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Português 
 
 
Tome por base o fragmento abaixo para responder à 
próxima questão. 
 
“Em termos dialéticos, é um processo complexo e 
multifacetado (polissêmico), dotado de contornos 
materiais, políticos, relacionais e subjetivos. Não é uma 
falha, uma característica do processo capitalista, ou de 
outro regime político-ideológico: a exclusão é parte 
integrante do sistema social, produto de seu 
funcionamento; assim sempre haverá, mesmo 
teoricamente, pessoas ou grupos sofrendo do processo de 
exclusão.” 

Portal do Educador – Conteúdo Escola. 
 

01. O termo contornos, empregado no texto, é usado em 
igual sentido em qual das orações abaixo? 
 

a) O advogado contornou a situação utilizando uma 
testemunha chave que comoveu o júri. 

b) Diversos contornos são observados na 
composição desta obra de arte. 

c) A professora considerou os diversos contornos 
que compõem o processo de aprendizagem para 
avaliar seus alunos. 

d) Ao sair de sua casa precisei contornar o caminho 
para retomar a estrada. 

e) O contorno desta figura não está adequado ao 
que foi solicitado em aula. 

 
02. Leia o poema abaixo, de autoria de Manuel Bandeira, e 
em seguida assinale a alternativa coerente com a 
interpretação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira.  

Rio de Janeiro: José Olympio, 1066 
 

a) A forma como os versos são dispostos no poema 
representa uma tentativa de reproduzir a idéia do 
movimento de ida e volta das ondas; isso só é 
possível por causa da assonância presente no 
texto. 

b) A repetição de alguns fonemas, claramente 
perceptível no texto, caracteriza um recurso 
estilístico baseado na figura fonética reconhecida 
como assonância. 

c) A repetição de alguns fonemas caracteriza um 
recurso sintático baseado na figura fonética 
reconhecida como assonância, que explora a 
ordem dos versos. 

d) A repetição de sons vocálicos, propositalmente 
criada pelo autor, é um recurso sintático a que 
chamamos de aliteração. 

e) A figura de linguagem usada pelo autor como 
recurso estético é a metáfora, uma vez que o 
poema tenta reproduzir o movimento das ondas. 

 
 
03. Observe o texto publicitário abaixo, utilizado para 
anunciar um programa de TV sobre as espécies 
ameaçadas de extinção no Brasil, no National 
Geographic Chanel. Após leitura atenta, julgue as 
proposições e, na seqüência, assinale a opção que se 
refira apenas às falsas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. O animal que aparece na imagem apresenta, em 

vez de patas, mãos e pés. Isso seria uma 
maneira de afirmar que o homem seria o 
verdadeiro animal, pois é ele quem põe em risco 
a vida de outras espécies gratuitamente, agindo 
como irracional. 

II. A legibilidade do texto não é garantida, uma vez 
que sua linguagem coloquial impede que um 
leitor médio identifique a conotação expressa por 
ele. 

III. O tom utilizado pelo animal – sugerido no texto – 
remonta a uma linguagem formal, como se o 
animal se dirigisse ao homem em tom de 
conversa. 

IV. O texto faz alusão a um xingamento esperando 
que o leitor o reconheça sem dificuldade, o que 
confere ao texto um alto grau de coloquialidade. 

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

 
04. “A Fé existe e também as religiões. Com elas, os 
religiosos fiéis e pregadores. A crença existe e também os 
crentes. Muitos deles são mais crédulos do que crentes”.  
(Pe. Zezinho, 2006) 
 
Observando o emprego das palavras crédulos e crentes 
(na última oração), podemos afirmar que: 

 
a) Tanto crédulo quanto crente são adjetivos com 

significados aproximados, porém no texto ao 
primeiro é atribuído o sentido de pessoa ingênua 
que crê em tudo com facilidade, enquanto o 
segundo seria aquele que é sectário de uma fé 
religiosa. 

A onda 
 
a onda anda 

       aonde anda 
       a onda? 
       a onda ainda 
       ainda onda 
       aonde? 
                    aonde? 
        a onda a onda       
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b) Crédulo e crente significam exatamente a mesma 
coisa, portanto o uso conotativo tomado pelo Pe. 
Zezinho pode ser considerado errado. 

c) O sentido de crente atribuído pelo Pe. Zezinho 
ao texto equivale à pessoa ingênua que crê em 
tudo. 

d) Ambas foram empregadas com o mesmo 
sentido, que é o de acreditar em algo 
veementemente. 

e) Tanto crédulo quanto crente são adjetivos com 
significados aproximados, porém no texto ao 
primeiro é atribuído o sentido de pessoa sectária 
de uma fé religiosa, enquanto o segundo seria 
uma pessoa ingênua que crê em tudo com 
facilidade. 

 
05. Em qual das alternativas abaixo a voz passiva 
pronominal não se admite pelos critérios da gramática. 

 
a) Alugam-se casas para veraneio. 
b) Compram-se carros usados. 
c) Assistem-se filmes de ação com freqüência em 

minha casa. 
d) Fazem-se muitas provas nesta escola. 
e) Divertem-se muito mais as crianças que são 

criadas livremente. 
 
O texto a seguir deve servir de base para responder à 
questão 06. 

 
      “Há dias que são assim, tortos. Tudo conspira para dar 
errado. Mas, felizmente, outros são o contrário. Acordo 
feliz sem saber por quê. Os semáforos estão verdes! Não 
há filas! A mocinha do caixa sorri e tenho vontade de bater 
papo com ela! 
     Será coisa do destino? Mau humor atrai um dia ruim, 
outro melhor? Será que todos os dias são iguais, com 
coisas desagradáveis ou não? Serei eu que em alguns 
dias acho tudo péssimo e em outros, maravilhoso? Talvez 
seja esta a grande questão!” 

 
Walcir Carrasco. Dias tortos. Veja São Paulo, 30 mai. 

2007. 
 

06. Observe o emprego do porquê na frase “Acordo feliz 
sem saber por quê”. Qual alternativa poderia ser 
contemplada com o porquê em situação equivalente. 

 
a) Todo dia, Jonas me vem com a mesma 

desculpa. _________ ele nunca fala a verdade? 
b) Eleanor sempre chega atrasada ao trabalho, mas 

não se sabe o _____________. 
c)  Você sempre passa por este caminho mesmo 

sabendo dos riscos, mas não de diz 
____________. 

d) ___________ perder tempo com discussões 
fúteis se podemos partir direto para as atitudes. 

e) Entendo que você não pôde chegar na hora 
__________ pegou engarrafamento, mas agora 
não percamos mais tempo. 

 
07. A cada dia o número de pessoas que utilizam a internet 
para fins comunicativos cresce em grandes proporções. 
Pensando nisso julgue as afirmações abaixo. 

 
I.  Com o uso da internet para fins comunicativos, 

passou-se a empregar de modo diferente a grafia 
do português – ou “internetês” – mas essa 
alteração, embora aceita maciçamente pelos 
internautas, não foi absorvida pela gramática. 

II.  Com o “internetês”, várias palavras novas 
surgiram, enriquecendo ainda mais o vocabulário 
da língua portuguesa. 

III.  O “internetês” é um tipo de neologismo, processo 
pelo qual palavras novas surgem ou palavras 
velhas admitem novos significados. 

IV.  O “internetês”, por apenas empregar grande 
número de abreviações vocabulares visando 
economia de tempo, não pode formar novas 
palavras. 

 
a) Todas são verdadeiras; 
b) Todas são falsas; 
c) II e III são verdadeiras; 
d) II e III são falsas; 
e) I e III são verdadeiras. 

 
O texto a seguir deve ser tomado como base para 
responder às questões 08 e 09. 
 

“Era uma vez uma senhora viúva que tinha duas 
filhas: a mais velha se parecia tanto com a mãe, em 
tudo, que, quando as conheciam, as pessoas iam logo 
dizendo ‘tal mãe, tal filha! ’. Por serem tão arrogantes 
e orgulhosas, mãe e filha se tornavam insuportáveis 
aos olhos de todo mundo. Entretanto, a filha mais 
nova, que era só bondade e humildade, se parecia 
muito com seu querido pai.” 

 
GRIMM,Jacob & Willhem.  As fadas. Recontada por Gill 

de Oliveira. Texto não-publicado. Curitiba, 2006. 
 
08. A oração “... que tinha duas filhas...” pode ser 
sintaticamente classificada como: 

 
a) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
b) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
c) Oração subordinada adjetiva explicativa. 
d) Oração subordinada adverbial restritiva. 
e) Oração coordenada sindética explicativa. 

 
09. Em qual das alternativas abaixo a oração sublinhada 
possui a mesma classificação sintática que em “Por serem 
tão arrogantes e orgulhosas...”? 
 

a) Conforme suas características particulares, 
atribuímos as funções de cada um.  

b) Somos tão competentes na nossa função que 
recebemos um aumento salarial significativo. 

c) À medida que o tempo passava, elas se tornavam 
mais arrogantes e orgulhosas. 

d) Falei alto de modo que todos ouvissem bem o 
que se passava. 

e) Os cachorros estão latindo porque entrou alguém 
estranho. 

 
10. “O que faz o poder das palavras e das palavras de 
ordem, poder de manter a ordem ou de a subverter, é a 
crença na legitimidade das palavras e daquele que as 
pronuncia, crença cuja produção não é da competência 
das palavras.” 

(Pierre Bourdieu. O poder simbólico. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.) 

 
Sobre o texto acima é correto afirmar: 

 
a) Segundo Bourdieu, as palavras têm poder próprio 

e a nós resta submetermo-nos a sua ordem. 
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b) A legitimidade das palavras, que depende da 
competência do autor, é que garante a eficiência e 
o poder das mesmas. 

c) Palavras servem apenas para manter a ordem 
sendo, portanto, legítimas. 

d) Apenas a crença nas palavras garante a 
legitimidade de quem as pronuncia. 

e) Palavras de ordem só tem poder quando são 
legítimas e subversivas. 

 
 
 

Sistema Único de Saúde – SUS  
 
 
11. A atenção básica tem como fundamentos, EXCETO: 
 

a) Desenvolver relações de vínculo e 
responsabilidade entre as equipes e a população 
adscrita garantindo a continuidade das ações de 
saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

b) Valorizar os profissionais de saúde por meio do 
estímulo e do acompanhamento constante de sua 
formação e capacitação. 

c) Realizar avaliação e acompanhamento sistemático 
dos resultados alcançados, como parte do 
processo de planejamento e programação. 

d) Assessorar estados, municípios e o Distrito 
Federal na implantação dos sistemas de 
informação da atenção básica. 

e) Estimular a participação popular e o controle 
social. 

 
12. O sistema informatizado que cadastra e acompanha os 
portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus 
captados no Plano Nacional de Reorganização da Atenção 
à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus, em todas as 
unidades ambulatoriais do SUS. Esse sistema é conhecido 
como: 
 

a) Política da Atenção à Hipertensão Arterial e ao 
Diabetes Mellitus.  

b) Conass.  
c) Conasems. 
d) Registro Nacional de Portadores de Hipertensão 

Arterial e Diabetes Mellitus.  
e) Hiperdia. 

 
13. É uma das estratégias de produção da saúde, cuja 
especificidade é o fortalecimento da abordagem dos 
determinantes sociais nas ações do setor Saúde, 
potencializando formas mais amplas de pensar e trabalhar 
junto aos sujeitos e às comunidades. Tomam como foco os 
modos de viver de sujeitos e comunidades, entendendo 
que estes não se referem ao exercício da vontade e/ou 
liberdade individual e comunitária. Este texto refere-se à: 
 

a) Promoção à saúde; 
b) Prevenção à doença; 
c) Vigilância em saúde; 
d) Vigilância epidemiológica; 
e) Humaniza SUS. 

 
 
 
 
 

14. São itens necessários à implantação das Equipes de 
Saúde da Família relatados abaixo, sobre tais, está 
INCORRETO:  
 

a) Existência de equipe multiprofissional responsável 
por, no máximo, 3.000 habitantes, sendo a média 
recomendada de 2.000 habitantes, com jornada de 
trabalho de 40 horas semanais para todos os seus 
integrantes.  

b) Equipe composta por, no mínimo, médico, 
enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnico de 
enfermagem e ACS.  

c) Número de ACS suficiente para cobrir 100% da 
população cadastrada, com um máximo de 750 
pessoas por ACS e de 12 ACS por Equipe de 
Saúde da Família.  

d) Existência de Unidade Básica de Saúde inscrita no 
Cadastro Geral de Estabelecimentos de Saúde do 
Ministério da Saúde, dentro da área para o 
atendimento das Equipes de Saúde da Família; 
garantia dos fluxos de referência e contra-
referência aos serviços especializados, de apoio 
diagnóstico e terapêutico, ambulatorial e 
hospitalar; e existência e manutenção regular de 
estoque dos insumos necessários para o 
funcionamento da UBS.  

e) A Equipe de Saúde da Família quando ampliada, 
conta ainda com: um cirurgião dentista, um auxiliar 
de consultório dentário (ACD) e um técnico em 
higiene dental (THD). 

 
15. Sobre o SUS: 
 

I. Todos os estados e municípios devem ter conselhos 
de saúde compostos por representantes dos 
prestadores de serviços, dos gestores e dos 
profissionais de saúde. Os conselhos são fiscais da 
aplicação dos recursos públicos em saúde. 

II. A União é o principal financiador da saúde pública 
no país. 

III. O Estado é o principal responsável pela saúde 
pública de sua população dos municípios. 

IV. Quando o município não possui todos os serviços 
de saúde, ele pactua com as demais cidades de sua 
região a forma de atendimento integral à saúde de 
sua população. Esse pacto não é preciso 
necessariamente passar pela negociação com o 
gestor estadual. 

V. Não há hierarquia entre União, estados e 
municípios, mas há competências para cada um 
desses três gestores do SUS. 

 
Estão CORRETAS: 
 

a) I, II, IV; 
b) II e V; 
c) II, IV, V; 
d) I, II, III, V; 
e) Todas as alternativas. 

 
16. O principio da EQUIDADE do SUS refere-se à: 
 

a) Todos têm direito aos serviços do SUS; 
b) Atendimento Integral do SUS; 
c) Destinar mais recursos aos que mais necessitam; 
d) À capacidade do SUS de resolver os problemas 

de saúde; 
e) O mesmo tipo de atendimento deve ser fornecido 

a todas as pessoas, sem preconceitos e 
privilégios. 
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17. A DESCENTRALIZAÇÃO no SUS tem como 
pressupostos: 
 

a) Municipalização e hierarquização. 
b) Resolutividade e municipalização. 
c) Regionalização e independência. 
d) Integralidade e regionalização. 
e) Hierarquização e regionalização. 

 
18. Lei 8.142/90 do SUS diz respeito à: 
 

a) Regulamentação do controle social através de 
Instâncias Colegiadas: Conferência de Saúde e 
Conselho de Saúde. 

b) Regulamentam os processos de descentralização 
do Sistema Único de Saúde – SUS. 

c) Marco da Previdência Social Brasileira.  
Determina a criação de uma Caixa de 
Aposentadoria e Pensões para os empregados 
de cada empresa. 

d) Regulam os planos de saúde. 
e) A Saúde é direito de todos e dever do usuário, 

garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.          

 
 
19. São Princípios da estratégia de Saúde da Família, 
EXCETO: 
 

a) Adscrição de clientela; 
b) Territorializaçao; 
c) Trabalho intersetorial; 
d) Diagnóstico da situação de saúde da população;  
e) Planejamento baseado na realidade local. 

 
20. Compete às secretarias Municipais de Saúde: 
 

I. Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações 
de Atenção Básica, de forma universal, dentro do 
seu território, incluindo as unidades próprias e as 
cedidas pelo estado e pela união. 

II. Organizar o fluxo de usuários, visando a garantia 
das referências a serviços e ações de saúde fora do 
âmbito de atenção básica; 

III. Contribuir para a reorientação do modelo de 
atenção à saúde por meio do apoio à Atenção 
Básica e estímulo à adoção da estratégia Saúde da 
Família pelos serviços municipais de saúde em 
caráter substitutivo às práticas atualmente vigentes 
para a Atenção Básica. 

IV. Acompanhar e avaliar o trabalho da Atenção Básica 
com ou sem Saúde da Família, divulgando as 
informações e os resultados alcançados; 

V. Pactuar com a Comissão Intergestores Biparte, 
estratégia, diretrizes e normas de implementação da 
Atenção Básica no Município, mantidos os 
princípios gerais regulamentados. 

 
Estão CORRETAS: 
 

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

 
 

 
 

Conhecimentos Específicos  
 
 
21. São soros heterólogos, EXCETO: 
 

a) Antiaracnídico;  
b) Gama globulina;  
c) Antibotrópico;  
d) Anticrotálico;  
e) Antitetânico.  

 
22. A vacina contra Haemophilus influenzae do tipo B é 
uma vacina indicada para a imunização de rotina, de 
crianças entre 2 meses e 5 anos de idade, contra as 
doenças causadas por esta bactérias. É INCORRETO 
afirmar que está vacina é contra: 
 

a) Epiglotite; 
b) Pneumonia;  
c) Celulite; 
d) Tuberculose; 
e) Artrite. 

 
23. A conservação das vacinas é feita através de um 
sistema denominado rede de frio que inclui o 
armazenamento, o transporte, a manipulação das vacinas 
e as condições de refrigeração, desde o laboratório 
produtor até o momento em que a vacina é aplicada. 
Assim, as recomendações abaixo devem ser seguidas:  

 
I. O refrigerador deve estar posicionado em lugar bem 

nivelado, não exposto aos raios solares e longe de 
qualquer fonte de calor (estufa ou autoclave).  

II. O refrigerador deve ser instalado a uns 10 cm de 
distância da parede para que haja uma boa 
circulação do ar quente do motor.  

III. É recomendado o uso das geladeiras do tipo 
“Duplex”, isto é, as que possuem dois 
compartimentos separados, para melhor distribuição 
e separação dos tipos de vacinas. 

IV. Os frascos e ampolas de vacinas, de preferência, 
devem ser colocados em bandejas perfuradas, 
sobre as prateleiras, a fim de haver uma boa 
circulação de ar frio.  

V. A gaveta inferior deve ser retirada, e em seu lugar, 
colocar garrafas com água, sal e corantes, que 
contribuem para estabilizar a temperatura. As 
garrafas devem estas dispostas com um pequeno 
espaço entre elas para que haja circulação de ar 
frio.  

VI. Para proceder a limpeza do refrigerador, retirar toda 
vacina e colocá-la em uma caixa de isopor a 
temperatura de +2 a +10°C. Após a limpeza, ligar 
novamente o refrigerador e manter a porta fechada 
por mais ou menos 3 horas a fim de estabilizar a 
temperatura. Quando a mesma estiver entre +2 a 
+10°C deve se retornar as vacinas.  

 
Estão INCORRETAS: 
 

a) I, III, V; 
b) II, III, VI; 
c) II, IV, VI; 
d) I, III, VI; 
e) IV, V, VI. 
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24. O profissional de enfermagem exerce suas atividades 
com competência para a promoção do ser humano na sua 
integralidade, de acordo com os princípios da ética e da 
bioética. Desta forma, no código de ética de enfermagem 
na seção II sobre as proibições quanto às relações com a 
pessoa, família e coletividade é INCORRETO afirmar: 
 

a) Art. 26 - Negar assistência de enfermagem em 
qualquer situação que se caracterize como 
urgência ou emergência. 

b) Art. 27 - Executar ou participar da assistência à 
saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu 
representante legal, exceto em iminente risco de 
morte. 

c) Art. 28 - Provocar aborto, ou cooperar em prática 
destinada a interromper a gestação. 

d) Art. 29 - Promover a eutanásia ou participar em 
prática destinada a antecipar a morte do cliente. 

e) Art. 30 - Praticar e/ou ser conivente com crime, 
contravenção penal ou qualquer outro ato, que 
infrinja postulados éticos e legais. 

25. Sobre as complicações que podem ocorrer em 
pacientes com cólera que deve-se principalmente à 
desidratação, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Choque hipovolêmico; 
b) Necrose tubular renal; 
c) Íleo paralítico; 
d) Hipercalemia; 
e) Hipoglicemia. 

 
26. O agente etiológico da coqueluche é o: 
 

a) Bordetella pertussis; 
b) Necator americanus; 
c) Haemophilus ducrey; 
d) Cryptococcus neoformans; 
e) Cryptosporidium parvum. 

 
27. A Febre Hemorrágica da Dengue é classificada em 
graus, quanto aos sinais e sintomas do grau III é 
CORRETO afirmar: 
 

a) Febre acompanhada de sintomas inespecíficos, 
em que a única manifestação hemorrágica é a 
prova do laço positiva; 

b) Febre acompanhada de sintomas inespecíficos e 
hemorragias espontâneas leves (sangramento de 
pele, epistaxe, gengivorragia e outros); 

c) Febre acompanhada de sintomas inespecíficos e 
choque profundo com ausência de pressão arterial 
e pressão de pulso imperceptível; 

d) Colapso circulatório com pulso fraco e rápido, 
estreitamento da pressão arterial ou hipotensão, 
pele pegajosa e fria e inquietação; 

e) Choque profundo com ausência de pressão arterial 
e pressão de pulso imperceptível sem hemorragia. 

 
28. Sobre a difteria, marque V para a (s) alternativa (s) 
verdadeira (s) e F para a(s) falsa (s): 
 

(   )  Doença transmissível aguda, toxi-infecciosa, 
causada por bacilo toxigênico, que, 
freqüentemente, se aloja nas amígdalas, faringe, 
laringe, nariz e, ocasionalmente, em outras 
mucosas e na pele. 

 

(   )  A dor de garganta é discreta, 
independentemente da localização ou 
quantidade de placas existentes, porém a febre 
normalmente é muito elevada. 

(   )  O agente etiológico é o Corynebacterium 
diphtheriae, bacilo gram-negativo, produtor da 
toxina diftérica, quando infectado por um fago. 

(   )  O período de transmissibilidade é, em média, até 
2 semanas após o início dos sintomas. 

(   )  O portador crônico não tratado pode transmitir a 
infecção por 6 meses ou mais e é extremamente 
importante na disseminação da doença. 

 
A sequência correta é: 
 

a) V, V, F, V, V; 
b) V, F, V, F, V; 
c) V, F, F, V, V; 
d) F, V, V, F, F; 
e) F, F. F, V, F. 

 
29. A instalação de eritromicina a 0,5% nos olhos do 
recém-nascido visa prevenir: 
 

a) Úlcera de córnea; 
b) Calázio; 
c) Ressecamento da mucosa; 
d) Catarata do recém-nascido; 
e) Oftalmia gonocócica. 

 
30. A administração de vitamina K no recém-nascido deve-
se à: 
 

a) Prevenção de icterícia; 
b) Prevenção de infecções hospitalares; 
c) Prevenção de doenças hemorrágicas; 
d) Prevenção de distúrbios neurológicos; 
e) Prevenção de distúrbios alimentares. 

 
31. No pré-natal de uma gestante de baixo risco, deve-se 
submetê-la, pelo menos, aos seguintes exames de rotina: 
 

a) Teste de Coombs, tensão arterial, reação 
sorológica para Lues. 

b) Albuminúria, tensão arterial, aneroxia tetânica. 
c) Amniocentese, reação sorológica para Lues, 

laparoscopia. 
d) Laparoscopia, amniocentese, albuminúria. 
e) Tipagem sanguínea, sorologia para sífilis, exame 

de urina. 
 
32. O tratamento de feridas vem evoluindo e se 
modificando drasticamente, e varia conforme o tipo de 
lesão. Existem no mercado curativo prontos, com 
indicações específicas. Relacione as colunas quanto a 
suas indicações: 
 

I. Povine tópico. 
II. Clorexidina tópica. 

III. Ácidos graxos essenciais (AGE). 
IV. Bota de Unna. 
V. Sulfadiazina de prata. 

 
(   )  Úlceras venosas e edema linfático. 
(   )  Inserção de cateteres vasculares, introdutores e 

fixadores externos. 
(   )  Feridas abertas de qualquer etiologia. 
(   )  Queimaduras. 
(   )  Lesão aberta com ou sem infecção. 
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A sequência correta é: 
 

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

 
33. Sobre curativos: 
 

I. Curativos úmidos são indicados em locais de 
cateteres, introdutores, fixadores externos e 
drenos. 

II. Nas feridas com exsudato, ou com suspeita de 
infecção, antes de fazer o curativo, devem ser 
colhidas amostras de material para 
bacterioscopia, que devem ser encaminhada ao 
laboratório. 

III. A manutenção de calor é considerada importante 
no processo de cicatrização. Por isso, é 
recomendado usar solução aquecida e manter 
aquecido o local da lesão. 

IV. A solução fisiológica 0,9% não é indicada para 
limpeza e tratamento de feridas por terceira 
intenção. 

V. Em curativos contaminados com muita secreção, 
deve-se colocar cuba-rim ou uma bacia sob a 
área a ser tratada com solução fisiológica. 

 
Estão CORRETAS: 
 

a) I, III, IV; 
b) II, III, V; 
c) I e II; 
d) I, II, III, IV; 
e) Todas estão corretas. 

 
34. É uma reação provocada por injeções repetidas no 
mesmo local, caracterizada pela não absorção do 
antígeno, ocasionando infiltração, edema, hemorragia e 
necrose no ponto da inoculação: 
 

a) Fenômeno de Arthus; 
b) Fenômeno de Dennis; 
c) Fenômeno de Alitus; 
d) Embolia; 
e) Choque anafilático. 

 
35. Para administrar 1.500ml de soro glicosado a 5% 
acrescido de 10ml de NaCl a 20% e 10ml de glicose 
hipertônica a 25% mais 10ml de KCl a 10% na 1ª etapa e 
300ml de soro fisiológico 0,9% na 2ª etapa, num período 
de 12 horas, o fluxo de infusão de gotas por minuto será 
de: 
 

a) 29 gts/min; 
b) 42 gts/min; 
c) 51 gts/min; 
d) 85 gts/min; 
e) 152 gts/min. 

 
36. Sobre vias de administração, marque V para a (s) 
alternativa (s) verdadeira (s) e F para a(s) falsa (s): 
 

(   )  Os medicamentos destinados a administração por 
via intravenosa devem ser hipotônicos, isentos de 
pirogenios e possuir um pH neutro. 

 
  

(   )  A administração intrarraquídea consiste em injetar 
a preparação medicamentosa no canal 
raquideano, podendo ser praticada por via 
subaraquinodea ou intratecal e por via epidural ou 
peridural. 

(   )  A penicilina benzatínica é solúvel na proporção de 
800U/ml de água, enquanto que a penicilina 
procaínica dissolve-se no mesmo volume, mas 
apenas numa quantidade correspondente a 200U. 

(   )  A perfusão contínua na administração intravenosa 
de um medicamento caracteriza-se pela 
administração de preparações medicamentosas 
injetáveis já diluídas através de sistemas de 
perfusão, usa-se para grandes volumes, 
perfundidos a velocidade de 120 – 210ml/h. 

(   )  Geralmente na administração via intramuscular, o 
volume de líquidos administrados não ultrapassa 
10ml, sendo na maioria dos casos bem menores (1 
a 5ml). 

 
A sequência correta é: 
 

a) F, V, F, F, V; 
b) F, V, V, F, F; 
c) F, V, V, V, F; 
d) V, V, F, V. V; 
e) V, F, V, V, V. 

 
37. Torção ou distensão forçada de uma articulação, 
resultando em rotura parcial dos ligamentos: 
 

a) Luxação; 
b) Fratura cominutiva; 
c) Entorse; 
d) Contusão; 
e) Fratura COLLES. 

 
38. No hospedeiro invertebrado - formas epimastigotas se 
multiplicam no lúmen do intestino. Diferenciação para 
tripomastigotas metacíclicos ocorre na porção final do 
intestino. Estas formas infectam o hospedeiro vertebrado. 
Após adesão e penetração nas células hospedeiras, os 
tripomastigotas se diferenciam em amastigotas 
multiplicativos. Após diferenciação e liberação de 
tripomastigotas sangüíneos, estas formas podem invadir 
músculos e outros tecidos. O ciclo se fecha quando o 
indivíduo infectado é picado pelo triatomíneo. Este ciclo 
evolutivo refere-se à causa de que patologia? 
 

a) Esquitossomose; 
b) Malária; 
c) Doença de chagas; 
d) Ascaridíase; 
e) Estrongiolidíase. 

 
39. Os medicamentos relatados abaixo são utilizados para 
tratamento de problemas cardiovasculares, EXCETO: 
 

a) Indapamida;  
b) Losartan potássico;  
c) Metildopa;  
d) Anlodipino (besilato); 
e) Ticoplidina. 
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40. Sobre aterosclerose é INCORRETO afirmar: 
 

a) Inicia na infância e leva décadas de progressão. 
b) Deve-se a uma resposta inflamatória e proliferativa 

à agressão da parede arterial. 
c) Sua patogênese é multifatorial. 
d) As lesões que se desenvolvem são resultantes de: 

Proliferação das células do músculo liso, 
macrófagos e linfócitos (envolvidas na resposta 
inflamatória), formação das células do músculo liso 
na matriz do tecido conjuntivo e acúmulo de lipídeo 
e de colesterol na matriz ao redor das células. 

e) Placa ou ateroma é um depósito exclusivo de 
gorduras na artéria. 

 
 
 
 

FIM DO CADERNO 


