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04. Assinale a alternativa correta sobre a intenção 
predominante no texto: 

 
a) A intenção do texto é expressar um estado de 

espírito do emissor com relação ao que fala. 
b) A intenção do texto é persuadir o destinatário 

influenciando seu comportamento. 
c) O texto tenciona transmitir uma informação sobre 

um elemento designado. 
d) O texto procura simplesmente estabelecer um 

canal de comunicação com o interlocutor. 
e) Ao tratar de um problema social, o texto busca 

discutir o próprio papel da linguagem. 
  
 
TEXTO 3 
 
Por Vários Motivos Principais 
Stanislaw Ponte Preta (Sérgio Porto) 
Durante uma recepção elegante, a flor dos Ponte Pretas 
estava a mastigar o excelente jantar, quando uma senhora 
que me fora apresentada pouco antes disse que adorou 
meus livros e que está ávida de ler o próximo. 
 
— Como vai se chamar? 
 
Fiquei meio chateado de revelar o nome do próximo livro. 
Ela podia me interpretar mal. Como ela insistisse, porém, 
eu disse: 
 
— "Vaca Porém Honesta." (*) 
 
Madame deu um sorriso amarelo mas acabou 
concordando que o nome era muito engraçado, muito 
original. Depois — confessando-se sempre leitora 
implacável, dessas que sabem até de cor o que a gente 
escreve —, madame pediu para que não deixássemos de 
incluir aquela crônica do afogado. 
 
— Qual? — perguntei. 
 
— Aquela do camarada que ia se afogando, aí os carros 
foram parando na praia de Botafogo para ver se salvavam 
o homem. Depois um carro bateu no outro, houve 
confusão e até hoje ninguém sabe se o afogado morreu ou 
salvou-se. Lembra-se? Aquela é uma de suas melhores 
crônicas. 
 
Foi então que eu contei pra ela o caso do colecionador de 
partituras famosas, que um dia foi a um editor de música 
procurando o original de certa sonata que fora composta 
por Haydn e Schumann juntos. O editor ficou olhando para 
ele e o colecionador esclareceu: - Sei que essa partitura é 
raríssima, mas eu pagaria qualquer preço por ela. 
 
— Vai ser um pouco difícil — disse o editor — conseguir 
uma partitura composta por Haydn e Schumann juntos, por 
vários motivos. Primeiro: quando Schumann nasceu, 
Haydn tinha morrido no ano anterior. 
 
A leitora que se lembra de tudo que eu escrevi estranhou e 
perguntou: 
 
— Por que me contou essa história? 
 
— Porque lembra a história que estamos vivendo agora. A 
crônica sobre o afogado que a senhora diz ser uma das 
minhas melhores crônicas... quem escreveu foi Fernando 
Sabino. 
 

Ela achou engraçadíssimo. Papai agrada em festa. 
 
(*) O título, mais tarde, foi trocado, porque a vaca protestou. 
                    Texto extraído do livro "O melhor da crônica 
brasileira", José Olympio Editora - Rio de Janeiro, 1997, pág. 88. 
 
 
05.  Podemos afirmar como característica principal desse 
texto: 

 
a) A busca pelo desenvolvimento de um 

pensamento incutindo um conceito no leitor. 
b) Formação de uma trama central em que 

personagens secundários circundam em torno 
dos principais. 

c) Apresentação de tratamento descritivo dos tipos 
do personagem a fim de desencadear humor. 

d) O tratamento objetivo de um tema corriqueiro que 
busca sensibilizar o leitor para um fato específico.  

e) O tratamento subjetivo de um tema cotidiano 
dando-lhe dimensão literária, a partir de uma 
visão singular.  

 
06. “Aquela crônica não era minha.” Em qual das frases 
abaixo o pronome em destaque  tem a mesma função 
sintática que a do exemplo? 

 
a) Meu pacote foi trocado pelo seu. 
b) Vi vários trabalhos, porém gostei mais do teu. 
c) Os meus são aqueles logo ali. 
d) Demorei a ver que a responsabilidade é nossa e 

não sua. 
e) A razão disso não é mais a necessidade do seu 

comparecimento. 
 
07. Transformando as orações: “Ela achou 
engraçadíssimo. Papai agrada em festa.”  em um único 
período composto, como ficaria sem alterar-lhes o sentido? 
 

a) Ela achou engraçadíssimo, hoje papai agrada 
em festa. 

b) Ela achou engraçadíssimo, pois papai agrada em 
festa. 

c) Ela achou engraçadíssimo que papai agrada em 
festa. 

d) Ela achou engraçadíssimo ou papai agrada em 
festa. 

e) Ela achou engraçadíssimo ora papai agrada em 
festa. 

 
08. “quando uma senhora que me fora apresentada 
pouco antes” 
 

a) A oração em destaque é composta de um verbo 
cuja regência está incorreta, pois pedia 
preposição. 

b) O erro de concordância presente no texto é 
aceitável, pois comum na oralidade brasileira. 

c) O pronome relativo é o motivo do emprego do 
pronome oblíquo proclítico. 

d) O adjunto adverbial está desenvolvido numa 
oração coordenada, ou seja, sintaticamente 
independente. 

e)  O emprego do pretérito mais que perfeito, revela 
o caráter formal que o autor claramente 
pretendeu dar ao texto.  
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TEXTO 4 
 
Vaidade 
Florbela Espanca 
Sonho que sou a Poetisa eleita, 
Aquela que diz tudo e tudo sabe, 
Que tem a inspiração pura e perfeita, 
Que reúne num verso a imensidade! 
 
Sonho que um verso meu tem claridade 
Para encher todo o mundo! E que deleita 
Mesmo aqueles que morrem de saudade! 
Mesmo os de alma profunda e insatisfeita! 
 
Sonho que sou Alguém cá neste mundo... 
Aquela de saber vasto e profundo, 
Aos pés de quem a terra anda curvada! 
 
E quando mais no céu eu vou sonhando, 
E quando mais no alto ando voando, 
Acordo do meu sonho... 
 
                                E não sou nada!... 
 
09. “Sonho que sou Alguém cá neste mundo...” 
Assinale a alternativa que corresponde a uma análise 
correta do período. 
 

a) ‘que sou alguém cá neste mundo’ estabelece uma 
relação de dependência sintática com a oração 
anterior, pois é seu objeto. 

b) ‘sonho que sou’ estabelece a dominação sintática 
do período que é composto por duas orações. 

c) ‘neste mundo’ funciona como adjunto adverbial 
que, se desenvolvido, acrescentaria uma oração 
com valor de advérbio ao período. 

d) ‘sou’ indica uma oração reduzida de infinitivo. 
e) ‘que’ é uma conjunção subordinativa que introduz 

a oração subordinada adjetiva restritiva. 
 
10. “Sonho que sou a Poetisa eleita”, em qual das frases 
abaixo o ‘que’ tem a mesma função sintática que a 
sentença do exemplo. 
 

a) Estude, menino, um pouco que seja! 
b) A minha sensação de prazer foi tal que venceu a 

de espanto. 
c) Todos lhe fizeram sinal que se calasse. 
d)  E ao lerem os meus versos pensem que eu sou 

qualquer coisa natural. 
e) Não esperaria mais, que elas podiam voar. 

 
 
 
 

Sistema Único de Saúde – SUS   
 
 
11. A assistência à saúde, segundo a Constituição 
Federal, 1988, Artigo 199, é livre à iniciativa, desta forma, 
julgue as alternativas: 
 

I. § 1º - As instituições privadas poderão participar 
de forma complementar do sistema único de 
saúde, segundo diretrizes deste, mediante 
contrato de direito público apenas, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem 
fins lucrativos. 

II. § 2º - É vedada a destinação de recursos públicos 
para auxílios ou subvenções às instituições 
privadas com ou sem fins lucrativos. 

III. § 3º - É vedada a participação direta ou indireta 
de empresas ou capitais estrangeiros na 
assistência à saúde no País, salvo nos casos 
previstos em lei. 

IV. § 4º - A lei disporá sobre as condições e os 
requisitos que facilitem a remoção de órgãos, 
tecidos e substâncias humanas para fins de 
transplante, pesquisa e tratamento, bem como a 
coleta, processamento e transfusão de sangue e 
seus derivados, sendo vedado todo tipo de 
comercialização. 

 
Estão CORRETAS: 
 

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

 
12. A participação feminina foi intensa na discussão sobre 
a saúde da mulher, durante a década de 1980. Desde 
então, uma das principais bandeiras tem sido, segundo 
Ávila & Corrêa 39 (p. 73-4), “desfazer o lugar do corpo (da 
anatomia) como destino (...) de romper a lógica complexa 
de apropriação e subordinação do corpo feminino às 
definições de ordem privada e pública”. Assim, o tema da 
saúde sobressaiu-se no cenário feminista. 
Nesse contexto, criou-se o Conselho Nacional dos Direitos 
da Mulher (CNDM), a Comissão Nacional de Estudos dos 
Direitos da Reprodução Humana, no Ministério da Saúde, 
e o PAISM (Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Mulher) em 1984. Sobre este último, é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Este programa acabou canalizando grupos 
autônomos envolvidos com a saúde da mulher, no 
que diz respeito à mobilização, organização e 
representação política, além da produção e 
difusão de informação e de conhecimento.  

b) O PAISM foi importante para a área da saúde 
brasileira, em especial à saúde da mulher. 

c) O Programa contemplava estratégias que 
abordavam a saúde da mulher a partir da 
adolescência. Ações educativas, preventivas, de 
diagnóstico, tratamento ou recuperação com 
vistas à melhoria da saúde da população feminina 
estavam previstas.  

d) Dentre as ações regulamentadas e normatizadas 
pelo PAISM encontrava-se a assistência ao 
climatério.  

e) A melhoria da atenção obstétrica, o planejamento 
familiar, a atenção ao abortamento, o controle à 
violência doméstica e sexual, a prevenção e 
tratamento das DST/HIV/AIDS, de doenças 
crônico-degenerativas e do câncer ginecológico 
são alvos dessa política. 
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13. Na constituição, o parágrafo o incluído pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 13/09/00: § 3º Lei complementar, 
que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, 
estabelecerá: 
 

I. Os percentuais de que trata o § 2º (“§ 2º A União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
aplicarão, anualmente, em ações e serviços 
públicos de saúde recursos mínimos derivados da 
aplicação de percentuais calculados sobre...”) 

II. Os critérios de rateio dos recursos da União 
vinculados à saúde destinados aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados 
destinados a seus respectivos Municípios, 
objetivando a progressiva redução das 
disparidades regionais; 

III. As normas de fiscalização, avaliação e controle 
das despesas com saúde nas esferas federal, 
estadual e municipal;  

IV. As normas de cálculo do montante a ser aplicado 
pela União.  

 
Estão CORRETAS: 
 

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

 
14. De acordo com a Portaria GM/MS Nº 399, de 
22/02/2006. As prioridades do Pacto em Defesa do SUS 
implementar um projeto permanente de mobilização social 
com a finalidade de: 
 

I. Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS 
como sistema público universal garantidor desses 
direitos; 

II. Alcançar, no curto prazo, a regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 29, pelo Congresso 
Nacional; 

III. Garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos 
orçamentários e financeiros para a saúde. 

IV. Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos 
orçamentos das três esferas de gestão, explicitando 
o compromisso de cada uma delas. 

 
Estão CORRETAS: 
 

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

15. Referente às responsabilidades dos gestores no SUS é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) No nível estadual, cabe aos gestores programar, 
executar e avaliar as ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde. Isto significa 
que o estado deve ser o primeiro e o maior 
responsável pelas ações de saúde para a sua 
população. 

b) Como os serviços devem ser oferecidos em 
quantidade e qualidade adequadas às 
necessidades de saúde da população, ninguém 
melhor que os gestores municipais para avaliar e 
programar as ações de saúde em função da 
problemática da população do seu município. 

c) O secretário estadual de saúde, como gestor 
estadual, é o responsável pela coordenação das 
ações de saúde do seu estado. Seu plano diretor 
será a consolidação das necessidades propostas 
de cada município, através de planos municipais, 
ajustados entre si. O estado deverá corrigir 
distorções existentes e induzir os municípios ao 
desenvolvimento das ações. Assim, cabe também 
aos estados, planejar e controlar o SUS em seu 
nível de responsabilidade e executar apenas as 
ações de saúde que os municípios não forem 
capazes e/ou que não lhes couber executar. 

d) A nível federal, o gestor é o Ministério da Saúde, 
e sua missão é liderar o conjunto de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
identificando riscos e necessidades nas diferentes 
regiões para a melhoria da qualidade de vida do 
povo brasileiro, contribuindo para o seu 
desenvolvimento. Ou seja, ele é o responsável 
pela formulação, coordenação e controle da 
política nacional de saúde. Tem importantes 
funções no planejamento, financiamento, 
cooperação técnica o controle do SUS. 

e) Em cada esfera de governo, o gestor deverá se 
articular com os demais setores da sociedade que 
têm interferência direta ou indireta na área da 
saúde, fomentando sua integração e participação 
no processo. 

 
16. Referente ao investimento do SUS é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Os investimentos e o custeio do SUS são feitos 
com recursos das três esferas de governo federal, 
estadual e municipal.  

b) Os recursos federais para o SUS provêm do 
orçamento da Seguridade Social (que também 
financia a Previdência Social e a Assistência 
Social) acrescidos de outros recursos da União, 
constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
aprovada anualmente pelo Congresso Nacional. 

c) Esses recursos, geridos pelo Ministério da Saúde, 
são divididos em duas partes: uma é retida para o 
investimento e custeio das ações federais; e a 
outra é repassada às secretarias de saúde, 
estaduais e municipais, de acordo com critérios 
previamente definidos em função da população, 
necessidades de saúde e rede assistencial. 

d) Em cada município, os recursos repassados pelo 
Ministério da Saúde são somados aos alocados 
pelo próprio governo estadual, de suas receitas, e 
geridos pela respectiva secretaria de saúde, 
através de um fundo estadual de saúde. Desse 
montante, uma parte fica retida para as ações e 
os serviços estaduais, enquanto outra parte é 
repassada aos municípios, de acordo também 
com critérios específicos.  

e) Finalmente, cabe aos próprio municípios destinar 
parte adequada de seu próprio Orçamento para 
as ações e serviços de saúde de sua população. 

 
17. Referente a esquistossomose mansônica é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) A transmissão da doença, numa região, depende 
do contato humano com águas superficiais onde 
existam caramujos de água doce infectados 
(hospedeiros intermediários).  
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b) O Programa de Vigilância e Controle da 
Esquistossomose (PCE) tem como objetivos: 
evitar ou reduzir a ocorrência de formas graves e 
óbitos; reduzir a prevalência da infecção e 
interromper a expansão da endemia.  

c) A Vigilância Epidemiológica da esquistossomose 
está centrada na busca ativa dos portadores de 
Schistosoma mansoni por meio de inquéritos 
coproscópicos periódicos, da demanda 
espontânea à rede básica de serviços de saúde, e 
o tratamento dos infectados em tempo oportuno.  

d) As estratégias para o controle da doença são: 
diagnóstico precoce e quimioterapia dos 
portadores de S. mansoni; controle dos 
hospedeiros intermediários; obras de saneamento 
domiciliar e ambiental; educação em saúde e 
mobilização comunitária.  

e) É doença de notificação compulsória em áreas 
endêmicas e não endêmicas. 

 
18. Referente a Hanseníase é INCORRETO afirmar: 
 

a) Doença infecciosa crônica, causada pelo 
Micobaterium leprae ou bacilo de Hansen, 
antigamente conhecida como lepra (termo abolido 
no Brasil).  

b) O Brasil está incluído entre os países mais 
endêmicos da hanseníase, apesar de apresentar 
importante queda das taxas de prevalência e 
proporção de deformidades (grau 2 de 
incapacidade física) entre os casos novos 
diagnosticados.  

c) O diagnóstico é mais precoce, mas ainda 
apresenta alto coeficiente de detecção em 
menores de 15 anos, indicador de transmissão 
passiva da doença.  

d) A hanseníase manifesta-se de acordo com a 
capacidade de resistência da pessoa em 
Paucibacilar e Multibacilar, com esquemas de 
tratamento específico para cada grupo. Tem cura 
e, sem nenhuma seqüela, se for diagnosticada no 
início.  

e) O eixo principal do Programa Nacional de 
Controle da Hanseníase PNCH/DEVEP/SVS é a 
descentralização das ações de diagnóstico, 
tratamento e vigilância de contatos domiciliares, 
para todas as Unidades Básicas de Saúde, de 
modo a aumentar a efetividade do controle da 
doença. 

 
19. Sobre o Programa Nacional para o Controle e 
Prevenção das Hepatites Virais é INCORRETO afirmar: 
 

a) O Programa Nacional de Hepatites Virais (PNHV) 
no âmbito da Secretaria de Vigilância em Saúde 
(SVS) tem o objetivo de aprimorar ações de 
controle e prevenção das hepatites, por 
intermédio do fortalecimento do SUS; desenvolver 
ações de prevenção e promoção à saúde; 
estimular e garantir as ações de vigilância 
epidemiológica e sanitária; garantir o diagnóstico 
e tratamento das hepatites, bem como manter 
relacionamento com a sociedade civil pelo contato 
com Organizações Não Governamentais.  

b) Apesar de haver a possibilidade de eliminação 
natural do vírus, a hepatite B representa um grave 
problema para a Saúde Pública, pois a 
enfermidade pode evoluir para cirrose ou câncer 
de fígado.  

c) A hepatite B merece um lugar de destaque nas 
políticas públicas do Ministério da Saúde, com 
estratégias diferenciadas que visam aumentar a 
cobertura vacinal em todas faixas etárias, além de 
atualizações nas legislações que normatizam as 
diretrizes clínicas e terapêuticas da infecção por 
esse vírus. Para o Ministério da Saúde, a difusão 
de informações sobre como se prevenir é uma 
das principais formas de controlar a doença. 

d) As hepatites são doenças infecciosas que levam 
à inflamação do fígado, podendo causar a morte. 
Ao contrário do que muita gente pensa, nem 
sempre a pessoa que está com hepatite 
apresenta sintomas como pele amarela, urina 
escura e as fezes brancas. Em muitos casos, ela 
é “silenciosa”. Quando é diagnosticada, o fígado 
já está comprometido, dificultando a recuperação 
do paciente, levando-o ao óbito. 

e) A SVS firmou, em 2003, convênio com a 
Universidade de Pernambuco para a realização 
de um inquérito que identificará a magnitude das 
hepatites virais nas capitais brasileiras 
propiciando o desenvolvimento de medidas de 
intervenção, planejamento das ações em saúde, 
recursos financeiros e aperfeiçoamento da infra-
estrutura da rede de assistência em hepatites 
virais. 

 
20. Quanto ao programa de vacinação na mulher e suas 
recomendações é INCORRETO afirmar: 
 

a) A Vacina Quadrivalente Recombinante contra o 
papilomavírus humano (tipos 6,11,16,18) da MSD, 
com esquemas de intervalos de 0-2-6 meses 
indicada para meninas e mulheres de 9 a 26 anos 
de idade e a Vacina contra HPV oncogênico (16 e 
18, recombinante, com adjuvante AS04), da GSK, 
com esquemas de intervalos de 0-1-6 meses em 
meninas e mulheres de 9 a 25 anos de idade. 

b) As vacina de vírus atenuados são de risco teórico 
para o feto, portanto, contra-indicada em 
gestantes. 

c) A vacina contra hepatite A é vacina ativada, no 
entanto sem evidências de riscos teóricos para a 
gestante e o feto e não contra-indicada nessa 
fase. 

d) A vacina Tríplice bacteriana do tipo adulto (dTpa) 
é vacina inativada, portanto sem evidências de 
riscos teóricos para a gestante e o feto e não 
contra-indicada nessa fase.  

e) O uso de dTpa em gestantes está recomendado 
por ora, somente em situações de risco especial 
para pertussis, definidas como: gestantes 
adolescentes; gestantes profissionais de saúde; 
mulheres grávidas que cuidam diretamente de 
crianças menores de 12 meses de idade; 
gestantes que vivem ou trabalhem em 
comunidades com alta prevalência de 
coqueluche.  
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Conhecimentos Específicos  
 
21. São possíveis causas da formação de oxalato de 
cálcio, EXCETO: 
 

a) Hipercalciúria; 
b) Hipocitratúria; 
c) Hiperparatireoidismo primário; 
d) Acidose tubular renal; 
e) Hiperuricosúria. 

 
22. Sobre a classificação dos músculos, quanto a 
função, os rotadores são divididos em, EXCETO: 
 

a) Rotadores internos; 
b) Rotadores externos; 
c) Pronadores; 
d) Supinadores; 
e) Circundutores.  

 
23. Entre as condições clínicas que podem promover 
hiperpotassemia, sobretudo em problemas renais, estão, 
EXCETO: 
  

a) Acidose metabólica. 
b) Uso de inibidores da enzima de conversão da 

angiotensina. 
c) Uso de β-bloqueadores. 
d) Concentração de potássio no dialisato. 
e) Deficiência de glucagon. 

 
24. É uma causa da diarréia do tipo exsudativa: 
 

a) Deficiência de lactase; 
b) Exotoxinas bacterianas; 
c) Alergia à leites e derivados; 
d) Enterite por radiação; 
e) Síndrome do intestino curto. 

 
25. Sobre a História da Enfermagem no Brasil é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) A organização da Enfermagem na Sociedade 
Brasileira começa no período colonial e vai até 
o final do século XVII.  

b) A profissão surge como uma simples prestação 
de cuidados aos doentes, realizada por um 
grupo formado, na sua maioria, por escravos, 
que nesta época trabalhavam nos domicílios. 

c) Desde o princípio da colonização foi incluída a 
abertura das Casas de Misericórdia, que 
tiveram origem em Portugal.  

d) A primeira Casa de Misericórdia foi fundada na 
Vila de Santos, em 1543. Em seguida, ainda no 
século XVI, surgiram as do Rio de Janeiro, 
Vitória, Olinda e Ilhéus. Mais tarde Porto Alegre 
e Curitiba, esta inaugurada em 1880, com a 
presença de D. Pedro II e Dona Tereza 
Cristina. 

e) No que diz respeito à saúde do povo brasileiro, 
merece destaque o trabalho do Padre José de 
Anchieta.  

 
26. Sobre desnutrição em criança é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Desnutrição grave é uma desordem tanto de 
natureza médica como social. Isto é, os 
problemas médicos da criança resultam, em 
parte, dos problemas sociais do domicílio em 
que a criança vive. 

b) O sucesso no manejo da criança gravemente 
desnutrida requer que ambos os problemas, 
médico e social, sejam reconhecidos e 
corrigidos. Se a doença é vista como sendo 
apenas uma doença médica, é provável que a 
criança recaia quando voltar para casa, e que 
outras crianças da família permanecerão em 
risco de desenvolver o mesmo problema.  

c) Tratamento em regime de internação é 
essencial para o tratamento inicial e para o 
início da reabilitação de uma criança com 
desnutrição grave.  

d) A criança deve ser admitida em hospital, 
preferivelmente em unidade especial de 
nutrição, que é uma área em um hospital geral 
que é dedicada ao manejo inicial e reabilitação 
de desnutrição grave.  

e) As crianças muito doentes respondem mal a 
manuseio frequente; elas devem ser levadas 
ao raio-x inicialmente, e depois permanecer no 
leito, para serem colhidas as amostras para os 
exames de laboratório. 

 
27. Sobre quimioprofilaxia para tuberculose em 
pacientes HIV+ é INCORRETO afirmar: 
 

a) O teste turberculínico (PPD) deve ser sempre 
realizado na avaliação inicial do paciente HIV+, 
independente do seu estado clínico ou 
laboratorial (contagem de células CD4+ e carga 
viral), devendo ser repetido anualmente nos 
indivíduos não reatores. 

b) Não se recomenda a utilização da 
quimioprofilaxia nos HIV+, não reatores à 
tuberculina, com ou sem evidências de 
imunodeficiência avançada. Deve-se repetir a 
prova tuberculínica, a cada seis meses. 

c) Em pacientes com Raio X anormal, reatores à 
tuberculina, deve-se investigar outras doenças 
ligadas à infecção pelo HIV antes de iniciar a 
quimioprofilaxia, devido à concomitância de 
agentes oportunistas e micobacteriose. 

d) Recomenda-se suspender imediatamente a 
quimioprofilaxia, no surgimento de qualquer 
sinal de tuberculose ativa, monitorá-la nos 
casos de hepatotoxidade e administrá-la com 
cautela nos alcoólicos. 

e) Nos indivíduos HIV positivo e tuberculino-
positivo com Raio X normal, sem sinais e sem 
sintomas de tuberculose, devem-se destacar 
(investigar) os contatos instituicionais (casas de 
apoio, asilos). 

 
28.  Sobre doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 
é INCORRETO afirmar: 
 

a) A DPOC é uma entidade nosológica 
caracterizada pela presença de obstrução das 
vias aéreas devido à bronquite crônica e/ou 
enfisema. 

b) A DPOC costuma ser diagnosticada ao redor 
da 5ª ou 6ª década de vida, mas pode iniciar-se 
muito mais cedo. 
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c) Ela é mais prevalente no sexo feminino, e o 
tabaco tem sido o fator isolado mais importante 
para o desenvolvimento da DPOC. 

d) A hipóxia, durante o período de refeição, 
resulta  no aumento da dispinéia. 

e) O uso inadequado do corticosteróides inalados 
pode provocar crescimento de fungos na 
cavidade orofaríngea e dor local. 

 
29. O termo abacto refere-se a: 
 

a) Que não contém bactérias. 
b) Aborto provocado. 
c) Medo mórbido de perder a capacidade sexual. 
d) Distúrbio mental. 
e) Luxação de uma articulação. 

 
30. Abdome que pende como uma bolsa flácida por 
cima da sínfise púbica; é observado, por exemplo, em 
obesos idosos ou na mulher que teve várias gestações: 
 

a) Abdome agudo; 
b) Abdome em avental; 
c) Abdome em tábua; 
d) Abdome pendicular; 
e) Abdome relativo. 

 
31. Referente a anticoncepcionais é INCORRETO 
afirmar:  
 

a) Os anticoncepcionais orais combinados 
(AOCs), mais conhecidos como pílula, são 
usados por aproximadamente 20% das 
mulheres casadas ou unidas em idade fértil 
(15-49 anos) no Brasil.  

b) Os AOCs contêm um estrogênio e um 
progestogênio, em diferentes doses e 
esquemas posológicos. 

c) Pílulas para uso vaginal - é uma pílula bifásica 
para uso por via vaginal, contendo 21 
comprimidos ativos na embalagem. 

d) Mecanismo de Ação da pílula: Inibem a 
ovulação e tornam o muco cervical espesso, 
dificultando a passagem dos espermatozóides. 

e) A pílula, se usada corretamente, oferece 
proteção anticoncepcional já no primeiro ciclo 
de uso.  

 
32. Sobre aspirações de vias aéreas é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) A aspiração de vias aéreas é uma técnica de 
remoção de secreções que obstruem as vias 
aéreas, para evitar infecção devido ao acúmulo 
de secreções no trato respiratório, ou para 
coletar amostra de secreção para fins de 
diagnóstico. Para tanto, utiliza-se um cateter 
que, através de pressão positiva (vácuo), 
exerce a sucção da secreção.  

b) As vias aéreas referem-se ao conjunto de tubos 
do trato respiratório inferior e superior, através 
dos quais os gases se movimentam em sua 
passagem para os alvéolos. São compostas 
pelo nariz, faringe, laringe, traquéia, brônquios 
e bronquíolos e protegidas pela epiglote, pelos 
anéis da cartilagem traqueal, pelas membranas 
da mucosa e pelos cílios. 

c) O diâmetro das vias aéreas é menor nas 
crianças mais jovens do que naquelas com 
mais idade, aumentando a chance de 

obstrução devido ao acúmulo de secreções no 
trato respiratório. 

d) O enfermeiro é o profissional responsável pela 
detecção da necessidade de aspiração, usando 
para isso os achados de avaliação, que são, 
primariamente, a dispnéia, a cianose, a 
diminuição dos níveis de saturação de oxigênio 
(SaO2), as secreções visíveis ou audíveis e a 
agitação. 

e) Em decorrência da passagem da sonda de 
aspiração, pode ocorrer trauma com edema e 
sangramento. Outras possíveis complicações 
são: aumento das secreções, 
comprometimento adicional do estado 
respiratório, angústia emocional e risco para 
infecção. 

 
33. Os equipamentos e materiais necessários ao 
procedimento de aspiração de vias aéreas incluem os 
itens abaixo, sobre tais é INCORRETO afirmar:  
 

a) Cateter de aspiração estéril de tamanho 
apropriado (o diâmetro do cateter não pode 
ultrapassar 1/3 do diâmetro das vias aéreas);  

b) Recipiente estéril; 
c) Luvas estéreis; 
d) Soro fisiológico estéril ou água estéril; 
e) Aparelho de aspiração portátil ou de parede 

com tubulação e coletor; 
 
34. Sobre infecção hospitalar e os cuidados que devem 
ser tomados para evitá-la, julgue os itens a seguir: 
  

(   )  Pacientes com endocardite prévia se beneficiam 
de antibioticoprofilaxia quando submetidos a 
procedimentos que geram bacteremia. 

(   )  Os cateteres periféricos nos pacientes adultos, 
devem ser trocados a cada 72 horas. 

(   )  A duração da cateterização é o principal fator de 
risco das infecções relacionadas ao acesso 
vascular. 

(   )  A conexão entre a linha vascular e o sistema de 
infusão (canhão) é a fonte mais importante na 
etiologia das infecções de corrente sangüínea. 

(   )  Os hospitais devem desenvolver políticas 
internas independentes para quimioprofilaxia 
contra Neisseria meningitidis. 

(   )  A oftalmia neonatal é um problema do passado, 
não havendo vantagens atuais na aplicação de 
colírios nos RN. 

 
A sequência correta é: 
 

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

 
35. A dor sentida pelo paciente de câncer pode ter 
várias causas, logo, são causadas pelo próprio câncer 
(causa mais comum): 
 

I.  Invasão tumoral do sistema nervoso periférico; 
II.  Pseudo-reumatismo; 
III.  Espasmos vesicais; 
IV.  Extensão direta às partes moles; 
V.  Aumento da pressão intracraniana. 
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Estão CORRETAS: 
 

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

 
36. Sobre o método de hipodermóclise – subcutânea – é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Método para reposição de fluidos e 
administração de medicamentos por via 
subcutânea (SC). 

b) Para alguns pacientes, infusão subcutânea é 
preferível à infusão venosa e é usada sempre 
que as vias oral ou venosa não forem 
adequadas por náusea e vômitos intratáveis, 
disfagia, veias colapsadas, finas, frágeis, que 
se rompem facilmente ou nas últimas horas de 
vida. 

c) Via contra-indicada nos casos de anasarca e 
trombocitopenia severa. 

d) Trata-se de técnica de manuseio simples e 
muito segura, desde que obedecidas as 
normas de preparo , técnica de administração e 
volume de fluidos variável de 500 a 2000 ml em 
24 horas. A solução a ser infundida (glicose 5% 
ou Soro Fisiológico a 0,9%) pode conter 
eletrólitos nas doses normais preconizadas. 

e) São drogas que podem ser administrada por 
via subcutânea: Morfina, escopolamina, 
ranitidina, clorpromazina e clodronato. 

 
37. São atribuições do Enfermeiro no atendimento a 
pessoa idosa na atenção básica: 
 

a) Realizar atenção integral às pessoas idosas. 
b) Realizar assistência domiciliar, quando 

necessário. 
c) Preencher, entregar e atualizar a Caderneta de 

Saúde da Pessoa Idosa, conforme seu Manual 
de Preenchimento específico. 

d) Realizar consulta de enfermagem, incluindo a 
avaliação multidimensional rápida e 
instrumentos complementares, se necessário, 
solicitar exames complementares e prescrever 
medicações, conforme protocolos ou outras 
normativas técnicas estabelecidas pelo gestor 
municipal, observadas as disposições legais da 
profissão. 

e) Supervisionar e coordenar o trabalho dos ACS 
e da equipe de enfermagem. 

 
38. Em crianças com diarréia, deve-se verificar o sinal 
de prega, sobre tal, é INCORRETO afirmar: 
 

a) Para verificar o sinal de prega, peça à mãe que 
coloque a criança na mesa de exame de modo 
que esteja deitada de barriga para cima com os 
braços encostados junto ao corpo (não sobre a 
cabeça) e as pernas estendidas; ou peça à 
mãe que fique com a criança no colo, com ela 
virada de barriga para cima.  

b) Ainda para verificar o sinal de prega, localiza-
se a região do abdome da criança que está 
entre o umbigo e o costado do abdome.  

c) Para verificar o sinal da prega na pele, use o 
polegar e o indicador.  

d) Coloque a mão de modo que, quando fizer o 
sinal da prega na pele, ela estará no sentido 
horizontal ao corpo da criança e não no 
longitudinal.  

e) Caso a pele ainda fique levantada por um bre-
ve momento depois de soltá-la, decida que, ao 
sinal da prega, a pele volta ao seu estado an-
terior lentamente e, se demorar mais de dois 
segundos, considere muito lentamente.  

 
39. A diabete divide-se, basicamente, em tipo I, tipo II e 
gestacional, sobre tal é INCORRETO afirmar: 
 

a) Na tipo I, a destruição das células beta é 
geralmente causada por processo auto-imune, 
que pode se detectado por auto-anticorpos 
circulantes como anti descarboxilase do ácido 
glutâmico (anti-GAD), anti-ilhotas e anti-
insulina, e, algumas vezes, está associado a 
outras doenças auto-imunes como a tireoidite 
de Hashimoto, a doença de Addison e a 
miastenia gravis.  

b) O desenvolvimento do diabetes tipo I pode 
ocorrer de forma rapidamente progressiva, 
principalmente, em crianças e adolescentes 
(pico de incidência entre 5 e 16 anos), ou de 
forma lentamente progressiva, geralmente em 
adultos, (LADA, latent autoimmune diabetes in 
adults; doença auto-imune latente em adultos). 
Esse último tipo de diabetes, embora 
assemelhando-se clinicamente ao diabetes tipo 
I auto-imune, muitas vezes é erroneamente 
classificado como tipo II pelo seu aparecimento 
tardio.  

c) O termo tipo II é usado para designar uma 
deficiência relativa de insulina. A administração 
de insulina nesses casos, quando efetuada, 
não visa evitar cetoacidose, mas alcançar 
controle do quadro hiperglicêmico. A 
cetoacidose é rara e, quando presente, é 
acompanhada de infecção ou estresse muito 
grave. 

d) Na diabetes gestacional, seu diagnóstico é 
controverso. A OMS recomenda detectá-lo com 
os mesmos procedimentos diagnósticos 
empregados fora da gravidez, considerando 
como diabetes gestacional valores referidos 
fora da gravidez como indicativos de diabetes 
ou de tolerância à glicose diminuída. 

e) Cerca de 80% dos casos de diabetes tipo II 
podem ser atendidos predominantemente na 
atenção básica, enquanto que os casos de 
diabetes tipo I requerem maior colaboração 
com especialistas em função da complexidade 
de seu acompanhamento. Em ambos os casos, 
a coordenação do cuidado dentro e fora do 
sistema de saúde é responsabilidade da equipe 
de atenção básica. 

 
40. No Código de Ética de Enfermagem, a suspensão 
consiste na proibição do exercício da Enfermagem por 
um período não superior a: 
 

a) 27 dias; 
b) 28 dias; 
c) 29 dias; 
d) 30 dias; 
e) 60 dias. 

 
FIM DO CADERNO 







