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AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE À 04 – Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso, em seguida
assinale a alternativa com a sequência correta. No texto Poesia do
LÍNGUA PORTUGUESA
Tempo, Carlos Drummond de Andrade se opõe

Poesia do Tempo
O
equívoco
entre
poesia e povo já é demasiadamente
1
sabido para que valha a pena insistir nele. Denunciemos antes
o equívoco entre poesia e poetas. A poesia não se “dá”, é
hermética ou inumana, queixam-se por aí. Ora, eu creio que
os poetas poderiam demonstrar o contrário ao público. De
5 que maneira? Abandonando a ideia de que poesia é evasão.
E aceitando alegremente a ideia de que poesia é participação.
Não basta dizer que já não há torres de marfim; a torre
desmoronou-se pelo ridículo, porém muitos poetas continuam
vendo na poesia um instrumento de fuga da realidade ou de
10 correção do que essa realidade ofereça de monstruoso e de
errado. Desenvolve-se então entre eles a linguagem cifrada,
que nenhum leigo entende, e que suscita o equívoco já
célebre entre poesia e povo.
Participação na vida, identificação com os ideais do
tempo
(e esses ideais existem sempre, mesmo sob as mais
15
sórdidas aparências de decomposição), curiosidade e
interesse pelos outros homens, apetite sempre renovado em
face das coisas, desconfiança da própria e excessiva riqueza
interior, eis aí algumas indicações que permitirão talvez ao
20 poeta deixar de ser um bicho esquisito para voltar a ser,
simplesmente, um homem.
(Carlos Drummond de Andrade)

(
(
(
(

) à facilidade de leitura do povo.
) à clareza da linguagem poética.
) à expressão de alguns poetas de linguagem cifrada.
) ao hermetismo provocado pelo distanciamento entre poesia e
povo.

a)
b)
c)
d)

V–V–F–V
F–F–V–V
F–V–F–F
V–F–V–V

05 – Leia:
A menina ficou só, ao pé de amora carregada. Tão só que
escutou as batidas de seu coração. Somente a solidão a
acompanhava.
As palavras sublinhadas são classificadas, respectivamente, em:
a)
b)
c)
d)

adjetivo – adjetivo
advérbio – adjetivo
adjetivo – advérbio
advérbio – advérbio

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima.
– Assinale a alternativa que apresenta
01 – De acordo com o texto, parte do equívoco que existe entre 06
pronominal de acordo com a norma padrão.

a

colocação

poesia e povo se dá

a) porque o povo, que carece de facilidade para ler poesias,
compreende a poesia como evasão, fuga da realidade.
b) porque a poesia é um instrumento de aceitação da realidade,
podendo ser considerada, também, como correção do que essa
realidade oferece de monstruoso e de errado.
c) por conta da crença, de alguns autores, de que poesia é evasão,
possibilitando assim a criação de linguagem cifrada, que o
povo não entende.
d) por conta de serem os poetas pessoas voltadas ao povo em
suas maneiras de escrever e de pensar, conceito que
populariza a poesia durante gerações.

a)
b)
c)
d)

Nunca encontraremo-nos novamente.
Nos falaram que tudo era uma questão de escolha.
Parece-nos que o mais acertado era retomar os estudos.
Gostaria de entender por que fizeram-nos vir neste local.

07 – Complete as

lacunas das frases abaixo com a, à, as, às, de
acordo com a justificativa do emprego ou ausência do acento
grave. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

1 – Caminhava pela avenida de ponta ____ ponta. (locução
formada por palavra repetida)
2 – Após longa viagem, a filha voltou ____ casa paterna. (palavra
casa acompanhada de adjetivo)
02 – Leia:
3 – Saiu de sua residência ____ pressas. (locução adverbial
“A poesia não se “dá”, é hermética ou inumana.”
feminina)
De acordo com o fragmento do texto, qual é o significado da 4 – Era um senhor distinto, possuía calçados ____ Luís XV.
(elipse diante de palavra masculina)
palavra “inumana”?

a)
b)
c)
d)

Inatingível para os homens, superior à condição humana.
Compreensível para os homens, inferior à capacidade humana.
Acessível a todos, equilibrada à linguagem humana.
Incompreensível para o povo, elucidativa a todos.

a)
b)
c)
d)

a – à – às – à
à – à – as – a
à – a – às – à
a – a – as – a

Assinale a alternativa que apresenta, de acordo com o 08 – Das alternativas abaixo, apenas uma preenche, de modo
autor, indicações que permitirão ao poeta deixar de ser “um bicho correto, as lacunas das seguintes frases. Assinale-a.
esquisito”.
1 – Não se ponha entre ____ e ela.
a) Linguagem hermética; participação na vida; interesse pelos 2 – Quando saíres, avisa-nos que iremos ____.
outros homens.
3 – Já ____ disse várias vezes que você deve insistir.
b) Identificação com os ideais do tempo; linguagem cifrada;
4 – Você só é capaz de pensar em ____ . Você só se preocupa ____
aceitação de que a poesia seja “participação”.
mesmo?
c) Desconfiança da própria e excessiva riqueza interior;
linguagem inumana, curiosidade e interesse pelos outros a) eu – contigo – te – ti – consigo
b) eu – consigo – te – si – contigo
homens.
d) Percepção social; atenção aos fatos de seu tempo; e c) mim – consigo – lhe – ti – contigo
d) mim – contigo – lhe – si – consigo
desconfiança de suas próprias riquezas interiores.

03 –
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13 – Assinale

09 – Leia atentamente as afirmativas abaixo.

a alternativa que apresenta a classificação
incorreta da oração subordinada destacada.

I – No vocábulo “alistar”, observa-se a derivação
parassintética.
II – Os vocábulos “riacho”, “quietude” e “amanhecer” são
formados por sufixos nominais.
III – “Automóvel” é formado por hibridismo.

a) Suponho ser ele o homem de palavras sinceras. (Oração
Subordinada Adverbial)
b) Só depois disso percebi quão sinceras eram as palavras
dele. (Oração Subordinada Substantiva)
c) Só depois disso percebi a sinceridade que as palavras dele
continham. (Oração Subordinada Adjetiva)
d) Só depois que caí em mim, percebi a sinceridade das
palavras dele. (Oração Subordinada Adverbial)

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
a)
b)
c)
d)

I
II
I e III
II e III

14 – Classifique as orações reduzidas de acordo com o indicado.
Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

10 – A palavra “porque” deveria ter sido grafada separadamente
na alternativa:

1 – Oração Reduzida de Infinitivo
2 – Oração Reduzida de Gerúndio
3 – Oração Reduzida de Particípio

a) Dê-me ao menos um porquê para seu lamento.
b) Estas são as reivindicações porque estamos lutando.
c) Não se preocupe com o futuro, porque você tem energia para (
(
conquistar seus ideais.
d) Sei que há alguma situação diferente, porque ninguém
apareceu até o momento.
(

) Esta é a trágica notícia divulgada pela imprensa brasileira.
) Tendo perdido o dinheiro, o candidato viu-se obrigado à
desistência.
) Custou-lhe muito concluir o curso técnico.

a)
11 – Com relação aos tipos de predicado, assinale a alternativa b)
que apresenta a sequência correta quanto à classificação dos c)
d)
predicados das orações abaixo.

1–2–3
2–3–1
3–2–1
2–1–3

1 – Os alunos foram informados da situação.
2 – Os candidatos saíram da sala confiantes.
3 – O professor parece despreocupado.
a) Predicado
Verbal
b) Predicado
Nominal
c) Predicado
Nominal
d) Predicado
Nominal

15 – Leia:

“Minha Vida, meu juízo, minha decência”
Nominal – Predicado Verbo-Nominal – Predicado As regras que justificam, respectivamente, os acentos das
palavras acima destacadas são as mesmas que justificam o acento
Verbal – Predicado Nominal – Predicado Verbo- em:

Verbal – Predicado Verbo-Nominal – Predicado a)
b)
Verbo-Nominal – Predicado Verbal – Predicado c)
d)

país – ingênuo
júri – cerimônia
úteis – esplêndido
cafeína – bônus

12 – Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso, em seguida 16 – Assinale a alternativa que não apresenta a correta
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta em classificação da oração subordinada.
relação à explicação do que ocorre sintaticamente nas frases em
a) Peço que desistas.
destaque.
(Oração Subordinada Substantiva)
( ) “Os sujeitos são indeterminados quando não é possível
b) O coração batia forte porque tinha medo.
identificá-los, com clareza, no período.” – pode-se afirmar
(Oração Subordinada Adverbial)
que há presença de sujeito simples.
( ) “Sintaxe é a arte de compreensão de um texto em relação ao c) Era esta a verdade que ninguém contestou.
(Oração Subordinada Adverbial)
funcionamento das palavras na oração.” – pode-se afirmar
que há presença de predicativo do sujeito.
d) Pessoa que mente não merece reconhecimento.
(Oração Subordinada Adjetiva)
( ) “Funções sintáticas são a base para o aprendizado de
gramática escolar.” – pode-se afirmar que há presença de
período composto por coordenação, uma vez que há mais de
uma função sintática explícita no contexto.
17 – Com relação às regras de crase, marque a alternativa que
( ) “O jogo de palavras existente numa relação sintática completa, correta e respectivamente, as lacunas.
provoca o leitor a desvendar os mistérios do texto.”
Dedico-me ____ sua lei, meu Deus! Cumpro suas regras.
– pode-se afirmar que o sujeito é composto, tendo em vista a
Apresento-me
____ vós, sensível ____ minha fé.
presença de plural explícito em sua composição.
a) à – à – à
a) F – V – F – F
b) a – à – a
b) V – F – F – V
c) a – à – à
c) F – V – V – F
d) a – a – a
d) V – V – F – F
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18 – Leia:

23 – O

Os ipês floresceram no período esperado. Eles ofereceram
um quadro aos românticos. Na tão esperada estação do ano, todos
assistem à cena apaixonados pela vida.
Quanto à predicação dos verbos destacados, pode-se dizer que:
a) florescer e oferecer são verbos transitivos indiretos.
b) oferecer e assistir são verbos transitivos diretos e indiretos.
c) florescer é verbo intransitivo; oferecer, verbo transitivo direto
e indireto.
d) florescer e oferecer são verbos intransitivos; assistir é verbo
transitivo indireto.

pronome relativo “que” pode desempenhar várias
funções sintáticas. Quanto à análise desse pronome nas frases
abaixo, assinale a alternativa incorreta.

a) A paixão por que foi seduzido é puro delírio.
(Objeto Direto)
b) A cidade em que nasci fica no Estado de São Paulo.
(Adjunto adverbial)
c) As promessas a que me mantenho fiel são polêmicas.
(Complemento Nominal)
d) “Pais e filhos” é uma das músicas de que mais gosto.
(Objeto Indireto)

19 – Em

relação aos termos sintáticos e a pontuação, leia as
frases abaixo e, em seguida, assinale a alternativa em que as
frases foram pontuadas adequadamente.

24 – Complete as lacunas de acordo com as normas de regência:

1 – Foram feitas várias manifestações, contra a política atual.
“Ansioso _______ emoções desusadas.” (Camilo Castelo Branco)
2 – Os Deputados, na madrugada de ontem, decidiram aceitar o
“Ansiava ______ novo dia que vinha nascendo.” (Fernando Sabino)
projeto do Presidente.
3 – Decepcionado, o enfastiado Juiz afastou-se lentamente.
A sequência correta é:
4 – Eu trabalho com a verdade, você com a mentira.
a) a – o
b) a – por
a) 1 e 2
c) de – pelo
b) 3 e 4
d) para com – para o
c) 2 e 3
d) 1 e 4

20 – Em

“Transportamos então nós dois, privilegiadas
criaturas, as preciosidades de uma vida humana”, a função
sintática do termo sublinhado é
a)
b)
c)
d)

sujeito.
aposto.
vocativo.
objeto direto.

25 – Escreva (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as
falsas, e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência
correta.
(

21 – Observe os períodos abaixo, diferentes à pontuação:

(

Adormeci logo, repousei em seus braços.
Adormeci, logo repousei em seus braços.

(

A observação atenta desses períodos permite dizer que:

(

) Verbos auxiliares são os que se juntam a uma forma nominal
de outro verbo para constituir a voz passiva, os tempos
compostos e as locuções verbais.
) “Não fiquem aqui, sejam prudentes”, os verbos estão,
respectivamente, nos modos imperativo e indicativo.
) Na frase: “Os pais contemplam-se nos filhos”, o verbo está
na voz passiva.
) Em “Organizou-se o campeonato”, tem-se voz reflexiva.

a) F – V – V – V
a) No primeiro, as orações estão coordenadas sem a presença de b) V – V – F – F
conjunção; na segunda, com a presença de conjunção c) V – F – F – F
conclusiva.
d) F – F – V – V
b) No primeiro, as orações estão coordenadas com a presença de
conjunção; na segunda, com conjunção explicativa.
c) No primeiro, logo é advérbio de tempo; no segundo, uma
conjunção causal.
d) No primeiro, logo indica alternância; no segundo,
consequência.
26 – Assinale a alternativa que
classificação de figura de linguagem.

apresenta

a

incorreta

22 – Assinale a alternativa que completa corretamente a frase, a) “Lá fora, a noite é um pulmão ofegante.” (Fernando Namora)
de acordo com a norma padrão.
– Metáfora
b) “Quando a bola saía, entravam os comentários dos
_____________ os documentos que encaminharemos à Escola de
torcedores.” (Carlos Eduardo Novaes) – Eufemismo
Especialistas da Aeronáutica.
c) “A areia, alva, está agora preta, de pés que a pisam.” (Jorge
a) Devem-se formalizar
Amado) – Antítese
b) Deverá ser formalizados
d) “A geada é um eterno pesadelo.” (Monteiro Lobato)–
c) Deverão ser formalizado
Hipérbole.
d) Deverão serem formalizados
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31 – Leia:

27 – Observe os verbos destacados.

“Denuncie. Se você recebeu uma proposta sem referência para Ao chegar tarde em casa, o recém-casado moço, em busca de
melhorar de vida, desconfie. Nunca entregue seu caráter a carinho e atenção de sua esposa que, àquelas horas, já dormia,
entra no quarto, se aproxima da cama e sussurra para a mulher:
ninguém.”
— Querida, quero amá-la!
Os verbos destacados apresentam-se em qual modo?
Com sono, sem entender bem o que ouvia, a mulher disse:
— Está dentro do armário.
a) No indicativo, pois exprimem um fato certo de se realizar.
Insistente, o marido tenta de novo:
b) No subjuntivo, porque são formas verbais que enunciam um — Não é nada disso, meu bem. Agora, vou amar-te!
fato hipotético.
Aborrecida, a jovem respondeu:
c) No imperativo, pois os verbos destacados estão exprimindo — Você pode ir para qualquer planeta que quiser, com ou sem
ordem, conselho e pedido.
mala! Quero dormir!
d) No indicativo, porque as formas verbais enunciam um fato
Marque a opção que apresenta explicação gramatical correta
possível de acontecer.
sobre a conversa apresentada

28 – Leia:
Homem é acusado de matar e ocultar o cadáver de sua esposa.
Marque a alternativa que apresenta solução gramatical que
minimiza o problema de sentido, percebido na frase, mantendo as
principais informações transmitidas.
a) Acrescentar ao enunciado o objeto direto “sua esposa” para o
verbo “matar” e ocultar o termo “e ocultar o cadáver de sua
esposa”.
b) Acrescentar o objeto direto “o corpo” para o verbo “matar”,
substituir a palavra “cadáver” por “corpo”, trocar o adjunto
adnominal “de sua esposa” por “dela”.
c) Acrescentar ao enunciado o objeto indireto “de sua esposa”
para o verbo “matar”, acrescentar o adjunto adnominal “seu” à
palavra “cadáver” e apagar o adjunto adnominal “de sua
esposa”.
d) Acrescentar ao enunciado o objeto direto “sua esposa” para o
verbo “matar”, acrescentar o adjunto adnominal “seu” à
palavra “cadáver” e apagar o adjunto adnominal “de sua
esposa”.

29 – Leia:
“Pensativo, caminhava pela estrada da vida, que é pedregosa e a
cada instante se recria”.
Com relação à oração adjetiva destacada, assinale a alternativa
correta.
a) Esta oração é adjetiva explicativa e, neste caso, apresenta-se
coordenada.
b) Esta oração é adjetiva restritiva e está precedida de pronome
relativo [que].
c) A oração destacada é explicativa, limita a significação do
termo antecedente [estrada da vida].
d) É uma oração adjetiva restritiva, sendo indispensável ao
sentido da frase [caminhava pela estrada da vida].

a) As dificuldades de entender as reais intenções do marido são
decorrentes de usos de pronomes proclíticos.
b) As dificuldades de entender as reais intenções do marido são
decorrentes de usos de pronomes enclíticos.
c) As dificuldades de entender as reais intenções do marido são
decorrentes de usos de mesóclises nas formas verbais do verbo
“amar”.
d) As dificuldades de entender as reais intenções do marido são
decorrentes de usos de pronomes oblíquos átonos em posições
inadmissíveis na Língua Portuguesa em relação ao verbo.

32 – Assinale

a alternativa em que a vírgula foi emprega
adequadamente, em função do que se apresenta entre parênteses.
a) Vens, pois, anunciar-me uma alegria. (Conjunção pospositiva)
b) A alegria, diz a menina é o impulso da vida. (Oração
intercalada)
c) Uns dizem que se alegrou, outros que se entristeceu. (Vírgula
vicária)
d) A alegria, isto é a sensação que todos buscam, tem sua origem
na satisfação de desejos. (Expressão explicativa)
Leia o texto abaixo e, em seguida, responda às questões 33, 34,
35 e 36.
Vou tirar você do dicionário
Vou tirar do dicionário
A palavra você
Vou trocá-la em miúdos
Mudar meu vocabulário
E no seu lugar
Vou colocar outro absurdo
Eu vou tirar suas impressões digitais da minha pele
Eu vou tirar você de letra
Nem que tenha que inventar outra gramática
Eu vou tirar você de mim
Assim que descobrir
Com quantos nãos se faz um sim.
Itamar Assumpção & Alice Ruiz. In: DUNCAN, Zélia. Intimidade - texto adaptado.

33 – Em relação ao pronome destacado do fragmento “E no seu

30 – Leia:

lugar vou colocar outro absurdo”, assinale a alternativa
“Cada novo aluno que ingressa na Força Aérea aspira galgar INCORRETA:
posição mais brilhante na carreira militar.”
a) O pronome destacado “seu” se refere à palavra “você”.
b) “seu” se refere à palavra do vocabulário que será trocada em
No trecho, o verbo aspirar tem significado de
miúdos.
a) inalar – sorver algo
c) No contexto, “seu” é um pronome possessivo que faz
b) almejar – criar algo
referência semântica a um pronome de tratamento.
c) pretender – indicar algo
d) “seu” é um pronome possessivo que concorda
d) desejar – pretender algo
gramaticalmente com a segunda pessoa do singular.

AN

D
A
L
U

A
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34 – Com

base no texto adaptado “Vou tirar você do 38 – Identifique o sujeito dos verbos destacados e, em seguida,
dicionário”, leia o fragmento textual que segue e assinale a assinale a alternativa correta.
alternativa correta.
1 – Trata-se de casos emblemáticos.
“Eu vou tirar você de mim”
2 – Faltou-me compaixão naquele instante.
a) “Você” é um pronome de tratamento familiar, o pronome 3 – Deve fazer alguns meses que não conversamos.
“mim” é oblíquo átono.
4 – Sinto muito a ausência de perdão.
b) A forma “você” foi usada no papel de pronome pessoal do
( ) Sujeito indeterminado
caso oblíquo atuando como complemento verbal.
c) “Você” e “mim” são pronomes pessoais oblíquos átonos que ( ) Sujeito simples
indicam diretamente as pessoas do discurso.
( ) Oração sem sujeito
d) Os pronomes “eu” e “mim” são, respectivamente, ( ) Sujeito elíptico
classificados como pronomes pessoais do caso reto e oblíquo
a) 4 – 2 – 3 – 1
átono.
b) 1 – 2 – 3 – 4
c) 2 – 1 – 3 – 4
35 – De acordo com o uso da palavra “nãos” no texto “Vou tirar d) 3 – 4 – 1 – 2
você do dicionário”, marque a alternativa correta.

a) Trata-se de um substantivo, pois sofre flexões morfológicas
próprias de um substantivo e aceita ser antecedida pelo artigo
“os” em outros contextos de uso.
b) Trata-se de um advérbio de negação. Embora flexionado, a
ideia negativa se contrapõe ao advérbio “sim” presente no
mesmo verso.
c) Trata-se de um recurso linguístico aceitável numa língua, em
que se exemplifica a troca de advérbios por pronomes
indefinidos.
d) Trata-se de uma flexão indevida de palavra “gramaticalizada”
por dicionários, recurso esse impossível de ser utilizado numa
língua.

39 – A

partir da leitura da tirinha da Mafalda, personagem
ilustrada nos dois primeiros e no último quadrinho, é possível
concluir que ela

http://www.universodosleitores.com/2016/04/mafalda-em-10-tirinhasrealistas-e.html, acesso em JUL 2017.

a)
acordo com o texto “Vou tirar você do dicionário”,
sobre uma possível conclusão advinda de sua leitura, marque a
b)
alternativa correta.

se apresenta em estado de júbilo pela sua nação. Esse fato,
indubitavelmente, está ligado à sua sujeição voluntária às
datas cívicas.
questiona valores morais e cívicos e faz questão de se colocar
à parte da sociedade quando resolve subverter valores de amor
O eu-lírico do texto deixa clara a ideia de ter dificuldade em
à sua própria pátria.
esquecer e rechaçar a pessoa designada pela palavra “você”.
c) apresenta, indiretamente, uma crítica às pessoas que são
Pode-se afirmar que a troca de pronomes no texto é fruto do
condicionadas às regras impostas pela sociedade,
incômodo que a gramática provoca no autor.
manifestando assim sua liberdade de expressão, não vinculada
A intenção do eu-lírico é inventar uma nova gramática e um
às datas programadas dos calendários.
novo dicionário, reflexo de suas inquietações com as normas d) se surpreende com a fala da personagem no quarto quadrinho,
de escrita vigentes.
seu interlocutor, que, surpreso pelas atitudes ufanistas da
Pode-se concluir que o eu-lírico deseja rememorar a pessoa
menina, mostra-se livre de sistemas de controle social, como
“você”, conforme elucidado no verso “Eu vou tirar você de
calendários e datas cívicas.
mim”.

36 – De

a)
b)
c)

d)

37 – Com

relação aos termos destacados, coloque (V) para
verdadeiro e (F) para falso. Em seguida, assinale a alternativa que 40 – Leia:
apresenta a sequência correta.
Os investimentos da iniciativa privada em saúde deveriam ser
( ) É imprescindível que o governante do país adote duas proporcionais aos lucros de cada empresa.
diretrizes: distribuição de renda e melhoria do ensino Os termos destacados classificam-se, respectivamente, em:
público. (Aposto)
( ) Sua inteligência deixou perplexos seus amigos. (Adjunto a) complemento nominal – adjunto adnominal
b) adjunto adnominal – complemento nominal
Adnominal)
c) adjunto adnominal – predicativo
( ) Audaciosos, os dois culpados denunciaram os envolvidos no
d) predicativo – adjunto adnominal
crime. (Aposto)
( ) Ouvidos atentos, aproximei-me da porta. (Adjunto
Adverbial)
a)
b)
c)
d)

F–V–V–F
V–F–F–V
V–F–V–V
F–V–F–V
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AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE
À ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM

41 – Formas graves de tuberculose são evitadas por qual vacina?
a)
b)
c)
d)

VOP
SRC (Tríplice Viral)
DTP + Hib
BCG-ID

45 – A insulina ________ é a única preparação que pode ser
administrada por via IV.
a)
b)
c)
d)

lenta.
regular.
ultralenta.
proteína neutra de Hagedorn.

46 – As Úlceras por Pressão são áreas localizadas de tecido mole
necrótico que acontecem quando a pressão aplicada à pele, com o
passar do tempo, é maior que a pressão de fechamento capilar
normal, a qual é aproximadamente 32 mmHg. Segundo os
42 – Quanto às condições do método contraceptivo de lactação e estágios de desenvolvimento das úlceras por pressão, podemos
amenorréia, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso e assinale classificar como ESTÁGIO III quando
a alternativa correta.
a) a úlcera estende-se para o músculo e osso subjacentes;
desenvolvem-se bolsas profundas de infecção; continuam a
( ) O bebê deverá ser alimentado em seio materno de forma
necrose e a drenagem; e ferida de espessura plena.
exclusiva, com frequência, dia e noite.
b) a pele se rompe; abrasão, bolha ou cratera rasa; persiste o
( ) A mulher deverá estar menstruada ou ter menstruado.
edema; a úlcera drena; a infecção pode desenvolver-se; e
( ) O bebê deverá ter menos de 6 meses de idade.
ferida de espessura parcial.
a) F – F – V
c) há área de eritema; o eritema não desaparece com a pressão;
b) F – V – F
temperatura cutânea elevada; tecido edemaciado e congesto; o
c) V – V – F
paciente queixa-se de desconforto; e o eritema progride para a
d) V – F – V
coloração azul-acinzentada mosqueada.
d) a úlcera estende-se para dentro do tecido subcutâneo;
continuam a necrose e a drenagem; desenvolve-se a infecção;
e ferida de espessura plena.

43 – A hanseníase é uma doença com alto poder de
incapacidade, porque o bacilo acomete nervos periféricos,
acarretando atrofias, paralisias e diminuição de sensibilidade dos
membros superiores e inferiores. Os olhos e as pálpebras também 47 – Atelectasia refere-se
são afetados pelo bacilo. O profissional da área da enfermagem
tem muito a contribuir, pois deve indagar ao cliente o que sabe a) à fibrose pulmonar difusa resultante da exposição a fibras de
asbesto.
sobre as deformidades causadas pela hanseníase e por que
acontecem tais deformidades. Leia as assertivas abaixo e, em b) ao colapso ou à condição de ausência de ar nos alvéolos,
causada pela hipoventilação, obstrução ou compressão das
seguida, assinale a alternativa CORRETA sobre os métodos e
vias respiratórias.
técnicas para o sucesso da prevenção:
c) ao tecido pulmonar que adquiriu uma natureza mais sólida
I – Proteção dos olhos.
devido ao colapso dos alvéolos ou processo infeccioso
II – Hidratação e lubrificação da pele.
(pneumonia).
d) ao acúmulo anormal de líquido no espaço pleural.
III – Massagem para a pele seca.
a)
b)
c)
d)

I, II e III estão corretas.
Somente I e II estão corretas.
Somente I e III estão corretas.
Somente II e III estão corretas.

48 – Ateroma refere-se

44 – São tipos de drenos cirúrgicos:
a)
b)
c)
d)

Penrose, Levin e Hemovac.
Levin, Penrose e Jackson Pratt.
Levin, Hemovac e Jackson Pratt.
Penrose, Hemovac e Jackson Pratt.

a) ao acúmulo anormal de depósitos de lipídios e tecido fibroso
dentro das paredes arteriais e na luz.
b) à malha reticulada que proporciona um suporte estrutural a
um vaso coronário, impedindo seu fechamento.
c) ao agente ou processo que degrada os coágulos sanguíneos.
d) ao revestimento fibroso composto de células musculares lisas,
que se forma sobre depósitos de lipídios no interior dos vasos
arteriais, e se protrai para dentro do lúmen do vaso,
estreitando-a e obstruindo o fluxo sanguíneo.
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49 – As camadas das meninges são

52 – A Endemia é definida como

a) um agravo que se destaca pelas suas proporções, atingindo um
elevado número de pessoas em mais de um continente.
b) um agravo que atinge um número restrito de pessoas e
apresenta proporções reduzidas (uma cidade, um bairro, um
colégio, etc).
Relacione as colunas e, a seguir, assinale a alternativa que contém
c) uma variação no número de casos novos dentro dos padrões
a sequência CORRETA
regulares e esperados em um determinado período de tempo.
( ) Membrana média, delicada, extremamente delgada, que se
d) “Comportamento anormal” de um agravo, uma alteração além
assemelha a uma teia de aranha.
dos valores esperados. Ela não significa, necessariamente, a
( ) Membrana transparente, fina, mais interna que se justapõe ao
ocorrência de um grande número de casos.
cérebro e se estende a cada dobra da superfície cerebral.
( ) Camada mais externa, cobre o cérebro e a médula espinhal.
É resistente, espessa, inelástica, fibrosa e cinzenta.
1 – dura-máter
2 – aracnóide
3 – pia-máter

a)
b)
c)
d)

53 – Os microorganismos apresentam características que dirigem

1–2–3
3–2–1
2–1–3
2–3–1

sua relação com o hospedeiro e contribuem para o aparecimento
de doença. Com essa afirmação relacione as colunas abaixo e, em
seguida assinale a alternativa com a sequência correta:
1 – Poder invasor
2 – Patogenicidade
3 – Virulência
4 – Infectividade

50 – Trauma

de extremidades são traumas que acometem
ligamentos, músculos e ossos dos membros superiores e/ou
inferiores. Diante dessa afirmação, o que caracteriza luxação?

a) É quando ocorre estiramento dos ligamentos adjacentes a uma
articulação, além dos limites da sua amplitude. É uma lesão
provocada frequentemente por rotações que forçam a
articulação, principalmente nas áreas de sustentação com o
tornozelo.
b) É uma lesão traumática em que há deslocamento dos ossos
que compõem uma articulação, podendo ocorrer ruptura da
cápsula articular e tecidos adjacentes.
c) É quando ocorre a solução de continuidade de um osso
provocando a perda de função da área afetada, havendo
deslocamento do osso e sua exposição ao meio externo devido
à lesões de tecidos moles e do revestimento cutâneo.
d) É quando ocorre a solução de continuidade de um osso,
provocando perda da função da área afetada não ocorrendo
solução de continuidade da pele.

(

(
(

(

a)
b)
c)
d)

) Capacidade
de
um agente
infeccioso de produzir casos
graves e fatais. Está associada à
capacidade de multiplicação no
organismo do hospedeiro e à
produção de substâncias tóxicas.
) Capacidade de invadir os tecidos
no organismo do hospedeiro.
) Capacidade que certos organismos
apresentam
de
penetrar,
desenvolver-se ou multiplicar-se
no novo hospedeiro.
) Capacidade
de
um agente
infeccioso de causar enfermidade
em um organismo.

1–4–2–3
3–1–4–2
4–2–1–3
1–2–3–4

54 – Dentre os cuidados em Saúde Pública, o paciente que usa
insulina deve evitar a aplicação da medicação em qual região?
a) Na derme.
b) Na epiderme.
c) Áreas subcutâneas.
51 – A epidemia de HIV/Aids ultrapassa fronteiras geográficas e d) Nas áreas próximas as articulações.
sociais. Ela é altamente dinâmica e instável, porque depende em
grande parte do comportamento humano individual e coletivo. É
com essa dimensão tão diversa e ampla que a enfermagem
trabalha na questão da prevenção. As principais estratégias de
prevenção empregadas pelos programas de controle envolvem 55 – Acredita-se que a transmissão da Hepatite B aconteça
EXCETO
exclusivamente por via parenteral, sendo atribuída a injeção de
a) adoção de cuidados na exposição ocupacional a material soros, vacinas contaminadas, transfusão sanguínea, sêmen, saliva,
secreções orgânicas e outros materiais. Conforme as
biológico.
b) promoção do uso de preservativos (camisinha masculina e características epidemiológicas dos vírus que causam hepatite, o
período de incubação da hepatite B é
feminina) de forma correta.

c) controle do sangue e derivados, sendo desnecessários os
métodos de triagem em bancos de sangue.
d) promoção do uso de agulhas e seringas esterelizadas e
descartáveis entre usuários de drogas injetáveis.

a)
b)
c)
d)
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U
N
A

35 dias.
15-45 dias.
28-48 dias.
40-180 dias.

A
D
LA

56 – Foi prescrito 30U de insulina regular a um paciente para 61 – A prova tuberculínica (PPD) é um método auxiliar de
aplicação antes do almoço. Você deve escolher uma seringa ___U diagnóstico e indica uma possível infecção pelo bacilo de Kock
e aspirar ____U de insulina regular.
ou por outros tipos de bacilo. A leitura dessa prova é realizada 72
a 96 horas após a aplicação, medindo-se com régua milimetrada o
a) 50; 20
maior diâmetro transverso da área de induração palpável. O
b) 50; 40
resultado é registrado em milímetros. Julgue as assertivas de I a
c) 50; 10
III e, em seguida, assinale a alternativa correta.
d) 50; 30
I– 0 a 4mm – não fraco: indivíduo infectado pelo bacilo da
tuberculose ou anelérgico.
II – 5 a 9mm – reator fraco: indivíduo infectado pelo bacilo da
tuberculose ou por outras micobactérias.
III – 10mm e acima – reator forte: indivíduo infectado pelo
57 – Os cuidados básicos da pele, ao banhar um paciente com
bacilo da tuberculose, meningite e coqueluche.
problema dermatológico incluem, EXCETO
a) I, II e III estão corretas.
b) Somente os itens I e II estão corretos.
a) utilizar sabonete sem lipídios ou substituto do sabonete.
b) a área é lavada e seca com pequenas pressões exercidas com c) Somente os itens I e III estão corretos.
d) Todos os itens estão incorretos.
um tecido macio.
c) utiliza-se sabonetes perfumados e detergentes para lavagem
das roupas.
d) nas trocas de curativos utilizar soro fisiológico ou outra
solução prescrita para ajudar amolecer crostas.

U
N
A

A
D
LA

62 – Os

cuidados de enfermagem durante uma convulsão
incluem, EXCETO

a)
b)
58 – É uma infecção superficial da pele que se inicia como uma c)
vesícula e evolui para uma crosta. Também tem os nomes de d)
piodermite, pereba ou broto. O texto acima refere-se
a)
b)
c)
d)

afruxar roupas apertadas.
colocar paciente no chão se possível.
proteger-lhe a cabeça com uma almofada.
tentar inserir uma compressa de gaze na boca cerrada para
evitar a quebra dos dentes e lesões na mandíbula.

à sarna.
ao impetigo.
à escabiose
à pediculose

63 – Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de cem
doenças que tem em comum o crescimento desordenado
(maligno) de células que invadem tecidos e órgãos, podendo
espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo. De acordo
com o estadiamento do câncer em seus quatro estágios, assinale a
alternativa CORRETA.

59 – Qual exame laboratorial permite detectar a perda de a) Estágio 1: Geralmente confinado ao órgão de origem.
líquidos para o espaço extravascular, fundamental para
Comumente não curável com medidas locais, como cirurgia
diferenciar a dengue hemorrágica e acompanhar a resposta à
ou irradiação.
hidratação?
b) Estágio 2: Geralmente confinado ao órgão de origem. Não
curável por meio de medidas locais nem em conjunto com a
a) Urina.
quimioterapia.
b) Glicose.
c) Estágio 3: Estende-se para fora do órgão de origem,
c) Creatinina.
atravessando tecidos. Não pode ser curado devido às
d) Hematócrito.
características do tumor.
d) Estágio 4: Geralmente envolve múltiplos órgãos distantes,
raramente curável.
60 – A

prevenção das infecções recorrentes do trato urinário
incluem, EXCETO
a) tomar banho de banheira, ao invés de chuveiro.
b) urinar a cada 2 a 3 horas durante o dia e esvaziar a bexiga por
completo.
c) depois de cada defecação, limpar o períneo e o meato uretral
da frente para trás.
d) ingerir quantidades liberais de líquidos diariamente para
eliminar as bactérias.

64 – Doença de pele, crônica, que leva à produção excessiva de
queratina, em que as lesões aparecem como placas avermelhadas
e elevadas, cobertas com escamas prateadas. O texto refere-se
a)
b)
c)
d)

à psoríase.
ao pênfigo.
à infecção micótica.
à dermatite herpetiforme.
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65 – Inflamação dos tecidos orais, frequentemente associada a 69 – A classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS),
alguns agentes quimioterápicos e radioterápico na região da objetiva destacar a composição desses resíduos segundo as suas
características e o seu manejo seguro. Correlacione a
cabeça e pescoço. O texto refere-se a
classificação dos grupos abaixo, adequados aos resíduos gerados
a) estomatite.
em estabelecimentos de saúde. Em seguida, marque a alternativa
b) metaplasia.
com a sequência CORRETA.
c) displasia.
1 – Grupo A (Potencialmente infectantes)
d) mielossupressão.
2 – Grupo B (Químicos)
3 – Grupo C (Rejeitos radioativos)
4 – Grupo D (Resíduos comuns)
5 – Grupo E (Perfurocortantes)
66 – Síndrome que tem como defeito básico a micrognatia, que

(
pode ser resultado de uma restrição intrauterina ao crescimento (
mandibular. Esse defeito favorece a glossoptose, levando ao (
comprometimento respiratório. O texto acima refere-se a que tipo
de anomalia congênita.

a)
b)
c)
d)

Hipospádia
Criptorquia
Disrafismo do tubo neural
Síndrome de Pierre Robin

(
(
a)
b)
c)
d)

) Resíduos contaminados com radionuclídeos.
) Substâncias para revelação de filmes usados em radiografias.
) Bolsas de coleta incompletas, descartadas no local da coleta,
quando acompanhadas de agulha e independente do volume
coletado.
) Bolsas transfundidas vazias ou que contenham menos de
50ml de produto residual (sangue ou hemoderivados).
) Bolsas contendo sangue ou hemocomponentes com volume
residual superior a 50ml.
2–3–4–5–1
3–2–5–4–1
1–4–5–2–3
3–2–5–1–4

67 – As

fases do primeiro estágio clínico do parto são
denominadas
1 – latente
2 – ativa
3 – de transição

70 – É uma incisão ou um corte cirúrgico realizado no períneo,
especificamente no momento do coroamento. Seu objetivo é
Considerando essas fases correlacione com as opções abaixo e
ampliar a região perineal, facilitando o desprendimento fetal e
assinale a alternativa com a sequência correta.
impedindo lacerações na vulva e na vagina. O texto refere-se a
( ) As contrações tornam-se mais vigorosas e mais longas,
a) episiorrafia.
aumentando aproximadamente 30 a 40 s
b) episiotomia.
( ) A dilatação desta fase continua em um ritmo mais lento, as c) perineorrafia.
contrações ficam mais frequentes, intensas e longas, d) nenhuma das alternativas.
alcançando em média 45 e 90s
( ) É caracterizada por um início lento do trabalho de parto, a
duração das contrações varia entre 15 e 20s
a)
b)
c)
d)

1–3–2
1–2–3
3–2–1
2–3–1

71 – Qual é a maior glândula do corpo considerada como uma
fábrica química, que produz, armazena, altera e excreta um
grande número de substâncias envolvidas no metabolismo?

a)
b)
c)
68 – A genitália feminina é compreendida por genitália externa e d)
interna. Correlacione as colunas e assinale alternativa correta.

I – genitália externa
II – genitália interna

a)
b)
c)
d)

II – II – I – II – I
II – I – I – II – I
I – II – II – I – II
I – II– II – II – I

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

vagina
clitóris
vestíbulo
tubas uterinas
pequenos lábios

Fígado
Pâncreas
Vesicula biliar
Intestino delgado

72 – É uma síndrome de dor crônica que consiste em fadiga
crônica, dor muscular generalizada e rigidez. O texto acima
refere-se a qual doença?
a)
b)
c)
d)

Gota
Osteoartrite
Fibromialgia
Espondiloartropatias
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73 – Sobre colecistite é CORRETO afirmar que
a)

b)

c)
d)

77 – São compostos de pele obtida de seres humanos vivos ou
remanescentes
mortos.
Muitos
curativos
biológicos
é uma inflamação aguda da vesícula biliar, provoca dor,
eventualmente são rejeitados devido à reação imune do corpo.
hipersensibilidade e rigidez do quadrante superior direito,
O texto acima refere-se
estando associada a naúseas, vômitos e sinais habituais de
inflamação aguda.
a) ao curativo biológico homoenxertos e heteroenxertos.
os cálculos biliares formam-se na vesícula a partir dos b) ao curativo biossintético e sintético
constituintes sólidos da bile, variam acentuadamente quanto c) aos curativos biológicos
ao tamanho, ao formato e à composição.
d) aos autoenxertos
tem como sinais e sintomas perda de peso, pelos corporais
escassos, febre baixa e intermitente.
caracterizada pelo alto risco de complicações e pelo ducto
pancreático temporariamente obstruído, acompanhada por
hipersecreção de enzimas.
78 – Os fármacos injetáveis pediátricos são comumente
administrados por via subcutânea ou intramuscular. O volume da
dose intramuscular é limitado a 1ml por aplicação em crianças
com menos de 5 anos. Crianças de 6 a 12 anos podem receber até

a) 2,5ml por aplicação.
a menstruação dolorosa, sem patologia pélvica b) 3,0ml por aplicação.
identificável. Ela ocorre no momento da menarca ou logo depois. c) 2,0ml por aplicação.
Caracteriza-se por dor em cólicas que começa antes ou logo d) 3,5ml por aplicação.
depois do início do fluxo menstrual e prossegue por 48 a 72h.
O texto acima refere-se à

74 – É

a)
b)
c)
d)

amenorréia.
síndrome pré-menstrual.
dismenorréia secundária.
dismenorréia primária.

79 – A mama é formada, em parte, por tecido glandular e, em
parte, por tecido conjuntivo, adiposo, nervoso, linfático e
sanguíneo. A mama madura é composta de 15 a 20 lobos,
subdividindo-se em diversos lóbulos que possuem de 1 a 10
alvéolos. Com base no texto descrito, correlacione as afirmativas
a seguir e marque a alternativa com a sequência correta:

A – canalículo
75 – É causada por um crescimento excessivo de bactérias B – alvéolo
anaeróbicas e Gardnerella vaginalis, que ocorre normalmente na C – ducto lactífero
vagina e na ausênsia de lactobacilos. Os fatores de risco incluem D – seio lactífero
o uso de duchas após a menstruação, tabagismo, múltiplos
parceiros sexuais e outras doenças sexualmente transmissíveis.
Analise o texto e responda a que doença o texto se refere:
a)
b)
c)
d)

Candidíase.
Tricomoníase.
Vaginose bacteriana.
Papilomavírus humano.

(

) Local no qual o leite produzido
fica depositado

(

) Canal que transporta o leite até
uma estrutura dilatada, em forma
de saco
) Unidade funcional da glândula
mamária,
responsável
pela
produção e secreção do leite para
o canalículo
) Canal muito pequeno que conduz
o leite do alvéolo para o canal
lactífero

(

(

a)
b)
c)
d)

D–C–B–A
A–C–D–B
C–D–B–A
B–D–A–C

76 – Vítimas

de trauma necessitam de cuidados especiais
durante o atendimento e transporte para o hospital. O serviço de
atendimento pré-hospitalar possui equipamentos próprios para
esse tipo de transporte. Os equipamentos para o transporte de 80 – É o resultado de um distúrbio da regulação imune, que
paciente vítima de trauma são:
determina uma produção exagerada de anticorpos. Esse distúrbio
imunorregulador é produzido por alguma combinação de fatores
a) maca, cadeira de rodas e prancha de madeira.
genéticos, hormonais e ambientais. O texto refere-se
b) maca, prancha de madeira e cobertor.
c) prancha de madeira, colar cervical e imobilizador lateral de a) à ancilose.
cabeça.
b) à ceratocone.
d) maca, prancha de madeira com cinto de segurança, colar c) à polimiosite.
cervical e imobilizador lateral de cabeça.
d) ao lúpus eritematoso sistêmico.
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81 – Sobre

o cateter venoso central de inserção periférica

85 – Torna-se necessário quando os rins não são mais capazes de

complete:

remover produtos de degradação, manter os eletrólitos e regular o
balanço hídrico. As terapias de substituição renal são mais
“É inserido na veia ________ ou ________, pouco acima ou
conhecidas como:
abaixo da prega cubital e avança até a veia cava superior, na
desembocadura do ________.”
a) diálise e hemodiálise.
b) cirurgia renal e monitoramento do balanço hídrico.
a) basílica – cefálica – átrio direito
c) monitoramento dos sinais de uremia e drenagem urinária.
b) basílica – cefálica – átrio esquerdo
d) medicamentos diuréticos e cateterização vesical de demora.
c) jugular – subclávia – ventrículo esquerdo
d) jugular – subclávia – ventrículo direito

86 – O cuidar da criança desnutrida, com diarréia e desidratada
envolve, EXCETO.

82 – Ao chegar ao local e encontrar múltiplas vítimas, a equipe
da saúde deverá realizar um enquadramento de pacientes, ou seja,
uma classificação deles para dar cuidados específicos, baseada na
gravidade dos traumas ou da doença. O sistema START (Triagem
Simples e Tratamento Rápido) é um exemplo de sistema de
triagem disponível. Sobre isso correlacione as colunas abaixo, e,
em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.
A Prioridade máxima (
(cor vermelha)
B – Prioridade moderada (
(cor amarela)
C – Prioridade
mínima
(cor verde)
(

a)
b)
c)
d)

) Vítimas com lesões graves, sem
riscos de morte nas próximas 24h
) Lesões leves, quando uma
avaliação
ou
tratamento
é
necessário mas o tempo não
constitui no fator crítico
) Vítimas com lesões muito graves,
risco de morte nos primeiros 5 a
15 minutos

B–C–A
B–A–C
C–A–B
A–C–B

a)
b)
c)
d)

fototerapia.
lavar as mãos.
pesar diariamente entre os horários das dietas.
utilizar luvas de procedimento na troca de fralda.

87 – A incidência destas doenças está diretamente relacionada
com as condições de saneamento básico, higiene pessoal e
alimentar, ocorrendo com maior frequência em áreas onde não há
redes de esgoto ou cuja rede é precária. O texto acima refere-se às
a)
b)
c)
d)

brotoejas
dermatites
micobacterioses
doenças diarréicas

88 – O diabetes é considerado um problema de saúde pública,
pois atinge grande parte da população, surge em qualquer idade,
está associada a sérios problemas de saúde e, se não controlada,
pode provocar sérias complicações, como neuropatia, nefropatia
e amputações. Marque V para verdadeiro e F para falso e assinale
a alternativa com a sequência correta

83 – É

uma condição em que há perda do volume sanguíneo
circulante efetivo. Segue-se a perfusão tecidual e orgânica (
inadequada, resultando, por fim, em distúrbios metabólicos
celulares. O texto acima refere-se ao choque
a)
b)
c)
d)

hipovolêmico
cardiogênico
anafilático
séptico

(

(

84 – A prova dos nove é usada para calcular a extensão de uma
queimadura em termos de porcentagem da superfície total do
corpo. Dessa forma é possível decidir o tipo de atendimento
médico. Assinale a afirmativa que reúne a superfície corporal que
equivale a 18%.
a)
b)
c)
d)

Virilha
Cabeça
Parte da frente da perna
Parte da frente do tronco

a)
b)
c)
d)

) Tipo I – Diabetes mellitus não insulinodependente –
geralmente acontece quando há acentuada diminuição na
produção de insulina. Tem origem em fatores genéticos e
ambientais. Ocorre com mais frequência em adultos com
mais de quarenta anos e obesos.
) Tipo II – Diabetes mellitus insulinodependente – ocorre
quando a produção de insulina é diminuída. Tem como
origem um forte componente genético, evidenciado pelo
padrão familiar. É comum em crianças, jovens e adultos
jovens.
) Diabetes gestacional – as mudanças hormonais ocorridas no
organismo da mulher durante a gravidez causam uma
diminuição da tolerância à glicose, sobretudo se ela tem
mais de trinta anos, se tem parentes próximos com diabetes,
se já teve abortos espontâneos ou natimortos, se já teve
filhos pesando mais de 4 kg ao nascer, se é obesa ou se
aumentou muito de peso durante a gestação.
V–F–V
F–F–V
V–V–V
F–V–F
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89 – Com relação às regras para a coleta interna de resíduos
infectantes ou especiais, assinale a alternativa INCORRETA:
a)
b)
c)
d)

A lixeira deve ser lavada uma vez ao dia.
Observar a cor do saco e a sua identificação.
Despejar o conteúdo da lixeira em outro recipiente.
No caso de vazamento de resíduo deve-se interditar o local,
colocar um pano embebido em desinfetante (hipoclorito de
sódio 1%), coletado com uma pá, e desinfetar o chão também
com hipoclorito de sódio 1%.

90 – Na administração de medicação por via intramuscular,
ocorre deposição do medicamento profundamente no tecido
muscular, que é irrigado com sangue transportando o
medicamento para a via sistêmica. Utilizam-se várias técnicas,
ângulo e volume de acordo com a idade, composição do
medicamento e músculo no qual será administrado o
medicamento. Qual alternativa está CORRETA?
a)
b)
c)
d)

AN

D
A
L
U

A

94 – É uma doença desmielinizante progressiva do SNC, que é
imunologicamente mediada. Pode ocorrer em qualquer idade,
porém manifesta-se em adultos jovens entre 20 e 40 anos de
idade.
a)
b)
c)
d)

Esclerose lateral amiotrófica
Síndrome de Guillain-Barré
Esclerose múltipla
Miastenia gravis

95 – A pele úmida, isquemia das extremidades, pulso filiforme,
oligúria, palidez e frio são sinais e sintomas mais comuns de
a)
b)
c)
d)

choque.
insuficiência respiratória aguda.
hipertensão arterial sistêmica (HAS).
síndrome de angústia respiratória aguda (SARA).

Região vasto lateral da coxa de 1 a 4 ml.
Região ventro glútea ou hochester de 1 a 5ml.
Região deltóide e região subcutânea de 0,5 a 3 ml.
Região glúteo dorsal e/ou dorso glúteo de 1 a 3 ml.

96 – As injeções intradérmicas podem ser aplicadas em qualquer
parte da pele, mas o local não deve ter pelos, manchas e estar
exposto a um atrito mínimo causado pela roupa. A parte superior
do tórax, a região escapular e a face interna dos antebraços são os
91 – A hipertensão arterial é uma doença caracterizada pela locais mais comumente utilizados. De acordo com o ângulo para
elevação da pressão sanguínea. Se não controlada, pode causar a aplicação de injeções intradérmicas, a alternativa correta é
problemas cardíacos, cerebrais e renais, dentre outros. É
considerado com hipertensão arterial o indivíduo que apresente, a) 15° a 45°
b) 30° a 90°
em duas verificações em momentos diferentes, a pressão de
c) 10° a 15°
a) 140X80 mmHg
d) 45° a 90°
b) 130X90mmHg
c) 140X90 mmHg
d) 130X80 mmHg

U
N
A

A
D
LA

97 – É uma doença infecciosa aguda, febril, de natureza viral, de
curta duração, com gravidade variável, causada por vírus e
transmitida por mosquitos fêmeas infectados. Manifesta-se por
92 – As contrações uterinas são as forças musculares vigorosas insuficiência
hepática e renal, podendo matar. Pode ser de dois
que provocam o nascimento do bebê, e o profissional identifica
tipos: urbana e silvestre. Estamos falando da
seu início por meio da dinâmica uterina, quando colocou a sua
a) dengue.
mão sobre o fundo uterino e avalia
b) febre tifóide.
a) duração, intensidade e relaxamento.
c) febre amarela.
b) frequência, duração e relaxamento.
d) leptospirose.
c) intensidade, frequência e duração.
d) intensidade, força e duração.

98 – É uma doença considerada um problema de saúde pública
devido a sua morbi-mortalidade bastante relacionada com as
condições precárias de vida. Em seu estágio inicial, é confundida
ou secundária ao mesmo tempo em que a infusão primária é por leigos como gripe, bronquite, alergia respiratória; o retardo no
administrada, o frasco deverá ser pendurado na mesma altura. diagnóstico agrava o estado do doente e o processo de
Esse tipo de instalação é conhecida como equipos
disseminação do bacilo. Estamos nos referindo

93 – Se for necessário administrar um fármaco por infusão em Y

a)
b)
c)
d)

em y.
em dupla.
a dois.
em paralelo.

a)
b)
c)
d)

à coqueluche.
à meningite.
à tuberculose.
ao sarampo.
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99 – As maiores taxas de infecção hospitalar a clientes/pacientes
são em UTI. Nesse ambiente, as IH são as complicações mais
comuns, chegando a 30% do total de uma instituição hospitalar.
Portanto fatores intrínsecos e extrínsecos estão presentes, e os
altos índices de IH nessas unidades são comuns devido à
multiplicidade de fatores. Qual das opções abaixo NÃO é
classificada como um fator EXTRÍNSECO?
a)
b)
c)
d)

Ambiente físico
Cateterismo vesical de demora
Dispositivos respiratórios - suporte ventilatório
Tratamentos realizados (quimioterapia, uso de corticoides, etc)

100 – A produção de estrogênio aumenta na gravidez. Esse
hormônio é responsável por

A
D
LA

a) estimular o crescimento contínuo do miométrio uterino,
preparando esse órgão para desempenhar uma importante
função de contratilidade durante o trabalho de parto.
b) assegurar o desenvolvimento do produto da concepção no
decorrer do primeiro trimestre gestacional.
c) atuar diretamente no desenvolvimento da glândula mamária.
d) estimular o hormônio gonadotrófico, até o momento da
placenta assumir a sua produção.

U
N
A
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