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PORTUGUÊS 

 
Leia a tirinha para responder às questões de 01 a 03: 
 

 
 

QUESTÃO 01 

Não podemos inferir sobre a tirinha acima: 
 
A) Mafalda e Susanita conversavam sobre as transformações 

ocorridas no universo feminino e o papel da mulher na 
sociedade; 

B) Susanita compreende que a mulher moderna tem pretensões 
bem diferentes das mulheres de antigamente e, por isso ela 
quando crescer terá outras escolhas; 

C) Até o terceiro quadrinho, Mafalda, pela sua expressão facial, 
parece contente com as ideias da amiga; 

D) No último quadrinho, Mafalda demonstra, pela expressão 
facial, que está decepcionada com a afirmação da amiga; 

E) A tirinha mostra que acabamos repetindo os valores e 
costumes de nossos antepassados, apenas de uma forma 
mais modernizada. 

 

QUESTÃO 02 

No primeiro quadrinho, na oração: “Tem razão, Mafalda”. A 
vírgula foi usada para: 
 
A) Para separar o sujeito do predicado; 
B) Para isolar o aposto; 
C) Para isolar o adjunto adverbial; 
D) Para separar uma palavra explicativa; 
E) Para isolar o vocativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

No terceiro quadrinho: “Portanto, não vou cair na mediocridade do 
corte e costura!” A conjunção portanto tem valor semântico de: 
 
A) Adição; 
B) Explicação; 
C) Conclusão; 
D) Oposição; 
E) Condição. 
 

QUESTÃO 04 

Marque a opção em que a frase foge à norma padrão: 
 
A) Para mim, resolver esta prova é fácil; 
B) O ônibus chegou meio-dia e meia; 
C) Ele era o escritor de cujo artigo gostei; 
D) Sentia desolados o coração e a alma; 
E) Entregar-te-ei o convite pessoalmente. 
 

QUESTÃO 05 

Observe o anúncio:  
 

 
AINDA ESTAR PARA NASCER UMA MULHER QUE NÃO 

GOSTE DE RECEBER FLORES 
 

 
O Verbo destacado está no tempo e no modo: 
 
A) Presente do subjuntivo; 
B) Presente do indicativo; 
C) Pretérito imperfeito do indicativo; 
D) Imperativo negativo; 
E) Pretérito mais que perfeito do indicativo. 
 

Anotações 
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MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 06 

Leia as informações e resolva a questão. 
 

Você já deve ter ouvido muitas histórias de terror, daquelas que os adultos contam quando querem que a gente fique com medo e vá pra 
cama mais cedo. Mas e quando as histórias parecem reais?... A Coleção Goosebumps é de deixar qualquer um arrepiado e grudado na 
leitura. Acho melhor você ler todos os 18 livros da série, senão!...  
 

   
 

SUPER OFERTA: R$ 24,00 cada. 
PROMOÇÃO: Na compra de 3 ou mais livros desta coleção, pague ¼ do valor total de entrada  e divida o restante em 3 vezes iguais sem 
juros. 
 

Veja o preço de outros livros: 
 

 
         R$30,00               R$8,00            R$36,00                     R$1,50 
 

Marque a alternativa correta sobre a comparação entre os preços destes livros e dos livros da coleção Goosebumps: 
 

A) Um livro Goosebumps custa 2/3 do preço do “Diário da Princesa”; 
B) 3/5 do preço de “Você é tão esperto quanto pensa?” equivale ao preço de um livro Goosebumps; 
C) “O alienista” custa 1/4 do preço de um livro Goosebumps; 
D) O livro Mil cores custa mais de 1/10 do valor de um livro da coleção Goosebumps; 
E) O livro “O alienista é o mais barato de todos. 
 

QUESTÃO 07 

Leia as informações sobre os impostos que pagamos quando compramos alguns produtos e responda à questão. 
 

 
 

Marque a alternativa falsa sobre o pagamento de impostos sobre os produtos mostrados: 
 

A) O número decimal que equivale à porcentagem de impostos em um livro está entre 0,1 e 0,2; 
B) Mais de 3/4 do preço de um perfume correspondem aos impostos; 
C) Metade do preço de uma joia equivale aos impostos; 
D) 2/3 do valor pago por um celular são impostos pagos ao governo; 
E) Paga-se mais imposto, no Brasil, em perfume. 
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QUESTÃO 08 

Leia a tabela e responda à questão. 
 

 
 
De acordo com as informações da tabela, marque a afirmativa correta: 
 
A) O número de pessoas que visita Fernando de Noronha em uma semana é o mesmo que o número de pessoas que visita Machu Picchu 

em 1 dia; 
B) A visitação anual de Pompeia na época da reportagem era, aproximadamente, quatro vezes maior do que a visitação anual de Machu 

Picchu; 
C) A visitação em Pompeia deve diminuir em 900.000 pessoas ao ano; 
D) Machu Picchu recebe em um ano o equivalente ao número de turistas que visita Fernando de Noronha em 3 anos; 
E) O turismo, no Brasil, é o maior dentre os países citados. 
 

QUESTÃO 09 
Leia os gráficos e responda à questão. 
 

VILÕES COM PENAS AMEAÇAM A SEGURANÇA DO ESPAÇO AÉREO 
 

   
 
Observando os gráficos podemos dizer que 
 
A) O urubu é a ave que menos se choca contra aviões; 
B) Somando-se os choques de aviões com garças, gaviões, corujas e pombos ainda não teremos o número de choques que ocorrem com 

quero-quero; 
C) Há o dobro de choques de carcarás em relação ao número de choques com corujas; 
D) Na maioria dos choques entre aves e aviões, não se sabe dizer qual foi a ave; 
E) O gavião é a ave que menos prejudica o ser humano. 
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QUESTÃO 10 

Facebook, Twitter, Googlebuzz e Orkut são redes sociais. O Twitter já bateu a marca de 100 milhões de usuários no mundo, com mais de 
10 milhões de usuários no Brasil. Releia algumas informações do Banco de dados que comparam os números de usuários do Twitter com 
outras redes sociais. Usuários são as pessoas que se cadastraram nessas redes. 
 

 
 
Marque a afirmativa verdadeira de acordo com as informações da revista: 
 
A) Facebook é a rede social com mais usuários no mundo e no Brasil; 
B) Mais da metade dos usuários do Orkut estão no Brasil; 
C) Somando o número de usuários do GoogleBuzz, do Orkut e do Twitter ultrapassaremos o total de usuários do Facebook; 
D) GoogleBuzz possui mais do dobro de usuários do que o Twitter; 
E) O GoogleBuzz é arede social com mais usuários no Brasil. 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Em sua mais recente reunião o COPOM decidiu, mais uma vez, 
pela redução da taxa básica de juros no Brasil. Assinale a 
alternativa que aponta corretamente, o significado da sigla 
COPOM: 
 
A) Conselho de Política Monetária; 
B) Conselho de Polícia Monetária; 
C) Comitê de Política Monetária; 
D) Comitê de Polícia Monetária; 
E) Conselho Público Monetário. 
 

QUESTÃO 12 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o Vice-
Governador do Estado do Ceará: 
 
A) Francisco Pinheiro; 
B) Domingos Filho; 
C) Roberto Cláudio; 
D) Ivo Gomes; 
E) Arísio Costa. 
 

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente uma das 
cidades que sediará jogos da Copa das Confederações em 2013: 
 
A) Fortaleza; 
B) Rio de Janeiro; 
C) Recife; 
D) Belo Horizonte; 
E) São Paulo. 
 
 

QUESTÃO 14 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um ano 
bissexto: 
 
A) 2008; 
B) 2006; 
C) 2012; 
D) 2004; 
E) 1992. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um país que 
atualmente ainda possui a monarquia como integrante do 
governo: 
 
A) Bulgária; 
B) Jordânia; 
C) Inglaterra; 
D) Espanha; 
E) Japão. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Correlacione as colunas de acordo com a localização anatômica 
das artérias no corpo humano: 
 
I. Carótidas; 
II. Poplítea; 
III. Ulnar. 
 
(   ) Percorrem toda a extensão cervical; 
(   ) Região posterior das pernas; 
(   ) Face medial do antebraço, punho e mão. 
 
A) II, III e I; 
B) I, II e III; 
C) I, III e II; 
D) III, I e II; 
E) II, I e III. 
 

QUESTÃO 17 

A disfagia é uma condição clínica na qual o paciente tem 
dificuldade na condução do alimento da boca até o estômago. 
Uma de suas principais complicações é a broncoaspiração de 
alimentos, líquidos ou até mesmo saliva. Como se dá a 
broncoaspiração? 
 
A) O alimento é conduzido pela faringe e chega ao esôfago; 
B) Ocorre o vedamento da laringe através do levantamento dessa 

e seu encontro com a língua; 
C) O alimento é deglutido e chega ao esôfago; 
D) O alimento não é conduzido pela laringe; 
E) O alimento após percorre a faringe, penetra a laringe. 
 

QUESTÃO 18 

Qual sistema orgânico é responsável pelas seguintes funções? 
 
- Proteção contra traumas físicos; 
- Equilíbrio hídrico; 
- Regulação da temperatura. 
 
A) Sistema endócrino; 
B) Sistema muscular; 
C) Sistema tegumentar; 
D) Sistema nervoso; 
E) Sistema circulatório. 
 

QUESTÃO 19 

Qual órgão se localiza na cavidade abdominal, posicionado 
lateralmente ao rim esquerdo, sob as 9ª, 10ª e 11ª costelas e é 
intraperitoneal? 
 
A) Baço. 
B) Fígado. 
C) Pâncreas. 
D) Pulmão esquerdo. 
E) Estômago. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 

Sobre a dengue, assinale a alternativa verdadeira: 
 

A) Em todo caso suspeito de dengue, deve-se verificar a pressão 
arterial em duas posições diferente; 

B) O exantema é condição obrigatória na presença de dengue; 
C) Seu agente etiológico é uma bactéria denominada Aedes 

Aegypti; 
D) Ao cessar a febre, é indicada a ausência de risco para 

desenvolvimento de formas graves da dengue; 
E) A dengue hemorrágica é determinada pela presença de um 

sangramento ativo, principalmente hematêmese, epistaxe ou 
melena. 

 

QUESTÃO 21 

Em qual posição o paciente se apresenta em decúbito dorsal com 
os joelhos fletidos e as coxas afastadas e apoiadas sobre o 
abdome? 
 

A) Sims; 
B) Fowler; 
C) Genupeitoral; 
D) Litotomia; 
E) Trendelemburg. 
 

QUESTÃO 22 

Que nome recebe o procedimento no qual uma sonda é inserida 
através da uretra e alcança a bexiga com intenção de promover 
seu esvaziamento imediato e é retirada em seguida? 
 

A) Fleet enema; 
B) Sondagem vesical de alívio; 
C) Urocultura; 
D) Sondagem vesical de demora; 
E) Densidade urinária. 
 

QUESTÃO 23 

Que nome se dá ao som decorrente da passagem do ar pelas 
vias aéreas estreitadas ou parcialmente obstruídas, que se 
assemelha a assovios agudos ou miados de um gato? 
 

A) Inspiração; 
B) Roncos; 
C) Tosse; 
D) Sibilo; 
E) Estertores. 
 

QUESTÃO 24 

Com relação à coleta de baciloscopia de escarro em pacientes 
sintomáticos respiratórios ou com suspeita clínica de tuberculose, 
assinale a alternativa incorreta: 
 

A) Recomenda-se sua coleta em ambiente climatizado, com 
baixa temperatura e pouca ventilação a fim de evitar a 
dispersão do bacilo; 

B) Deve ser realizada em todo paciente sintomático respiratório, 
independentemente da presença de febre; 

C) Devem ser colhidas no mínimo duas amostras em dias 
diferentes; 

D) Nos casos confirmados de tuberculose pulmonar, é 
recomendada a realização mensal do exame; 

E) Uma boa amostra provém da árvore brônquica, após o esforço 
de tosse, e deve conter entre 5 e 10ml. 
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QUESTÃO 25 

Com relação aos cuidados de enfermagem durante a crise 
convulsiva, não é recomendado: 
 
A) Proteger a cabeça com acolchoamento para evitar lesões; 
B) Fornecer privacidade protegendo o paciente contra olhares 

curiosos; 
C) Afastar mobílias ou objetos que possam machucar o paciente 

durante a crise; 
D) Abrir a boca do paciente para desenrolar a língua do paciente 

e inserir uma cânula oral para mantê-la estendida; 
E) Não conter o paciente pois as fortes contrações musculares e 

a contenção podem provocar lesões. 
 

QUESTÃO 26 

São sinais de alerta do trabalho de parto: 
 
A) Saída do tampão mucoso e ejeção espontânea do colostro; 
B) Rotura da membrana amniótica, indicada pela saída de líquido 

vaginal e contrações efetivas com a cada 10 minutos; 
C) Sensação de fraqueza nas pernas e dor em baixo ventre; 
D) Contrações de Braxton-Hicks e saída do tampão mucoso; 
E) Dor intensa ao urinar e rebaixamento da altura uterina. 
 

QUESTÃO 27 

O armazenamento de vacinas em Salas de Vacinas de 
Unidades/Serviços da Atenção Básica e hospitais deve ocorrer 
sob qual faixa de temperatura, segundo o PNI? 
 
A) -20ºC; 
B) +5ºC e +10ºC; 
C) +2ºC e +8ºC; 
D) -2º e +8ºC; 
E) -20ºC e +8ºC. 
 

QUESTÃO 28 

A higienização das mãos antes e após o manuseio do paciente 
ou dos objetos de seu ambiente, o uso de avental e luvas de 
procedimento durante toda a manipulação do paciente e 
indicação de quarto privativo, caracterizam que tipo de 
precaução? 
 
A) Precaução padrão; 
B) Precaução para gotículas; 
C) Precaução de contato; 
D) Precaução para aerossóis; 
E) Precaução respiratória. 
 

QUESTÃO 29 

Que nome recebe o aparelho introduzido na vagina para 
promover sua abertura possibilitando a visualização do colo do 
útero? 
 
A) Estetoscópio; 
B) Espátula Ayres; 
C) Ácido acético; 
D) Dispositivo intrauterino; 
E) Espéculo. 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 

Segundo a OMS, define-se por aleitamento materno exclusivo: 
 
A) Quando a criança recebe somente leite materno diretamente 

da mama e nenhum outro líquido ou sólido de qualquer 
origem, inclusive medicamentosa; 

B) Quando a criança recebe somente leite materno e fórmula 
indicada para sua faixa etária e nenhum outro líquido ou 
sólido, com exceção de gotas ou xaropes de vitaminas, 
minerais e/ou medicamentos; 

C) Quando a criança recebe somente leite materno, diretamente 
da mama ou extraído e água/chás somente nos intervalos, não 
sendo incluído nenhum outro líquido ou sólido; 

D) Quando a criança recebe somente leite materno e fórmula 
indicada para sua faixa etária, espessada com maisena ou 
não e gotas ou xaropes de vitaminas, minerais e/ou 
medicamentos; 

E) Quando a criança recebe somente leite materno, diretamente 
da mama ou extraído, e nenhum outro líquido ou sólido, com 
exceção de gotas ou xaropes de vitaminas, minerais e/ou 
medicamentos. 

 

QUESTÃO 31 

Quais as vias de aplicação das seguintes vacinas? 
 
I. Febre amarela; 
II. Rubéola; 
III. Dupla adulto. 
 
A) I. Subcutânea; II. Intramuscular profunda e III. Intramuscular 

profunda; 
B) I. Subcutânea; II. Subcutânea e III. Intramuscular profunda; 
C) I. Intramuscular profunda; II. Intramuscular profunda e III. 

Intramuscular profunda; 
D) I. Oral; II. Intradérmica e III. Subcutânea; 
E) I. Intradérmica; II. Intramuscular profunda e III. Intramuscular 

profunda. 
 

QUESTÃO 32 

Com relação à vacina contra febre-amarela, é incorreto afirmar: 
 
A) É obtida a partir de vírus vivo atenuado; 
B) Sua dose é única de 0,5ml e os reforços devem ser realizados 

a cada 10 anos; 
C) Após diluída, deve ser aplicada no prazo máximo de 4 horas; 
D) A dose de reforço deve ser adiantada para intervalos de 5 

anos em caso de gestantes; 
E) É contraindicada para imunossuprimidos. 
 

QUESTÃO 33 

O que ocorre diante do deslizamento da actina sobre a miosina? 
 
A) Encurtamento dos sarcômeros, levando à contração muscular; 
B) Sinapse, levando ao impulso nervoso; 
C) Formação da aponeurose; 
D) Retração de tecido epitelial; 
E) Dispareunia. 
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QUESTÃO 34 

São cuidados de enfermagem a pacientes em uso de anfotericina 
B, exceto: 
 

A) Informar ao paciente a possível sensação de desconforto local 
logo após a administração; 

B) Devido à nefrotoxicidade, atentar à função urinária; 
C) Alternar os locais de aplicação evitando que a veia se torne 

trombosada; 
D) Atentar ao uso concomitante de corticosteroides devido ao 

aumento da perda de potássio decorrente da interação 
medicamentosa; 

E) Aplicar em bolos, rapidamente, evitando formação de grumos. 
 

QUESTÃO 35 

Qual a definição de artigos semicríticos? 
 

A) São aqueles destinados ao contato com a pele íntegra do 
paciente; 

B) São aqueles destinados à penetração da pele e mucosas 
adjacente; 

C) São aqueles destinados ao contato com a pele não íntegra ou 
com mucosas íntegras do paciente; 

D) São aqueles destinados a terapias injetáveis; 
E) São aqueles descartáveis utilizados para aplicação de vacinas 

em geral. 
 

QUESTÃO 36 

Como se deve proceder com um paciente que já recebeu terapia 
pós-exposição completa contra o vírus da raiva e sofre uma 
reexposição? 
 

A) É necessária somente a aplicação do soro antirrábico 
(homólogo ou heterólogo); 

B) A terapia antirrábica possui efeito permanente, não sendo 
portanto, necessário reforça-la ou reiniciá-la em nenhuma 
circunstância; 

C) Caso ocorra em até 90 dias após a terapia, não é necessário 
realizar esquema profilático. Após 90 dias, realizar duas 
doses, uma no dia 0 e outra no dia 3; 

D) A terapia antirrábica é eficaz somente ao evento ocorrido na 
data de seu início, sendo portanto, necessário reiniciar todo o 
esquema diante de uma reexposição; 

E) Caso ocorra em até 5 anos após a terapia, não é necessário 
realizar esquema profilático. Após 5 anos, realizar duas doses, 
uma no dia 0 e outra no dia 3. 

 

QUESTÃO 37 

A antissepsia das mãos é resultado da: 
 

A) Lavagem de toda a sua superfície por tempo superior a 1 
minuto com sabonete líquido comum; 

B) Não existe antissepsia das mãos pois tecidos vivos não 
podem ser submetidos a processos de esterilização, o nome 
correto seria assepsia das mãos; 

C) Escovação pré-cirúrgica das mãos com escova estéril 
contendo detergente enzimático por tempo mínimo de 5 
minutos; 

D) Desinfecção das mãos utilizando-se degermante (PVP-I ou 
clorexidina), durante ou após sua lavagem por 30 segundos, 
ou fricção com solução alcoólica a 70%, a seco, após a 
lavagem das mãos por tempo mínimo de 30 segundos; 

E) Lavagem de toda a sua superfície com sabonete comum, 
líquido ou em barra, por tempo mínimo de 30 segundos. 

QUESTÃO 38 

O paciente C.P.T. deve receber, segundo a prescrição médica, 
uma dose 4mg de diazepam IV no seu plantão. Estão disponíveis 
somente ampolas de 2ml (10mg) do medicamento, quanto do 
medicamento deve ser aspirado para o preparo da dose? 
 
A) 1ml; 
B) 0,8ml; 
C) 0,4ml; 
D) 1,2ml; 
E) 0,2ml. 
 

QUESTÃO 39 

Qual a norma regulamentadora que determina que os 
Equipamentos de proteção Individual (EPI), descartáveis ou não, 
deverão estar disponíveis em número suficiente nos postos de 
trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou 
reposição? 
 
A) NR 5; 
B) NR 16; 
C) NR 23; 
D) NR 12; 
E) NR 32. 
 

QUESTÃO 40 

São vacinas contraindicadas a pacientes portadores sintomáticos 
do vírus da AIDS: 
 
A) BCG e contra febre-amarela; 
B) Anti-hepatite B e Tríplice viral; 
C) Anti-rábica e DPT; 
D) Contra a gripe sazonal e dT; 
E) Anti-hepatite B e ati-rábica. 
 

QUESTÃO 41 

São cuidados de enfermagem na atenção primária e secundária 
ao paciente esquizofrênico, exceto: 
 
A) Observar efeitos colaterais da medicação e aspectos de sua 

saúde geral; 
B) Promover o acesso do paciente e sua família aos recursos da 

comunidade, contribuindo para a reabilitação desses; 
C) Promover educação em saúde, esclarecendo à família e ao 

paciente questões sobre sua patologia e seu tratamento; 
D) Manutenção do paciente isolado de outras pessoas enquanto 

permanecer no serviço de saúde, evitando atitudes agressivas 
inesperadas; 

E) Realização de visitas domiciliares. 
  

QUESTÃO 42 

Preencha as lacunas 
 
A lâmina do laringoscópio trata-se de um artigo ____I____ 
podendo tornar-se _____II_____ na presença de lesões ou 
sangramentos. 
 
A) I. não crítico; II. semicrítico; 
B) I. não crítico; II. crítico; 
C) I. semicrítico; II. não crítico; 
D) I. semicrítico; II. crítico; 
E) I. crítico; II. não crítico. 
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QUESTÃO 43 

A paciente J.F.U. deve receber, segundo sua prescrição médica, 
30mg de Amicacina 325mg IV durante seu plantão. O 
medicamento está disponível em sua unidade em frascos de 4ml 
(1g). Qual o volume de medicamento que deve ser aspirado do 
frasco para o preparo da dose? 
 
A) 2,6ml; 
B) 0,7ml; 
C) 0,8ml; 
D) 1,2ml; 
E) 1,3ml. 
  

QUESTÃO 44 

Qual o esquema básico de aplicação da vacina tríplice bacteriana 
(DPT)? 
 
A) Duas doses, a primeira com seis meses de idade e a segunda 

dois meses após a primeira; 
B) Três doses a partir dos dois meses de idade, com intervalo de 

dois meses entre as doses. O primeiro reforço deve ser 
aplicado 12 meses após a última dose da vacinação básica e 
o segundo reforço 18 meses após o primeiro reforço; 

C) Três doses, a primeira com seis meses de idade, a segunda 
após 12 meses e a terceira, 18 meses após a segunda. Os 
reforços devem acontecer a cada cinco anos; 

D) Três doses a partir dos quatro meses de idade, com intervalo 
de dois meses entre as doses. O primeiro reforço deve ser 
aplicado 15 meses após a terceira dose e o segundo 18 
meses depois do primeiro; 

E) Primeira dose aos 7 anos de idade, com duas doses 
subsequentes com intervalos de 2 meses e reforços a cada 10 
anos. Em gestantes, a cada 5 anos. 

 

QUESTÃO 45 

A profilaxia ocular do Recém-nascido (RN) com tetraciclina 1%, 
nitrato de prata 1% e eritromicina 0,5%, deve ser recomendada: 
 
A) Para todo RN na primeira hora de vida, em ambos os olhos; 
B) Apenas para RN que apresente baixo peso ao nascer o com 

mães que tenham apresentado infecções durante a gestação; 
C) Não é mais utilizada no Brasil, sendo contraindicada pela 

maioria dos Hospitais; 
D) Àqueles RNs que apresentem vermelhidão nos olhos nas 

primeiras 24 horas de vida; 
E) Somente ao RN que possuir genitora portadora do vírus HIV. 
 

QUESTÃO 46 

O termo Hematêmeses refere-se a: 
 
A) Sangramento nasal; 
B) Presença de sangue na urina; 
C) Presença de sangue no vômito; 
D) Presença de sangue nas fezes; 
E) Presença de sangramento vaginal não menstrual. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 47 

Febre vespertina, sem calafrios, tosse seca ou produtiva, 
expectoração purulenta ou mucoide e sudorese noturna, são 
sintomas característicos de que doença? 
 
A) Dengue; 
B) Malária; 
C) Hanseníase; 
D) Tuberculose pulmonar; 
E) Abstinência alcoólica. 
 

QUESTÃO 48 

Qual o nome do exame que pesquisa a presença de bactérias no 
sangue? 
 
A) Cultura de líquor; 
B) Hemocultura; 
C) PCR; 
D) Hemograma completo; 
E) Urocultura. 
 

QUESTÃO 49 

Que indivíduo é classificado como lactante? 
 
A) A criança entre 0 e 28 dias de vida, recebendo aleitamento 

materno; 
B) A criança entre 0 e 28 dias de vida, independente de receber 

aleitamento materno; 
C) A mulher durante o período de aleitamento materno, que 

produz leite; 
D) A mulher que oferece aleitamento materno exclusivo; 
E) A criança entre 29 dias e 1 ano. 
 

QUESTÃO 50 

O que caracteriza a apneia? 
 
A) Dificuldade para respirar; 
B) Presença de cianose; 
C) Ausência de movimentos respiratórios por no mínimo 1 

minuto; 
D) Dor para respirar; 
E) Ausência de movimentos respiratórios por tempo superior a 20 

segundo. 
 
 
 




