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Oração de um órfão 
 
Papai Noel, você que não se atrasa 
Na visita anual que faz à Terra 
Vê se faz voltar à minha casa 
O meu papai que foi brigar na guerra 
 
Vê se você, que pode mais que a gente 
E que tem uma força sem igual 
Me pode dar agora esse presente 
Nessa noite milagrosa do Natal 
 
Ele partiu numa noite estranha 
Que da lembrança nunca mais me sai 
Disse que ia brigar na Alemanha 
E desde então, não vejo mais o meu papai 
 
Ele escrevia sempre 
Mamãe lia suas cartas baixinho e devagar 
“Eu voltarei em breve” dizia 
“A guerra está prestes a acabar” 
 
Depois passaram meses e muitos dias 
Notícia alguma de meu papai não veio 
E mamãe, na maior das agonias, 
Esperava a mensagem do correio 
 
Nada vinha, o silêncio era completo 
E a razão até agora eu não sei bem 
Mamãe passou a se vestir de preto 
E nunca mais sorriu para ninguém 
 
Até que enfim, com a última batalha 
Só de lembrar o coração me dói 
O correio nos trouxe uma medalha 
Com as cinco letras da palavra "H-e-r-ó-i" 
 
Eu que tenho o coração feito em brasa 
Nessa noite em que pedir-te venho 
Todos tem o seu papai dentro de casa 
Só eu, Papai Noel, é que não tenho 
 
Por que Papai Noel 
Essas coisas que na alma me corrói 
Se os heróis não voltam para casa 
Será que vale a pena ser herói? 
 
Papai Noel meu santo e bom paizinho 
Meu coração te pede sem revolta 
Eu sei que você vai dar um jeitinho 
E mandar o meu papai de volta. 
http://gigallafrio.blogspot.com/2010/08/oracao-de-um-orfao.html 

 
1) Pode-se concluir do texto que: 
 
A) O sinal indicativo de crase em “Na visita anual que 
faz à Terra”. Ocorre de forma obrigatória como em 
“Os marinheiros voltaram à terra”; 

B) A elipse do pronome possesivo em “Vê se faz vol-
tar à minha casa” resulta na supressão do acento gra-
ve; 
C) As expressões “a gente” e “me pode” presentes na 
segunda estrofe denotam uma linguagem típica for-
mal; 
D) Ao afirmar “Nessa noite milagrosa do Natal” o pro-
nome demonstrativo indica que é a noite em que o 
menino está; 
E) Estranha é classificada sintaticamente como predi-
cativo do sujeito em:  Ele partiu numa noite estranha.” 
 
2) A alternativa CORRETA encontra-se em: 
 
A) Os dois primeiros versos da quarta estrofe deno-
tam a conclusão do tempo passado; 
B) Em “Eu voltarei em breve”, percebe-se a correla-
ção verbal do futuro com o passado; 
C) A inclusão do acento indicativo da crase em “Está 
prestes a acabar” denota uma conjuntura gramatical 
normativa; 
D) A substituição das vírgulas em “E mamãe, na mai-
or das agonias,” por travessões deixa o enunciado de 
acordo com vigência gramatical; 
E) A substituição do porquê em “Por que Papai Noel” 
por “por qual razão” caracteriza um desvio em relação 
à norma culta da língua. 
 
3) Não se verifica no texto: 
 
A) Organização em versos; 
B) Presença de estrofes; 
C) Vocabulário esotérico; 
D) Sonoridade e rimas; 
E) Sentimentalismo. 
 
4) A cerca das charges abaixo se conclui que: 
 

CHARGE I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARGE II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTUGUÊS 
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I. Em “ senhoras e senhores” há uma classificação de 
um vocativo. O que ocorre em  “Papai Noel”. 
II. A substituição do verbo presente na segunda char-
ge por “existe” deixa-a condizente com as diretrizes 
gramaticais. 
III. A única locução verbal presente nas duas charges, 
é composta de um verbo auxiliar mais verbo no infini-
tivo. 
IV. Há uma ironia proposital em relação às datas. Am-
bas, dia primeiro. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I, II e III; 
B) II, III e IV; 
C) II e IV; 
D) II e III; 
E) I e III. 
 
5) Sabe-se que é característica da charge: 
 
A) Relatar a vida cotidiana de forma narrativa, usando 
uma linguagem coloquial, sintetizando a suavidade 
beleza artística; 
B) Uma ilustração cômica que critica os acontecimen-
tos sociais e políticos; 
C) Através de uma caricatura se faz uma narrativa 
com uma linguagem simples direta e acessível; 
D) São imagens que transmitem o exagero das      
características físicas a fim de denotar a comicidade; 
E) Caracterizada pela sátira e ironia a charge mostra 
através da injunção os aspectos sociais e culturais. 
 

 
O RITUAL BRASILEIRO DO TROTE 

 
Estamos na época dos trotes em calouros de universi-
dade, um ritual coletivo tão brasileirinho quanto o Car-
naval e a carnavalização da Justiça nas CPIs. 
O trote é medieval como a universidade e quase   
deixou de existir em lugar civilizado. No Brasil, é um 
meio de reafirmar, na passagem para a vida adulta, 
que o jovem estudante pertence mesmo a uma socie-
dade autoritária, violenta e de privilégio. 
Submissão e humilhação são a essência do rito, mas 
expressivas mesmo são suas formas: o calouro é 
muita vez obrigado a assumir o papel de pobre brasi-
leiro. A humilhação também faz parte da iniciação 
universitária americana, embora nesse caso o rito 
marque a entrada na irmandade, sinal de exclusivis-
mo e vivência de segredos de uma elite que se res-
sente da falta de aristocracia e de mistérios em sua 
sociedade ideologicamente igualitária e laica. 
De início, como em muito ritual, o jovem é descaracte-
rizado e marcado fisicamente. É sujo de tinta, de la-
ma, até de porcarias excrementícias; raspam sua ca-
beça. Ao mesmo tempo que apaga simbolicamente 
sua identidade, a pichação do calouro lhe confere a 
marca do privilegiado universitário (são poucos e têm 
cadeia especial!). Pais e estudantes se orgulham da 
marca suja e da violência. 

Na mímica da humilhação dos servos, o jovem é colo-
cado em fila, amarrado ou de mãos dadas, e conduzi-
do pelas ruas, como se fazia com escravos, como a 
polícia faz com favelados. É jogado em fontes imun-
das, como garotos de rua. Deve esmolar para seu 
veterano-cafetão. Na aula-trote, o veterano vinga-se 
do professor autoritário ao encenar sua raiva e des-
carregá-la no calouro, com o que a estupidez se re-
produz. 
Como universidade até outro dia era privilégio oligár-
quico, o trote nasceu na oligarquia, imitada pelos   
arrivistas. Da oligarquia veio ainda o ritual universitá-
rio  do assalto a restaurantes (‘pindura’), rito de inicia-
ção pelo qual certa elite indica que se exclui da ordem 
legal dos comuns. De vez em quando, ferem, aleijam 
ou matam um garoto na cretinice do trote. Ninguém é 
punido. Os oligarcas velhos relevam: ‘acidente’. Não, 
não: é tudo de propósito. 
 

 (Vinicius Torres Freire. In: Folha de S. Paulo , 13/02/2006.) 

 
6) O verbo ser, destacado no fragmento abaixo,  está 
no plural por uma obrigatoriedade da norma culta. O 
mesmo acontece na alternativa: 
 
“Submissão e humilhação são a essência do rito” 
 
A) Os sapos saem da penumbra; 
B) Conversam pai e filho; 
C) Tu, ele  e teu pai são inteligentes; 
D) Carlinhos e Carla são lindos; 
E) João, Cláudia e Tu sois esforçados. 
 
7) A expressão em destaque no fragmento abaixo, 
pode ser substituída por outra locução que é: 
 
“De início, como em muito ritual, o jovem é descarac-
terizado e marcado fisicamente.” 
 
A) A princípio; 
B) Em tese; 
C) Em princípio; 
D) Inicialmente; 
E) De princípio. 
 
8) O emprego da vírgula em “No Brasil, é um meio” 
justifica-se pelo mesmo motivo da alternativa: 
 
A) Um meio de reafirmar, na passagem para a vida 
adulta, que o jovem estudante pertence; 
B) Submissão e humilhação são a essência do rito, 
mas expressivas mesmo são suas formas; 
C) A humilhação também faz parte da iniciação uni-
versitária americana, embora nesse caso o rito mar-
que a entrada na irmandade, sinal de exclusivismo; 
D) Como em muito ritual, o jovem é descaracterizado 
e marcado fisicamente; 
E) Estamos na época dos trotes em calouros de uni-
versidade, um ritual coletivo. 
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9) A respeito do texto se conclui que: 
 
A) O sujeito do primeiro período é indeterminado; 
B) A colocação de um acento indicativo de crase em 
“obrigado a assumir” deixa a frase em congruência 
com as diretrizes gramaticais; 
C) A substituição da conjunção concessiva em 
“embora nesse caso o rito marque a entrada na ir-
mandade” por “desde que” deixa o enunciado com 
mesmo valor semântico; 
D) No seguimento “Ao mesmo tempo que” ocorre uma 
elipse da preposição em, o que acarreta em uso colo-
quial da língua; 
E)  Em “o jovem é descaracterizado e marcado fisica-
mente. É sujo de tinta, de lama, até de porcarias ex-
crementícias; raspam sua cabeça.” Caracterizam-se 
as causas de ações expressas nos parágrafos anteri-
ores. 
 
10) A respeito da charge abaixo se conclui que: 

I. A atitude do pai é coerente com suas palavras. 
II. A supressão da preposição depois de “ violência” 
obriga a colocação do acento indicativo de crase. 
III. Percebe-se que na charge ocorre uma mistura da 
comicidade, sátira e veracidade. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) II e III; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II; 
E) III. 
 
 

11) A influenza H1N1 ficou comumente conhecida 
como: 
 
A) Gripe do frango; 
B) Gripe da vaca; 
C) Gripe aviária; 
D) Gripe suína; 
E) Gripe do boi. 
 
12) Sobre o arquipélago de Fernando de Noronha: 
 
I. O arquipélago pertence ao Estado do Rio Grande 
do Norte. 
II. O arquipélago serviu como local de detenção, de 
1737 a 1942. 
III. A capital do arquipélago é Vila dos Remédios. 
IV. Hoje é administrado pelo Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 
 
Estão CORRETAS: 
 
A) I e II; 
B) II e IV; 
C) III e IV; 
D) I e IV; 
E) II e III. 
 
13) Relacione: 
 
1. É um ambiente aquático transicional entre um rio e 
o mar. 
2. Região alongada e rebaixada do relevo. 
3. É uma forma de relevo mais plana que o planalto e 
sem irregularidades. 
4. É uma grande área geográfica com pouca ou rara-
mente com nenhum tipo de variação de altitude. 
 
(    ) Depressão. 
(    ) Estuário. 
(    ) Vale. 
(    ) Planície. 
 
A ordem CORRETA é: 
 
A) 1 – 2 – 4 – 3; 
B) 2 – 4 – 3 – 1; 
C) 4 – 3 – 1 – 2; 
D) 1 – 3 – 4 – 2; 
E) 3 – 1 – 2 – 4. 
 
14) Foram ministros que deixaram o cargo no gover-
no de Dilma, por estarem envolvidos em denúncias 
de irregularidades, EXCETO: 
 
A) Nelson Jobim; 
B) Pedro Novais; 
C) Guido Mantega; 
D) Wagner Rossi; 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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E) Orlando Silva. 
 
15) Assinale a opção em que todos os países tiveram 
a queda de seus ditadores em 2011: 
 
A) Grécia, Tunísia e Síria; 
B) Iraque, Egito e Líbia; 
C) Palestina, Egito e Síria; 
D) Egito, Tunísia e Líbia; 
E) Irã, Tunísia e Egito. 
 
16) No ano de 1800, a capital brasileira era represen-
tada por: 
 
A) São Paulo; 
B) Rio de Janeiro; 
C) Brasília; 
D) Salvador; 
E) Porto Seguro. 
 
17) Relacione os elementos às suas RESPECTIVAS  
cidades paraibanas: 
 
1. Cidade em que se comemora o Bode Rei. 
2. Tem como padroeira Nossa Senhora da Guia. 
3. Se destaca na produção e comércio de flores natu-
rais. 
4. Possui uma praça chamada “Praça do Cristo Re-
dentor”. 
 
A sequência CORRETA é: 
 
A) 1. Pilões – 2. Lucena – 3. Lagoa de Roça – 4. Ca-
baceiras; 
B) 1. Cabaceiras – 2. Pilões – 3. Lagoa de Roça – 4. 
Lucena; 
C) 1. Cabaceiras – 2. Lucena – 3. Pilões – 4. Lagoa 
de Roça; 
D) 1. Lucena – 2. Cabaceiras – 3. Pilões – 4. Lagoa 
de Roça; 
E) 1. Lagoa de Roça – 2. Pilões – 3. Lucena – 4. Ca-
baceiras. 
 
18) Constitui uma das obras do pesquisador e poeta 
florestense, Antônio Kydelmir Dantas de Oliveira: 
 
A) Remendos (2000); 
B) A educação em Nova Floresta (2002); 
C) O deus dinheiro (1982); 
D) Retalhos (2001); 
E) Parabéns Brasil (1989). 
 
19) No aspecto hidrográfico, o município de Nova Flo-
resta está inserido nos domínios da bacia hidrográfica 
do Rio Jacu, e seus principais tributários são: 
 
A) O rio Nova Floresta e o rio Montevidéo; 
B) O riacho Monte Alegre e o rio Montevidéo; 
C) O rio Campo Comprido e o riacho Monte Alegre; 
D) O rio Caicó e o rio Monte Alegre; 
E) A lagoa Montevéo e o rio Nova Floresta. 

20) Foram prefeitos do município de Nova Floresta, 
EXCETO: 
 
A) Menézio Dantas; 
B) Benedito Marinho; 
C) Felinto Florentino; 
D) Cassiano Soares; 
E) Edilson Batista. 

21) 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 vá-
rios órgãos. São alguns sintomas desta infecção: 
 
I. Febre alta. 
II. Coriza. 
III. Tosse intensa. 
IV. Exantema máculo-papular (pele com placas áspe-
ras avermelhadas). 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
22) São algumas indicações para sondagem vesical: 
 
I. Retenção urinária. 
II. Pré-operatório. 
III. Monitorização do débito urinário. 
IV. Determinação de urina residual bexiga neurogêni-
ca. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
23) Tétano é uma infecção grave causada pela toxina 
de uma bactéria chamada clostridium que entra no 
organismo por lesões de pele tais como cortes, arra-
nhaduras, mordidas de bicho. O tétano não é doença 
contagiosa. O tratamento consiste em: 
 
I. Cuidados gerais para não estimular o paciente man-
tendo-o na penumbra e com pouco ruído. 
II. Utilização de antibióticos, sedativos e relaxantes 
musculares. 
III. Limpeza dos ferimentos. 
IV. Aplicação de soro anti-tetânico. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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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 II e III estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
24) O herpes genital é uma infecção viral que provoca 
bolhas claras que as úlceras se sobrepõem na pele 
ou mucosa (forro das aberturas do corpo) de áreas 
expostas sexualmente. São alguns sintomas desta 
infecção: 
 
I. Bolhas dolorosas no pênis. 
II. Febre. 
III. Lesões na área ao redor do pênis. 
IV. Bolhas na área da boca. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
25) Caxumba é uma doença infecciosa sistêmica, 
causada por um vírus da família Paramyxoviridae do 
gênero Rubulavirus que se caracteriza pela infecção 
de uma ou mais glândulas salivares mais comumente 
a parótida. Dentre os sintomas desta doença, desta-
cam-se: 
 
I. Edema das parótidas. 
II. Dor de garganta. 
III. Febre. 
IV. Cefaléia. 
 
 Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
26) São algumas complicações da ascite: 
 
I. Peritonite. 
II. Encefalopatia hepática. 
III. Varizes esofágicas. 
IV. Paralisia de músculos. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II 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 e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 

27) A Bulimia Nervosa é um Transtorno Alimentar que 
se caracteriza pela ingestão de grandes quantidades 
de alimentos (episódios de comer compulsivo ou epi-
sódios bulímicos), seguidos por métodos compensa-
tórios, tais como vômitos autoinduzidos, uso de laxan-
tes e/ou diuréticos e prática de exercícios extenuan-
tes como forma de evitar o ganho de peso pelo medo 
exagerado de engordar. São alguns sinais e sintomas 
deste transtorno: 
 
I. Vômitos autoinduzidos, uso de laxantes e diuréticos 
para evitar ganho de peso. 
II. Depressão. 
III. Obsessão por exercícios físicos. 
IV. Alimentação excessiva, sem aumento proporcional 
do peso corporal. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
28) São sintomas da Arritmia Cardíaca: 
 
I. Palpitação. 
II. Vômito. 
III. Mal-estar. 
IV. Fadiga. 
V. Dor no peito. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
29) Erisipela é uma infecção da pele causada geral-
mente pela bactéria Streptococcus pyogenes grupo A, 
mas também pode ser causada por outros estreptoco-
cos ou até por estafilococos. São alguns sintomas 
desta infecção: 
 
I. Dor de cabeça. 
II. Febre alta. 
III. Aparecimento de manchas vermelhas com aspecto 
de casca de laranja. 
IV. Bolhas pequenas ou grandes, quase sempre nas 
pernas. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II 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. 
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30) São algumas complicações da Histerectomia: 
 
I. Infecção. 
II. Hemorragia. 
III. Abcesso de parede. 
IV. Enfizema subcutâneo. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas;  
B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
31) Gota é uma doença caracterizada pela elevação 
de ácido úrico no sangue e surtos de artrite aguda 
secundários ao depósito de cristais de monourato de 
sódio. Leia as afirmativas abaixo: 
 
I. É importante detectar quem tem ácido úrico elevado 
pois muitas vezes esses indivíduos têm pressão alta, 
são diabéticos e têm aumento de gordura no sangue 
com aterosclerose e a descoberta da hiperuricemia 
faz com que indiretamente sejam diagnosticados os 
problemas sérios que já existiam. 
II. É uma doença de homens adultos. As mulheres 
passarão a ter crise de gota após a menopausa. Pode 
haver diagnóstico de gota em homem e mulher jovem 
mas certamente são situações raras. 
III. A crise de artrite é bastante típica: o indivíduo vai 
dormir bem e acorda de madrugada com uma dor 
insuportável que em mais de 50% das vezes compro-
mete o dedo grande do pé. 
IV. Alguns medicamentos diminuem a excreção renal 
do ácido úrico. Exemplos frequentes são diuréticos e 
ácido acetilsalicílico em dose baixa. Se esses não 
devem ser retirados é preferível mantê-los e tratar a 
gota. Quando a causa da hiperuricemia não é enzi-
mática fala-se em gota secundária. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
32) O que significa placenta prévia: 
 
I. Inserção da placenta no ovário. 
II. Inserção da placenta nas tubas uterinas. 
III. Inserção da placenta fora do local normal. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
       
A) Apenas a afirmativa I  está correta; 
B) Apenas a afirmativa II está correta; 
C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
D) Apenas a afirmativa III está correta; 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
33) Endometriose é uma doença caracterizada pela 
presença de tecido endometrial (tecido que reveste o 
útero internamente) fora da cavidade uterina. Dentre 
os sintomas desta doença, destacam-se: 
 
I. Dismenorréia severa. 
II. Dispareunia. 
III. Dor pélvica. 
IV. Desconforto abdominal. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas;  
B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
34) São algumas das indicações de Drenagem Torá-
cica: 
 
I. Derrame pleural. 
II. Hemotórax. 
III. Pneumotórax. 
IV. Doenças valvares. 
V. Pós cirurgia cardíaca. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II 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 IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
35) O melanoma é o tipo de câncer de pele mais letal 
que existe. Tem sua origem nos melanócitos que são 
células produtoras de melanina (substância que de-
termina a cor da pele). Mesmo que represente so-
mente 4% dos tumores de pele, o melanoma é grave 
pela sua alta possibilidade de metástase. Analise as 
afirmativas a seguir: 
 
I. A forma de adquirir esta lesão é semelhante aos 
outros tumores de pele, mas destacam-se alguns ou-
tros fatores de risco como: a exposição excessiva 
solar (queimadura pelo sol e não bronzeamento), a 
pele clara, a história prévia de câncer de pele 
(aumento da chance de ter uma outra lesão), como 
também em história familiar de melanoma. 
II. Geralmente o melanoma não ocasiona sintomas. 
Ele pode acometer uma pele normal ou desenvolver-
se a partir de uma lesão, geralmente pigmentada. 
III. O melanoma é uma lesão inicialmente superficial, 
mas desenvolvem-se geralmente progredindo em 
profundidade, sendo este parâmetro um dos critérios 
de gravidade desta patologia, pois aumenta o risco de 
metástase para outros órgãos. 
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IV. O tratamento preconizado é a excisão cirúrgica 
tanto da lesão primária, na maior parte das vezes 
quanto das metástases em casos a critério médico. A 
radioterapia e a quimioterapia, dependendo da evolu-
ção da doença também podem ser utilizados.  
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas I, II e IV 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. 
 
36) São alguns dos sintomas de Oxiúrus: 
 
I. Coceira. 
II. Vômito. 
III. Transtornos intestinais. 
IV. Apatia. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II 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, III e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
37) A raiva é uma doença infecciosa aguda que uma 
vez instalada é sempre fatal. É causada por um vírus 
que se alastra pelo sistema nervoso de animais de 
“sangue quente” domésticos ou selvagens, cães, ga-
tos, macacos, morcegos. etc, incluindo o homem.  
Leia as afirmativas abaixo: 
 
I. A transmissão da raiva se dá pela saliva do animal 
contaminado pelo vírus da raiva, através de lesão da 
pele do novo hospedeiro. Este vírus pode inoculado 
por arranhadura, mordida ou lambida do animal doen-
te. 
II. O período de incubação (tempo que medeia desde 
o “acidente” até o aparecimento dos sintomas) é lon-
go e nunca inferior a 3 semanas, podendo chegar a 2 
anos. 
III. O diagnóstico da doença pelo quadro clínico é 
sempre tardio. As suspeitas podem ser comprovadas 
por biópsias de pele ou córnea, e por exames imuno-
lógicos de saliva ou sangue. 
IV. A prevenção mais importante é a vacinação sem-
pre atualizada dos animais de convívio próximo. Em 
profissões de alto risco pode ser cogitada a vacinação 
preventiva humana. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
       
A) Apenas as afirmativas 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 II, III e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 

38) Quais os objetivos do uso do cateterismo gástrico: 
 
I. Estabelecer uma via para alimentar o paciente.  
II. Examinar o conteúdo gástrico.  
III. Administrar medicamentos. 
IV. Aliviar distensão abdominal. 
  
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
39) Toxoplasmose é uma doença infecciosa causada 
por um protozoário chamado Toxoplasma gondii. Este 
protozoário é facilmente encontrado na natureza e 
pode causar infecção em grande número de mamífe-
ros e pássaros no mundo todo. Analise as afirmativas 
a seguir: 
 
I. A infecção nos humanos é assintomática em 80 a 
90 % dos casos, isto é, não causa sintomas, e pode 
passar desapercebida naqueles pacientes cuja imuni-
dade é normal. As defesas imunológicas da pessoa 
normal podem deixar este parasita “inerte” no corpo 
(sem causar dano algum) por tempo indeterminado. 
II. Quando esta pessoa tornar-se imunodeprimida 
(com as defesas imunológicas diminuídas) por qual-
quer razão (AIDS, secundária a remédios usados pa-
ra transplantados ou mesmo após uma doença muito 
debilitante) os sintomas e a doença toxoplasmose 
pode se manifestar. 
III. A doença pode adquirir por ingestão de cistos pre-
sentes em dejetos de animais contaminados, particu-
larmente gatos, que podem estar presentes em qual-
quer solo onde o animal transita. Mais comum no nos-
so meio;  
IV. No entanto alguns pacientes podem apresentar 
febre, dores nos músculos e articulações, cansaço, 
dores de cabeça e alterações visuais, quando ocorre 
comprometimento da retina (camada que reveste a 
face interna e posterior do olho que é rica em termina-
ções nervosas sensíveis a luz), dor de garganta, sur-
gimento de pontos avermelhados difusos por todo o 
corpo.   
  
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
40) No preparo de medicamento injetável IM e/EV 
utilizando frasco (pó), após a diluição, a enfermagem 
deve: 
 
I. Utilizar agulha 13X3,8. 
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II. Utilizar a mesma agulha no procedimento. 
III. Identificar a seringa e adaptar a agulha 40x6.  
IV. Trocar a agulha após o preparo e identificar a se-
ringa.  
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas a afirmativa II está correta;  
B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
C) Apenas a afirmativa IV está correta; 
D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




