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Balanço   
Carlos Drummond de Andrade  

A pobreza do eu 
a opulência do mundo 
 
A opulência do eu 
a pobreza do mundo 
 
A pobreza de tudo 
a opulência de tudo 
 
A incerteza de tudo 
na certeza de nada. 
 
1) A palavra opulência pode ser substituída sem alte-
ração de sentido pela palavra: 
 
A) Sabedoria; 
B) Abundância; 
C) Humildade; 
D) Magnitude; 
E) Enaltecimento.     
 
2) A correlação entre título e texto pode ser retratada 
por está conjunturado através de: 
 
A) Um jogo de ambiguidade que reitera de forma re-
missiva um todo enunciado; 
B) Uma diretriz polissêmica que confluencia de forma 
ambígua as duas primeiras estrofes; 
C) Uma visão que permeia a antítese através de uma 
diretriz polissêmica; 
D) Confluenciando uma paráfrase, o texto norteia os 
aspectos polissêmicos de origem paradoxal; 
E) O paradoxo é a característica primordial que nor-
teia a relação do texto e título. 
 
CHARGE PARA AS QUESTÕES 3 E 4 
 

3) Quanto aos aspectos morfossintáticos da charge, 
pode-se concluir que: 
 
I. A acentuação do nome, LUIZA, ocorre pelo mesmo 
motivo da palavra Luíz. 
II. Nos aspectos sintáticos a charge apresenta cinco 
adjuntos adnominais. Expressos morfologicamente 
por artigos, numeral e adjetivo.  
III. Voltar pra o Canadá consiste em uma estrutura 
consecutiva advinda de uma expressividade anterior. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) alternativa(s): 
 
A) I e II; 
B) I e III; 
C) II e III; 
D) I, II e III; 
E) III. 
 
4) O segundo balão apresenta o verbo, VOLTAR. 
Acerca deste verbo pode-se concluir que: 
 
I. Poderia caber uma crase, se o nome do país fosse 
França. 
II. É classificado como transitivo indireto, haja vista 
que, liga-se a seu complemento com auxilio de uma 
preposição. 
III. Assume uma conjugação imperativa de remissivi-
dade informal, pois o correto deveria ser volte, haja 
vista que se dá uma ordem. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) alternativa(s): 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) III. 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 5, 6 E 7 
 
Há uma semana, o governo da China inaugurou a 
ponte da baía de Jiaodhou, que liga o porto de Qing-
dao à ilha de Huangdao. Construído em quatro anos, 
o colosso sobre o mar tem 42 quilômetros de exten-
são e custou o equivalente a R$ 2,4 bilhões. 
Há uma semana, o DNIT escolheu o projeto da nova 
ponte do Guaíba, em Ponte Alegre, uma das mais 
vistosas promessas da candidata Dilma Rousseff. 
Confiado ao Ministério dos Transportes, o colosso 
sobre o rio deverá ficar pronto em quatro anos. Com 
2,9 quilômetros de extensão, vai engolir R$ 1,16 bi-
lhões. 
Intrigado, o matemático gaúcho Gilberto Flach resol-
veu estabelecer algumas comparações entre a ponte 
do Guaíba e a chinesa. Na edição desta segunda-
feira, o jornal Zero Hora publicou o espantoso con-
fronto numérico resumido no quadro a seguir: 
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Os números informam que, se o Guaíba ficasse na 
China, a obra seria concluída em 102 dias, ao preço 
de R$ 170 milhões. Se a baía de Jiadhou ficasse no 
Brasil, a ponte não teria prazo para terminar e seria 
calculada em trilhões. Como o Ministério dos Trans-
portes está arrendado ao PR, financiado por propi-
nas, barganhas e permutas ilegais, o País do Carna-
val abrigaria o partido mais rico do mundo. 
Corruptos existem nos dois países, mas só o Brasil 
institucionalizou a impunidade. Se tentasse fazer na 
China uma ponte como a do Guaíba, Alfredo Nasci-
mento daria graças aos deuses se o castigo se limi-
tasse à demissão. 
Dia 19/07/11, o Tribunal chinês sentenciou a execu-
ção de dois prefeitos que estavam envolvidos em 
desvio de verba pública. 
(Adotada esta prática no Brasil, teríamos que eleger 
um Congresso por ano) 
http://www.dignow.org/post/ponte-que-o-pariu-2424483-17068.html 

 
5) Escrever um texto segue algumas diretrizes. Estas 
por sua vez norteiam o significado do texto. O último 
parágrafo se caracteriza por: 
 
A) Apresentar uma estrutura oracional com valor con-
clusivo ao anterior; 
B) Apresentar uma estrutura oracional com valor con-
secutivo ao anterior; 
C) Apresentar uma estrutura oracional com valor cau-
sativo ao anterior; 
D) Apresenta-se em forma de uma explicação em 
detrimento aos outros; 
E) A conformidade é algo que permeia de forma enfá-
tica o parágrafo. 
 
6) Observando a planilha presente no texto pode-se 
concluir que a única alternativa CORRETA é: 
 
A) O tempo de construção da ponte possui divergen-
tes significados; 
B) O tempo de construção da pontepor Km possui 
convergentes significados; 
C) A correlação existente entre as pontes apresen-
tam-se em grandezas diretamente proporcionais; 
 
 

D) A correlação existente entre as pontes apresen-
tam-se em grandezas inversamente proporcionais; 
E) As alternativas anteriores não apresentam corretos 
significados. 
 
7) A coesão textual, dentre outros atributos, é um arti-
fício usado para deixar o texto compreensivo. Obser-
vando o fragmento abaixo, percebe-se que o termo 
em destaque possui uma coesão: 
 
“Confiado ao Ministério dos Transportes, o colosso 
sobre o rio deverá ficar pronto em quatro anos. Com 
2,9 quilômetros de extensão, vai engolir R$ 1,16 bi-
lhões.” 
 
A) Metafórica; 
B) Siléptica; 
C) Catafórica; 
D) Comparativa; 
E) Anafórica. 
 
8) A gravura abaixo mostra uma bula. Sabe-se que 
estamos falando de um tipo de texto. Sendo assim, 
este apresenta uma característica que o predetermi-
na. Sabe-se que estamos falando da:  
 

 
 
A) Informação; 
B) Descrição; 
C) Dissertação; 
D) Exposição; 
E) Injunção. 
 
9) A regência verbal estuda a relação entre verbo e 
preposição. Alguns destes verbos apresentam seme-
lhança quanto à regência. O verbo lembrar, presente 
no primeiro balão, apresenta a mesma regência do 
verbo em destaque na frase: 
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A) Devemos assistir às aulas de português; 
B) Ao namorado custou a espera de um casamento 
vindouro; 
C) Aspirar à aprovação do concurso é um direito nos 
assiste; 
D) A criança se abraçou com o pai, tamanho era o 
seu medo do escuro; 
E) Namorar a Luiza acarretou em seu casamento. 
 
10) Das palavras acentuadas na charge. Conclui-se 
que: 
 
A) CÂNCER E INCRÍVEL: são acentuadas pela mes-
ma regra; 
B) VOCÊ E QUÊ: são acentuadas por serem palavras 
monossilábicas terminada em E; 
C) CARDÍACO E INCRÍVEL: possuem confluência 
quanto à acentuação; 
D) CARDÍACO: é acentuada por ser uma palavra pa-
roxítona terminada em O; 
E) O nome, ZECA, está sem acento agudo. Deixando 
esta palavra incorreta gramaticalmente.  

11) O crack é uma droga de alto poder viciante, com-
posta de pasta de cocaína e bicarbonato de sódio. 
Vendida em forma de pedra e fumado em cachimbo, 
a substância produz um efeito de euforia que dura 
alguns minutos, ao fim dos quais o usuário sofre de-
pressão e é levado a consumir mais. A droga surgiu 
nos Estados Unidos nos anos 1980. Em 1990 o pre-
feito de Washington, foi preso por uso e porte de 

crack, causando um escândalo na mídia internacio-
nal. Desde então, o país conseguiu reverter os índi-
ces de criminalidade associados ao entorpecente, 
com medidas policiais, de saúde e campanhas educa-
tivas. 
 
O prefeito de Washington era: 
 
A) Marion Barry; 
B) David Belgium; 
C) Irving Frees; 
D) Peter Stewart; 
E) Robert Murray. 
 
12) Desde 1999, a moeda que passou a ser usada 
pelos europeus há uma década já era corrente entre 
os mercados financeiros. Nesse ano, os governos 
aboliram moedas locais como na Alemanha, na Itália, 
a peseta espanhola e o franco (belga e francês) nas 
transações comerciais entre países. O objetivo era 
unir mais as nações, em um bloco com maior repre-
sentação política, e gerar mais desenvolvimento eco-
nômico, pois o sistema monetário integrado facilitaria 
o comércio e os negócios entre os países. 
 
A moeda que entrou oficialmente em circulação em 
10 anos como moeda única corrente em países que 
compõem a União Europeia (UE) e as antigas moe-
das da Alemanha e Itália, estas últimas abolidas pela 
primeira, são, RESPECTIVAMENTE: 
 
A) O Euro;  a Lira e o Marco; 
B) O Euro; o Marco e a Lira; 
C) A Libra; os Pounds e o Marco; 
D) O Marco; os Pounds e o Euro; 
E) O Euro; a Marco e a Libra. 
 
13) 2012 (MMXII) é o atual ano, bissexto, que teve 
início num domingo (1º de janeiro) do calendário 
gregoriano. Há uma enorme variedade de crenças 
populares sobre o ano de 2012, que são geralmente 
consideradas como não-científicas: 
 
I. No dia 1º de Janeiro de 2012, um Sismo de 
magnitude 7.0 na escala de Richter atinge a região 
das ilhas Izu no sudeste da China. 
II. As Nações Unidas designam 2012 como o Ano 
Internacional da Energia Sustentável para todos. 
III. Em 1º de Janeiro de 2012, entra em vigor a lei que 
proíbe os eventos conhecidos como "touradas" na 
região da Catalunha, México.  
IV. Em 10 de Janeiro de 2012, um Terremoto de 
magnitude 7.3 na escala richter atinge a Ilha de 
Sumatra.  
V. Em 13 de Janeiro, o Cruzeiro Costa Concordia da 
companhia italiana Costa Crociere S.p.A. naufraga no 
mar mediterrâneo próximo a ilha de Giglio na Itália 
deixando vários mortos e feridos. 
 
A) Todas as afirmativas estão corretas; 
B) Estão corretas I, II, III e IV; 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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C) Estão corretas I, II, III e V; 
D) Estão corretas II, IV e V; 
E) Estão corretas II, III, IV e V. 
 
14) “Depois de passar na Câmara dos Deputados no 
dia 5 de maio de 2010, a lei foi sancionada no Sena-
do por 33 votos a favor, 3 abstenções e 23 votos con-
trários. O debate entre os parlamentares durou 14 
horas. Fora do Legislativo, grupos que se opunham à 
proposta (formados por católicos) e de apoio aos ho-
mossexuais fizeram protestos”. 
 
O primeiro país da América Latina e o décimo no 
mundo a legalizar a união entre pessoas do mesmo 
sexo é: 
 
A) A Bolívia; 
B) O Brasil; 
C) A Argentina; 
D) A Venezuela; 
E) O México. 
 
15) “Pela sua extensão, este foi considerado o pior 
vazamento de petróleo da história americana. Estima-
tivas iniciais do governo e da empresa BP apontavam 
o derramamento de 5 mil barris de petróleo cru por 
dia, o equivalente a 800 mil litros. No dia 27 de maio, 
porém, devido ao alerta de cientistas, foi verificado 
um volume muito maior: de 12 a 25 mil barris diários. 
A quantidade acumulada é quase três vezes maior 
que o vazamento do navio petroleiro Exxon Valdez, 
ocorrido no Alasca em 24 de março de 1989, até en-
tão considerado o mais grave em águas norte-
americanas. Na ocasião, foram espalhados 250 mil 
barris (40,9 milhões de litros) de petróleo cru no mar, 
provocando a morte de milhares de animais. Tudo 
indica que, desta vez, a catástrofe será maior para o 
ecossistema”. 
 
Esse acidente ocorreu: 
 
A) No Canal do Panamá; 
B) No Golfo do México; 
C) No Atlântico Sul; 
D) Na Baía de Guanabara; 
E) No estreito de Magalhães. 
 
16) Há cerca de 63 anos, no dia 1º de outubro de 
1949, a ____________________ transformou o ter-
ceiro maior país do planeta - e o mais populoso – nu-
ma República Popular socialista. 
 
A alternativa abaixo que melhor preenche a lacuna 
acima é: 
 
A) Revolução Francesa; 
B) Revolução Chinesa; 
C) Revolução Cubana; 
D) Revolução Japonesa; 
E) Revolução Coreana. 
 

17) Princesa Isabel é um município brasileiro do esta-
do da Paraíba que localiza-se a uma latitude 
07º44'12" sul e a uma longitude 37º59'36" oeste, es-
tando a uma altitude de 683 metros. Sua população 
estimada em 2010 é de 21283 habitantes, possui uma 
área de 368 km² e pertence à microrregião: 
 
A) Do Sertão; 
B) Do Agreste; 
C) Da Serra do Teixeira; 
D) Da Serra do Bodopitá; 
E) Do Borborema. 
 
18) Vários foram os ícones culturais da história do 
município de Princesa Isabel. Dentre eles podemos 
destacar aquele que foi escultor, músico e pintor. Fez 
o altar de São Francisco, situado no instituto Frei   
Anastácio e Senhor Morto, localizado na igreja matriz 
da cidade. Este é: 
 
A) Antônio Cândido Fonseca (Mestre Cândido); 
B) Antônio Belarmino Barbosa (Mestre Belinho); 
C) Teotônio Feitosa Pereira (Mestre Feitosa); 
D) Teotônio Belarmino Feitosa (Mestre Tonho); 
E) Eurípides Cavalcante Pereira (Mestre Pereira). 
 
19) “Naquele tempo, o carro de boi coletava o lixo de 
toda a cidade. Nos dias de feira, quando trabalhando, 
as pessoas o agradavam dando um abacaxi ou uma 
outra fruta. Contam os populares que Mimoso era 
grande boi avermelhado, daqueles que, se fosse hoje, 
qualquer pessoa adoraria ter uma foto em casa, uma 
verdadeira capa de calendário, contudo, para nossa 
tristeza até o momento nunca foi encontrada uma fo-
tografia do legendário animal. O que impressiona é 
saber que mesmo sendo enorme e com chifres intimi-
dadores, ele nunca atacou ninguém, pelo contrário, 
era extremamente dócil e todos podiam alisar seu 
pêlo, sendo que os mais corajosos subiam no lombo 
e era uma farra só.” (Laurindo Medeiros – Colabora-
dor Cultural). 
 
O trecho acima trata de um personagem bem conhe-
cido do município de Princesa Isabel (PB), de uma 
história que já faz parte do folclore local, conhecida 
como: 
 
A) “O Boi do Lixo”; 
B) “O Carro de Boi”; 
C) “O Touro Manso”; 
D) “A Vaquejada do Boi Dócil”; 
E) “A Fúria do Mimoso”. 
 
20) A morte de João Pessoa pôs fim à sedição de 
Princesa, que perdeu seu objetivo, mas provocou um 
efeito inesperado. Vargas havia perdido a eleição e 
as tentativas de conspiração para um golpe já haviam 
sido rejeitadas pelo próprio e também por João Pes-
soa. Este teria chegado a dizer que "preferia dez Jú-
lios Prestes a uma revolução". O assassinato, entre-
tanto, reacendeu os ânimos da Aliança Liberal.  
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O crime me foi apresentado como obra dos 
“perrepistas” e o corpo do governador levado para 
sepultamento da Paraíba ao Rio de Janeiro. Em cada 
porto no percurso, uma parada e discursos inflama-
dos. 
 
O episódio acima trata da Revolta de Princesa, nos 
últimos anos da República do Café-com Leite, cujo 
presidente do Brasil na ocasião da guerra era: 
 
A) Epitácio Pessoa; 
B) Arthur Bernardes; 
C) Washington Luís; 
D) Rodrigues Alves; 
E) Getúlio Vargas. 

21) São algumas complicações da diabetes melitus: 
 
I. Nefropatia diabética. 
II. Neuropatia diabética. 
III. Pé diabético. 
IV. Acidente Vascular Cerebral. 
V. Infarto Agudo do Miocárdio. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas;  
B) Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
22) A anemia ferropriva é a carência nutricional mais 
prevalente no mundo, acarretando prejuízos a curto e 
longo prazo no desenvolvimento neuropsicomotor e 
na aprendizagem, além de comprometimento na res-
posta imunológica.  São alguns dos sinais e sintomas 
desta anemia: 
 
I. Palidez, apatia. 
II. Irritabilidade, cansaço. 
III. Anorexia, fraqueza muscular. 
IV. Náuseas, vômitos. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas;  
B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
23) A doença de chagas - também conhecida como 
mal de Chagas, chaguismo e tripanossomíase ameri-
cana - é uma infecção causada pelo parasita Trypa-
nosoma Cruzi. A forma mais comum de contágio é 
através do contato com as fezes de insetos conheci-
dos popularmente como barbeiro, que se alimentam 

sugando sangue humano e de animais. São compli-
cações desta patologia: 
 
I. Anormalidades no ritmo cardíaco. 
II. Dilatação do coração, que não bombeia bem o san-
gue. 
III. Esôfago ou cólon dilatados. 
IV. Constipação. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas;  
B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
24) O estresse é a resposta do organismo a determi-
nados estímulos que representam circunstâncias sú-
bitas ou ameaçadoras. A manutenção deste estado 
por período prolongado causa significativos danos à 
saúde. São algumas causas mais freqüentes do es-
tresse: 
 
I. Problemas financeiros e familiares. 
II. Preocupação no trabalho ou emprego. 
III. Excesso de atividades ou perfeccionismo exagera-
do. 
IV. Dificuldade de relacionamento. 
V. Preocupação excessiva.  
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas;  
B) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
25) Erisipela é um processo infeccioso cutâneo, po-
dendo atingir a gordura do tecido celular subcutâneo, 
causado por uma bactéria que se propaga pelos va-
sos linfáticos. Dentre algumas complicações deste 
processo infeccioso, destacam-se: 
 
I. Ulcerações superficiais ou profundas. 
II. Vermelhidão. 
III. Trombose de veias. 
IV. Abscessos. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
26) Edema Agudo de Pulmão é a Síndrome clínica 
que caracteriza como uma emergência médica, deter-
minada pelo acúmulo anormal de fluidos no comparti-
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mento extravascular pulmonar, resultando em hipoxe-
mia, aumento do trabalho respiratório, diminuição da 
complacência pulmonar e alteração da relação venti-
lação- perfusão. Dentre a sintomatologia desta sín-
drome, destacam-se: 
 
I. Precordialgia. 
II. Agitação. 
III. Dispnéia. 
IV. Palpitação. 
V. Expectoração rósea espumosa. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas;  
B) Apenas as afirmativas II, III, IV e V está corretas; 
C) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
27) Pneumotórax é o acúmulo de ar na cavidade 
pleural associado a colapso pulmonar. Dentre alguns 
sintomas, podemos destacar: 
 
I. Dor torácica aguda e intensa. 
II. Dispnéia de início súbito. 
III. Diminuição do murmúrio vesicular e do frêmito tó-
racovocal. 
IV. Hipersonoridade à percussão. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativa II, III e IV estão corretas;  
B) Apenas as afirmativa I, II e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
28) A gota é uma doença inflamatória que acomete 
sobretudo as articulações e ocorre quando a taxa de 
ácido úrico no sangue está em níveis acima do nor-
mal (hiperuricemia). Alguns sintomas podem-se des-
tacar, são eles: 
 
I. Calor. 
II. Rubor. 
III. Inchaço. 
IV. Febre. 
V. Dor. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
29) A isquemia arterial aguda é a interrupção súbita 
do fluxo de sangue na artéria, impedindo a nutrição 
dos tecidos. Sobre esta interrupção analise as afirma-

tivas abaixo: 
 
I. A isquemia arterial aguda causa uma dor de forte 
intensidade, acompanhada de formigamento,  parali-
sia, palidez e esfriamento da extremidade. 
II. O diagnóstico é feito, na maioria dos casos, pelo 
exame clínico através dos sintomas e sinais locais 
resultantes da isquemia provocada pela artéria ocluí-
da. 
III. A prevenção da isquemia arterial aguda por embo-
lia e trombose não pode ser feita através de exames 
periódicos do coração e dos fatores de coagulação 
que contribuem para este quadro clínico. 
IV. O tratamento da oclusão arterial aguda varia con-
forme a causa e o tempo da lesão. 
  
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
30) Obstrução intestinal é uma interrupção parcial ou 
total da passagem do bolo alimentar pela luz do intes-
tino. Dentre as principais causas mecânicas desta 
interrupção, destacam-se: 
 
I. Tumores. 
II. Aderâncias/bridas. 
III. Invaginação. 
IV. Inflamações. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
31) Meningite (MGT) é uma infecção das membranas 
(meninges) que recobrem o cérebro por elementos 
patológicos como: vírus, bactérias, fungos ou protozo-
ários. Analise as afirmativas abaixo: 
 
I. O quadro clínico resume-se em: síndrome infeccio-
sa (febre, anorexia, mal-estar geral, prostração, mial-
gia, estado toxêmico), lesões exantemáticas, lesões 
petequiais, lesões purpúricas, equimoses coalescen-
tes e até sufusões hemorrágicas. 
II. Será considerado como suspeito de meningite todo 
paciente com síndrome febril com sinais neurológicos. 
No caso de doença meningocócica, também os paci-
entes com síndrome febril hemorrágica.  
III. Algumas complicações frequentes são: trombose e 
necrose isquêmica do tecido cerebral ou abscessos 
(localizados classicamente na substância branca dos 
hemisférios cerebrais ou do cerebelo).  
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IV. A realização de exames de imagem (tomografia 
computadorizada ou ressonância nuclear magnética) 
é cabível apenas quando a resposta clínica à terapêu-
tica é atípica, levando-se à suspeita de empiema ou 
abscesso cerebral. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
32) Elefantíase é uma doença parasitária crônica cau-
sada por vermes nematóides (as filárias). Sobre esta 
doença, assinale a(s) alternativa(s) CORRETA(s): 
 
I. O parasita responsável pela doença humana é o 
nematóide Wuchereria bancrofti, sendo vetor o mos-
quito Culex quiquefasciatus (pernilongo ou muriçoca). 
II. Na fase aguda podem aparecer fenômenos infla-
matórios, entre eles inflamação dos vasos linfáticos e 
linfadenites, além de sintomas gerais, como febre, dor 
de cabeça, mal estar, entre outros. 
III. O ser humano é a fonte primária de infecção; o 
parasita é transmitido de pessoa a pessoa por meio 
da picada do mosquito Culex quinquefasciatus 
(pernilongo). 
IV. O tratamento não é feito com medicamentos, de 
acordo com as manifestações clínicas resultantes da 
infecção pelos vermes adultos e depende do tipo e 
grau de lesão que estes vermes provocaram e suas 
consequências clínicas. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
33) Hipertensão arterial é a pressão arterial acima de 
140x90 mmHg (milímetros de mercúrio) em adultos 
com mais de 18 anos, medida em repouso de quinze 
minutos e confirmada em três vezes consecutivas e 
em várias visitas médicas. São algumas complica-
ções desta patologia: 
 
I. Acidente Vascular Cerebral. 
II. Arteriosclerose. 
III. Impotência sexual. 
IV. Infarto Agudo do Miocárdio. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas; 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
34) A pancreatite é uma inflamação do pâncreas. O 
pâncreas é uma glândula grande que se localiza atrás 
do estômago e junto ao duodeno. O duodeno é a par-
te alta do intestino delgado. São alguns dos sintomas 
desta patologia: 
 
I. Sudorese excessiva. 
II. Aumento da frequência de pulso. 
III. Dor abdominal súbita e intensa, na zona superior 
do abdômen, abaixo do externo, que irradia para as 
costas, e piora com a tosse, movimentos vigorosos ou 
respiração profunda. 
IV. Hemorragia. 
V. Acúmulo de líquido no interior da cavidade abdomi-
nal. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
35) Sarampo é uma doença infecciosa, altamente 
contagiosa, faz parte do grupo das doenças que se 
manifestam por alterações marcantes da pele, exan-
tema eritematoso (pele avermelhada, com placas ten-
dendo a se unirem) e com comprometimento de    
vários órgãos. São algumas complicações desta  
doença infecciosa: 
 
I. Esquimoses ou sangramentos espontâneos. 
II. Encefalite. 
III. Hemorragia interna. 
IV. Panencefalite esclerosante. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
36) Aneurisma cerebral é uma dilatação anormal de 
uma artéria cerebral que pode levar à ruptura da mes-
ma no local enfraquecido e dilatado. São alguns fato-
res de risco desta dilatação: 
 
I. Arteriosclerose. 
II. Fumo. 
III. Pressão muito alta e contínua entre os 35 e 60 
anos de idade. 
IV. Uso de entorpecentes como cocaína. 
V. Histórico familiar de aneurisma, doença cardíaca 
ou outros problemas nas artérias. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
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A) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
37) Uma das penalidades impostas pelos Conselhos 
Federal e Regional de Enfermagem é a suspensão do 
exercício profissional, que consiste na proibição do 
exercício das atividades da Enfermagem por um perí-
odo de até: 
 
A) 60 dias; 
B) 15 dias; 
C) 90 dias; 
D) 45 dias; 
E) 29 dias.  
 
38) Um dos sinais vitais monitorados rotineiramente 
pela equipe de Enfermagem é o pulso. É evidenciado 
quando há palpação de uma artéria, mas pode ocasi-
onar erros em sua avaliação devido localização incor-
reta ou confusão com o pulso do examinador. Assina-
le a alternativa que mostra o melhor local de percep-
ção das possíveis anormalidades das ondas de pulso: 
 
A) Braquial; 
B) Femoral; 
C) Carotídeo;  
D) Radial; 
E) Temporal. 
 
39) O paciente assume algumas posições adequadas 
para realização de determinados procedimentos ou 
exames. Assinale a alternativa onde o paciente fica 
em decúbito dorsal, com pernas e pés acima do nível 
da cabeça, indicada para retorno venoso, cirurgia de 
varizes ou edema: 
 
A) Tredelemburg; 
B) Litotômica; 
C) Genupeitoral; 
D) Fowler; 
E) Supina. 
 
40) Pressão arterial é a força que o sangue exerce 
contra a parede dos vasos quando é lançado na cor-
rente sanguínea, através do ventrículo esquerdo. A 
seguir, julgue os itens em verdadeiros ou falsos: 
 
1. Idade e gênero são fatores que podem interferir 
nos valores da P.A. 
2. Pressão diastólica é aquela presente nas artérias 
na fase de relaxamento, enquanto ocorre o enchimen-
to do ventrículo esquerdo. 
3. Quanto maior a quantidade de sangue no interior 
dos vasos (volemia), menor será a P.A. 
4. Dor aguda, exercícios físicos e ansiedade são fato-
res que alteram o valor normal da P.A.  
5. O fato de levantar-se subitamente pode aumentar a 
P.A. 

A) Nenhum item está correto; 
B) Os itens 3 e 5 estão incorretos;  
C) Os itens 4 e 5 estão corretos; 
D) Os itens 1 e 4 estão incorretos; 
E) Todos estão corretos. 
 
 
 
 
 
 




