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1ª Parte – Português  
 

 
01. Observe a propaganda abaixo, do jornal Valor 
Econômico, veiculada na revista Época, em 2003. 
 
 

 
 
A imagem acima combina elementos aparentemente 
incompatíveis: imagem de uma floresta e números. 
Contudo o texto apresentado sob a imagem parece 
apresentar uma explicação possível para a estranha 
combinação de elementos. Quanto a isto, julgue as 
proposições abaixo e assinale a alternativa que contemple 
a sequência correta. 
 

(   )  No mundo dos negócios, números podem significar 
muitas coisas (imagem), portanto o leitor que lide 
com números constantemente deve assinar o 
Valor e deixar que este desvende o “mundo dos 
números”. 

(   )  A relação da imagem com os números se faz na 
similitude com a linguagem da programação da 
computação, onde sequências de números 
diversos dão origem à programas e imagens. 
Comprova-se isso no termo Online, abaixo da 
imagem. 

(   )  Esta estranha combinação de elementos só é 
possível neste anúncio pelo fato de o jornal Valor 
Econômico, ser destinado a um público leitor que 
atue como empresários, sendo este o único tipo de 
leitor que legitima esta compreensão. 

(   )  O anúncio pressupõe um leitor específico, 
interessado em acompanhar o dia-a-dia da 
economia e das movimentações do mercado 
financeiro, que sabe como é difícil entender o 
contexto econômico e precisa de um jornal que 
trate o tema de modo esclarecedor. 

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

 
 
 

Leia o texto a baixo, de Leandro Konder (2004). Em 
seguida responda às questões 02 e 03. 

 
Linguagem e Comunicação 

 
Nós todos usamos a linguagem, a maior parte do 

tempo, para pedir ou transmitir informações. Esse uso, 
mesmo quando é utilitário, não deixa de ser legítimo. 
Precisamos nos comunicar. Sinto uma necessidade 
dupla: quero que o outro (o interlocutor) me entenda e 
quero também entendê-lo. 

A linguagem, contudo, não se limita a informar, 
não se reduz à função de comunicar dados e fatos, 
conhecimentos constituídos. Há uma dimensão 
constituinte na atividade humana. Os seres humanos 
estão constantemente modificando o mundo; eles 
inventam coisas novas, eles se inventam a si mesmos. 

A linguagem deve dar conta não só das 
necessidades objetivas, mas também das 
necessidades subjetivas, que expressam nas palavras, 
nas imagens, nos sentimentos, nas sensações, nas 
emoções, nas instituições – em tudo o que os seres 
humanos precisam sentir diante do novo – a 
capacidade da humanidade de enriquecer sua 
linguagem.(...) 

 
02. Konder afirma que a linguagem humana é utilizada 
com duas funções. São elas: 
 

a) Objetiva: informação 
Subjetiva: expressão 

b) Objetiva: instrução 
Subjetiva: emoção 

c) Objetiva: expressão 
Subjetiva: sensação 

d) Objetiva: comunicação 
Subjetiva: sensação 

e) Objetiva: informação 
Subjetiva: comunicação 
 

03. Que afirmação melhor sinaliza conclusão a partir da 
idéia proposta por Konder? 

 
a) A linguagem é a atividade humana que, nas 

representações de mundo que constrói, revela 
aspectos históricos, sociais e culturais. 

b) As linguagens usadas pelos seres humanos 
pressupõem o conhecimento, por parte de seus 
usuários do valor simbólico de seus signos. 

c) É por meio da linguagem que o ser humano 
organiza e dá forma à suas experiências. Através 
dela que o homem diz, sente e pensa. 

d) São exemplos de diferentes linguagens usadas 
pelos seres humanos as línguas, a pintura, a 
música, a dança etc. 

e) N.D.R. 
 
04. Observe a imagem abaixo. 
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Sabendo que funções da linguagem estão presentes nas 
diferentes formas de manifestação da linguagem, aponte a 
função predominante na obra de Maurits Cornelis Escher, 
Drawing Hánds (1948). 

 
a) Função Referencial 
b) Função Metalinguística 
c) Função Fática 
d) Função Expressiva 
e) Função Conativa 

 
05. Leia o texto abaixo, publicado na revista Época de 
setembro de 2004. 

 
Datenaço 

 
 José Luiz Datena não mede esforços para enfiar 
aumentativos em suas narrações dos Jogos Olímpicos de 
Atenas, especialmente quando há brasileiro na disputa. No 
dicionário do apresentador, por exemplo, não existe mais a 
palavra ‘jogo” – só ‘jogaço”. Da mesma forma, ‘ponto’ vira 
‘pontaço’, ‘bola’ vira ‘bolaço’ e jogador vira... ‘jogadoraço’. 
Exagerado? Não! Exageradaço. 
 
O texto apresenta um ar irônico em relação à forma como 
o apresentador Datena se refere aos acontecimentos dos 
Jogos Olímpicos de Atenas. Qual é o recurso utilizado pelo 
apresentador para criar os aumentativos de que o texto 
trata? 
 

a) Datena usa sufixos verbais para formar novos 
substantivos num processo denominado derivação 
sufixal. 

b) Datena usa prefixos nominais para formar 
adjetivos no aumentativo num processo de 
derivação prefixal. 

c) O apresentador usa prefixos nominais somados a 
substantivos para formar adjetivos no grau 
aumentativo num processo de derivação sufixal. 

d) Datena soma sufixos verbais a adjetivos para 
formar novos substantivos num processo de 
derivação sufixal. 

e) O apresentador usa sufixos nominais somados a 
substantivos criando, através de um processo de 
derivação sufixal, adjetivos no aumentativo. 

 
06. Observe a tira abaixo: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Levando em consideração as relações de coesão 
presentes no texto, assinale a alternativa falsa. 

 
a) O pronome demonstrativo isso retoma, 

anaforicamente, o conteúdo da fala de Jon: ele 
ligou para todas as garotas que conhece. 

b) O pronome indefinido algumas retoma, 
anaforicamente, a expressão nominal as garotas, 
que aparece na fala de Jon. 

 
 
 

c) O pronome relativo que retoma seu antecedente, o 
pronome indefinido algumas, fazendo com que a 
oração seguinte signifique “eu não conheço 
algumas garotas”. 

d) O pronome demonstrativo essas retoma, na fala de 
Jon, a sequência de “algumas que eu não 
conheço”. 

e) O pronome indefinido algumas retoma, 
cataforicamente, a expressão nominal as garotas, 
que aparece na fala de Jon. 

 
07. No trecho “As etiquetas de RFUD poderiam rastrear as 
pessoas e quando o sistema de rastreamento se sobrepor 
ao de identificação não existirá mais anonimato.” é 
possível identificar desvio segundo a norma culta da 
língua: 

 
a) O verbo sobrepor conjugado de modo inadequado. 
b) A concordância do verbo rastrear não está correta. 
c) A regência do verbo sobrepor não confere com a 

norma culta 
d) O termo “mais” empregado erroneamente. 
e) A ausência da vírgula após a conjunção “e”. 

 
08. Observe a imagem abaixo e responda a questão 
abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com relação aos períodos que compõem a tirinha e suas 
relações de composição, podemos dizer que: 
 

a) No 1º quadrinho temos, na fala de Mafalda uma 
oração subordinada adverbial final. 

b) No 2º quadrinho temos uma oração subordinada 
substantiva e uma adjetiva. 

c) No 3ª quadrinho não há orações coordenadas.  
d) No 4º quadrinho há uma relação de coordenação 

com o 3º quadrinho expressa por uma conjunção 
adversativa. 

e) As alternativas b e d estão corretas. 
 

Leia o texto de Laura Guimarães Correia e responda as 
questões 09 e 10. 

 
Condicional 

 
Sabe esses dias em que você pensa que poderia 

ser diferente?Não? Pois eu tenho isso às vezes. E 
aposto que até a Madonna já pensou assim. Quando 
você é mãe, isto é, uma pessoa que tomou uma 
decisão para o resto da vida, podem surgir questões 
do tipo:  

Se eu não tivesse filhos... 
• Será que eu estaria descontrolada para tê-

los rapidamente, na corrida contra o 
tempo? 

• Eu já teria conhecido Roma, Berlin ou 
Tóquio? 

• Eu teria um jipinho cheio de adesivos? 
• Eu seria um ser mais culto, com mais 

tempo para ler e estudar em vez de cuidar 
de crianças e escrever livros para mães? 
(...) 
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09. Para caracterizar a reflexão desencadeada pelo desejo 
de ter uma vida diferente, a autora recorre a: 

 
a) Uma construção sintática que faz uso de verbos no 

futuro do pretérito em perguntas chave que 
sugerem hipóteses para uma vida diferente que ela 
pudesse ter tido. 

b) A repetição de verbos no futuro do presente, usado 
sem perguntas que indicam uma reflexão mais 
profunda sobre o tema. 

c) Numa sequência de perguntas, verbos no modo 
subjuntivo – que expressam possibilidades novas, 
uma nova vida. 

d) Perguntas despropositadas que nada tem a ver 
com a reflexão a ser sugerida. 

e) N.D.R. 
 
10. A relação do texto com o título se dá: 
 

I. Pela idéia de condição que é apontada pela 
condição se no início do 2º parágrafo. 

II. Por tratar de coisas interessantes que a autora teria 
feito caso não tivesse optado por ser mãe. 

III. Pela própria estrutura sintática da qual a autora 
lança mão, pois estabelece relação de coordenação 
entre os períodos. 

 
a) Apenas I é verdadeira. 
b) Apenas II é verdadeira. 
c) Apenas III é verdadeira. 
d) I e II são verdadeiras. 
e) I e III são verdadeiras. 

 
 

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS   
 
 
11. Referente à mortalidade materna é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) A mortalidade materna é um bom indicador para 
avaliar as condições de saúde de uma população. 
A partir de análises das condições em que e 
como morrem as mulheres, pode-se avaliar o 
grau de desenvolvimento de uma determinada 
sociedade. Razões de Mortalidade Materna 
(RMM) elevadas são indicativas de precárias 
condições socioeconômicas, baixo grau de 
informação e escolaridade, dinâmicas familiares 
em que a violência está presente e, sobretudo, 
dificuldades de acesso a serviços de saúde de 
boa qualidade. 

b) Estudo realizado pela OMS estimou que, em 
1990, aproximadamente 585.000 mulheres em 
todo o mundo morreram vítimas de complicações 
ligadas ao ciclo gravídico-puerperal. Apenas 5% 
delas viviam em países desenvolvidos. 

c) Nas capitais brasileiras, para o ano de 2001, a 
RMM corrigida foi de 74,5 óbitos maternos por 
100 mil nascidos vivos. As principais causas da 
mortalidade materna são a hipertensão arterial, as 
hemorragias, a infecção puerperal e o aborto, 
todas evitáveis. 

d) No Brasil, a RMM, no período de 1980 a 1986, 
apresentou uma tendência de queda, 
provavelmente relacionada à expansão da rede 
pública de saúde e ao aumento da cobertura das 
ações obstétricas e de planejamento familiar. De 
1987 a 1996, a RMM manteve-se estável. 

e) Em 2006, houve a inclusão na Declaração de 
Óbito (DO) de uma variante que permite 
identificar as mulheres grávidas por ocasião do 
óbito e até um ano após o parto (morte materna 
tardia). Nesse período, o MS investiu na 
implantação de Comitês Estaduais de Morte 
Materna. 

 
12. A maior taxa de incidência de AIDS segundo Unidade 
da Federação no Período 2007 sendo esta de 36,46 foi em 
(no): 
 

a) Rio Grande do Sul 
b) Mato Grosso do Sul 
c) Piauí 
d) Rondônia 
e) Roraima 

 
13. Sobre vacinação para adulto é INCORRETO afirmar: 
 

a) Vacinas contra-indicadas para os 
imunodeprimidos: todas as vacinas vivas (contra a 
poliomielite oral, a varicela, o sarampo, a rubéola, 
a caxumba e a febre amarela, e a vacina BCG); 
estas vacinas poderão ser indicadas a critério 
médico, em imunodeprimidos, quando, após 
avaliação do estado imunológico X risco de 
adoecimento. 

b) A vacinação combinada contra as hepatites A e B 
é preferível à vacinação isolada contra as hepatites 
A e B, exceto quando o resultado de teste 
sorológico indique presença de imunidade contra 
uma delas. 

c) A vacina contra a febre amarela, apesar de vacina 
de vírus atenuado de risco teórico para o feto (e 
por isso contra-indicada para gestantes) em 
regiões onde a doença seja altamente endêmica e 
o risco da doença, portanto, supere os da vacina, 
deve ser aplicada mesmo durante a gestação. 

d) Em gestantes com vacinação incompleta: 
completar o esquema de três doses com uma ou 
duas doses de dT com intervalo de seis meses 
entre elas (se já recebeu duas ou uma dose 
anteriormente e respectivamente) no segundo ou 
terceiro trimestre e uma dose de dTpa no pós-
parto, seis meses após a dT. 

e) A vacinação rotineira para a raiva é consenso em 
todo o país e deve ser considerada principalmente 
em áreas de risco aumentado para a doença e de 
exposição a animais silvestres. 

 
14. Em geral, os pacientes que apresentam quadro clínico 
compatível com doença incluída na lista de notificação 
compulsória, ou algum agravo inusitado, necessitam de 
atenção especial tanto da rede de assistência à saúde 
quanto dos serviços de vigilância epidemiológica, os quais 
devem ser prontamente disponibilizados. Salientam-se, 
portanto, os procedimentos a seguir descritos, destes está 
INCORRETO: 
 

a) Assistência médica ao paciente − primeira 
providência a ser tomada no sentido de minimizar 
as conseqüências do agravo para o indivíduo. 
Quando a doença for de transmissão pessoa a 
pessoa, o tratamento contribui para reduzir o risco 
de transmissão. Portanto, dependendo da 
magnitude do evento, a equipe de vigilância 
epidemiológica deve buscar articulação com os 
responsáveis pela rede de assistência à saúde, 
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para que seja organizado o atendimento à 
população. 

b) Qualidade da assistência − verificar se os casos 
estão sendo atendidos em unidade de saúde com 
capacidade para prestar assistência adequada e 
oportuna, de acordo com as características 
clínicas da doença. 

c) Proteção individual − quando necessário, adotar 
medidas de isolamento, considerando a forma de 
transmissão da doença (entérica, respiratória, 
reversa, etc.). 

d) Proteção da população − logo após suspeita 
diagnóstica, adotar as medidas de controle 
individuais específicas para cada tipo de doença. 

e) Os fundamentos de uma investigação de campo 
são aplicados tanto para o esclarecimento da 
ocorrência de casos como de epidemias. Várias 
etapas são comuns a ambas situações, sendo 
que para a segunda alguns procedimentos 
complementares são necessários. 

 
15. Referente ao Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação (Sinan) é INCORRETO afirmar: 
 

a) O mais importante sistema para a vigilância 
epidemiológica foi desenvolvido entre 1990 e 
1993, visando sanar as dificuldades do Sistema 
de Notificação Compulsória de Doenças (SNCD) 
e substituí-lo, tendo em vista o razoável grau de 
informatização disponível no país.  

b) Mesmo que o município não disponha de 
microcomputadores em suas unidades, os 
instrumentos deste sistema são preenchidos 
neste nível e o processamento eletrônico é feito 
nos níveis centrais das secretarias municipais de 
saúde (SMS), regional ou secretarias estaduais 
(SES).  

c) É alimentado, principalmente, pela notificação e 
investigação de casos de doenças e agravos 
constantes da lista nacional de doenças de 
notificação compulsória. 

d) É obrigatório a estados e municípios incluir outros 
problemas de saúde regionalmente importantes.  

e) O número de doenças e agravos contemplados 
pelo Sinan, vem aumentando progressivamente 
desde seu processo de implementação, em 1993, 
sem relação direta com a compulsoriedade 
nacional da notificação, expressando as 
diferenças regionais de perfis de morbidade 
registradas no Sistema. 

 
16. Os casos de hanseníase e tuberculose, além do 
preenchimento da ficha de notificação/investigação, devem 
constar do boletim de acompanhamento, visando a 
atualização de seu acompanhamento até o encerramento 
para avaliação da efetividade do tratamento, de acordo 
com as seguintes orientações, sobre estas é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) O primeiro nível informatizado deve emitir o 
Boletim de Acompanhamento de Hanseníase e 
Tuberculose, encaminhando-o às unidades para 
complementação dos dados. 

b) Os meses propostos para a alimentação da 
informação são no mínimo: janeiro, abril, julho e 
setembro, para a tuberculose; março e outubro, 
para a hanseníase. 

c) Cabe ao 1º nível informatizado emitir o boletim de 
acompanhamento para os municípios não-
informatizados. 

d) Após retornar das unidades os boletins devem ser 
analisados criticamente e as correções devem ser 
solicitadas de imediato à unidade de saúde. 

e) A digitação das informações na tela de 
acompanhamento e arquivamento dos boletins 
deve ser realizada no 1º nível informatizado. 

 
17. Referente ao Sistema de Informações sobre 
Mortalidade (SIM) é INCORRETO afirmar: 
 

a) Criado em 1975, este sistema iniciou sua fase de 
descentralização em 1991, dispondo de dados 
informatizados a partir de 1979. 

b) Seu instrumento padronizado de coleta de dados 
é a Declaração de Óbito (DO), impressa em três 
vias coloridas, cuja emissão e distribuição para os 
estados, em séries pré-numeradas, é de 
competência exclusiva do Ministério da Saúde.  

c) Para os municípios, a distribuição fica a cargo das 
secretarias municipais de saúde, devendo as 
mesmas  se responsabilizarem por seu controle e 
distribuição entre os profissionais médicos e 
instituições que a utilizem, bem como pelo 
recolhimento das primeiras vias em hospitais e 
cartórios. 

d) O preenchimento da DO deve ser realizado 
exclusivamente por médicos, exceto em locais 
onde não exista, situação na qual poderá ser 
preenchida por oficiais de Cartórios de Registro 
Civil, assinada por duas testemunhas. A 
obrigatoriedade de seu preenchimento, para todo 
óbito ocorrido, é determinada pela Lei Federal n° 
6.015/73. Em tese, nenhum sepultamento deveria 
ocorrer sem prévia emissão da DO. Mas, na 
prática, sabe-se da ocorrência de sepultamentos 
irregulares, em cemitérios clandestinos (e 
eventualmente mesmo em cemitérios oficiais), o 
que afeta o conhecimento do real perfil de 
mortalidade, sobretudo nas regiões Norte e 
Nordeste. 

e) O registro do óbito deve ser feito no local de 
ocorrência do evento. Embora o local de 
residência seja a informação comumente mais 
utilizada, na maioria das análises do setor saúde 
a ocorrência é fator importante no planejamento 
de algumas medidas de controle, como, por 
exemplo, no caso dos acidentes de trânsito e 
doenças infecciosas que exijam a adoção de 
medidas de controle no local de ocorrência.  

 
18. Quanto aos aspectos epidemiológicos do HIV/AIDS é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Na primeira metade da década de 80, a epidemia 
HIV/AIDS manteve-se basicamente restrita às 
regiões metropolitanas do Sudeste e Sul do país, 
tendo como principais vias de transmissão a 
sexual (entre homens que fazem sexo com 
homens) e a sanguínea (por transfusão de 
sangue e hemoderivados e uso de drogas 
injetáveis).  

b) Na década de 80, a velocidade de seu 
crescimento de incidência e taxas de mortalidade 
eram elevadas, a estrutura assistencial 
encontrava-se em fase de 
implantação/implementação e foram priorizadas 
medidas dirigidas à melhoria da qualidade e 
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controle do sangue e seus derivados. Como 
consequência imediata dessas medidas, 
observou-se drástica diminuição de casos de 
AIDS entre hemofílicos e transfundidos.  

c) Nos últimos anos da década de 80 e início dos 
anos 90, a epidemia assume outro perfil. A 
transmissão heterossexual passou a ser a 
principal via de transmissão do HIV, a qual vem 
apresentando maior tendência de crescimento em 
anos recentes, acompanhada de expressiva 
participação das mulheres na dinâmica da 
epidemia e de um importante percentual de casos 
por transmissão materno-infantil. 

d) Observa-se, ainda, nos últimos anos, um desigual 
processo de interiorização, com maiores ritmos de 
crescimento nos municípios pequenos (menos de 
50 mil habitantes), e a pauperização da epidemia, 
que tendo início nos estratos sociais de maior 
instrução atualmente cresce nos de menor 
escolaridade. 

e) A partir de 2000, com a distribuição universal e 
gratuita de anti-retrovirais, vem-se registrando 
redução na velocidade de crescimento da 
incidência e taxas de mortalidade da doença. 

 
19. O Controle Social integra o SUS e, junto com as ações 
de atenção à saúde, compõe os dois aspectos 
indispensáveis para o funcionamento do sistema de saúde. 
Portanto, o SUS é incompleto sem o Controle Social. 
Existem oportunidades de educação permanente sobre 
controle social para os cidadãos e sobre tais é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Diretamente nos serviços de saúde, nas 
entidades e movimentos sociais e comunitários; 
ou indiretamente, por meio da representação nos 
conselhos e nas conferências de saúde, é nesses 
espaços que as pessoas aprendem, ensinam e 
contribuem para garantir o direito à saúde. 

b) A Constituição Federal de 1988, no artigo 122, 
assegura a participação indireta do povo na 
elaboração e controle social das políticas públicas 
em todos os níveis - nacional, estadual e 
municipal.  

c) As Leis 8.080/90 e 8.142/90 regulamentam os 
Conselhos de Saúde, as ações de saúde e a 
participação da comunidade. O SUS, a partir da 
legislação, é uma política de Estado, com 
princípios que não mudam com os governos 
eleitos a cada quatro anos. 

d) No caso das ouvidorias, além de ajudar a resolver 
problemas, elas também podem promover a 
participação e gerar informações para planejar 
melhor os serviços. Os ouvidores devem possuir 
as condições para uma atuação autônoma e 
independente de qualquer influência dos 
governos. 

e) As Comissões Especiais e Comitês são 
organizados para avaliar fatos relevantes e 
emergenciais. No caso da saúde, pode ser 
organizada uma comissão especial, com pessoas 
do poder público e da sociedade civil, para 
investigar assuntos que requerem ações 
imediatas, como nos casos de mortalidade 
materna e infantil, surto de doenças e fraudes no 
uso dos recursos públicos. 

 
 
 

20. A Constituição Federal Brasileira garante a edificação 
do arcabouço jurídico, político e institucional do SUS, com 
as seguintes características: 
 

a) Saúde como direito de todos e dever do Estado. 
b) Participação da população no controle social do 

Sistema. 
c) Conceito ampliado de saúde. 
d) Organização dos serviços pautada na 

Universalização do Atendimento, na Eqüidade e 
na Integralidade da Assistência. 

e) Descentralização dos serviços, porém com 
comando único para as esferas de governo: 
municipal, estadual e Federal. 

 
 
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos  
 
 
21. Referente ao diagnóstico precoce da gravidez é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) A dosagem da gonadotrofina coriônica humana 
(ßhCG) para o diagnóstico precoce da gravidez, 
utilizando medidas quantitativas precisas e 
rápidas, tornou este teste mundialmente 
reconhecido para confirmar a ocorrência de 
gravidez.  

b) O ßhCG pode ser detectado no sangue periférico 
da mulher grávida entre oito a 11 dias após a 
concepção.  

c) Os níveis plasmáticos aumentam rapidamente até 
atingir um pico entre 60 e 90 dias de gravidez. A 
maioria dos testes tem sensibilidade para 
detecção de gravidez entre 25 a 30mUI/ml.  

d) Resultados falso-positivos ocorrem na faixa entre 
5 a 25mUI/ml. Do ponto de vista prático, níveis 
menores que 7mUI/ml são considerados 
negativos e acima de 30mUI/ml são considerados 
positivos. 

e) Suplementação dietética com fibras vegetais 
ajuda a reduzir a constipação durante a gravidez.  

 
22. Sobre risco relativo de desenvolver carcinoma invasivo 
de mama associado a lesões benignas detectadas em 
biópsias, corresponde a Discreto aumento do risco (1,5 – 
2,0 vezes), EXCETO: 
 

a) Fibroadenoma complexo. 
b) Hiperplasia sem atipia moderada ou florida. 
c) Adenose esclerosante. 
d) Papiloma solitário sem hiperplasia atípica. 
e) Hiperplasia ductal atípica. 

 
23. Sobre Descolamento prematuro da placenta (DPP) é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) O DPP é conceituado como a separação 
inopinada, intempestiva e prematura da placenta 
implantada no corpo do útero, depois da 20ª 
semana de gestação. 

b) A sua etiologia ainda não é totalmente conhecida, 
podendo, didaticamente, ser dividida em 
traumáticas e não traumáticas. 
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c) As traumáticas, também chamadas de mecânicas, 
podem ser classificadas em internas e externas. 
As causas traumáticas externas possuem valor 
limitado na atualidade, restritas aos grandes 
acidentes e traumas. A prática da versão cefálica 
externa também pode determinar quadro de DPP 
através de trauma externo. 

d) Entre as causas traumáticas internas, merecem 
destaque o cordão curto, escoamento rápido de 
polidrâmnio, movimentos fetais excessivos, 
retração uterina após o parto do primeiro gemelar, 
hipertonia uterina (primária ou por abuso de 
ocitócicos), cesárea prévia, entre outras. 

e) As causas não-traumáticas de DPP constituem o 
aspecto etiológico mais importante, com destaque 
para os chamados fatores predisponentes. A 
literatura clássica e estudos mais recentes têm 
enumerado os principais: hipertensão arterial, 
condição socioeconômica, multiparidade, idade 
materna avançada, passado obstétrico ruim, 
relato de DPP em gestação anterior, restrição do 
crescimento intra-uterino, corioamnionite, 
gemelidade, diabete mellitus, tempo prolongado 
de rotura de membranas, tabagismo, etilismo e 
uso de drogas ilícitas, principalmente cocaína. 

 
24. Sobre papilomavírus humanos é INCORRETO afirmar: 
 

a) Os Papilomavírus Humanos são vírus da família 
Papillomaviridae. Eles infectam células epiteliais e 
têm a capacidade de causar lesões na pele ou 
mucosas. 

b) Causam diversos tipos de lesões como a verruga 
comum e a verruga genital ou condiloma, 
popularmente conhecida como “crista de galo”. 
Elas têm crescimento limitado e com freqüência 
regridem espontaneamente. 

c) É um vírus icosaédrico, não envelopado e com 
ácido nucléico constituído de DNA de dupla fita, 
circular. São pequenos e possuem, no seu 
genoma, molécula dupla de DNA, circular. O 
diâmetro do capsídeo é de 55 nm. Seu DNA possui 
7900 pares de bases e seu peso molecular é de 
5,2 x 106 daltons. 

d) O período de incubação é de 60 a 80 dias, ele é 
conhecido sobre a latência ou persistência desses 
vírus no organismo. 

e) A maior parte das mulheres infectadas pelo HPV 
não apresenta sintomas clínicos e, em geral, a 
infecção regride espontaneamente sem nenhum 
tipo de tratamento. Porém, a infecção por alguns 
tipos de HPV, considerados de alto risco 
oncogênico, está relacionada à transformação 
neoplásica de células epiteliais, sendo o principal 
fator de risco para o desenvolvimento do câncer de 
colo uterino.  

 
25. Sobre a vacina contra caxumba é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) A vacina contra a caxumba apresenta-se na forma 
combinada com a vacina contra o sarampo e a 
rubéola (vacina tríplice viral). 

b) É uma vacina atenuada, e as cepas mais 
utilizadas no Brasil são a Urabe, Jeryl Lynn e RIT 
4385, atenuadas em fibroblasto de embrião de 
galinha. 

c) Cada dose corresponde a 0,5 ml e a via de 
administração é a intramuscular. 

d) A vacina contra a caxumba, de acordo com o 
calendário do Programa Nacional de 
Imunizações, é aplicada a partir dos 12 meses de 
idade, na forma combinada com a vacina contra o 
sarampo e a rubéola. 

e) Recomenda-se a aplicação de uma segunda dose 
da tríplice viral aos quatro a cinco anos de idade, 
simultaneamente com o segundo reforço da DPT 
e Poliomielite, com o objetivo de imunizar 
principalmente as crianças que apresentaram 
falha primária após a aplicação da primeira dose. 

 
26. Quanto a Infecção do Trato Urinário no Idoso é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) A proporção de pacientes idosos, com mais de 65 
anos, é crescente e doenças relacionadas a esta 
faixa etária passaram a ter grande interesse 
médico-social. Os processos infecciosos, 
particularizando as infecções do trato urinário 
(ITU), têm incidência progressiva porque os 
idosos apresentam mais fatores de risco. 

b) Reconhecidamente, a ITU, sintomática 
(bacteriana) ou assintomática, é a infecção mais 
freqüente, independentemente do sexo, 
estimando-se que acometa aproximadamente 
40% das mulheres e 30% dos homens idosos. 
Esta prevalência praticamente se duplica após os 
65 anos, quando as diferenças entre mulheres e 
homens são menores. 

c) Favorece este aumento de ITU a imunodeficiência 
relacionada à idade, as alterações funcionais e 
orgânicas do trato geniturinário, imobilidade e a 
presença de doenças sistêmicas. 

d) Nos homens, merece destaque o aumento 
prostático que dificulta o esvaziamento vesical, 
favorecendo a estase e a aderência bacteriana. 

e) Na mulher, o enfraquecimento do assoalho 
pélvico, a redução da capacidade vesical, a 
secreção vaginal, a contaminação fecal e as 
alterações tróficas do epitélio pela queda dos 
níveis hormonais facilitam sobremaneira a ITU e 
devem receber atenção dos médicos. Destaque-
se, ainda, que o uso prévio de antibióticos possa 
favorecer o aparecimento de infecções causadas 
por germes mais resistentes. 

 
27. Referente a abordagem da hipertensão arterial em 
situações especiais é INCORRETO afirmar: 
 

a) Negros e miscigenados - A prevalência da 
hipertensão arterial na população negra é mais 
elevada e mais grave. 

b) Idosos - Reduzir a pressão arterial abaixo de 
140/90mmHg, se necessário usar diuréticos 
tiazídicos, betabloqueadores, antagonistas de 
canal de cálcio, inibidores da ECA ou 
antagonistas do receptor AT1 da AII10(B)11-
13(A). 

c) Crianças e adolescentes - Reduzir a pressão 
arterial sistólica e diastólica abaixo do percentil 
105. Tratamento não-farmacológico a partir do 
percentil 100. As doses da medicação devem ser 
ajustadas à faixa etária. 
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d) Anticoncepcionais orais e reposição estrogênica - 
O aparecimento de hipertensão com 
anticoncepcional oral impõe a interrupção da 
medicação. Reposição estrogênica pode ser 
recomendada mesmo para mulheres hipertensas, 
mas requer avaliação periódica da pressão 
arterial. 

e) Gravidez - Na hipertensão crônica níveis < 
159/99mmHg não são tratados. Metildopa é o 
medicamento preferido, seguindo-se 
betabloqueadores com atividade simpatomimética 
intrínsica, antagonista de canal de cálcio e 
diuréticos.  

 
28. Referente a Pneumonia Adquirida na Comunidade 
(PAC) é INCORRETO afirmar: 
 

a) PAC é aquela que acomete o paciente fora do 
ambiente hospitalar ou que surge nas primeiras 
72 horas da admissão. 

b) O quadro clássico da PAC, seguindo-se a um 
episódio de infecção de via aérea superior, 
caracteriza-se pelo início súbito de febre, calafrio, 
dor torácica ventilatório-dependente e tosse com 
expectoração purulenta ou piosanguinolenta, 
além de cefaléia, astenia e anorexia.  

c) Ao exame físico, podem ser identificados os sinais 
de consolidação pulmonar. Entretanto, esta forma 
clássica de apresentação não é a mais freqüente.  

d) A febre pode estar ausente em 20% dos casos, 
sobretudo nos pacientes idosos, que costumam 
se apresentar com queda do estado geral, por 
vezes, com desorientação ou piora de uma 
condição subjacente, como insuficiência cardíaca. 

e) Em pacientes com PAC, internados em unidades 
de terapia intensiva, taquipnéia (freqüência 
respiratória superior a 30 cpm), dispnéia, 
hipotensão arterial e confusão mental são mais 
comuns. 

 
29. Referente às infecções hospitalares é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) As infecções hospitalares são as mais freqüentes 
e importantes complicações ocorridas em 
pacientes hospitalizados.  

b) Entre os principais meios de prevenção incluem-
se a lavagem de mãos, isolamento de doenças 
transmissíveis e medidas específicas para cada 
sítio de infecção.  

c) As mãos devem ser lavadas imediatamente antes 
de cada contato direto com o paciente e após 
qualquer atividade ou contato que potencialmente 
resulte em nova contaminação. 

d) A utilização de sabão com antimicrobianos 
(clorexidina, iodo entre outros) para lavagem 
rotineira das mãos reduz transitoriamente a 
microbiota da pele e é recomendada em unidades 
de terapia intensiva, unidades de 
imunodeprimidos e surtos. 

e) As mãos devem ser lavadas com técnica 
adequada que envolve a aplicação de água 
apenas após a aplicação do sabão.  

 
30.  São principais infecções apontadas como risco 
biológico para o trabalhador de saúde, EXCETO: 
 

a) Tuberculose pulmonar. 
b) Ccytomegalovirus (CMV). 
c) Hepatite virais (A, B, C, D e G). 

d) Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 
(HIV). 

e) Síndrome da imunodeficiência adquirida 
(SIDA/AIDS). 

 
31. É a mais conhecida, caracterizada por perda da 
consciência (perda do contato com o meio ambiente), 
abalos musculares intensos nos quatro membros, 
respiração ruidosa e forçada, dentes fortemente cerrados, 
salivação intensa na forma de espuma (como não há 
movimento de deglutição durante a convulsão, existe 
acúmulo de saliva na boca). Os dentes cerrados, a 
respiração irregular e a boca cheia de saliva resultam na 
perda desse líquido sob a forma de espuma e uma 
respiração ruidosa. Além disso, durante a convulsão há 
relaxamento do esfíncter anal e uretral. Se a bexiga estiver 
repleta de urina ou o reto com fezes, poderá ocorrer 
eliminação involuntária dessas secreções. As crises duram 
em geral poucos minutos e, após terminar, a pessoa ficará 
durante mais algum período sonolenta e confusa. 
 

a) Crise tônico-clônica generalizada. 
b) Crise parcial complexa. 
c) Crise de ausência. 
d) Crise mioclônica. 
e) Crises parciais simples.  

 
32. Quanto a Psicose Puerperal é INCORRETO afirmar: 
 

a) A psicose puerperal (puerpério é a fase que vai 
até 60 dias após o parto) não é uma psicose à 
parte: é uma psicose desencadeada pelo parto, 
assemelhando-se clinicamente às psicoses de 
curta duração.  

b) O pós-parto é uma fase crítica para a mulher por 
causa das violentas mudanças nas taxas 
hormonais, além de todo o estresse que o parto 
implica. Verifica-se um aumento geral na 
incidência de distúrbios mentais nessa fase, 
principalmente para quem já sofreu algum 
problema psiquiátrico antes.  

c) Pacientes com transtorno bipolar ou pacientes 
que tiveram psicose no parto anterior devem 
tomar medidas preventivas.  

d) Tentativas de homicídio contra o bebê podem 
acontecer.  

e) A recuperação da psicose está diretamente ligada 
à história prévia da paciente. 

 
33. O diagnóstico do climatério é eminentemente clínico, 
sobre este é INCORRETO afirmar: 
 

a) Pós-menopausa – mulheres em idade compatível 
com a menopausa natural, em amenorréia há 
mais de dois anos, com ou sem sintomas 
(neurovegetativos, neuropsíquicos ou genitais 
como o comprometimento do trofismo vaginal), ou 
com menos de dois anos e que não apresentam 
sangramento de supressão após a ingestão de 10 
mg de medroxiprogesterona por 5 a 10 dias. 

b) Pré-menopausa – mulheres com mais de 40 anos 
com sangramento irregular acompanhado ou não 
de sintomas (neurovegetativos, neuropsíquicos ou 
genitais). 

c) Em alguns casos, pode ser útil a dosagem de 
FSH, especialmente em mulheres 
histerectomizadas mais jovens, assintomáticas ou 
com sintomas sugestivos de deficiência 
estrogênica nas quais se pretende fazer a 
reposição hormonal. 
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d) Mulheres no climatério devem ser submetidas aos 
testes de “screening” para câncer de mama, 
ovário, colo uterino, endométrio, colon, e de 
acordo com as diretrizes propostas. Também 
devem ser rastreados o diabetes e a dislipidemia. 

e) A densitometria óssea estaria indicada, se 
possível, em pacientes com risco aumentado para 
osteoporose em duas situações principais: 
mulheres na pós-menopausa tardia e que não 
fizeram reposição hormonal ou na pós-
menopausa recente, na qual o seu resultado 
possa ajudar na decisão do uso ou não da 
reposição hormonal. 

 
34. Sobre esterilização é INCORRETO afirmar: 
 

a) Esterilização é a destruição de todas as formas de 
vida microbiana (vírus, bactérias, esporos, fungos, 
protozoários e helmintos) por um processo que 
utiliza agentes químicos ou físicos. 

b) A prática da esterilização visa à incapacidade de 
reprodução de todos os organismos presentes no 
material a ser esterilizado, causando a morte 
microbiana até que a probabilidade de 
sobrevivência do agente contaminante seja menor 
que 1:1.000.000, quando um objeto pode então 
ser considerado estéril . 

c) O esporo bacteriano (forma mais resistente aos 
agentes esterilizantes) é o parâmetro utilizado 
para o estudo microbiológico da esterilização, ou 
seja, para se assegurar a esterilização de um 
artigo todos os esporos devem ser destruídos. 

d) O processo de esterilização pelo vapor insaturado 
sob pressão é o método mais utilizado e o que 
maior segurança oferece ao meio hospitalar. 

e) Para a esterilização o tipo de vapor utilizado é o 
vapor saturado seco, uma vez que o vapor úmido 
tem um excesso de água que torna úmidos os 
materiais dentro da esterilizadora; já o vapor 
superaquecido é deficiente de umidade 
necessária para a esterilização. 

 
35. As condições maternas, que interferem no crescimento 
e desenvolvimento fetal: 
 

I. Deficiência nutricional: Até a 3º mês causa: 
problemas no desenvolvimento fetal e pode 
causar aborto. 

II. Deficiência nutricional: Após 3º Mês impede 
crescimento fetal, levando a um crescimento 
cerebral inadequado, RN’s pequenos para a idade 
gestacional (PIG) e podem causar aborto. 

III. Sangramento: No 1º e 2º trimestre geralmente 
está relacionado ao aborto. 

IV. Sangramento: No 3º trimestre está relacionado à 
placenta prévia (PP) ou descolamento da 
placenta (DPP). 

 
Estão CORRETAS: 
 

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

 
 
 
 

36. Perdas teciduais são as lesões oriundas da eliminação 
exagerada ou da destruição dos tecidos cutâneos, sobre 
estas é INCORRETO afirmar: 
 

a) EROSÃO OU EXULCERAÇÃO: perda superficial 
que atinge somente a epiderme. Exemplos: 
herpes simples genital (após a ruptura das 
vesículas e/ou bolhas); cancróide; lesões 
mucosas da sífilis secundária; lesão inicial do 
linfogranuloma venéreo; cancro duro ou 
protossifiloma (sífilis primária). 

b) ULCERAÇÃO: perda da epiderme e da derme 
atingindo, eventualmente, outros tecidos mais 
profundos. Obs.: a úlcera é uma ulceração 
persistente e de evolução crônica. Na prática 
médica, os termos ulceração e úlcera são usados 
como sinônimos. Exemplos: cancróide ou cancro 
mole; cancro duro (sífilis primária); lesões 
mucosas da sífilis secundária e lesões cutâneas 
da sífilis maligna precoce; donovanose; herpes 
simples genital (sobretudo em indivíduos com 
AIDS). 

c) FÍSTULA: canal com pertuito na pele, que drena 
foco profundo de supuração ou necrose. É 
comum a drenagem de foco infeccioso dos 
linfonodos para a pele. Exemplos: cancróide; 
linfogranuloma venéreo; donovanose. 

d) CROSTA: material de coloração variada, que se 
forma em área de perda tecidual. Resulta do 
dessecamento da serosidade ou pus (crostas 
melicéricas) ou até de sangue (crostas 
hemáticas), de mistura com restos epiteliais. As 
crostas melicéricas exibem coloração amarelada, 
esverdeada ou acastanhada. As crostas 
hemáticas apresentam cor vermelha.  

e) CROSTAS MELICÉRICAS: resultantes do 
dessecamento de sangue. São freqüentes em 
áreas onde o paciente sente prurido (coceira). 
Como exemplos podemos citar lesões de 
escabiose, donovanose, candidose genital, 
herpes simples genital ou perigenital hemorrágico 
(principalmente em pacientes com AIDS). 

 
37. Sobre diagnóstico de pneumonia é INCORRETO 
afirmar: 

 
a) Existem vários agentes causadores de 

pneumonia, mas os principais são os vírus e as 
bactérias. Outras causas mais raras são algumas 
substâncias químicas, fungos e até mesmo 
vermes. 

b) A radiografia (ou raio-X) do tórax é um exame 
simples e deve ser feito para o diagnóstico de 
pneumonia. Por meio dela pode ser identificado 
um foco de pneumonia e a gravidade da doença. 

c) No hemograma (exame de sangue) pode haver 
uma diminuição de leucócitos que são células 
responsáveis pela defesa do corpo.  

d) Nos casos mais graves há uma diminuição da 
oxigenação do sangue (medido através da 
oximetria de pulso e da gasometria arterial).  

e) A análise do escarro não é um exame útil, pois 
naturalmente existem bactérias na boca e 
portanto não indicam doença. 
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38.  O exame físico do portador de hipertensão arterial 
deve apresentar os procedimentos abaixo que incluem-se, 
EXCETO: 
 

a) Os pulsos carotídeos (inclusive com ausculta) e o 
pulso dos quatro membros. 

b) A pressão arterial - PA em ambos os membros 
superiores, com o paciente deitado, sentado e em 
pé (ocorrência de doença arterial oclusiva e de 
hipotensão postural). 

c) O peso (atual, habitual e ideal) e a altura, com 
estabelecimento do Índice de Massa Corporal – 
IMC. 

d) Fácies, que podem sugerir doença renal ou 
disfunção glandular (tireóide, supra-renal, 
hipófise) – lembrar o uso de corticosteróides. 

e) O pescoço, para pesquisa de sopro em carótidas, 
turgor de jugulares e diminuição da tireóide. 

 
39.  Referente à cicatrização de feridas é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) A cicatrização de feridas consiste em uma perfeita 
e coordenada cascata de eventos celulares e 
moleculares que interagem para que ocorra a 
repavimentação e a reconstituição do tecido. Tal 
evento é um processo dinâmico que envolve 
fenômenos bioquímicos e fisiológicos que se 
comportam de forma harmoniosa a fim de garantir 
a restauração tissular. 

b) Como desencadeante da cicatrização, ocorre a 
perda tecidual, a partir da qual o fisiologismo 
volta-se completamente para o reparo de um 
evento danoso ao organismo. 

c) A perda tecidual pode atingir a derme completa ou 
incompletamente, ou mesmo atingir todo o órgão, 
chegando ao tecido celular subcutâneo. Sendo 
assim, conforme a intensidade do trauma, a ferida 
poder ser considerada superficial, afetando 
apenas as estruturas da superfície, ou grave, 
envolvendo vasos sangüíneos menos calibrosos, 
músculos, nervos, fascias, tendões, ligamentos ou 
ossos. E é daí que vem a definição do tipo de 
ferida. 

d) Ferida de espessura parcial (derme incompleta): 
ocorre após muitos procedimentos 
dermatológicos como adermoabrasão, o 
resurfacing por laser ou peelings químicos; pode 
também ser causada por traumatismos. A 
reparação faz-se pela reepitelização dos anexos 
epiteliais ou epitélio derivado da pele adjacente 
não acometida. Como resultado final tem-se uma 
cicatriz praticamente imperceptível.  

e) Já as feridas de espessura total (derme completa 
ou estendida ao tecido celular subcutâneo) 
necessitam da formação de um novo tecido, o 
tecido de granulação; a epitelização, base da 
cicatrização nas feridas de espessura parcial, 
acontece apenas nas margens da ferida. Nesse 
caso, a cicatriz é totalmente perceptível e, muitas 
vezes, pronunciada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

40. A lei 5.905, de 12 de julho de 1973 dispõe sobre a 
criação do(a): 
 

a) Curso técnico de enfermagem. 
b) Curso de graduação em enfermagem e 

obstetrícia. 
c) Associação Brasileira de Enfermagem. 
d) COFEN e CORENs. 
e) Curso de licenciatura em enfermagem. 

 
 
 

FIM DO CADERNO 
 

www.pciconcursos.com.br
 





