
profissionais de saúde, comunicantes domiciliares 
de portadores, reclusos e participantes de outras 
comunidades fechadas, prostitutas e 
homossexuais masculinos. 

d) A vacinação da população com zero-14 anos de 
idade em áreas de alta endemicidade, sob a 
forma de campanhas, deve ser implantada e 
mantida a cada ano, considerando o risco da 
transmissão da infecção nessas regiões, desde 
os primeiros anos de vida. 

e) Composição e apresentação: Há dois tipos de 
vacina contra hepatite B: a de primeira geração é 
preparada por método de engenharia genética e 
obtida por tecnologia de recombinação do ADN 
(ácido desoxirribonucleico). A de segunda 
geração contém partículas virais obtidas do 
plasma de doadores do vírus, inativadas pelo 
formol. 

 
27. Tratamento indicado para úlceras venosas e edema 

sem infecção. Deve ser traçado semanalmente: 
 

a) Clorexidina tópica 
b) Povidine tópico 
c) Bota de Unna 
d) Papaína 
e) Sulfadiazina de prata 

 
28. Na escala de Tanner, do sexo masculino: 

desenvolvimento dos genitais, quando há aumento do 
pênis ocorrendo ao princípio em toda a extensão. Os 
testículos e o escroto continuam seu desenvolvimento 
indica o: 
 

a) Grau 1. 
b) Grau 2. 
c) Grau 3. 
d) Grau 4. 
e) Grau 5. 

 
29. Em gestantes, são vacinas que podem ser 

administradas se houver indicação, EXCETO: 
 

a) Febre amarela. 
b) Febre tifóide. 
c) Sarampo. 
d) Haemophilus b. 
e) Hepatite A. 

 
30. Paracentese refere-se: 

 
a) Estado confusional resultante da queda da função 

mental em curto espaço de tempo. Pode ser 
caracterizado por distúrbio da consciência, 
alteração da cognição ou ter etiologia orgânica. 

b) É o método de retirar líquido da cavidade 
abdominal. 

c) Evacuação em intervalo menor que 3 dias, ou 
menos freqüente que o habitual para o paciente. 

d) É o método de aspiração de líquido pleural 
através de uma agulha ou cateter introduzido 
através da pele e parede torácica. 
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e) É um procedimento cirúrgico no qual se introduz 
no espaço pleural substâncias irritantes químicas, 
que levam a forte aderência entre as pleuras 
viscerais (pulmão) e parietais (superfície interna 
da cavidade torácica). 

 
31. Em exame Físico na gestação, são os do tipo 

específico (gineco-obstétrico), EXCETO: 
 

a) Exame das mamas (orientado para aleitamento 
materno). 

b) Exame do abdome, gânglios inguinais. 
c) Medida da altura uterina. 
d) Ausculta dos batimentos cardiofetais (Sonar 

Doppler e/ou Pinard). 
e) Exame dos genitais externos e internos. 

 
32. São vacinas simultâneas compatíveis: 

 
I. BCG + Sabin + DTP + Sarampo ou MMR + 

Haemophilus b + Hepatite B. 
II. Sabin + DTP + Haemophilus b + Hepatite B + 

MMR + Varicela. 
III. Pneumocócica + Gripe + Haemophilus b. 
IV. Febre Tifóide + DT + Sabin ou Salk. 

 
Estão CORRETAS: 
 

a) I e II. 
b) II e III. 
c) I, II, III. 
d) III e IV. 
e) I, II, III, IV. 

 
33. Para que se possa evitar a transmissão de doenças é 
preciso que se tenha diversos tipos de precauções, logo, 
quanto a doenças transmitidas por gotículas e tempo de 
precaução é INCORRETO afirmar: 

 
a) Doença invasiva por H. influenzae tipo b 

(epligotite, meningite, pneumonia) - manter 
precauções até 24 h do início da 
antibioticoterapia. 

b) Doença invasiva por meningococo (sepsis, 
meningite, pneumonia) - manter precauções até 
24 h do início da antibioticoterapia. 

c) Coqueluche - manter precauções até 5 dias após 
o inicio da doença. 

d) Caxumba - manter precauções até 9 dias do inicio 
da exteriorização ou tumefação das parótidas. 

e) Rubéola - manter precauções até 7 dias após o 
inicio do exantema. 

 

34.   

Referente à figura, o número 2(dois) indica: 
 
 

a) Alvéolos mamários. 
b) Canalículos lactíferos. 
c) Canal galactóforo. 
d) Seio galactóforo. 
e) Canalículos galactóforo. 

 
35. A antropometria, realizada durante o exame físico, 

pode ser considerado o mais importante instrumento à 
disposição do pediatra para a melhor condução da 
avaliação do estado nutricional.  
Referente às principais medidas em criança é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Peso: obtido com a criança totalmente despida e 
o mais imóvel possível e colocada na região 
central da balança, sem nenhum tipo de apoio. 

b) Comprimento: para crianças com idade abaixo de 
quatro anos, medido em decúbito dorsal sobre o 
antropômetro, perfeitamente reta, com a cabeça 
apoiada no aparador fixo à esquerda, as pernas 
estendidas e os pés em posição perpendicular à 
base, sendo tocados na planta pelo aparador 
móvel que fornece a medida. 

c) Estatura: para crianças de três anos em diante, é 
medida com a mesma em pé, encostada no 
antropômetro nos dois calcanhares, nádegas, 
parte do dorso e região posterior da cabeça, 
sempre olhando para um ponto fixo imaginário na 
altura dos olhos a fim de se obter a parte superior 
da cabeça o mais horizontal possível. Após a 
obtenção dessa posição, o aparador móvel 
localizado na parte superior do antropômetro deve 
ser deslizado até o ponto mais alto da cabeça 
obtendo-se a medida. 

d) Perímetro craniano: Passa-se a fita métrica 
inextensível em uma linha imaginária paralela às 
sobrancelhas e logo acima dos pavilhões 
auriculares, mantendo a fita sempre na posição 
horizontal.  

e) Peso: reflete a massa corpórea total; 
Comprimento/estatura: representa o crescimento 
ósseo; Perímetro craniano: mostra o 
desenvolvimento do sistema nervoso central alem 
de estimar também o crescimento ósseo. 

 
36. Referente ao uso do cartão da criança e a curva de 

crescimento do recém-nascido pré-termo (RNPT) é 
INCORRRETO afirmar: 
 

a) No Brasil, o Ministério da Saúde adota a curva 
norte-americana do NCHS (National Center Helth 
Statistics), para crianças nascidas a termo. No 
entanto, se o RNPT tiver o acompanhamento do 
seu peso, avaliado pelo Cartão da Criança, 
iniciando a partir de sua idade cronológica (data 
do nascimento), certamente ficará durante algum 
tempo abaixo da curva do percentil 10 ou 3, 
quanto mais prematuro for. Essa condição poderá 
ter implicações inadequadas na observação do 
crescimento e desenvolvimento, e na avaliação e 
conduta na assistência a essas crianças.  

b) A alternativa que se coloca como referência para 
o acompanhamento do crescimento de RNPT é o 
uso de uma só curva gráfica, isto é, associar uma 
curva do crescimento de prematuro até a 40ª 
semana de idade corrigida com uma curva de 
crianças a termo. No nosso meio a mais 
conhecida é a de Marcondes et al. (1970), mas a 
adotada pelo Ministério da Saúde no Cartão da 
Criança (apenas o peso) é a do NCHS.  
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c) Enquanto não se dispõem de curva de estudo do 
crescimento de prematuros de abrangência 
nacional, a proposta de avaliação é usar uma das 
curvas nacionais disponíveis. 

d) Após o período de internação na Unidade 
Neonatal, geralmente sob cuidados especiais, é 
recomendável que os RNPT sejam 
acompanhados, inicialmente, com intervalos 
semanais ou menores, se necessário.  

e) Para a avaliação antropométrica (peso, 
comprimento e perímetro cefálico) deverão ser 
realizadas as medidas, e anotadas diariamente 
até a 40ª semana de IGC.  

 
37. É o método de retirar líquido da cavidade abdominal: 

 
a) Abartrose 
b) Abarticular 
c) Abarognose 
d) Abaxial 
e) Abarticulação 

 

38. Referente à Anafilaxia é INCORRETO afirmar: 
 

a) A anafilaxia é uma reação aguda e grave a um 
agente qualquer ao qual o paciente é 
hipersensível. Pode ocorrer de forma dramática 
com reação a substâncias das mais variadas. 

b) No ambiente do consultório ou ambulatório podem 
ocorrem reações graves por conta da 
administração oral ou parenteral de 
medicamentos ou pela administração de vacinas. 
Crianças com história de atopia tendem a 
apresentar um maior risco no desenvolvimento da 
reação anafilática. 

c) A reação anafilática ocorre pela interação entre 
antígeno (substância introduzida no organismo) e 
anticorpos. Após a exposição inicial desenvolve-
se uma grande produção de IgG que se fixam na 
superfície de mastócitos e basófilos, os quais 
liberam mediadores como a histamina, 
serotonina, bradicinina e fator quimiotáxico 
eosinofílico da anafilaxia (ECF-A). Estes 
mediadores exercem, quando liberados, efeitos 
diretos e ativam outros mediadores, resultando 
nos sintomas clínicos da doença. Os agentes 
desencadeadores podem agir após ingestão, 
inalação ou inoculação. Virtualmente qualquer 
substância pode desencadear uma reação 
anafilática. 

d) As reações anafiláticas podem ocorrer em 
segundos após a exposição. Quanto mais 
precoce a reação mais intensos os sintomas. O 
quadro pode variar de um simples prurido a uma 
parada cardiorrespiratória. 

e) A evolução de um choque anafilático inicia com 
um quadro geral de agitação e desconforto. 
Seguese fraqueza e mal estar. Prurido, rubor e 
edema podem estar presentes. Nas formas 
graves os sintomas mais comuns são a obstrução 
respiratória e o colapso circulatório. 

 
 
 
 
 
 
 

39. Organograma é o gráfico que representa a estrutura 

formal da empresa, ou seja, a disposição e a hierarquia 
dos órgãos. Existem várias maneiras de representar a 
estrutura da empresa. Devendo levar em consideração a 
natureza da organização e o seu nível de concentração ou 
desconcentração. 
Desta forma, esse tipo organograma é bastante utilizado 
quando não temos a definição muito precisa dos órgãos, 
mas sim de aglomerados de grupos trabalhando por 
projeto, tendo cada um deles, vários especialistas 
cuidando de tarefas ou atividades específicas. Ele define-
se como: 
 

a) Radial  
b) Circular 
c) Matricial 
d) Funcional 
e) Clássico  

 
40. Sobre fraturas do quadril (fêmur) é INCORRETO 

afirmar: 
 

a) As fraturas do quadril implicam ruptura da parte 
superior do fêmur ou osso da coxa.  

b) Elas ocorrem mais freqüentemente em pessoas 
bem idosas; a idade média de pacientes com 
fratura no quadril é 80 anos. Como as pessoas 
idosas tendem a pender ligeiramente para trás ou 
para o lado quando caminham, elas têm maior 
possibilidade de cair sobre os quadris, 
especialmente porque não conseguem proteger-
se amenizando a queda com o uso dos braços.  

c) As fraturas do quadril são quase sempre bem 
dolorosas e requerem internação em hospital.  

d) A cirurgia é necessária para o tratamento da 
fratura; se as extremidades do osso fraturado não 
foram deslocadas, o tratamento usual é a 
estabilização da fratura com uma placa e 
parafusos ósseos de metal, mas se a fratura 
implicou deslocamento (isto é, as duas 
extremidades quebradas não estão alinhadas), 
muitas vezes, é feita uma prótese do quadril com 
uma articulação artificial.  

e) Como os pacientes com fratura do quadril são 
mais idosos e geralmente mais fracos, as 
complicações pós-operatórias são relativamente 
comuns e eles necessitam ficar de 2 a 4 semanas 
no hospital. 

 
 
 

FIM DO CADERNO 







