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LÍNGUA PORTUGUESA - QUESTÕES 

DE 1A 10 
 

 

Leia o texto a seguir e responda o que se pede 

acerca do mesmo: 

 

EU ERA UM MORTO 

 

           Não me lembro do amanhecer do sexto dia. 

Tenho uma idéia nebulosa de que, durante toda a 

manhã, fiquei prostrado no fundo da balsa, entre a vida 

e a morte. Nesses momentos, pensava em minha 

família e a via tal como me contaram agora que esteve 

durante os dias do meu desaparecimento. Não fiquei 

surpreso com a notícia de que tinham me prestado 

homenagens fúnebres. Naquela sexta manhã de 

solidão no mar, pensei que tudo isso estava 

acontecendo. Sabia que haviam comunicado à minha 

família o meu desaparecimento. Como os aviões não 

voltaram, sabia que tinham desistido da busca e que 

me haviam declarado morto.  

Nada disso era errado, até certo ponto. Em todos 

os momentos, tratei de me defender. Encontrei sempre 

um meio de me defender. Encontrei sempre um meio 

de sobreviver, um ponto de apoio, por insignificante que 

fosse para continuar esperando. No sexto dia, porém, 

já que não esperava mais nada. Eu era um morto na 

balsa.  

Á tarde, pensando que logo seriam cinco horas e 

os tubarões voltariam, fiz um desesperado esforço para 

me levantar e me amarrar à borda. Em Cartagena, há 

dois anos, vi na praia os restos de um homem 

destroçado por tubarão. Não queria morrer assim. Não 

queria ser repartido em pedaços entre um montão de 

animais insaciáveis. Eram quase cinco horas. Pontuais, 

os tubarões estavam ali, rodando a balsa. Levantei-me 

penosamente para desatar os cabos do estrado. 

A tarde era fresca. O mar, tranquilo. Senti-me 

ligeiramente fortalecido. Subitamente, vi outra vez as 

sete gaivotas do dia anterior e essa visão infundiu em 

mim renovados desejos de viver. 

 

 

 

Nesse instante teria comido qualquer coisa. A 

fome me incomodava. Mas o pior era a garganta e a 

dor nas mandíbulas, endurecidas pela falta de 

exercício. Precisava mastigar qualquer coisa. Tentei 

arrancar tiras de borrachas dos sapatos, mas não tinha 

com que cortá-las. Foi então que lembrei dos cartões 

da loja de Mobile. 

Estavam num dos bolsos da calça, quase 

completamente desfeitos pela umidade. Rasguei-os, 

levei-os à boca e comecei a mastigar. Foi um milagre: a 

garganta se aliviou um pouco e a boca se encheu de 

saliva. Lentamente continuei mastigando, como se 

aquilo fosse chiclete. [...] Pensava continuar 

mastigando os cartões indefinidamente para aliviar a 

dor das mandíbulas e até achei que seria desperdício 

jogá-los no mar. Senti descer até o estômago a 

minúscula papa de papelão moído e desde esse 

instante tive a sensação de que me salvaria, de que 

não seria destroçado pelos tubarões. [...] 

          Afinal, amanheceu o meu sétimo dia no mar. Não 

sei por que estava certo de que esse não seria o último. 

O mar estava tranquilo e nublado, e quando o sol saiu, 

mais ou menos às oito da manhã, eu me sentia 

reconfortado pelo bom sono da noite. Contra o céu 

cinza e baixo passaram sobre a balsa as sete gaivotas.  

Dois dias antes eu sentira uma grande alegria 

vendo as sete gaivotas. Mas quando as vi pela terceira 

vez, depois de tê-las visto durante dois dias 

consecutivos, senti o terror renascer. “são sete gaivotas 

perdidas”, pensei, com desespero. Todo marinheiro 

sabe que, às vezes, um bando de gaivotas se perde no 

mar e voa sem direção, durante vários dias, até 

encontrar e seguir um barco que lhes indique a direção 

do porto. Talvez aquelas gaivotas que vira durante três 

dias fossem as mesmas todos os dias, perdidas no 

mar. Isso significa que eu me distanciava cada vez 

mais da terra. 

 

(Gabriel Garcia Márquez, Relato de um náufrago. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Record, 1970. p. 70-3.) 
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É incorreto afirmar que: 

a) O texto pertence ao gênero relato pessoal; 

b) Trata-se de um relato de um grupo de 

marinheiros e nada os atormentava além 

dafome; 

c) O relator fala especificamente do sexto e do 

sétimo dia; 

d) O marinheiro havia sido declarado morto; 

e) O marinheiro não conseguiu mastigar as tiras do 

seu sapato. 

 

 

Na primeira sentença do texto “Não me lembro do 

amanhecer do sexto dia” tem-se:  

a) próclise; 

b) ênclise; 

c) mesóclise; 

d) mesóclise pela presença do advérbio; 

e) próclise e ênclise.  

 
 

 

 

 

A última oração do segundo parágrafo “Eu era um 

morto na balsa.” apresenta uma forma verbal que: 

a) está no pretérito perfeito; 

b) está no pretérito imperfeito do indicativo; 

c) está no modo indicativo e no tempo presente; 

d) é um verbo de primeira conjugação; 

e) é um verbo regular. 

 

 

No penúltimo parágrafo do texto há:  

a) dois pronomes do caso reto, dois possessivos e 

um oblíquo; 

b) quatro pronomes e um deles é possessivo; 

c) quatro pronomes pessoais do caso reto; 

d) cinco pronomes oblíquos; 

e) somente dois pronomes pessoais do caso 

oblíquo.  

 

 

 

O sentido da frase: “Se estiver chegando” é 

garantido em: 

a) conquanto esteja chegando; 

b) porquanto esteja chegando; 

c) posto que esteja chegando; 

d) ainda que esteja chegando; 

e) desde que esteja chegando. 

 

 

 

A palavra que semanticamente está relacionada a 

chumbo é: 

a) plúmbeo; 

b) fulvo; 

c) pluvial; 

d) cúpido;  

e) fluvial. 

 

 

 

Marque a alternativa que preenche os espaços 

corretamente: Ele não conhecia _______ médica 

mas foi ________ clínica ________ dez horas da 

noite, sem telefonar antes. 

a) a – a – às; 

b) a – à – às; 

c) à – a – às; 

d) à –a – as; 

e) à – à – às. 
 

 
 

 

Quanto à concordância verbal, marque a alternativa 

INCORRETA: 

a) Os meninos e as meninas seriam repreendidos 

pelos avós naquela hora; 

b) Os outros meninos e eu estávamos chegando a 

Ouro Preto; 

c) Os meninos e tu estaríeis chegando agora; 

d) Somente a alternativab está correta. 

e) As alternativas a, b e c estão corretas. 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 
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Na sentença: “Grande é a fadiga, pouca é a alegria” 

tem-se um caso de: 

a) antítese; 

b) pleonasmo; 

c) metáfora; 

d) anacoluto; 

e) prosopopéia. 

 
 

 

 

Observe: “Não cometa semelhante falta”. O 

pronome destacado é: 

a) de tratamento; 

b) pessoal reto; 

c) demonstrativo; 

d) possessivo; 

e) oblíquo. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS - 

QUESTÕES DE 11A 15 
 

 

 

O ano de 2011 foi marcado por mortes de grandes 

figuras políticas e econômicas no cenário mundial. 

Assinale abaixo a alternativa que representa 

corretamente uma dessas pessoas com sua 

respectiva causa mortis: 

a) O ditador norte-coreano King Jong II, suicídio. 

b) O ditador líbio Muammar Kadafi, de causas 

naturais. 

c) O ditador norte-coreano King Jong II, de causas 

naturais. 

d) O terrorista Osama Bin Laden, assassinado por 

tropas afegãs. 

e) O ditador líbio Muammar Kadafi, assassinado 

por tropas americanas. 

 

 

 

“Foi um inventor, empresário e magnata americano 

no setor da informática. Ficou mundialmente 

conhecido por ter sido presidente e diretor executivo 

da Apple e por revolucionar indústrias diversas, 

como: computadores pessoais, filmes de animação, 

música, telefones, tabletse publicação digital. 

Também foi diretor executivo da empresa de 

animação gráfica Pixar e morreu em outubro de 

2011, em decorrência de câncer pancreático”. O 

enunciado faz referência a que figura? 

a) Bill Gates 

b) Mark Zuckerberg 

c) Steven Spielberg  

d) Steve Jobs 

e) George Lucas 

 

 

 

Sobre as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP‟s), 

julgue os itens a seguir: 

I – É um novo modelo de Segurança Pública e de 

policiamento que promove a aproximação entre a 

população e a polícia, aliada ao fortalecimento de 

políticas sociais nas comunidades.  

II - As UPP‟s representam uma importante „arma‟ do 

Governo Federal e das Secretarias de Segurança, 

atuando em todos os Estados-Membros.  

III – Dentre suas principais funções, servem para 

recuperar territórios perdidos para o tráfico e levar a 

inclusão social à parcela mais carente da população. 

IV – Dentre os territórios pacificados pelas UPP‟s 

podemos citar: as comunidades do Morro Santa 

Marta, Cidade de Deus, Pavão-Pavãozinho e 

Cantagalo. 

Desta forma, podemos afirmar que: 

 

a) Todas as opções estão corretas. 

b) Apenas as opções I e II estão corretas. 

c) Apenas a opção IV está incorreta. 

d) Apenas as opções II e IV estão incorretas. 

e) Apenas a opção II está incorreta. 

 
 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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Sobre a chamada “Primavera Árabe”, julgue os itens 

a seguir: 

I – Trata-se de uma onda revolucionária de protestos 

e manifestações que vem ocorrendo no Oriente 

Médio e no norte da África, desde o final do ano de 

2010.  

II – Envolveu países como Tunísia, Egito, Líbia, 

Coréia do Norte e Espanha. 

III – Os protestos têm compartilhado técnicas de 

resistência civil em campanhas sustentadas em 

greves, manifestações, passeatas e comícios, bem 

como no uso de mídias sociais, como Facebook, 

Twitter e vídeos espalhados no Youtube. 

IV – Todas as manifestações são pacíficas e não há, 

até agora, o registro de conflito nos países 

envolvidos. 

Desta forma, podemos afirmar que: 

a) Somente I está correta. 

b) Somente I e III estão corretas. 

c) Somente I e IV estão corretas. 

d) As alternativas I, II e III estão corretas. 

e) Todas estão corretas. 

 
 

 

 

Com a visita do presidente norte-americana Barack 

Obama, a presidenta Dilma bateu de frente com os 

EUA em dois assuntos polêmicos: 

a) A exploração de petróleo da reserva Pré-sal e a 

morte misteriosa do terrorista Osama Bin Laden. 

b) A guerra cambial diante da baixa do dólar e o 

valor da baixa taxa de importação. 

c) A intervenção na crise política em Honduras e a 

Defesa do programa nuclear iraniano. 

d) A crise do dólar por causa das exportações e o 

fim do bloqueio a Cuba. 

e) Apoio ao governo da Líbia e a liberação dos 

presos políticos de Guantánamo. 

CONHECIMENTOS 

LOCAISQUESTÕES DE 16A 20 
 

 

Apesar de a consulta plebiscitária ter sido realizada 

em 1993, o Município de Nazária somente se tornou 

realidade mais de uma década após o sufrágio. A 

razão para o retardamento foram Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade ajuizadas contra a Lei nº 4.810, 

de 14 de dezembro de 1995, que criou o novo 

município. Qual foi o principal argumento utilizado 

pelos opositores da emancipação? 

a) Baixo índice de escolaridade da população 

consultada. 

b) Grande dependência econômica de Teresina. 

c) Descontinuidade territorial de Teresina. 

d) Infra-estrutura precária. 

e) Possibilidade de revoltas populares. 

 

 

Sobre o Estado do Piauí, julgue as assertivas 

abaixo: 

I. Há um projeto de desmembrá-lo em dois estados: 

Gurguéia, formado pelas cidades do norte, e Piauí, 

composto pelos municípios restantes do sul; 

II. Possui um dos mais expressivos parques 

industriais do Brasil; 

III. De acordo com dados do IBGE, tem uma 

população estimada de mais de 3 (três) milhões de 

habitantes; 

IV. É o único Estado do Nordeste que não possui 

sua capital situada no litoral. 

V. É o estado mais pobre da federação, pois possui, 

em valores absolutos, o menor Produto Interno Bruto 

(PIB). 

a) Todas as assertivas estão corretas. 

b) I, III, IV e V estão corretas. 

c) III, IV e V estão corretas. 

d) III e IV estão corretas 

e) I, IV e V estão corretas. 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 
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O bioma Mata dos Cocais, importante formação 

vegetal de transição entre a floresta amazônica e a 

caatinga, encontra-se presente no Município de 

Nazária. A principal palmeira encontrada na região é 

denominada: 

a) Carnaúba. 

b) Buriti. 

c) Oiticica. 

d) Açaí. 

e) Babaçu. 

 

 

Sobre a população de Nazária, pode-se afirmar que 

é: 

a) predominante urbana, masculina e parda. 

b) predominante rural, masculina e parda. 

c) predominante rural, feminina e negra. 

d) predominante urbana, feminina e branca. 

e) predominante rural, masculina e negra. 

 

 

 

Sobre o Município de Nazária, pode-se afirmar que: 

I. É importante polo pecuarista do Estado do Piauí; 

II. É banhado por dois importantes rios: Parnaíba e 

Poti; 

III. Possui 09 (nove) vereadores em sua Câmara 

Municipal; 

IV. Travou com Teresina batalha judicial pelos 

recursos da arrecadação do ICMS (Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços); 

 

a) Todos estão corretos. 

b) Apenas I e II estão corretos. 

c) Apenas I e III estão incorretos. 

d) Apenas III e IV estão corretos. 

e) Apenas I, II e III estão incorretos. 

 

CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOSQUESTÕES DE 21A 

40 
 

 
 

Identifique quais das assertivas abaixo constituem, 

segundo o Código de ética do Profissional de 

Enfermagem, circunstâncias atenuantes em relação 

às infrações que podem ser cometidas:  

 

I – ser reincidente 

II – realizar atos sob coação e/ou intimidação. 

III – realizar ato sob emprego real de força física. 

IV – ter confessado espontaneamente a autoria da 

infração 

V – facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a 

impunidade ou a vantagem de outra infração. 

As alternativas corretas são: 

 

a) I, IV e V 

b) I, III e V 

c) I, II e IV 

d) II, III e IV 

e) III, IV e V 

 

 

 

Foi prescrito para uma paciente 10 UI de insulina 

regular. Na enfermaria existe, frascos de insulina 

regular de 40 UI e seringa de insulina de 80 UI. 

Quanto de insulina deve ser aspirado para ser 

atendida a administração prescrita? 

a) 10 UI 

b) 2,5 UI 

c) 15 UI 

d) 0,5 UI 

e) 20 UI 

 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 
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Para transformar 500 mL de soro glicosado a 5% em 

15%, quantas ampolas de glicose hipertônica a 50% 

com 20 mL são necessárias? 

a) 2 ampolas 

b) 3 ampolas 

c) 3,5 ampolas 

d) 5 ampolas 

e) 7,5 ampolas 

 

 

Em seu plantão chega Sarah, uma gestante no 3º 

trimestre de gravidez, referindo dor abdominal 

súbita. Ao exame ginecológico: sangramento vaginal 

proveniente do colo uterino de coloração vermelho 

escuro; ao toque: colo entreaberto com 2 cm de 

dilatação e hipertonia uterina. À ausculta dos 

batimentos cardiofetais, percebe-se sofrimento fetal 

(102 bpm). Esse quadro clínico corresponde a: 

a) Placenta Prévia 

b) Ameaça de abortamento 

c) Descolamento Prematuro de Placenta 

d) Hipertensão Gestacional 

e) Aborto 

 

 

 

 

O primeiro tempo da manobra de Leopold-Zweifel, 

tem como objetivo específico determinar: 

a) O lado do dorso fetal, para neste lado auscultar 

os batimentos cardio-fetal 

b) O fundo do útero, para então perceber a parte 

fetal que se apresenta. 

c) O polo que se apresenta na pelve materna, 

indicando se a posição fetal e pélvica ou 

cefálica. 

d) A mobilidade do pólo que se apresenta em 

relação com o estreito superior, para indicar o 

grau de penetração da apresentação. 

e) Saber se o bebê está “encaixado”. 

 

 

 

Marque a assertiva que constitui indicação de 

reanimação neonatal avançada na sala de parto: 

 

a) Presença de hipóxia, frequência cardíaca maior 

que 100 batimentos por minuto, cianose de 

extremidades. 

b) Presença de apnéia, taquicardia, hipercalcemia. 

c) Presença de bradpnéia, bradicardia, 

hipocalcemia 

d) Presença de apnéia, frequência cardíaca menor 

que 100 batimentos por minuto, cianose de 

extremidades. 

e) Todas as alternativas são falsas. 

 

 

Segundo o Ministério da Saúde, um dos 

mecanismos de monitorização das autoclaves é o 

uso do teste biológico com Bacillus: 

a) Stearothermophylus 

b) Natto 

c) Antthracis 

d) Clostridium 

e) Subtillis 

 

 

 

De acordo com as diretrizes 2010 da American Heart 

Association (AHA) para Reanimação 

Cardiopulmonar (RCP) em adultos, a profundidade 

da compressão torácica em adultos é de: 

 

a) 4 a 5 centímetros 

b) aproximadamente 4 centímetros 

c) no mínimo 5 centímetros 

d) no mínimo 3 centímetros 

e) 3 a 4 centímetros 

 

 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 
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Indivíduo que perdeu grande quantidade de 

albumina sérica por má nutrição apresenta: 

a) Edema 

b) Desidratação 

c) Sudorese 

d) Vômitos 

e) Diarréia 

 

Considere os itens a seguir: 

I. Recusar-se a executar atividades que não sejam 

de sua competência. 

II. Assegurar ao cliente assistência de enfermagem 

livre de danos decorrentes de imperícia, negligência 

e imprudência 

III. Promover a eutanásia ou cooperar em prática 

destinada a antecipar a morte do cliente. 

De acordo com o Código de ética dos Profissionais 

de enfermagem, constitui-se em direito do 

profissional o item: 

a) I e III, apenas 

b) I, II e III. 

c) III, apenas 

d) I, apenas 

e) II, apenas 

 

Sabe-se que as respostas individuais às agressões 

sofridas ao longo da existência são os fatores que 

determinam a velocidade com que o envelhecimento 

acontece. Sendo assim podemos definir senilidade 

como: 

a) Envelhecimento sem presença de doença. 

b) Advento de limitações físicas e funcionais que 

podem determinar a ocorrência de uma doença. 

c) Resposta humana a uma situação ou um 

processo de vida. 

d) Estudo de todos os aspectos do envelhecimento 

e suas consequências. 

e) Todas respondem a afirmativa. 

 

 

Uma pressão arterial de 140 X 80 mmHg tem uma 

PAM (Pressão Arterial Média) de: 

a) 80 mmHg 

b) 90 mmHg 

c) 60 mmHg 

d) 100 mmHg 

e) 110 mmHg 

 

 

 

O Ministério da Saúde do Brasil estabelece 

procedimentos e condutas relativas ao HIV/AIDS e 

outras Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST. 

Assinale a alternativa ERRADA: 

 

a) No processo de aconselhamento pré-teste de 

HIV e outras DST, não é necessário que o 

serviço de saúde apresente ao usuário o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido para a 

abordagem consentida. 

b) A notificação de casos de AIDS é obrigatória a 

médicos, enfermeiros e outros profissionais de 

saúde no exercício da profissão. 

c) A abordagem consentida é realizada mediante 

autorização prévia, com os usuários que não 

retornam às unidades de saúde para receber os 

resultados de testes realizados para HIV e 

outras DST‟s, ou com os que não comparecem 

ao tratamento. 

d) O teste de carga viral mede a quantidade de 

partículas do HIV no sangue, auxiliando, assim, 

o profissional a decidir o melhor momento para 

iniciar o tratamento. 

e) No processo de aconselhamento pré-teste de 

HIV e outras DST, é necessário que o serviço de 

saúde apresente ao usuário o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para a 

abordagem consentida. 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 
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A Vigilância Sanitária, entendida como um conjunto 

de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir 

riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e 

circulação de bens e da prestação de serviços de 

interesse da saúde, tem como funções: 

I. Normatização e controle de bens, da produção, 

armazenamento, guarda, circulação, transporte, 

comercialização e consumo de substancias e 

produtos de interesse da saúde. 

II. Normatização e controle específicos dos portos, 

aeroportos e fronteiras, contemplando veículos, 

cargas e pessoas. 

III. Normatização e controle de tecnologias médicas, 

procedimentos e equipamentos e aspectos da 

pesquisa em saúde. 

IV. Normatização e controle de serviços direta ou 

indiretamente relacionados a saúde, prestados pelo 

Estado e modalidades do setor privado. 

V. Normatização e comercialização, consumo, 

contemplação de pessoas. 

De acordo com as afirmativas acima, a alternativa 

correta é: 

a) I e II 

b) II e III  

c) I, II e III 

d) I, II, III e IV 

e) III e V 

 

 

A asma brônquica severa, é uma patologia que 

precisa de intervenção de enfermagem imediata 

devido aos sinais significativos de falência 

respiratória, marque abaixo a alternativa ERRADA: 

a) Nas crises graves a dispnéia é intensa com a 

utilização da musculatura acessória, e os sibilos 

podem estar diminuídos ou mesmo ausentes 

nos casos muito graves. 

b) A espirometria simples é muito útil para o 

acompanhamento evolutivo da doença, outros 

exames complementares são a gasometria 

arterial, eosinofilia sanguínea, nível sérico de IgE 

elevado, testes alérgicos e raio X de tórax. 

c) No tratamento inicial ao primeiro sinal de tosse 

seca, irritada, curta, improdutiva e com chiados 

iniciar imediatamente por via inalatória o B-

agonista. 

 

d) Há várias formas de inaloterapia: nebulização 

com oxigênio, sprays dosificados, bombinhas 

com máscaras. 

e) Nas crises mais intensas e que não respondem 

ao B-ágonista não se deve iniciar a prednisolona 

e há uma vantagem significativa na associação 

do ipatrópio nas nebulizações. 

 

 

 

A regulação hidroeletrolítica é importante na 

manutenção do volume de líquidos e na 

concentração de eletrólitos, essencial na consulta de 

enfermagem a observância de determinadas 

situações que comprometam a perda de eletrólitos, 

com base n some nesta afirmação, some as 

alternativas VERDADEIRAS e identifique o que for 

correto. 

1. (  ) Os barorreceptores são receptores de 

estiramento do arco aórtico e do seio carotídeo que 

sinalizam ao cérebro a retenção de ADH. (4 pontos) 

2. (      ) O sistema renina angiotensina aldosterona é 

uma cadeia de substância químicas liberadas para 

aumentar os níveis pressóricos e o volume 

sanguíneo. (2 pontos) 

3. ( ) Na hipovolemia, a evidência de 

hemoconcentração reflete-se no nível elevado de 

hipercromia e a densidade específica da urina é alta.  

(5 pontos) 

4. (  ) Na hipervolemia  a contagem das células 

sanguíneas e o nível de hematócrito estão altos 

devido a hemodiluição. (8 pontos) 

5.   (    ) A hipocalemia causa fadiga e anorexia a 

onda T encontra-se apiculada e na hipercalemia a 

onda T encontra-se achatada nos achados 

eletrocardiográficos. (3 pontos) 

A soma das alternativas verdadeiras: 

 

a) 7 pontos 

b) 9 pontos 

c) 5 pontos 

d) 12 pontos 

e) 11 pontos 

 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 
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O sinal de trousseau e o sinal de Chvostek positivo 

são manifestações e achados clínicos da: 

 

a) hipomagnesemia 

b) hipermagnesemia 

c) hipercalemia 

d) hipocalcemia 

e) hiponatremia 

 

 

 

Sinais e sintomas como: polidipsia, poliúria, enurese, 

hálito cetônico, fadiga, visão turva, náuseas, dor 

abdominal, além de vômitos, desidratação, 

hiperventilação e alterações do estado mental, são 

considerados de qual quadro clínico: 

 

a) Cetoacidose diabética 

b) Síndrome Hiperosmolar Não-Cetótica 

c) Nefropatia diabética 

d) Neuropatia diabética 

e) Choque 

 

 

 

Para Carpenito-Moyet (2008), um diagnóstico de 

Enfermagem plausível e fortemente associado a 

anemia aplásica é: 

 

a) Risco de constipação relacionado à diminuição 

do peristaltismo, secundária à imobilidade. 

b) Risco de infecção relacionado à maior 

suscetibilidade, secundária à leucopenia. 

c) Risco de integridade da pele prejudicada, 

relacionado ao edema crônico dos tornozelos. 

d) Risco de lesão relacionado aos efeitos da 

hipotensão ortostática. 

e) Não apresenta nenhum risco. 

 

 

 

Os casos de abortamento constituem a terceira 

causa de morte materna no Brasil e no sistema único 

de saúde são atendidas anualmente cerca de 

250.000 mulheres com complicações de aborto                     

(Ministério da Saúde, 2011), com relação a tal 

complicação analise as alternativas e marque a 

INCORRETA: 

 

a) O diagnóstico de aborto séptico deve ser 

considerado quando uma mulher e idade 

reprodutiva apresenta atraso menstrual, 

sangramento vaginal acompanhado de dor 

abdominal e febre, mas algumas vezes decorre 

de um quadro de membranas rotas , não 

percebido pela paciente; 

b) Podem ocorrer outros sinais e sintomas como 

icterícia, cianose, hipotensão arterial e choque 

séptico e pode serobservado taquicardia e 

taquisfigmia; 

c) Se houver formação de abscesso pélvico este 

pode estar bloqueado por alças e levar a 

peritonismo localizado, a localização mais 

freqüente deste abscesso é no fundo do saco 

posterior e pode ser confirmado pela 

culdocentese; 

d) Na avaliação laboratorial não há a necessidade 

de hemograma com contagem de plaquetas pois 

dependendo do agente bacteriano causador da 

infecção a necrose miometrial é rara e não são 

observados resultados de leucopenia ou 

leucocitose; 

e) A infecção por clostridiumperfringens pode levar 

a um quadro de anemia hemolítica fulminante e 

insuficiência renal aguda com a descrição de 

uma tríade sintomática clássica: Hemoglobinúria, 

anemia e cianose perioral. 

 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




