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1ª Parte – Português  
 
TEXTO 1 
 
Terra volta a tremer em Pernambuco, desta vez em 
Belém de Maria e Cupira 
De acordo com os sismólogos da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, o tremor mais forte marcou 
2,8 pontos na escala Richter 
 
A terra voltou a tremer no interior de Pernambuco, na noite 
do último domingo (18). Desta vez, foram os moradores de 
Belém de Maria, na Zona da Mata do Estado, e Cupira, no 
Agreste, que sentiram os abalos durante a noite. 
 
De acordo com os sismólogos da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, o tremor mais forte marcou 2,8 
pontos na escala Richter, que vai até nove. Em Cupira, 
foram sentidos três abalos. 
 
 
Algumas casas tiveram pequenas rachaduras. Ninguém se 
feriu, mas muitos se assustaram com os móveis 
balançando. Com esse sobe para seis o número de 
municípios que já sentiram tremores de terra em 
Pernambuco, sendo cinco no Agreste (Caruaru, São 
Caetano, Belo Jardim, Alagoinha e Cupira) e um (Belém de 
Maria) na Zona da Mata. 
 
01. Assinale a alternativa que NÃO contém uma 
característica do tipo de texto acima: 
 

a) Apresenta o puro registro dos fatos. 
b) Podemos inferir a emissão de opinião por quem 

escreve. 
c) Sua finalidade é informar. 
d) Os fatos são mostrados de modo preciso. 
e) As circunstâncias apresentadas são de interesse 

comum. 
 
02. Escreve-se com CH, como rachadura: 
 

a) enchame e chulé 
a) chapéu e enchada 
b) mecha e inchaço 
c) chingar e capichaba 
d) champú e cherife 

 
03. A forma correta de reorganização da frase, de modo 
que haja ocorrência de crase é: 
 

a) Os moradores de algumas cidades sentiram os 
tremores à noite. 

b) À noite passou-se entre os tremores de terra em 
cidades do Agreste pernambucano. 

c) O terremoto marcou de 2 à 2,8 na escala Richter. 
d) Até à terra parar de tremer, ninguém teve 

sossego. 
e) E a terra ficou à tremer por alguns minutos 

naquelas cidades. 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEXTO 2 

 
 
 
04. Os falantes do texto: 
 

a) Demonstram que o uso da norma padrão do 
idioma é facultativo. 

b) Apresentam traços marcantes da escrita em 
acordo com a norma dita culta em todos os 
aspectos. 

c) Se expressam fazendo uso de marcas da 
oralidade do grupo social a que pertencem. 

d) Tentam reproduzir fielmente a norma que prega 
que a fala deve ser idêntica e baseada na escrita. 

e) Expressam-se de acordo com os ditames da 
gramática normativa. 

 
 
TEXTO 3 
 
O estudo traz uma releitura da vida 
 
"Dos 5 aos 14 anos, morei com minha avó Julia, em 
Mecejana, no Ceará. Eu morava numa casinha de palha, a 
10 quilômetros da casa do meu pai. Ficava numa capoeira. 
Minha avó era uma pessoa muito inteligente, capaz de 
decorar um livro inteiro de cordel apenas de ouvir a história 
umas duas vezes. Como ela não sabia ler, meu pai lia para 
ela, e ela me contava as histórias. Ou as cantava em forma 
de cantoria, como os repentistas. Foi com ela que aprendi 
os rudimentos do cristianismo. Ela tinha um catecismo feito 
de papel-cuchê, com umas ilustrações belíssimas da 
Capela Sistina, que mostrava desde a Criação até o 
Apocalipse, o fim do mundo. O livro não tinha escrita, só 
ilustração. Era feito para analfabetos. Minha avó dizia que 
no Ceará havia padres, freiras e tudo isso. No meu 
imaginário de criança, ao ouvir tudo isso, eu comecei a 
dizer que, quando eu crescesse, seria freira. Todas as 
vezes que eu dizia isso, ela me aconselhava a estudar. 
Dizia que freira não podia ser analfabeta. E cresci com 
esse conselho. Quando fiquei doente, resolvi cuidar da 
minha saúde e ser freira. Fui para um convento, onde 
fiquei dois anos e oito meses. Foi assim que comecei a 
estudar. Para ser freira, eu tinha de aprender a ler. Eu 
tinha 16 anos e meio quando fui para Rio Branco para ser 
freira. E continuo tentando me curar do analfabetismo até 
hoje. Analfabeto é também quem não consegue fazer uma 
leitura em relação aos tempos que está vivendo, quem não 
consegue ler os valores que se quer reforçar ou outros que 
a gente precisa mudar. Enfim, a alfabetização é um 
processo contínuo; é dar outra significação à vida." 
 
Marina Silva, 51 anos, acreana, senadora  
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05. que mostrava desde a Criação até o Apocalipse, o fim 
do mundo. O termo sublinhado retoma: 
 

a) ilustrações belíssimas 
b) capela Sistina 
c) ela 
d) catecismo 
e) a 

 
06. “Analfabeto é também quem não consegue fazer uma 
leitura em relação aos tempos que está vivendo, quem não 
consegue ler os valores que se quer reforçar ou outros que 
a gente precisa mudar.” 
Pela leitura do texto podemos concluir que para a autora, 
ser analfabeto: 
 

a) É não saber ler, escrever nem contar. 
b) É um grande empecilho para ser freira. 
c) É algo bem mais amplo e abrangente que o 

simples conhecimentos dos códigos a língua 
d) É uma maneira de conseguir entender e fazer 

uma leitura crítica de seu próprio tempo e mudar 
seus valores. 

e) É um conselho importante a ser seguido. No caso 
dela, dado por sua avó que era analfabeta. 

 
07. Assinale a alternativa que contém uma frase em que o 
vocábulo ‘valores’ tem o mesmo significado do texto. 
 

a) Depois de três pregões em queda, a Bolsa de 
Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta 
de 0,32% nesta terça-feira. 

b) Achei abusivos os valores relativos a cobrança de 
IPVA. 

c) No mercado a atualização de valores, através do 
Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna 
(IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas. 

d) Quem cobrou aqueles valores? 
e) As histórias que escutava ainda quando menina e 

que refletiam valores de uma família que passou 
pela experiência de uma guerra. 

 
08. Assinale a alternativa correta: 
 

a) "Dos 5 aos 14 anos, morei com minha avó Julia, 
em Mecejana, no Ceará.” O sujeito da oração 
está oculto. 

b) “Ficava numa capoeira.” A oração não tem sujeito. 
c) “Minha avó era uma pessoa muito inteligente”. O 

predicativo dessa oração é ‘muito inteligente’. 
d) ‘O livro não tinha escrita’ a oração possui 2 

verbos. 
e) ‘Minha avó dizia que no Ceará havia padres, 

freiras e tudo isso.’ A oração possui um vocativo. 
 
 
TEXTO 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09. No primeiro balão do último quadrinho, a oração 
subordinada exerce que relação sintática com a principal? 
 

a) Condição 
b) Concessão 
c) Conclusão 
d) Explicação 
e) Finalidade 

 
10. O termo ‘aquilo’ exprime a noção de: 
 

a) Posse 
b) Afirmação 
c) Demonstração 
d) Aplicação 
e) Explicação 

 
 

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS   
 
11. Sobre o surgimento e implementação do SUS é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) O grande salto na democratização do acesso à 
saúde ocorre em 1988 com a promulgação da 
Constituição Federal, doutrinariamente definido 
no artigo número 196. 

b) A saúde é, acima de tudo, um direito universal e 
fundamental do ser humano, firmado na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
assegurado pela Constituição Federal de 1988. 

c) A efetivação da saúde como direito universal – 
ou seja, de todos – é um desafio que só pode ser 
alcançado por meio de políticas sociais e 
econômicas que reduzem as desigualdades 
sociais e regionais em nosso País, assegurando 
a cidadania e o fortalecimento da democracia. 

d) A Lei nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 
regulamenta as ações e serviços de saúde, 
preconizando no artigo 4º que “o conjunto de 
ações e serviços de saúde, prestados por órgãos 
e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da administração direta e indireta e 
das fundações mantidas pelo Poder Público, 
constitui o Sistema Único de Saúde”. 

e) Ao SUS cabe a tarefa de promover e proteger a 
saúde, garantindo atenção qualificada e contínua 
aos indivíduos e às coletividades, de forma 
eqüitativa. 

 
12. São prioridades do Pacto em Defesa do SUS são, 
EXCETO: 
 

a) Implementar um projeto permanente de 
mobilização social. 

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

c) Alcançar, no curto prazo, a regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 29, pelo Congresso 
Nacional. 

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

e) Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos 
orçamentos das três esferas de gestão, 
explicitando o compromisso de cada uma delas. 
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13. Sobre a participação dos cidadãos e o controle social 
é INCORRETO afirmar: 
 

a) É a garantia constitucional de que a população 
através de suas entidades representativas 
poderá participar do processo de formulação das 
políticas de saúde e do controle de sua 
execução, em todos os níveis desde o federal 
até o local. 

b) Essa participação deve se dar nos conselhos de 
saúde, com representação paritária de usuários, 
governo, profissionais de saúde e prestadores de 
serviços, com poder deliberativo. 

c) As Conferências de Saúde nas duas esferas de 
governo são as instâncias máximas de 
deliberação. 

d) As conferências de saúde devem ocorrer 
periodicamente e definir as prioridades e linhas 
de ação sobre a saúde. 

e) É dever das instituições oferecer informações e 
conhecimentos necessários para que a 
população se posicione sobre as questões que 
dizem respeito à sua saúde. 

 
14. Para implementar-se a Gestão de um Sistema de 
Saúde, conforme previsto na legislação brasileira, são 
necessárias algumas condições político-institucionais, 
mínimas, assim como algumas condições técnico-político-
administrativas por parte do gestor.  
 
São condições técnico-político-administrativas do gestor, 
EXCETO: 
  

a) Ter conhecimento da realidade onde irá atuar, 
ser capaz de descrevê-la, analisá-la e propor 
soluções para os problemas localizados;  

b) Ter noções e saber utilizar métodos de 
planejamento;  

c) Ter os instrumentos de gestão do SUS
 

implementados.  
d) Ter capacidade para conduzir plano de ação;  
e) Ter capacidade para alocar recursos 

orçamentários e financeiros específicos para o 
setor saúde junto ao próprio governo e às outras 
esferas de governo.  

 
15. Um sistema de informação em saúde, compatível com 
as diretrizes do SUS, baseia-se em alguns dos seguintes 
princípios, EXCETO:  
 

a) Quem produz os dados deve ser gestor do 
sistema de informação.  

b) Uso adequado e divulgação das informações.  
c) Acesso da população às informações de seu 

interesse.  
d) Garantia de privacidade do cidadão sobre as 

informações específicas de sua saúde. 
e) Criação de espaços de livre expressão.  

 
16. A Atenção Básica tem como fundamentos, segundo a 
PNAB, EXCETO: 
 

a) Possibilitar o acesso universal e contínuo a 
serviços de saúde de qualidade e resolutivos, 
caracterizados como a porta de entrada 
preferencial do sistema de saúde, com território 
adscrito a fim de permitir o planejamento e a 
programação descentralizada, e em consonância 
com o princípio da igualdade. 

b) Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, 
a saber: integração de ações programáticas e 
demanda espontânea; articulação das ações de 
promoção à saúde, prevenção de agravos, 
tratamento e reabilitação; trabalho de forma 
interdisciplinar e em equipe; e a coordenação do 
cuidado na rede serviços. 

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

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

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

 
17. Quanto à hantavirose é INCORRETO afirmar: 
 

a) A hantavirose é uma doença que apresenta 
como predominante forma clinica a Síndrome 
Imunológica por Hantavírus (SCPH). 

b) E uma doença de difícil diagnóstico e tratamento, 
considerada grave devido a alta letalidade, com 
média de 39,6% no período de 2000 a 2008. 

c) O perfil dos pacientes de hantavirose tem se 
mantido nos últimos anos, assim como os 
antecedentes epidemiológicos e as condições de 
exposição. 

d) É de fundamental importância que a realização 
de atividades de informação e educação sejam 
dirigidas aos grupos de maior risco para 
infecção. 

e) Nos últimos anos houve implementação das 
ações de vigilância da hantavirose, destacando-
se a realização de investigações eco-
epidemiológicas, onde foram seqüenciadas 
quatro novas variantes de hantivírus e seus 
reservatórios. 

 
18. É uma ação de promoção a saúde: 
 

a) Prevenção de complicação da gravidez, parto e 
do puerpério. 

b) Imunizações. 
c) Prevenção da cárie dental. 
d) Prevenção de doenças contraídas no trabalho. 
e) Saneamento básico. 

 
19. É um componente da esfera gestora do SUS à nível 
estadual: 
 

a) Ministério da Saúde. 
b) Conselho Nacional de Saúde. 
c) Comissão Intergestores Tripartite. 
d) Comissão Intergestores Bipartite. 
e) Conselho Municipal de Saúde. 

 
20. Tem como uma de sãs utilizações; Testar e avaliar a 
utilidade de novas técnicas de diagnóstico? 
 

a) Epidemiologia clínica. 
b) Epidemiologia descritiva. 
c) Epidemiologia Analítica. 
d) Avaliação em saúde Epidemiologia Clínica. 
e) Saúde Coletiva e Medicina baseada em 

evidências. 
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3ª Parte – Conhecimentos Específicos   

 
21. Sobre álcool é INCORRETO afirmar: 
 

a) O álcool alivia a tensão e a ansiedade e dá uma 
sensação de relaxamento, euforia e desibinição. 
À medida que a concentração de álcool no 
sangue aumenta, os centros nervosos que 
controlam o raciocínio, os reflexos, a coordenação 
motora e a memória são inibidos. 

b) O consumo habitual e excessivo de álcool pode 
provocar danos cérebros (provoca a morte de 
neurônios), ao fígado (provoca cirrose hepática), 
ao pâncreas, ao coração (diminui a pressão 
arterial), ao estômago, ao intestino, dentre outros 
órgãos. 

c) O uso do álcool diminui a resistência do 
organismo e aumenta os riscos de alguns tipos de 
câncer, como o de boca, de esôfago e de faringe. 
Doses altas podem provocar a morte por parada 
respiratória. 

d) Algumas pessoas podem ficar dependentes. O 
alcoólatra bebe compulsivamente e, se não 
beber, fica irritado e pode apresentar aumento da 
transpiração, tremores nas mãos, convulsões e 
até alucinações (o chamado delirium tremens) por 
causa da síndrome de abstinência. Nesse caso, é 
necessário tratamento médico, pois a pessoa 
corre risco de vida. 

e) O consumo de álcool durante a gravidez aumenta 
o risco de aborto e pode causar problemas ao 
feto: a criança pode nascer com retardamento 
mental e outras complicações. 

 
22. São métodos contraceptivos do tipo comportamental, 
EXCETO: 
 

a) Billings. 
b) Temperatura basal. 
c) Sinotérmico. 
d) Coito interrompido. 
e) Condom. 

 
23. Referente à incontinência urinária é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) A incontinência urinária, definida como toda perda 
de urina que ocasione problema social ou higiênico 
para a mulher, é uma das afecções mais 
freqüentes nos serviços de ginecologia. 

b) A incontinência urinária de esforço na mulher 
decorre de vários fatores, porém, associa-se com 
maior constância à descida rotacional da uretra ou 
à posição intra-abdominal do colo vesical. Desta 
forma, aumentos da pressão abdominal não se 
transmitem à uretra, resultando em perda de urina. 

c) O estudo urodinâmico (EUD) é um dos principais 
recursos subsidiários na avaliação da incontinência 
urinária; detecta contrações não-inibidas, que 
caracterizam instabilidade do detrusor, e que é 
passível de tratamento clínico.  

d) A perda de urina sincrônica ao esforço, na 
ausência de atividade do detrusor detectada pelo 
EUD, caracteriza a incontinênca urinária de 
esforço.  

 
 

e) Contudo, o exame urodinâmico, isoladamente, não 
avalia a mobilidade do colo e a situação da junção 
uretrovesical, quer em repouso, quer aos esforços. 
Para tanto, é necessário que se associem métodos 
de imagem ao EUD, tais como a uretrocistografia 
miccional ou a ultra-sonografia do colo vesical. 

 
24. Referente ao crescimento pós-natal é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) A velocidade de crescimento pós-natal é 
particularmente elevada até os dois primeiros 
anos de vida com declínio gradativo e 
pronunciado até os cinco anos de idade.  

b) A partir do quinto ano, a velocidade de 
crescimento é praticamente constante, de 2 a 3 
cm/ano até o início do estirão da adolescência (o 
que ocorre em torno dos 13 anos de idade nas 
meninas e dos 11 anos nos meninos).  

c) A velocidade de crescimento geral não é uniforme 
ao longo dos anos e os diferentes órgãos, tecidos 
e partes do corpo não crescem com a mesma 
velocidade. 

d) O crescimento pode ser representado por meio de 
dois tipos de curvas: a curva de distância ou de 
crescimento longitudinal e a curva de velocidade 
de crescimento. 

e) Em condições adversas, a velocidade de 
crescimento pode diminuir ou mesmo ser 
interrompida.  

 
25. Referente a Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) A Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS - é a mais 
freqüente das doenças cardiovasculares. É 
também o principal fator de risco para as 
complicações mais comuns como acidente 
vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, 
além da doença renal crônica terminal.  

b) Os profissionais de saúde da rede básica têm 
importância primordial nas estratégias de controle 
da hipertensão arterial, quer na definição do 
diagnóstico clínico e da conduta terapêutica, quer 
nos esforços requeridos para informar e educar o 
paciente hipertenso como de fazê-lo seguir o 
tratamento. 

c) A posição recomendada para a medida da 
pressão arterial (PA) é a sentada. Entretanto, a 
medida da PA na posição ortostática (deitado) 
deve ser feita pelo menos na primeira avaliação, 
especialmente em idosos, diabéticos, pacientes 
com disautonomias, alcoólicos e pacientes em 
uso de medicação anti-hipertensiva. 

d) Para ter valor diagnóstico necessário, a PA deve 
ser medida com técnica adequada, utilizando-se 
aparelhos confiáveis e devidamente calibrados, 
respeitando-se as recomendações para este 
procedimento. 

e) Um dos aspectos mais importantes para garantir a 
acurácia das medidas de pressão arterial é a 
utilização de manguitos de dimensões 
recomendadas para o uso nas diversas faixas 
etárias e locais de medida da PA. A utilização de 
aparelhos de pressão com manguitos de 
dimensões fora das recomendadas acarretará 
imprecisão dos resultados obtidos. 
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26. Podem ser identificadas três fases de tratamento, nos 
cuidados a prestar a uma pessoa gravemente queimada. 
São a fase de reanimação, a fase aguda e a de 
reabilitação.  A fase de reanimação refere-se às primeiras: 
 

a) 2 -12 horas após a queimadura. 
b) 24 – 48 horas após a queimadura. 
c) 48-72 horas após a queimadura. 
d) 72 – 96 horas após a queimadura. 
e) 48 – 96 horas após a queimadura. 

 
27. São indicações da pressão de vias aéreas positiva 
contínua (CPAP) quando há necessidade de aumentar a 
capacidade residual funcional, EXCETO: 
 

a) Doença de membranas hialinas (DMH). 
b) Pneumonia. 
c) Atelectasias. 
d) Edema pulmonar. 
e) Apnéia da prematuridade. 

 
28. Sobre linfogranuloma venéreo é INCORRETO afirmar: 
 

a) Doença infecciosa de transmissão sexual, oral ou 
sanguínea. 

b) É causada pela Chlamydia tracomatis sorotipos 
L1, L2, L3, frequente nas regiões tropicais e 
subtropicais.  

c) Também conhecido como Linfogranuloma 
venéreo, Doença de Nicolas-Favre, Bubão 
climático, linfogranulomatose inguinal, “mula”. 
Caracterizada pela presença de bubão inguinal, 
com período de incubação entre 2 e 60 dias. 

d) A Chlamydia tracomatis é o agente causal do 
Linfogranuloma inguinal e também do tracoma, 
conjuntivites de inclusão, oftalmias de recém-
nascido, uretrites e cervicites. 

e) O período de incubação é de 1-2 semanas. A 
evolução da doença ocorre em 3 fases: lesão de 
inoculação, disseminação linfática regional e 
seqüelas. 

 
29.  Referente ao Esvaziamento intestinal no pré-
operatório é INCORRETO afirmar: 
 

a) O esvaziamento intestinal no pré-operatório 
diminui o risco de liberação do conteúdo intestinal 
durante a cirurgia, provocado pelo efeito de 
medicamento relaxante muscular.  

b) Existem controvérsias quanto à importância desse 
procedimento pré-operatório. Dependendo do 
cliente, da cirurgia e da equipe que o assiste, o 
preparo intestinal pode ser realizado mediante a 
utilizacão de laxativos, lavagem intestinal ou 
ambos. Geralmente, este preparo ocorre entre 2 e 
6 horas antes do ato cirúrgico. 

c) A solução pode vir pronta para uso individual 
(enemas) ou ser preparada pela enfermagem de 
acordo com a prescrição médica, mas antes de 
ser aplicada no cliente deve ser aquecida, para 
ficar morna. 

d) As soluções mais prescritas são a solução 
fisiológica ou água acrescida ou não de glicerina 
ou vaselina, cloreto de potássio (para não ocorrer 
hipopotassemia nas lavagens freqüentes) e 
neomicina (para destruir os microrganismos 
entéricos).  

e) Em algumas instituições, a solução preparada 
pela enfermagem é colocada em um recipiente 
chamado irrigador. 

30. Sobre tricotomia nas diversas cirurgias é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Cirurgia craniana – raspa-se o couro cabeludo 
total ou parcialmente, e o pescoço. Nas cirurgias 
de pescoço, deve-se incluir o colo e as axilas. 

b) Cirurgia torácica - raspa-se os pêlos do tórax 
anterior e posterior até a cicatriz umbilical, 
podendo-se estender tal processo até a axila e 
região inguinal. 

c) Cirurgia cardíaca - as áreas a serem raspadas 
são o tórax, todo o dorso, punhos, dobras dos 
cotovelos e região inguinal, acrescentando-se a 
face interna das coxas quando das cirurgias de 
revascularização do miocárdio. 

d) Cirurgia abdominal - recomenda-se a tricotomia 
da região mamária até a região pubiana anterior 
(posterior no caso das cirurgias renais); nas 
cesáreas e cirurgia abdominal via baixa, raspa-se 
a região pubiana. 

e) Cirurgia dos membros – raspa-se o membro a ser 
operado, acrescentando-se ou não as regiões 
axilares e pubianas. 

 
31. Sobre heparinização é INCORRETO afirmar: 
 

a) Heparinização é a utilização de um agente 
farmacológico anti-coagulante, para a 
manutenção de uma via de acesso venoso em 
situações especiais. 

b) Só poderá ser utilizada a heparina em frasco 
ampola (5.000U/ml). 

c) Após diluída, a heparina deve ser guardada em 
frasco de vidro. 

d) A quantidade de heparina contida no scalp com  a 
diluição, pode ser administrada junto com a 
medicação. Não precisa aspirar o resíduo. 

e) A heparinização deverá ser feita somente com 
prescrição médica, após cada administração de 
medicação EV. 

 
32. É o acúmulo de ar no espaço intrapleural, alterando a 
mecânica respiratória e as trocas gasosas. 
 

a) Espirometria 
b) Pneumotórax 
c) Afixia 
d) Anoxia 
e) Apnéia 

 
33. Sobre Gastrite é INCORRETO afirmar: 
 

a) É um distúrbio inflamatório da mucosa gástrica. 
Seu aparecimento ocorre de forma súbita, 
podendo ser de curta duração, tornar-se crônica 
ou ainda evoluir para uma úlcera. 

b) A gastrite aguda, freqüentemente, é causada por 
agressores com ação direta na mucosa gástrica. 
Entre eles estão: medicamentos como 
antiinflamatório e aspirina, álcool, fumo, enzimas 
digestivas do duodeno, alimentos condimentados, 
frituras, gorduras, situações de estresse em 
pessoas muito nervosas ou então hospitalizadas. 

c) As gastrites crônicas estão mais relacionadas 
com a presença do Helicobacter pylori. 

d) Entre as manifestações clínicas, destacam-se: dor 
epigástrica, vômitos, náuseas, eructação, pirose 
após as refeições, digestão difícil e demorada e 
até a anorexia. E em casos mais extremos, pode 
apresentar hemorragia digestiva. 
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e) O diagnóstico pode ser feito através da 
endoscopia, com realização de biópsia e de 
radiografia contrastada. O tratamento está 
baseado na utilização de antibióticos que atuam 
na acidez gástrica. 

 
34. São características da úlcera duodenal, EXCETO: 
 

a) Hipersecreção ácida. 
b) Presença de vômitos são comuns. 
c) Presença de melena. 
d) Episódio de dor 2 a 3 horas após refeições. 
e) Alívio da dor após a ingestão de alimentos. 

 
35. Método Ogino-Knaus é conhecido como: 
 

a) Coito interrompido 
b) Temperatura basal 
c) Tabela 
d) Esponja 
e) DIU 

 
36. Na gestação, a mulher tem garantida a realização de 
exames laboratoriais de rotina, dos quais os mais comuns 
são, EXCETO: 
 

a) Hemograma completo (dosagem de hemoglobina, 
hematócrito, leucócitos, cretinina). 

b) Grupo sanguíneo e fator Rh. 
c) Sorologia para sífilis (VDRL). 
d) Glicemia. 
e) Teste anti-HIV. 

 
37. O início do trabalho de parto é desencadeado por 
fatores maternos, fetais e placentários, que se interagem. 
Os sinais do desencadeamento de trabalho de parto são, 
EXCETO: 
 

a) Eliminações vaginais, discreto sangramento, 
perda de tampão mucoso, eliminação de líquido 
amniótico, presente quando ocorre a ruptura da 
bolsa amniótica - em condições normais, 
apresenta- se claro, translúcido e com pequenos 
grumos semelhantes a pedaços de leite coalhado 
(vérnix). 

b) Contrações uterinas inicialmente regulares, de 
pequena intensidade, com duração variável de 20 
a 40 segundos, podendo chegar a duas ou mais 
em dez minutos. 

c) Desconforto lombar. 
d) Alterações da cérvice, amolecimento, 

apagamento e dilatação progressiva. 
e) Aumento da movimentação fetal. 

 
38. Indique o apgar de uma criança que nasceu com 
frequência cardíaca de 88bpm, esforço respiratório lento 
e irregular, tônus muscular com algumas respostas de 
extremidade, com choro e de cor rósea e extremidades 
cianóticas: 

a) 0 
b) 1 
c) 2 
d) 3 
e) 4 

 
 
 

39. A adesão da equipe às medidas gerais de prevenção e 
controle de infecção ainda dependem da conscientização e 
mudança de hábitos dos profissionais. Entretanto, sua 
adoção implica a realização de atos simples e de fácil 
execução, tais como os descritos abaixo, dos quais é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Lavar sempre as mãos antes de realizar qualquer 
procedimento - um dos mais importantes meios 
para prevenir a infecção cruzada. 

b) Manter os cabelos longos presos durante o 
trabalho, pois quando soltos acumulam sujidades, 
poeira e microrganismos, favorecendo a 
contaminação do paciente e do próprio 
profissional. 

c) Manter as unhas curtas e aparadas e com 
esmaltes claros, pois as longas facilitam o 
acúmulo de sujidades e microrganismos. 

d) Evitar o uso de jóias e bijuterias, como anéis, 
pulseiras e demais adornos, que podem 
constituir-se em possíveis fontes de infecção pela 
facilidade de albergarem microrganismos em seus 
sulcos e reentrâncias, bem como na pele 
subjacente. 

e) Não encostar ou sentar-se em superfícies com 
potencial de contaminação, como macas e camas 
de pacientes, pois isto favorece a disseminação 
de microrganismos. 

 
40. Na infusão em Bolus, a administração intravenosa 
realizada em tempo menor ou igual a: 
 

a) 1 minuto. 
b) 5 minutos. 
c) 10 minutos. 
d) 15 minutos. 
e) 30 minutos. 

 
 
 

FIM DO CADERNO 
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