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As questões de números 01 a 04 referem-se ao texto que segue. 

O medo que divide os dois Brasis 
 

A primeira reação à estridência em torno do banditismo é o 
medo. Do medo à defesa pessoal o passo é pequeno. E da defesa 
aos exageros de segurança – aos condomínios fechados e guaritas, 
às cancelas, aos guarda-costas e carros blindados. E dos exageros 
ao delírio de ter medo de todos os desconhecidos. 

Claro está que o problema da criminalidade nas 
metrópoles existe, é grave. Que em algumas cidades a polícia se 
misturou com a bandidagem. Que o medo tem razão de ser. O que 
não se explica é como será o país que se pretende construir, no 
qual se quer viver, se uma parte expressiva da população se cerca, 
e constrói muros cada vez mais altos, para se defender de uma 
outra categoria de brasileiros, que considera ameaçadora. Não 
existe país viável baseado na exclusão de uma categoria de 
cidadãos. [...] A segregação e a exclusão não podem ser vigas-
mestras para fazer uma civilização democrática.  

As metrópoles brasileiras não irão virar paraísos de 
tranquilidade do dia para a noite. O desafio, justamente, é melhorá-
las para o conjunto de seus habitantes, não deixando que se criem 
guetos – sejam eles de miseráveis ou de triliardários. Os problemas 
das grandes cidades do Brasil não são simplesmente policiais ou 
urbanos. São problemas sociais. A concentração de renda, os 
desníveis nas condições de vida, os extremos de riqueza e pobreza 
abrem um fosso, dividindo o país. Fazendo com que uma parte 
tenha medo da outra. O desafio, portanto, é de outra natureza: em 
vez de separar com muros, é preciso juntar os Brasis, fazê-lo justo e 
democrático. 

(Veja, 23/11/00.) 

01. Analise as proposições abaixo e, em seguida, marque a opção 
correta. 

I. O autor deixa claro o seu posicionamento diante da 
temática abordada. 

II. Há uma predominância da descrição. 
III. O título já antecipa que o texto vai falar de problemas. 
IV. O texto em questão apresenta-se como uma narrativa 

subjetiva. 
 

Estão corretas as proposições presentes na opção: 
a) I, II e IV. 
b) I e III. 
c) III e IV. 
d) I, III e IV. 

 
02. Julgue a veracidade das relações abaixo, conforme as ideias 

expressas no texto. 
 

 Ao longo do texto, o autor discorre acerca da distância que 
há entre as classes sociais. 

 O parágrafo conclusivo retoma a questão da divisão do país, 
apontando como sua causa principal a bandidagem. 

 A tese aparece no final do segundo parágrafo. 

 Na conclusão, o autor retoma a tese ao propor o caminho 
oposto à segregação. 

A quantidade de itens certos é igual a: 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 

 
03. A frase que admite transposição para a voz passiva é: 

a) “A primeira reação à estridência em torno do banditismo é o 
medo.” 

b) “Claro está que o problema da criminalidade nas metrópoles 
existe, é grave.” 

c) “O desafio, justamente, é melhorá-las para o conjunto de 
seus habitantes...” 

d) “A concentração de renda, os desníveis nas condições de 
vida, os extremos de riqueza e pobreza abrem um fosso, 
dividindo o país.” 

 

04. Assinale a alternativa em que as palavras do texto estão 
acentuadas em obediência à mesma regra de acentuação. 
a) estridência _ condomínios _ paraísos. 
b) desníveis _ triliardários _ polícia. 
c) constrói _ fazê-lo _ país. 
d) miseráveis _ democrático _ metrópoles. 

 

As questões de números 05 e 06 referem-se ao texto que 
segue. 

A palavra e o silêncio 
 

O silêncio não é a negação da palavra, como a palavra 
não é tampouco a negação do silêncio. Há silêncios eloquentes, 
como palavras vãs. É, precisamente, a continuidade entre um 
estado e outro que forma a trama completa de nossa vida do 
espírito. É na riqueza do nosso silêncio interior que se forma a 
qualidade de nossas manifestações verbais. Como é na riqueza de 
sua repercussão no silêncio posterior que reside o sentido mais 
profundo no nosso privilégio verbal. 

O homem é a única criatura que fala. Mas é também a 
única que sabe dar ao silêncio o seu sentido profundo. O silêncio 
dos seres humanos, das pedras, das florestas, dos animais, só tem 
sentido para nós, seres verbais, que damos um significado positivo, 
poético, filosófico, religioso a este silêncio das coisas e dos seres 
infra-humanos. Como o rumor de nossas palavras só tem sentido 
porque nelas se reflete o mundo infinito que está para lá de sua 
sonoridade, o mundo dos sentimentos, das ideias e das grandes 
realidades. 

(Tristão de Athayde) 

05.  Atente para as seguintes afirmações: 
 

I. Para o autor do texto, as palavras e o silêncio se opõem, 
já que é no silêncio que se gestam as palavras e a 
repercussão que elas alcançam depois de proferidas. 

II. O silêncio só tem sentido para nós, seres verbais, pois “o 
homem é a única criatura que fala”, na natureza, e que 
sabe interpretar a qualidade e a mensagem do silêncio. 

III. Trata-se, em suma, de um texto que valoriza o silêncio 
existente para além das palavras. 

 
Segundo as convicções do autor, está correto o que se afirma em: 
a) I, II e III. 
b) I e II, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, apenas. 

 
06. Assinale a alternativa que inclui palavras do texto contendo, 

respectivamente, um ditongo crescente, um hiato, um ditongo 
decrescente e um dígrafo sob o ponto de vista da fonética. 
a) coisas _ interior _ qualidade _ porque. 
b) privilégio _ poético _ homem _ profundo. 
c) eloquentes _ religioso _ silêncio _ qualidade.  
d) riqueza _ criatura _ também _ animais. 

 
07. De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, assinale a 

alternativa correta quanto ao emprego do hífen. 
a) contra-proposta _ infravermelho. 
b) paraquedas _ anti-caspa. 
c) infra-estrutura _ circum-adjacente. 
d) subumano _ anti-inflamatório. 

 
08. Assinale o único item que traz uma informação INCORRETA no 

tocante às funções da linguagem. 
a) “Estou tendo agora uma vertigem. Tenho um pouco de 

medo. A que me levará minha liberdade? O que é isto que 
estou escrevendo? Isso me deixa solitária”. O fragmento é 
exemplo da função expressiva da linguagem. 

b) “A vida é a aurora que ora surge brilhante, ora encoberta 
pelas nuvens da manhã sombria”. Nesse fragmento textual, 
evidencia-se a função poética. 

c) “Não se pode mudar o curso do rio, pelo menos, não sem 
tocá-lo; e o sonho era como o rio, ia e vinha sem se dividir, 
sem parar. E nele a vida”. Percebe-se a função 
metalinguística da linguagem. 

d) “Em 1665, Londres é assolada pela peste negra que dizimou 
grande parte de sua população, provocando a quase total 
paralisação da cidade [...]”. Ocorre a função referencial no 
fragmento citado. 
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09. Analisando foneticamente os vocábulos a seguir, assinale a 
assertiva correta. 
a) “sereia” possui dois ditongos: um crescente e outro 

decrescente. 
b) “inquieto” possui um dígrafo e sete fonemas. 
c) “tóxico” possui um dífono e seis fonemas. 
d) “queimadura” possui um tritongo e um dígrafo. 

 
10. Assinale a alternativa em que os termos destacados nas 

orações I e II desempenham a mesma função sintática. 
a)  I. As ruas da cidade amanheceram alagadas. 
     II. Todos aguardam o seu retorno à cidade. 
b)  I. “É aqui, nesta serra inacessível, que deves esperar (...)” 
     II. “Com a corda Mi do meu cavaquinho / Fiz uma aliança pra ela, 

prova de carinho!” 
c)  I. A insulina é um hormônio essencial ao metabolismo dos 

açúcares. 
     II. Acreditava-se na antiguidade que o Sol era formado por uma 

massa de ferro incandescente. 
d)  I. A descoberta do Brasil foi uma descoberta de Portugal. 
     II. Jornadas de trabalho muito longas prejudicam a saúde do 

trabalhador. 
 
 
 
 
 
11. A criação do INPS, em 1966, foi o momento institucional de 

consolidação do modelo médico-assistencial privatista, cujas 
principais características foram, exceto: 
a) A extensão da cobertura previdenciária de forma a abranger 

a quase totalidade da população urbana e rural; 
b) O privilegiamento da prática médica curativa, individual, 

assistencialista e especializada, e principalmente o 
fortalecimento da saúde pública; 

c) A criação, por meio da intervenção estatal, de um complexo 
médico-industrial; 

d) O desenvolvimento de um padrão de organização da prática 
médica orientada para a lucratividade do setor saúde 
propiciando a capitalização da medicina e o privilegiamento 
do produtor privado destes serviços. 

 
12. Em se tratando do processo histórico da construção do SUS, 

analise as afirmativas e responda corretamente: 
I. A década de 20 foi marcada pelo surgimento do chamado 

“Sanitarismo Campanhista”, nascido da reforma Carlos 
Chagas em 20-23. 

II. O Sanitarismo se pautava por uma visão de combate às 
doenças de massa, com forte concentração de decisões e 
com o estilo repressivo de “intervenção sobre os corpos 
individual e social”. 

III. No modelo previdenciário dos anos 20, a assistência médica 
é vista como atribuição do sistema, o que levava, inclusive, à 
organização de serviços próprios de saúde.  

Responda corretamente:  
a) Apenas a afirmativa I está correta; 
b) Apenas a afirmativa II está correta; 
c) Todas as afirmativas estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa III está correta. 

 
13. Para fazer valer o princípio da descentralização existe a 

concepção constitucional do mando único. Sobre este tema é 
incorreto afirmar:  
a) Cada esfera de governo é autônoma e soberana em suas 

decisões e atividades, respeitando os princípios gerais e a 
participação da sociedade; 

b) A autoridade sanitária do SUS é exercida na união pelo 
ministro da saúde; 

c) Os gestores do sistema de saúde devem ser escolhidos em 
suas respectivas esferas de governo e homologados em 
reuniões tripartite; 

d) A descentralização, ou municipalização é uma forma de 
aproximar o cidadão das decisões do setor e significa a 
responsabilização do município pela saúde de seus 
cidadãos. 
 

14. Os conselhos e as conferências de saúde são fóruns com 
representação de vários segmentos sociais. Analise as 
afirmativas abaixo e responda corretamente. 

I. Os variados segmentos sociais se reúnem em 
conferências para propor diretrizes, avaliar a situação de 
saúde e ajudar na definição da política de saúde;  

II. As conferências de saúde devem ser realizadas em todos 
os níveis de governo; 

III. Os conselhos de saúde devem ser criados por portaria 
emitida pelo gestor de cada nível de governo; 

IV. A composição dos conselhos de saúde deve ser paritária, 
com metade de seus membros representando os usuários, 
e a outra metade, o conjunto composto por governo, 
trabalhadores da saúde e prestadores privados. 

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

 
15. Em 1974, são criados o ministério da previdência e assistência 

social (MPAS) e o fundo de apoio ao desenvolvimento social 
(FAS). Com base nesta informação: 
Analise as afirmativas e responda com (V) Verdadeiro e (F) 
Falso. 

(  ) A criação do ministério significou o fortalecimento das 
ações de previdência no interior do aparelho estatal. 

(  ) A criação do FAS proporcionou a remodelação e a 
ampliação dos hospitais da rede privada, por meio de 
empréstimos com juros subsidiados. 

(  ) O II Plano Nacional de Desenvolvimento, elaborado no 
mesmo período, consagra a separação de ações de 
saúde coletiva e atenção médica, e reserva os 
primeiros ao setor estatal, e os segundos, via 
previdência social, ao setor privado. 
 

(  ) O plano desinstitucionaliza o modelo médico 
assistencial privatista e institucionaliza os serviços 
públicos. 

(  ) A existência de recursos para investimento e a criação 
de um mercado cativo de atenção médica para os 
prestadores privados levaram a uma diminuição do 
número de leitos hospitalares privados e públicos, 
neste mesmo período. 

A sequência correta é: 
a) V V F F V 
b) F F F V F 
c) V V V F F 
d) F F V V V  

 
16. Relacione corretamente as colunas.  

I. Universalização;  
II. Equidade 
III. Descentralização 
IV. Integralidade 

(  ) Significa tratar desigualmente os desiguais, investindo 
mais onde a carência é maior. Para isso, a rede de 
serviços deve estar atenta às necessidades reais da 
população a ser atendida. Este é um princípio de 
justiça social; 

(  ) É um princípio que garante a todos os cidadãos o 
direito à saúde e cabe ao estado assegurar este direito, 
independentemente de sexo, renda, ocupação ou 
outras características sócias ou pessoais. 

(  ) Significa considerar a pessoa como um todo atendendo 
a todas as suas necessidades. Para isso, é importante 
a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, 
a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. 

(  ) Na saúde, tem como objetivo prestar serviços com 
maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização 
pelos cidadãos. Quanto mais perto estiver a decisão, 
maior a chance de acerto. 

A sequência correta é: 
a) I, II, III e IV; 
b) II, I, IV e III; 
c) III, IV, II e I ; 
d) IV, III, I e II. 

 

POLÍTICAS DE SAÚDE 
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17. A VIII conferência Nacional de Saúde, que teve desdobramento 
imediato num conjunto de trabalhos técnicos, desenvolvidos pela 
Comissão Nacional de Reforma Sanitária, passou, com sua 
doutrina, expressa em seu relatório final, a constituir-se no 
instrumento que viria a influir de forma determinante em dois 
processos que se iniciaram, concomitantemente, em 1987: 
a) A implantação de um estado novo denominado “Modelo 

Neoliberal” e o modelo da reconstrução do estado com 
capacidade de implementar e valorizar as políticas públicas 

b) A universalização excludente e o Neoliberalismo 
c) A implantação do Sistema Unificado e descentralizado de 

saúde e a elaboração da nova constituição federal. 
d) A implantação do sistema único de saúde e a reconstrução 

do estado com capacidade de implementar e efetivar as 
políticas públicas. 

 

18. A criação do SUS pela constituição federal foi depois 
regulamentada através: 
a) Das leis nº 8.080/90 conhecida como lei orgânica da saúde 

e pela lei nº 8.142/90; 
b) Da lei federal nº 8.666/93; 
c) Das normas operacionais básicas do sistema único de 

saúde (NOB-SUS/1996 e NOAS – SUS/2001); 
d) Das leis 8081/90, 8042/90 e da Emenda Constitucional 29. 

 

19. O surgimento da Previdência Social no Brasil se insere num 
processo de modificação da postura liberal do Estado frente à 
problemática trabalhista e social, portanto, num contexto político 
e social mais amplo. Qual e em que ano foi promulgada a lei 
que pode ser definida como marco do início da Previdência 
Social no Brasil? 
a) Lei das Pioneiras Sociais de 1932. 
b) Lei Carlos Chagas de 1935. 
c) Lei Osvaldo Cruz de 1928. 
d) Lei Eloy Chaves de 1932. 

 

20. A atuação do gestor do SUS se consubstancia por meio do 
exercício das funções gestoras na saúde. Essas funções podem 
ser definidas como um conjunto articulado de saberes e práticas 
de gestão necessários para implementação de políticas na área 
da saúde, que devem ser exercidas de forma coerente com os 
princípios do sistema público de saúde e da gestão pública. 
Simplificadamente, pode se identificar grandes grupos de 
funções gestoras na saúde. São elas, exceto: 
a) Formulação de política/planejamento; 
b) Financiamento/prestação direta de serviços de saúde; 
c) Regulação, coordenação, controle e avaliação (do 

sistema/redes e dos prestadores públicos ou privados); 
d) Função deliberativa exclusiva sobre a formulação de 

políticas de saúde. 

 
 

 
 
21. O conselho federal de enfermagem - COFEN – autoriza o 

enfermeiro a assumir a coordenação como responsável Técnico 
do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 
(PGRSS), através: 
a) Do decreto nº 11.129 de 30 de Junho de 2005; 
b) Da resolução COFEN nª 303/2005; 
c) Da norma regulamentar nº 32; 
d) Da RDC nº 306, de 7 de Dezembro de 2004. 

 
22. Julgue as afirmativas e responda o que se pede: 

I. Na década de 90 tem início a implementação da estratégia 
do Programa Saúde da Família (PSF) que, no contexto da 
política de saúde brasileira, deveria contribuir para a 
construção e consolidação do SUS. 

II. A estratégia do PSF traz no centro de sua proposta a 
expectativa relativa à reorientação do modelo assistencial 
a partir da atenção básica. 

III. A expansão do PSF tem favorecido a equidade e 
universalidade da assistência.  

IV. De acordo com o texto constitucional, complementado e 
aperfeiçoado pela Lei Orgânica da Saúde, a assistência à 
saúde pelo SUS deve abranger tanto as ações 
assistenciais ou curativas quanto, e prioritariamente, as 
atividades de promoção da saúde e prevenção de 
doenças. 

Quais afirmativas estão corretas:  
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
b) A única afirmativa correta é a II; 
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

23. Entende-se por avaliação pré-concepcional a consulta que o 
casal faz antes de uma gravidez. Sobre este tema é incorreto 
afirmar:  
a) Tem por objetivo identificar fatores de risco ou doenças que 

possam alterar a evolução normal de uma futura gestação; 
b) Os indicadores de saúde registram expressiva porcentagem 

de procura espontânea para essa atividade, principalmente 
por mulheres jovens; 

c) A regulamentação, do Planejamento Familiar no Brasil, por 
meio da Lei nº 9.263/96, foi conquista importante para 
mulheres e homens, no que diz respeito a afirmação dos 
direitos reprodutivos; 

d) Os profissionais de saúde podem motivar esta avaliação em 
momentos distintos de educação e saúde, em consultas 
médicas ou de enfermagem, não se esquecendo de motivar 
especialmente as adolescentes. 

 

24. Analise as afirmativas abaixo e responda corretamente. 
I. As doenças Sexualmente transmissíveis (DST) estão entre 

os problemas de saúde pública mais comum em todo o 
mundo. Devido a alta transcendência da AIDS, o trabalho 
com outras DST, doenças que facilitam a transmissão do 
HIV, passou a ter redobrada importância, principalmente 
no que se refere à vigilância epidemiológica; 

II. São quatro os critério para a priorização de agravos em 
saúde pública: magnitude, transcendência, vulnerabilidade 
e factibilidade; 

III. No primeiro atendimento motivado por DST, os 
profissionais de saúde devem excluir o exame clínico –
genital – para evitar constrangimento e desistência do 
tratamento pelo paciente; 

IV. As DST, só readquiriram importância como problema de 
saúde pública, após o início da epidemia de AIDS;  

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

 

25. A anotação tem papel fundamental no desenvolvimento da SAE, 
pois são fontes de informações para a elaboração da evolução 
e, por conseguinte, da prescrição de enfermagem. 
Analise as afirmativas e responda com (V) Verdadeiro e (F) 
Falso. 

(  ) As anotações devem ser claras, concisas, objetivas, 
pontuais, cronológicas e sem rasuras, linhas em branco 
ou espaços, descrevendo as observações efetuadas, 
tratamentos ministrados, e as respostas do cliente 
frente aos cuidados prescritos pelo enfermeiro. 

(  ) Devem ser sucintas e utilizar siglas como (BEG, MEG, 
REG, sem alterações, passando bem, segue sem 
intercorrências, eupneico, afebril, acianótico, 
normotenso...). 

(  ) A anotação deve sempre ser precedida por data e 
horário e seguida de identificação profissional, 
conforme Resolução COFEN 191. 

(  ) Devem ainda constar todos os cuidados prestados ao 
cliente, sejam eles os já padronizados, de rotina, ou 
específicos. 

(  ) Não é correto, por exemplo, o técnico ou auxiliar de 
enfermagem anotar dados referentes ao exame físico 
do cliente, como abdome distendido, timpânico; pupilas 
isocóricas, etc). 

A sequência correta é: 
a) V F V V V  
b) F F V V F 
c) V V F F F 
d) V V F F V 

 

26. Relacione cada item às suas corretas definições:  
I. Doença celíaca 

II. Botulismo  
III. Ceratite 
IV. Sarcoidose. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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(  ) Enfermidade Paralítica causada por uma endotoxina; 
comumente provocada pelo consumo de alimentos mal 
cozidos ou contaminados. 

(  ) Resulta de interação complexa, envolvendo fatores 
dietéticos, genéticos e imunológicos. 

(  ) As evidências sugerem que a doença é o resultado de 
resposta celular imunológica a uma classe limitada de 
antígenos. 

(  ) Inflamação da córnea causada por microrganismo, 
traumatismo ou distúrbios auto-imunes. 

A sequência correta é: 
a) I, II, III e IV; 
b) II, I, IV e III; 
c) III, IV,II e I ; 
d) IV, III, I e II. 

 
27. Sobre a prescrição de Enfermagem é incorreto afirmar:  

a) A determinação global da assistência de enfermagem que o 
paciente deve receber diante do diagnóstico estabelecido; 

b) É resultante da análise do Diagnóstico de Enfermagem, 
examinando-se os problemas de enfermagem, as 
necessidades básicas afetadas e o grau de dependência; 

c) Deve ser realizada diariamente após a prescrição médica; 
d) É o conjunto de medidas decididas pelo enfermeiro, que 

direciona e coordena a Assistência de Enfermagem ao 
paciente de forma individualizada e contínua. 

 
28. Quantos e quais são os princípios básicos utilizados para 

promover o controle de Epidemias.  
a) São 3, promoção, prevenção e tratamento; 
b) São 2, interrupção da cadeia de transmição e prevenção de 

novas ocorrências; 
c) São 4, promoção, prevenção, tratamento e notificação; 
d) São 5, tratamento imediato, notificação, investigação, 

prevenção e vigilância. 
 
29. Segundo o Ministério da Saúde no manual “Dengue-manual de 

enfermagem - adulto e criança”, HIPERPIREXIA é: 
a) A temperatura corporal entre 39,1 a 42ºC; 
b) A frequência do Pulso que se eleva para 120 a 170bpm; 
c) A frequência respiratória que atinge o patamar máximo de 

80 mov./min; 
d) A elevação inesperada da tríade – Temperatura, Pulso e 

respiração. 
 
30. A doença (AIDS) pode ou não ter expressão clínica logo após a 

infecção, sendo importante que o profissional saiba conduzir a 
investigação laboratorial após a suspeita de risco de infecção 
pelo HIV. 
O tempo compreendido entre a aquisição da infecção e a 
positivação da sorologia para o HIV, é denominado:  
a) Janela Biológica 
b) Soroconversão; 
c) Infecção retroviral; 
d) Fase assintomática. 

 
31. Os principais objetivos do tratamento do Diabetes Mellitus do 

tipo I são, EXCETO:  
a) Promover o controle metabólico, incluindo níveis 

euglicêmicos, nos períodos pós-absortivos e pós-prandiais; 
b) Promover o bem-estar físico e psíquico; 
c) Evitar as complicações crônicas; 
d) Evitar o crescimento exacerbado de fetos, os quais 

denominamos de Fetos Giga . 
 
32. Julgue e responda qual doença se enquadra corretamente na 

descrição abaixo:  
É uma doença parasitária do homem, causada por um helminto. 
Em virtude do ciclo pulmonar de suas larvas, alguns pacientes 
podem desenvolver quadros de broncoespasmo, hemoptise e 
até pneumonia.   
a) Ancilostomíase; 
b) Ascaridíase; 
c) Coccidioidomicose; 
d) Criptococose. 

 
 
 

33. Analise as afirmativas sobre a toxoplasmose e responda 
corretamente:  

I. É uma Zoonose Cosmopolita, causada por protozoários. 
II. A coriorretinite, é a lesão mais frequentemente associada 

à toxoplasmose ocular. 
III. Os hospedeiros intermediários, são os homens, outros 

mamíferos não felinos e as aves; 
IV. É uma doença objeto de ações da vigilância 

epidemiológica, pois possui grande importância para a 
saúde pública devido a sua elevada prevalência. 
 

a) Todas as afirmativas estão incorretas; 
b) Apenas a afirmativa IV está errada; 
c) As afirmativas III e IV, estão erradas; 
d) Apenas a afirmativa I, está correta. 

 
34. Conforme o Manual de Pré-Natal, do Ministério da saúde, em se 

tratando da realização do exame de ultra-sonografia de rotina 
durante a gestação, é FALSO afirmar: 
a) A sua não realização constitui omissão e diminui a 

qualidade do pré-natal; 
b) Não existe, ainda, demonstração científica de que esse 

procedimento, rotineiramente realizado, tenha qualquer 
efetividade sobre a redução da morbidade e da 
mortalidade perinatal ou materna; 

c) O exame de ultra-som pode ser recomendado como rotina 
nos locais onde ele esteja e possa ser realizado no início 
da gestação; 

d) O exame de ultra-som deve ser indicado especificamente 
na ocorrência de alguma suspeita clínica, notadamente 
como complemento da avaliação da vitalidade do feto ou 
outras características gestacionais ou fetais. 

 
35. O ministério da saúde recomenda que para estimarmos com 

maior precisão o risco do RN apresentar determinadas 
patologias ou morrer, torna-se necessário a análise de duas 
grandes variáveis em conjunto, que são: 
a) Índice de APGAR e Peso; 
b) Capacidade de adaptação à vida extra-uterina e idade 

gestacional; 
c) Presença de hematoma subperióstico e baixo peso; 
d) Idade gestacional e peso. 

 
36. O que está incorreto afirmar sobre o cateter venoso central de 

inserção periférica (PICC)? 
a) Vem sendo utilizado em unidades neonatais com 

frequência cada vez maior, uma vez que é um dispositivo 
com tempo de permanência prolongado e de fácil 
instalação, associado a um menor risco de complicações 
mecânicas e infecciosas; 

b) É recomendado ministrar, imediatamente após a inserção, 
20 ml de água destilada em toda luz do cateter. 

c) A competência técnica e legal para o Enfermeiro inserir e 
manipular o PICC encontra-se amparada pela Lei 7498/86 
e o seu Decreto 94406/87, no seu artigo oitavo; 

d) O cateter é considerado posicionado em nível central, 
quando se localiza dentro dos limites do tórax. A posição 
ideal da ponta do cateter é quando este estiver localizado 
no terço distal da veia cava superior 

37. Segundo o Programa Nacional de Imunização – PNI, a 
aplicação de BCG intradérmico no controle da tuberculose, em 
crianças abaixo de 1 ano, visa principalmente:  
a) Impedir a recidiva; 
b) Eliminar o risco de infecção; 
c) Prevenir as formas graves da doença; 
d) Quebrar a cadeia epidemiológica. 

 
38. Homem de 48 anos, fumante, sedentário e obeso, é acometido 

por um Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Neste caso, qual é a 
enzima que sofre alteração em seu valor mais rapidamente? 
a) TGO; 
b) TGP; 
c) LDH1 e LDH2; 
d) CK-MB. 
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39. O Bacilo de Hansen é um parasita intracelular obrigatório, com 
afinidade por células cutâneas e por células dos nervos 
periféricos, que se instala no organismo da pessoa infectada. 
Sobre esta  patologia é Incorreto afirmar:  
a) É um bacilo de  baixa   sensibilidade  ao  esquema  de  

tratamento  poliquimioterápico; 
b) É um Bacilo de  alta  infectividade; 
c) É um Bacilo  álcool-ácido  resistente; 
d) É um bacilo de baixa patogenicidade. 

 
40. A força osmótica da albumina no espaço intravascular é 

denominada:  
a) Pressão hidrostática; 
b) Pressão coloidosmótica plasmática; 
c) Pressão sanguínea capilar; 
d) Pressão albumínica. 
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