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O pulo do gato 
Mauro Santayana

O grande perigo do jornalista que começa é o de cair na 
presunção sociológica. É claro que, tratando da sociedade, o 
jornalismo é também um pouco de sociologia — mas a 
sociologia deve ir para o lugar próprio, os artigos elaborados 
com mais tempo, os editoriais e tópicos e, bem digerida em 
um texto fluido, a reportagem. 

Jornalismo é razão e emoção. O texto apenas racional é 
frio, e só comunica aos que se encontrem diretamente 
interessados no assunto. O texto deve saber dosar emoção e 
razão, e é nesse equilíbrio que está o chamado “pulo do 
gato”. Muitos jornalistas acreditam que o adjetivo emociona. 
Enganam-se. Quanto mais despida uma frase, mais cortante o 
seu efeito. 

“E amolou o machado, preparou um toco para servir de 
cepo, chamou o menino, amarrou-lhe as mãos, fez-lhe um 
sinal para que ficasse calado, e rachou o seu corpo em sete 
pedaços. O menino P., de cinco anos, não era seu filho e F. 
descobrira isso poucos minutos antes, quando discutia com a 
mulher.” Leads como esse são sempre possíveis na 
reportagem de polícia: não necesitam de adjetivos. As 
tragédias, como os cantores famosos, dispensam 
apresentações. 

FIORIN, José Luiz. SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender vo texto: 
Leitura e Redação. São Paulo: Editora Ática, 1999.

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima. 

01 – A expressão “pulo do gato” no título faz referência a quê? 

a) Ao uso correto de palavras que só a experiência porporciona. 
b) À diferenciação entre jornalismo e psicologia. 
c) À distinção entre razão e emoção. 
d) Ao uso de adjetivos. 

02 – O autor do texto afirma que jornalismo é equilíbrio entre 
razão e emoção — o que resulta no chamado “pulo do gato”. Essa 
ideia equivale a dizer que 

a) a redação de uma frase despida e cortante nada tem que ver com 
estilo e com capacidade de articulação linguística. 

b) o texto jornalístico não pode ser feito sem uso de linguagem 
literária, que possibilita muitos usos para além da adjetivação. 

c) tudo tem de ser usado no texto com parcimônia: a sociologia, a 
literariedade e a objetividade, principalmente em se tratando de 
reportagem. 

d) o uso consciente e racional do recurso linguístico é o que pode 
estar no texto jornalístico em si; a emoção esperada segue 
implícita, como jogo entre escritor e leitor. 

03 – No terceiro parágrafo, o autor narra um episódio fictício. 
Pode-se depreender que sua intenção, com isso, é 

a) denunciar crimes bárbaros que acontecem sem que a população 
saiba. 
b) mostrar que não é necessário usar adjetivos para emocionar. 
c) exemplificar o pulo do gato, numa referência ao título. 
d) mostrar que um texto pode ser racional e frio. 

04 – Considerando as manchetes fictícias apresentadas abaixo, 
sobre a pandemia de 2020, assinale aquela que está de acordo com 
o que o texto defende. 

a) Desleixadas campanhas não conseguiram conter a pandemia. 
b) A irremediável Covid-19 afetou grande parte da população. 
c) O brilhante caso das pessoas que se recuperaram. 
d) Governo propõe retomada das atividades. 

05 – Assinale a alternativa que apresenta desvio de norma padrão, 
em relação à regência nominal. 

a) Era um homem ambicioso com a fama. Não descansava sua 
mente, que projetava delírios de sucesso. 

b) A moça era filha da melhor doceira que já existira na região. E 
ela seguiu os passos de sua mãe, mas não era delicada de mão. 

c) Sim, havia um fato, e ele percorreu ruas, casas, redes sociais... 
Evidente era mais a curiosidade em dizer do que em saber. 

d) O filho queria brincar. Pedia que pedia à mãe. Coitada! Estava 
tão atarefada em encomendas! Suas mãos sabiam, e o coração 
doía. 

06 – Leia: 

Ao contrário do vinho, o conhaque não amadurece na 
garrafa, apenas nos tonéis de carvalho. Para fazer-se um litro de 
aguardente que os ingleses chamam brandy, são necessários nove 
litros de vinho branco. Sua fermentação é feita anualmente em 
novembro, e a destilação dura os próximos três meses. 

Assinale o processo de formação de palavras que não 
encontra exemplo no texto. 

a) Derivação parassintética ou parssintetismo 
b) Composição por aglutinação 
c) Derivação prefixal 
d) Derivação sufixal 

07 – Ocorreu-lhe desde logo que ao americano poderia parecer 
estranha tal amizade. (Fernando Sabino) 

A oração subordinada substantiva presente na frase acima 
classifica-se como 

a) objetiva indireta. 
b) objetiva direta. 
c) predicativa. 
d) subjetiva. 

08 – Apenas uma das frases abaixo está com a concordância 
verbal correta. Assinale-a. 

a)  Talvez houvessem motivos justos para sua atitude. 
b)  Foi encontrado um livro, dois cadernos e um estojo no pátio da 

escola. 
c)  Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio compõe a 

molécula da água. 
d)  Vai restar, até a semana que vem, apenas alguns poucos 

exemplares deste livro. 
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09 – Assinale a alternativa em que o termo destacado não 
desempenha a mesma função sintática do que se destaca na 
seguinte frase de Machado de Assis: O ponto cresceu, fez sol. Fui 
por ali dentro, sem arder, porque as almas são incombustíveis. 

a) Carlos saiu estudante e voltou como doutor. 
b) A sensação vibrante da arena, o vaqueiro já não o era. 
c) O médico deixou a sala de cirurgia, muito fatigado, muito 

cabisbaixo. 
d) “Oh! Como se me alonga, de ano em ano/ a peregrinação 

cansada minha”. (Camões) 

10 – Assinale a alternativa em que todos os termos destacados 
classificam-se como sujeito. 

a) “Por onde passava ficava um fermento de desassossego, os 
homens não reconheciam suas mulheres que subitamente se 
punham a olhar para eles, com pena de que não tivessem 
desaparecido.” (José Saramago) 

b) “O episódio da metrópole apavorada pela penumbra 
descreve bem a má reputação que as sombras carregam.” 
(Superinteressante, SP: Abril, jun. 2009) 

c) “As rosas desabrocharam/ Com a luz do sol/ E a beleza das 
mulheres/ Com o creme Rugol.” (antigo texto publicitário) 

d) “Olha, Marília, as flautas dos pastores/ Que bom que soam, 
como estão cadentes!/ Olha o Tejo a sorrir-se!” (Bocage) 

11 – Dos termos destacados nas alternativas abaixo, apenas um se 
classifica como complemento nominal. Assinale-o. 

a) Desejaria ser-lhe obediente, mas o coração transgride as regras 
da razão. 

b) “... Não percas tempo em mentir. / Não te aborreças.” (C. D. 
Andrade) 

c) É quase como se a língua falasse através do homem, como se o 
usasse para se expressar. 

d) “Digam-lhe que estou tristíssimo, mas não posso ir esta noite ao 
seu encontro.” (V. Moraes) 

12 – Atentando para a regência dos verbos das orações adjetivas, 
assinale a alternativa cuja lacuna não deve ser preenchida com 
nenhuma preposição. 

a) Vestiu a camisa ___ cujo bolso havia uma caneta espiã. 
b) Veja esse recibo! Este é o valor ___ que investi no imóvel. 
c) Aquela era a banca de verduras ___ que ele tirava seu sustento. 
d) Pelo tempo ___ que disponho, não vou conseguir fazer muita 

coisa. 

13 – Um rei fraco faz fraca a forte gente! Essa verdade sempre 
esteve clara na mente do soberado Plínio, por isso ele fazia tudo 
em defesa de seu povo. 

O texto acima contém três predicados, cada qual centrado em 
um verbo. Esses predicados classificam-se, respectivamente, como 

a) verbal, nominal e verbo-nominal. 
b) verbo-nominal, verbal e nominal. 
c) nominal, verbo-nominal e verbal. 
d) verbo-nominal, nominal e verbal. 

14 – Leia as sentenças abaixo: 

I- Comprou tudo. Queria tudo. 
II- É a hora. O sino faz estremecer a cidade na hora. 
III- Vivemos tempos difíceis. Nada possibilita certezas nos tempos 

difíceis. 
IV- O empresário quer ir embora do país. O filho do empresário 

foi sequestrado. 

Assinale a altenativa que traz a correta sequência de 
pronomes relativos (acompanhados ou não de preposição) a serem 
empregados na transformação das sentenças em períodos 
compostos por orações subordinadas adjetivas. 

a) que - na qual - que - onde 
b) quanto - quando - em que - cujo 
c) quanto - onde - nos quais - o qual 
d) que - que - onde - cujo 

15 – Assinale a alternativa que completa os espaços da frase 
abaixo. 

Se ele estivesse fazendo alguma coisa errada, não estaria 
agindo ___ claras, ___ luz da percepção alheia, e sim no sótão do 
comportamento, vendo sem ser visto, que é assim que agem os 
dissimulados, sempre insensíveis ___ dor do próximo e jamais 
face ___ face com a verdade. 

a) às - à - à - a 
b) as - a - à - a 
c) às - a - a - à 
d) as - à - a - à 

16 – Assinale a frase em que a locução adjetiva não apresenta 
adjetivo correspondente. 

a) Uma pessoa sem habilidade não pode executar essa tarefa. 
b) Os sons da tarde eram somente de um ou outro pássaro. 
c) Foi difícil encontrar a peça da impressora que estragou. 
d) Todos passamos por devaneios de paixão. 

17 – Observe o diálogo: 

— Não posso fazer o relatório agora porque estou muito 
ocupado, esclareceu Jorge. 

— Então me entregue até amanhã, pediu Alice. 

Assinale a alternativa que contém a correta transposição do 
diálogo acima para o discurso indireto. 

a)  Jorge esclareceu que não podia fazer o relatório naquele 
momento porque estava muito ocupado. Alice então lhe pediu 
que entregasse até o dia seguinte. 

b)  Jorge disse que não ia fazer o relatório nesse momento porque 
estava muito ocupado. Alice lhe pediu então que entregue até o 
dia seguinte. 

c)  Jorge esclareceu que não poderia fazer o relatório agora porque 
estou muito ocupado. Alice então lhe pediu que entregasse até 
amanhã. 

d)  Jorge disse que não irá fazer o relatório hoje. Estou muito 
ocupado, disse. Alice então lhe solicitou que entregue até o dia 
seguinte. 
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18 – Assinale a alternativa que contém a mesma figura de 
linguagem presente na seguinte frase: 

E viram-se chegar, quase sem intermitência, homens 
carregados de gigos de champanha, caixas de Porto e Bordéus, 
barricas de cerveja... (Aluísio Azevedo) 

a)   “...leva no boletim uma galáxia de zeros.” (Carlos D. de 
Andrade) 

b)   “E o vento brinca nos bigodes do construtor.” (Carlos D. de 
Andrade) 

c)  O Ensino Médio bem ministrado é a porta para alto rendimento 
universitário. 

d)   “Um barulho na rua, logo cedo, fê-lo despertar do seu sono. 
Era o lixo que estava passando.” (Josué Solar) 

19 – Leia: 

Se eu convencesse Madalena de que ela não tem razão... Se 
eu lhe explicasse que é necessário vivermos em paz... Não me 
entende. Não nos entendemos. O que vai acontecer será muito 
diferente do que esperamos. (Graciliano Ramos) 

Se, no texto acima, fossem colocadas conjunções ou locuções 
conjuntivas coordenativas entre os períodos, a sequência correta 
seria a presente em qual alternativa? 

a) e - ora - ora - conquanto 
b) ou - mas - mas - não obstante 
c) e - contudo - e - por conseguinte 
d) ou - porquanto - nem - de sorte que 

20 – Leia: 

Uma mancha negra gigantesca escureceu e apavorou Nova 
Iorque. Era o ano de 1915 e acabara de ser erguido o primeiro 
arranha-céu da cidade, o Equitable Building, com quarenta e dois 
andares. (...) Os nova-iorquinos se enfureceram, temendo que a 
cidade fosse devorada pelas sombras, se os construtores de 
Manhatan decidissem seguir o modelo estabelecido pelo 
Equitable. (Superinteressante, SP: Abril, jun., 2004) 

Observando o contexto, pode-se dizer que, no texto acima, 
existe uma oração reduzida que se classifica como 

a) subordinada substantiva objetiva direta. 
b) subordinada substantiva subjetiva. 
c) coordenada explicativa. 
d) coordenada aditiva. 

21 – Assinale a alternativa que contém locução adverbial. 

a)  As vezes em que ele fez os exercícios de halteres foram 
proveitosas. 

b)  Precisou olhar de perto tudo que estava acontecendo. 
c) As autoridades fizeram elogios à noite da festa. 
d) À medida que ele falava, ia ficando aliviado. 

22 – Assinale a alternativa em que todos os verbos são 
irregulares. 

a) repartir - passear - construir 
b) lutar - averiguar - conferir 
c) frear - conseguir - dormir 
d) colocar - pedir - ouvir 

23 – Assinale a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas das frases abaixo. 

I- O olhar e o sorriso faceiro deixaram(-) ___ atordoado. 
II- “... nunca os que a amaram e sugaram(-) ___ o leite, tiveram 

sossego no seu colo.” (Lima Barreto). 
III- “Tanto tenho falado, tanto tenho escrito. (...) Imprudente 

ofício é ___, de viver em voz alta” (Rubem Braga). 
IV- “E nesta maneira, Senhor, dou aqui a ___ Alteza conta do que 

nesta terra vi.” (Carta de Pero Vaz de Caminha a El-Rei D. 
Manuel). 

a) a mim - te - esse - Sua 
b) no - lhe - este - Vossa 
c) me - lhe - esse - Vossa 
d) ele - a ela - este - Sua 

24 – O texto abaixo foi reproduzido sem os acentos agudos. 
Quantos desses acentos devem ser colocados para torná-lo correto? 

O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a 
virtude logo que pisamos o territorio da morte; não digo que ele 
não se estenda para ca, e nos não alcance e julgue; mas a nos e 
que não se nos da do exame nem do julgamento. Senhores vivos, 
não ha nada tão incomensuravel como o desdem dos finados. 
(Machado de Assis) 

a) 6 
b) 7 
c) 8 
d) 9 

25 – Leia: 

A viagem parecia-lhe sem jeito, nem acreditava nela. 
Preparava-a lentamente, e só se resolvera a partir quando tudo 
estava definitivamente perdido. (Graciliano Ramos) 

Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas que 
seguem sobre o uso das vírgulas no texto acima e assinale a 
alternativa que corresponde à sequência correta. 

(    ) Todas as vírgulas são de coordenação. 
(    ) Há uso de vírgula antes da conjunção e  para separar oração 

com sujeito diferente. 
(    ) A vírgula antes da conjunção e separa oração subordinada 

consecutiva. 
(    ) A vírgula antes da conjunção e marca a separação de oração 

coordenada adversativa. 

a) F - V - F - V 
b) V - F - V - F 
c) V - F - F - V 
d) F - V - V - F 

26 – Assinale a alternativa em que a palavra em destaque não 
corresponde a um homônimo perfeito de outra classe gramatical. 

a) “Quem pensa que cabelo é mato / Quem pensa que cabelo é 
pasto” (Jorge Ben e Arnaldo Antunes) 

b) A menina exibia um olhar tão belo e, ao mesmo tempo, tão 
choroso, que comovia deveras! 

c) A palavra tique tem clara origem onomatopaica, segundo 
alguns estudiosos. 

d) Era triste ver a degradação do vilarejo e a piora da condição das 
almas do lugar. 
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27 – Assinale a alternativa correta a respeito do que se afirma 
sobre substantivo. 

a) Está correto afirmar que a História registrou uma grande cisma 
religiosa, porque a cisma significa dissidência. 

b) Na expressão Rebeldes Brasileiros, o substantivo é rebelde e 
classifica-se como sobrecomum. 

c) Quando o substantivo mantém o gênero para designar seres do 
sexo masculino e do feminino, é classificado de substantivo 
uniforme, caso de criatura. 

d) O substantivo coletivo junta pode ser usado de forma ampla, 
indicando, por exemplo, conjunto de médicos, examinadores, 
pessoas em geral, atletas e artistas. 

 

28 – Assinale a alternativa em que o termo grifado não é objeto 
direto. 

a)   “Em vez das mágoas de agora, 
     Eu tinha nessas delícias 
     De minha mãe as carícias 
     E beijos da minha irmã.” (Álvares de Azevedo) 
b)   “Este lugar delicioso e triste, 
     cansada de viver, tinha escolhido 
     para morrer a mísera Lindoia.” (Santa Rita Durão) 
c)   “Julgando inúteis as cautelas, curvei-me à fatalidade.”  

(G. Rosa) 
d)   “As flores leva-as a brisa.” (José de Alencar) 

 

29 – Assinale a alternativa em que o verbo auxiliar destacado nas 
locuções verbais é também formador de tempo composto. 

a) “Se a gente não tivesse feito tanta coisa / (...) Podia ter vivido 
um grande amor.” (Grand’ Hotel, Kid Abelha) 

b) “E a minha namorada... / (...) dá a impressão que está entrando 
por uma nuvem adentro.” (V. Moraes) 

c) Os olhos infantis boiavam em lágrimas vendo os homens que 
começavam a desmontar o circo. 

d) O que poderia ter havido para que ela não descesse radiante e 
luminosa do trem? 

 

30 – Assinale a alternativa em que o termo negritado tem a 
mesma classificação sintática do que está destacado na seguinte 
frase: 

O sistema ortográfico de qualquer língua é comandado por 
convenções rígidas de caráter uniformizador que tendem a 
neutralizar as diferenças de pronúncia que envolvem a fala. 
(Platão e Fiorin) 

a)   “Amo-te até nas coisas mais pequenas / Por toda a vida.” 
(Manuel Bandeira) 

b)   “O garrafão de pinga, dali a pouco, era levado por um velho 
perrengue.” (Cornélio Pires) 

c)   “...aferindo tudo por esse padrão, procedia em conformidade 
com ele.” (Alexandre Herculano) 

d)   “Durante quinze anos lutou por conservar intacta a 
independência da terra.” (Alexandre Herculano) 

31 – Leia: 

I- Forte herança africana no país, o Samba de Roda do 
Recôncavo Baiano foi reconhecido pela Unesco como 
Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade. 

II- O horror da cena atraía os olhos, mas eu os desviava, talvez 
pensando assim: tudo desaparece, tudo é fantasia. 

III- “A pátria que quisera ter era um mito; um fantasma criado 
por ele no silêncio de seu gabinete.” (Lima Barreto). 

Há aposto em 

a) I e II. 
b) II e III. 
c) I apenas. 
d) III apenas. 

32 – Considerando a flexão dos verbos, assinale a alternativa 
correta. 

a) Edgar se entreteu diante daquela cena. 
b) Tudo dará certo, se você manter a boca fechada. 
c) Ele só poderá fazer a prova depois que repor as aulas. 
d) Assim que interpuséssemos recurso, as providências seriam      

tomadas. 

33 – Assinale a alternativa que contém vocativo. 

a) Amariam o mar se prestassem bem atenção ao ruído da vaga, 
filhos de pescadores. 

b) Os colegas — o equilibrista e o lançador de fogo — sabiam 
emocionar seus companheiros. 

c) Aeromoça, limitada à burocracia, é como gerânio intimidado a 
florir dentro  do  armário. 

d) “Cessa o estrondo da cachoeira / (...) Já desperta o mínimo 
arrepio.” (Carlos D. de Andrade) 

34 – Leia: 

O cérebro é capaz de quase qualquer coisa. Ele consegue 
parar o tempo, ficar vários dias numa boa sem dormir, ler 
pensamentos, mover objetos a distância e se reconstruir de acordo 
com a necessidade. Parecem superpoderes de histórias em 
quadrinhos, mas são apenas algumas descobertas que os 
neurocientistas fizeram ao longo da última década. 
(Superinteressante, São Paulo: Abril, ago. 2006) 

Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas sentenças abaixo e, a 
seguir, assinale a alternativa que traz a sequência correta. 

Pode-se afirmar que, no texto acima, há 

(    ) dois períodos compostos apenas por coordenação, com o total 
de nove orações coordenadas, sendo sete assindéticas e duas 
sindéticas. 

(    ) um período composto apenas por coordenação, com duas 
orações assindéticas. 

(    ) um período composto por subordinação, com uma oração 
principal e seis orações subordinadas objetivas diretas, 
coordenadas entre si. 

(    ) um período composto apenas por coordenação e outro por 
coordenação e subordinação, com uma oração subordinada 
adjetiva restritiva. 

a) F - V - V - F 
b) V - F - F - F 
c) F - F - V - F 
d) V - V - F - V 
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35 – Apenas uma das alternativas abaixo apresenta uma forma de 
concordância nominal para a qual não há outra possibilidade de 
concordância. Assinale-a. 

a) Era a casa dos sonhos! Apresentava tamanho e localização 
perfeita! 

b) São maravilhosos a ternura e o perdão. Ambos mostram que 
belo pode ser o homem. 

c) O passeio tão esperado contaria apenas com alunos da segunda 
e terceira série do Ensino Médio. 

d) Os Sertões e Memórias Póstumas de Brás Cubas são, 
respectivamente, obras-primas dos gigantes Guimarães Rosa e 
Machado de Assis. 

 

36 – Considere o diálogo abaixo. 

— Será que, depois de tudo que aconteceu, o Zeca vai se 
atrever a vir aqui. 

— Eu acho que... Não sei... Creio que sim. Se a necessidade 
for maior que o escrúpulo... 

— Tem gente de todo tipo neste mundo mesmo! 

Quanto à pontuação, quais falas estão corretas? 

a) A segunda e a terceira. 
b) A primeira e a segunda. 
c) A primeira e a terceira. 
d) Todas. 

 

37 – Respeitando-se a ordem natural dos termos sintáticos da 
oração, assinale a alternativa que apresenta o termo faltante na 
frase No teu colo é o meu abrigo, modificada de uma canção 
popular. 

a) Sujeito 
b) Objeto direto 
c) Adjunto adnominal 
d) Predicativo do sujeito 

 

38 – Quantas orações subordinadas adverbiais há no texto 
abaixo? 

Assim que Acácio deixou sua cidade, um drama emocional o 
invadiu. É certo que ele precisava tomar essa atitude, se quisesse 
realmente uma vida diferente daquela em que estava. Os últimos 
acontecimentos tinham chegado a tal ponto que não lhe figurava 
melhor panorama, mas, conforme os dias se passavam, ele via que 
não seria fácil viver segregado do grande amor da sua vida. Ah, 
essas ciladas do coração... Quem as poderá, um dia, explicar? 

a) 4 
b) 3 
c) 6 
d) 5 

39 – Leia: 

Desde os cinco anos merecera eu a alcunha de ‘menino do 
diabo’; e verdadeiramente não era outra coisa; fui dos mais 
malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e 
voluntarioso. (Machado de Assis) 

Em relação aos encontros vocálicos existentes no texto, é 
correto afirmar que 

a) oito são ditongos crescentes e três são hiatos. 
b) oito são ditongos decrescentes e dois são hiatos. 
c) sete são ditongos decrescentes, um é ditongo crescente e dois 

são hiatos. 
d) sete são ditongos decrescentes, dois são ditongos crescentes e 

dois são hiatos. 

40 – Leia o texto abaixo e avalie as informações sobre ele. 

Não existem crianças de rua. Existem crianças na rua. E 
toda vez que um menino está na rua é porque alguém o botou lá. 
(Marina Colasanti) 

I- Nos dois casos, os termos grifados são adjuntos adnominais. 
II- A expressão “de rua” denota qualidade, e “na rua” expressa 

localização. 
III- Com a troca da preposição no adjunto, o texto passou a fazer 

uma crítica à sociedade. 

Está correto o que se afirma em 

a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 
 

Rascunho 
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AS QUESTÕES DE  41  A  100  REFEREM-SE  
À ENFERMAGEM 

41 – A posição em que a pessoa é colocada deitada de costas, 
com as pernas estendidas e ligeiramente flexionadas para provocar 
o relaxamento dos músculos abdominais, com os braços estendidos 
ao longo do corpo, muito indicada quando se realiza um exame 
físico, é denominada 

a) Posição de Sims. 
b) Decúbito Ventral ou Prona. 
c) Decúbito Dorsal ou Supina. 
d) Decúbito Lateral Direito e Esquerdo. 

42 – A DHEG, antes denominada Toxemia Gravídica, é um 
acometimento patológico que, juntamente com as condições 
hemorrágicas e infecciosas, forma a tríade responsável pelo 
aumento da mortalidade materna. Assinale a alternativa  que indica 
em geral quando essa doença se instala. 

a) No início da gestação. 
b) Na segunda metade da gestação. 
c) Durante o trabalho de parto prematuro. 
d) No primeiro trimestre da gestação em adolescentes. 

43 – “Exame destinado a verificar as condições de saúde do 
trabalhador, se o mesmo é portador de algum agravo à saúde 
decorrente de sua atividade laboral, no momento do seu 
desligamento.” Assinale a alternativa que define o enunciado. 

a) Exame médico periódico 
b) Exame médico demissional 
c) Exame médico pré-admissional 
d) Exame médico para mudança de função 

44 – A vacina PENTAVALENTE (DTP+HB+Hib) previne contra 
as seguintes doenças. 

a) Poliomielite. 
b) Diarreia por Rotavírus. 
c) Doenças invasivas causadas por Neisseria meningitides. 
d) Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, Meningite e outras 

infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo B. 

45 – Doença em que o paciente apresenta quadro discreto de febre 
moderada, de início súbito, que dura de 2 a 3 dias e com sintomas 
generalizados inespecíficos (mal-estar, adinamia, anorexia, 
cefaleia) e erupção cutânea pápulo vesicular. Assinale a alternativa 
correspondente. 

a) Dengue 
b) Rubéola 
c) Varicela 
d) Sarampo 

46 – Para administrar 1.500 ml de soro glicosado a 5% em 24 
horas, é necessário que o número de gotas por minuto seja de: 

a) 7. 
b) 21. 
c) 14. 
d) 28. 

47 – Em relação aos fatores de risco para Diabetes Mellitus. 
Assinale a alternativa correta. 

a) obesidade - hipotensão - história familiar de diabetes 
b) hipertensão - obesidade - história familiar de diabetes 
c) obesidade - hipotensão - nível de colesterol HDL igual ou < 

25mg/dl. 
d) hipotensão - história familiar diabetes - nível de colesterol igual 

ou < 25mg/dl. 

48 – Algumas recomendações são dirimidas aos pacientes que 
apresentam temperatura corporal elevada. Em relação a essa 
afirmação, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, 
assinale a alternativa com a sequência correta. 

(    ) Orientar repouso. 
(    ) Administrar anti-hipertensivos. 
(    ) Aplicar compressas ou banho quentes. 
(    ) Orientar ou realizar a retirada de cobertores. 

a) V - F - F - V 
b) F - F - F - F 
c) V - F - V - V 
d) F - V - V - F 

49 – A associação de quatro comprimidos: Rifampicina, 
Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol, é empregada no tratamento 
de 

a) Diabetes. 
b) Eclâmpsia. 
c) Hipertensão. 
d) Tuberculose. 

50 – O acervo documental padronizado, organizado e conciso 
referente ao registro dos cuidados prestados ao paciente por todos 
os profissionais envolvidos na assistência, de caráter legal, sigiloso 
e científico, que possibilita a comunicação entre os membros da 
equipe multiprofissional, é definido como 

a) relatório permanente. 
b) prontuário do paciente. 
c) evolução de enfermagem. 
d) anotação de enfermagem. 
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51 – Sobre a vacinação para BCG, leia as alternativas que se 
seguem e assinale a incorreta. 

a) Não adiar a vacinação em crianças nascidas com peso inferior a 
2 kg. 

b) Esta vacina é contraindicada para gestantes e pessoas 
imunodeprimidas. 

c) Administrar dose única, o mais precocemente possível, de 
preferência na maternidade logo após o nascimento. 

d) Em pessoas hospitalizadas com comprometimento do estado 
geral, a vacinação deve ser adiada até a resolução do quadro 
clínico. 

 

52 – De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação de 
2020, assinale a alternativa que indica a vacina que imuniza contra 
a Difteria. 

a) HPV 
b) SCR 
c) Sabin 
d) Pentavalente 

 

53 – O Sistema Respiratório é composto dos tratos respiratórios 
_____ e _____. Em seu conjunto, os dois tratos são responsáveis 
pela ______, movimento de ar para dentro e para fora das vias 
respiratórias. Complete os espaços da frase  e assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

a) superior - inferior - ventilação 
b) superior - inferior - respiração 
c) nariz - seios paranasais - ventilação 
d) nariz - seios paranasais - respiração 

 

54 – No que se refere à assadura e também chamada Dermatite 
Amoniacal,  correlacione as colunas  em seguida, assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

1 – Primeira fase. 
2 – Segunda fase. 
3 – Terceira fase. 
 

(    ) Podem surgir infecções por bactérias 
ou fungos, agravando a lesão. 

(    ) Avermelhamento, semelhante a uma 
queimadura leve. 

(    ) A agressão vence a proteção natural 
da pele formando feridas. 

a) 3 - 2 - 1 
b) 1 - 2 - 3 
c) 3 - 1 - 2 
d) 1 - 3 - 2 

 

55 – “Utilizada durante o contato com pacientes suspeitos ou 
confirmados de Tuberculose, Sarampo, Varicela e Herpes zoster 
disseminada, até cessado o período de risco de transmissão de cada 
doença e em locais onde ocorram procedimentos indutores de tosse 
e geradores de aerossóis. Deve ser colocada antes da entrada no 
quarto do paciente, retirada após a saída e estar apropriadamente 
ajustada à face.” O texto refere-se à 

a) respirador de adução de ar. 
b) máscara autônoma de circuito. 
c) máscara de procedimento (cirúrgica). 
d) máscara de proteção respiratória N95 ou PFF2. 

56 – De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação do 
Ministério da Saúde de 2020, aos 6 meses de idade é necessário 
que a criança receba duas vacinas. Assinale a alternativa correta. 

a) BCG, VIP 
b) VIP, VORH 
c) Pentavalente, VIP 
d) Pentavalente VORH 

57 – O momento de entrada do paciente no serviço de saúde para 
ocupação de um leito, com a finalidade de submeter-se a um 
tratamento clínico, cirúrgico e ou à realização de procedimentos 
específicos, é definido por 

a) alta. 
b) admissão. 
c) desocupação. 
d) transferência. 

58 – A Tuberculose merece especial atenção dos profissionais de 
saúde e da sociedade como um todo, apesar de existirem recursos 
capazes de promover seu controle, ainda não há perspectiva de 
obter sua eliminação como problema de saúde. 

Nesse escopo, a identificação precoce de pessoas com tosse 
por tempo igual ou superior a 3 semanas, através da busca 
permanente por todos por os serviços de saúde, é compreendida 
como 

a) diagnóstico radiológico. 
b) diagnóstico bacteriológico. 
c) tratamento diretamente observado. 
d) busca ativa de sintomáticos respiratórios. 

59 – A partir dos erros mais comuns cometidos pelos 
profissionais em instituições de saúde e com objetivo de qualificar 
o cuidado em todos os estabelecimentos, instituiram-se protocolos 
básicos para orientar profissionais na amplificação da segurança 
do paciente. Considerando os tipos de protocolo, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) Protocolo de custos. 
b) Protocolo para cirurgia segura. 
c) Protocolo para prevenção de lesão por pressão. 
d) Protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de 

medicamentos. 
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60 – Assinale a alternativa que representa uma doença que pode 
levar à morte por paralisia da musculatura respiratória. 

a) Herpes 
b) Dengue 
c) Botulismo 
d) COVID-19 

61 – Material introduzido na cavidade nasal, a uma distância 
compreendida pelo comprimento entre o nariz e o lóbulo da orelha, 
removido(a) e substituído(a) a cada 8 h, com fluxo de 1 a 5 l/min. 
A afirmativa refere-se à (ao) 

a) máscara de traqueostomia. 
b) máscara facial simples. 
c) máscara de Venturi. 
d) cateter nasal. 

62 – Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

1 – Assepsia 
2 – Esterilização 
3 – Contaminação 
 

(    ) Transferência do agente 
infeccioso para um 
organismo, objeto ou 
substância. 

(    ) Destruição de todas as 
formas de vida microbiana 
mediante aplicação de 
agentes físicos e ou 
químicos. 

(    ) Conjunto de medidas 
utilizadas para impedir a 
penetração de 
microorganismos em local 
que não os contenha. 

a) 1 - 2 - 3 
b) 2 - 3 - 1 
c) 3 - 2 - 1 
d) 1 - 3 - 2 

63 – Em relação ao risco com gases medicinais, marque V para 
verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

(    ) É proibida a utilização de equipamento com vazamento de 
gás. 

(    ) Locais com gases e vapores anestésicos devem ser providos 
de exaustão e ventilação adequados. 

(    ) Cabe ao profissional de enfermagem o manuseio e/ou 
transporte de cilindros de gases medicinais, com exceção dos 
portáteis, quando utilizados para transporte de pacientes ou 
reposição. 

(    ) Toda trabalhadora gestante só será liberada para o trabalho 
em áreas com possibilidade de exposição a gases ou vapores 
anestésicos após autorização por escrito do médico 
responsável pelo PCMSO - Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional. 

a) F - V - F - V 
b) V - F - V - F 
c) V - V - F - V 
d) F - F - V - F 

64 – ¨A intubação gastrintestinal é a inserção de uma sonda 
flexível dentro do estômago, além do piloro, para dentro do 
duodeno ou jejuno. Relacione as colunas quanto à descrição dos 
tipos de intubações gastrintestinais e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

1 – Sonda Orogástrica 
2 – Sonda Nasoentérica 
3 – Sonda Nasogástrica 
4 – Sonda Nasoduodenal 

(    ) Sonda inserida através do 
nariz dentro do estômago. 

(    ) Sonda inserida através da 
boca até o estômago. 

(    ) Sonda inserida através do 
nariz para dentro da porção 
proximal do intestino 
delgado (duodeno). 

(    ) Inserida através do nariz 
para dentro do estômago e 
além do piloro, adentra o 
intestino grosso. 

a) 3-1-2-4 
b) 3-1-4-2 
c) 1-2-4-3 
d) 1-4-3-2 

 

65 – Na criança menor de três anos, o pulso mais indicado para 
ser verificado é o 

a) apical. 
b) radial. 
c) femoral. 
d) temporal. 

 

66 – O preparo do leito oferece conforto e segurança ao paciente, 
mantém o ambiente com aspecto agradável e facilita a colocação 
deste no leito. Assinale a assertiva que contém os tipos de cama 
existentes. 

a) Cama móvel, cama baixa, cama alta. 
b) Cama em ordem, cama em sequência. 
c) Cama fechada, cama aberta, cama de operado. 
d) Cama comum, cama em leque, cama completa. 

 

67 – “Lei que regula em todo território nacional as ações e 
serviço de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter 
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de 
direito público ou privado.” A que lei se refere essa afirmação? 

a) 8.080 de 19/09/90 
b) 8.132 de 19/09/86 
c) 8.080 de 20/09/85 
d) 8.132 de 30/06/91 
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68 – As quatros principais regiões para administração de insulina 
são o _______, os _______ (superfície posterior), as ______ 
(superfície anterior) e os ______ . 

a) abdome - coxas - braços - quadris 
b) braços - quadris - coxas - abdome 
c) abdome - braços - coxas - quadris 
d) abdome - quadris - coxas - braços 

 

69 – Seringas de 1ml comportam no máximo quantas unidades de 
insulina? 

a) 100 
b) 30 
c) 50 
d) 10 

70 – Conforme preconiza o Calendário de Vacinação de 2020 do 
Ministério da Saúde, qual a idade correta de administração da 2ª 
dose da vacina Pentavalente? 

a) 4 meses 
b) 6 meses 
c) 12 meses 
d) 15 meses 

 

71 – Foi prescrito para um paciente 6 mg de dexametasona. O 
frasco apresenta 2,5 ml, contendo 4 mg/ml. Qual volume deve ser 
aspirado? 

a) 2,5 ml 
b) 2,0 ml 
c) 1,5 ml 
d) 1,0 ml 

72 – A admoestação ao infrator, de forma reservada, registrada no 
prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas, é uma 
penalidade imposta pelo COFEN e Conselhos Regionais de 
Enfermagem. A afirmativa refere-se à 

a) multa. 
b) censura. 
c) advertência verbal. 
d) cassação do direito ao exercício profissional. 

 

73 – Levando em consideração as principais recomendações 
quanto ao uso de luvas, assinale a alternativa que apresenta uma 
conduta incorreta. 

a) Usar luvas sempre que indicado. 
b) O uso de luvas substitui a higienização das mãos. 
c) Retirar as luvas após o uso, descartá-las em lixo hospitalar e 

higienizar as mãos imediatamente. 
d) Trocar de luvas quando atender outro paciente ou realizar outro 

procedimento no mesmo paciente. 

74 – As formas de Botulismo são: 

a) intestinal, alimentar, por contato. 
b) alimentar, por ferimentos, intestinal. 
c) alimentar, por aerossóis, por radiação. 
d) alimentar, por gotículas, por transmissão. 

75 – Para administrar 150 mg de Rocefin, dispõe-se de frasco de 
1,0 grama, que deverá ser diluído em 10 ml de água destilada. 
Qual o volume a ser aspirado após diluir-se o medicamento? 

a) 0,5 ml 
b) 1,0 ml 
c) 1,5 ml 
d) 2,0 ml 

76 – A região___________, descrita por Von Hochstetter há mais 
de 50 anos, é considerada uma região segura para injeções 
intramusculares. Está livre de vasos sanguíneos e nervos 
importantes, tanto para adultos como em crianças. Assinale a 
alternativa que completa corretamente a lacuna. 

a) vasto lateral da coxa. 
b) dorsoglútea. 
c) ventroglútea. 
d) deltoide. 

77 – Em relação à Difteria, marque V para verdadeiro e F para 
falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. 

(    ) Crianças e adultos que receberam a vacina podem se 
reinfectar. 

(    ) Pessoas que vivem em condições de superlotação ou 
insalubres estão mais susceptíveis a contrair essa doença. 

(    ) Pessoas que viajam para uma região onde a Difteria é 
endêmica estão mais susceptíveis à contaminação. 

a) F - V - V 
b) V - F - F 
c) F - V - F 
d) V - F - V 

78 – Sobre equipamento de proteção individual (EPI), assinale a 
assertiva incorreta. 

a) Os trabalhadores podem deixar o local de trabalho com EPI. 
b) O EPI deve ser selecionado de acordo com o risco ao qual o 

profissional de saúde está exposto. 
c) Dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo 

trabalhador, cuja finalidade é a proteção dos riscos com 
potencialidade de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

d) Na área da saúde, o uso do EPI está relacionado, na maioria das 
vezes, à exposição ao risco biológico, configurando-se pela 
probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos 
específicos. 
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79 – A traqueostomia é um procedimento cirúrgico pela qual uma 
abertura é feita dentro da traqueia. Assinale a alternativa que 
apresenta as complicações desse procedimento. 

a) toracotomia - sangramento - infecção 
b) pneumotórax - infecção - dilatação nasal 
c) sangramento - lesão do nervo faringeo - necrose 
d) pneumotórax - trauma abdominal - sangramento 

 

80 – O método mais utilizado mundialmente no atendimento pré-
hospitalar (APH) para a realização de triagem primária de vítimas 
é conhecido como 

a) Acolhimento. 
b) Método START. 
c) Método de contenção. 
d) Método de gerenciamento. 

 

81 – ¨Os distúrbios do sistema respiratório são comuns, sendo 
encontrados por enfermeiras em todos ambientes, desde a 
comunidade até a Unidade de Terapia Intensiva¨. Relacione as 
colunas e assinale a alternativa com sequência correta. 

1 – Apneia 
2 – Dispneia 
3 – Ortopneia 
4 – Taquipneia 

(    ) Respiração laboriosa ou falta de ar. 
(    ) Respiração anormalmente rápida. 
(    ) Cessação temporária da respiração. 
(    ) Incapacidade de respirar facilmente 

exceto na posição ereta. 

a) 3 - 1 - 2 - 4 
b) 2 - 3 - 1 - 4 
c) 2 - 4 - 1 - 3 
d) 3 - 1 - 2 - 4 

 

82 – Em relação à coleta para o exame de Cultura de Urina, 
assinale a alternativa correta: 

a) A higiene íntima é irrelevante. 
b) O frasco de coleta não precisa ser estéril. 
c) Deve-se colher a urina a partir do primeiro jato. 
d) Quando o paciente é portador de sonda vesical de demora, a 

coleta deverá ocorrer no dispositivo indicado na sonda. 

 

83 – Foi prescrito para um paciente 60 mg de fenobarbital via VO 
duas vezes ao dia. Há comprimidos de 15 mg disponíveis na 
clínica. Quantos comprimidos deverão ser administrados em cada 
horário? 

a) 3 e 1/2 
b) 4 
c) 5 e 1/2 
d) 6 

84 – A notificação compulsória será realizada diante da suspeita 
ou confirmação de doença ou agravo, observando-se as normas 
técnicas estabelecidas pela Secretaria de Vigilância em Saúde e 
pelo Ministério da Saúde. Assinale a doença ou agravo, cuja 
peridiocidade de notificação é semanal. 

a) Acidente de trabalho com exposição a material biológico. 
b) Febre Maculosa, Febre Tifoide, Hantavirose. 
c) Difteria, Doença de Chagas, Febre Amarela. 
d) Coqueluche, Cólera, Botulismo. 

 

85 – O prontuário é um documento legítimo que serve para defesa 
legal, ética ou acusação. No código de ética dos profissionais de 
enfermagem, consta, em alguns capítulos as responsabilidades, os 
deveres e as proibições relacionadas aos registros e informações da 
enfermagem. Considerando os princípios gerais de registro, 
assinale a alternativa incorreta. 

a) Usar termos técnicos adequados. 
b) Registrar com letra legível, sem rasuras; o uso de corretivos 

deve ser evitado. 
c) Registrar os procedimentos que foram efetuados por outros 

profissionais. 
d) Informar de maneira correta, completa e objetiva, utilizando 

uma linguagem clara e a gramática correta. 

 

86 – É a medida individual mais simples e com melhor 
custo/benefício para prevenir a disseminação das infecções 
relacionadas à assistência à saúde. A afirmativa refere-se à 

a) aplicação de calor. 
b) mudança de decúbito. 
c) higienização das mãos. 
d) massagem de conforto. 

 

87 – Em que consiste a técnica da Credeização? 

a) Limpeza do coto umbilical do RN com álcool 70% a cada troca 
de fralda. 

b) Administração da vacina de Hepatite B, preferencialmente logo 
após o nascimento, até as primeiras 12 horas de vida. 

c) Instilação de uma gota de solução de Nitrato de Prata a 1% em 
cada olho do RN durante a primeira hora do nascimento. 

d) Administração de Vitamina K, via intramuscular, no vasto 
lateral da coxa esquerda do RN, em dose de 0,05ml até dois Kg 
e 0,1ml em RN com peso superior a dois Kg. 

 

88 – A transmissão da Difteria ocorre basicamente por meio da 
__________, _________ ou _______________. Assinale a 
alternativa que preenche corretamente as lacunas. 

a) tosse - urina - fezes 
b) tosse - espirro - fezes 
c) urina - fezes - lesões na pele 
d) tosse - espirro - lesões na pele 
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89 – Em relação à Parotidite, marque V para verdadeiro e F para 
falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. 

(    ) A vacinação é a única forma de prevenir a Parotidite. 
(    ) A vacina só está disponível em clínicas particulares 

credenciadas. 
(    ) Gestantes e imunodeprimidos graves devem ser vacinados 

contra a Parotidite. 
(    ) Adultos que não foram infectados pelo vírus na infância ou 

adolescência tem indicação de serem imunizados. 

a) F - V - F - F 
b) V - F - V - F 
c) F - V - F - V 
d) V - F - F - V 

 

 

90 – “Os mecanismos que regulam a temperatura do corpo são 
bastante complexos. A elevação da temperatura corporal é um dos 
fenômenos mais típicos de algumas doenças.” Assinale a assertiva 
que se enquadra nessa definição. 

a) Doenças mentais. 
b) Doenças comuns. 
c) Doenças perigosas. 
d) Doenças infecciosas. 

 

 

91 – A finalidade da limpeza e da desinfecção da unidade do 
cliente é remover sujidades, micro-organismos e manter o 
ambiente agradável. Assinale a alternativa que corresponda a tipos 
de limpeza. 

a) Limpeza diária e limpeza superficial. 
b) Limpeza concorrente e limpeza terminal. 
c) Limpeza de resíduos e limpeza infectante. 
d) Limpeza comum e limpeza simples da sujidade. 

 

 

92 – No Calendário Nacional de Vacinação, existe uma vacina 
cuja dose de reforço somente o profissional da área da saúde deve 
tomar, a cada dez anos. Que vacina é essa? 

a) SCR 
b) dTpa 
c) Dupla Adulto 
d) Febre Amarela 

 

93 – De acordo com a idade, cada fase da infância recebe uma 
denominação. Relacione as colunas e, em seguida, assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

1 – Lactente 
2 – Infante 
3 – Escolar 
4 – Adolescente 

(    ) 7 a 11 anos 
(    ) 0 a 12 meses 
(    ) 1 a 3 anos 
(    ) 12 a 18 anos 

a) 3 - 2 - 1- 4 
b) 3 - 1- 2 - 4 
c) 1 - 2 - 4- 3 
d) 1 - 2 - 3- 4 

 

94 – Relacione as colunas quanto às doenças e suas definições. 
Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. 

1 – Doença causada pelo vírus 
Varicela zoster, o mesmo que 
causa a catapora. 

2 – Doença neuroparalítica grave, 
não contagiosa, causada pela 
ação de uma potente toxina 
produzida por uma bactéria. 

3 – Doença transmissível causada 
por bactéria que atinge as 
amígdalas, faringe, laringe, 
nariz e ocasionalmente outras 
partes do corpo como pele e 
mucosas. 

4 – Infecção viral aguda e 
contagiosa, pode atingir 
qualquer tecido glandular e 
nervoso do corpo humano, é 
mais comum afetar as 
glândulas parótidas que 
produzem a saliva ou as 
submandibulares e 
sublinguais próximas ao 
ouvido. 

(    ) Difteria 
(    ) Herpes zoster 
(    ) Caxumba ou Parotidite 
(    ) Botulismo 

a) 3 - 2 - 1 - 4 
b) 2 - 1 - 3 - 4 
c) 3 - 1 - 4 - 2 
d) 3 - 2 - 4 - 1 

 

95 – O vírus da Caxumba pode ser encontrado na urina até 
_________ após o inicio da doença. Assinale com a alternativa que 
preenche a lacuna corretamente. 

a) 30 dias 
b) 14 dias 
c) 12 dias 
d) 6 dias 
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96 –  As manifestações clínicas clássicas de todos os tipos de 
diabetes incluem os “três Ps”: _____ (aumento da micção), _____ 
(sede aumentada) e _____ (aumento do apetite). 

a) polidpsia - poliúria - polifagia 
b) polifagia - polidpsia - poliúria 
c) poliúria - polidpsia - polifagia 
d) poliúria - polifagia - polidpsia 

97 – No que se refere ao procedimento de coleta de sangue 
venoso, assinale a assertiva incorreta. 

a) Retirar a seringa com a agulha, comprimindo o local da punção. 
b) Manter o garrote para aspirar a quantidade necessária de 

sangue. 
c) Após garrotear o braço, fazer antissepsia com algodão 

embebido em álcool 70%. 
d) Se houver necessidade de jejum, a orientação deve ser realizada 

na véspera do exame. 

98 – Os hospitais são classificados conforme três critérios: o 
aspecto clínico, o aspecto administrativo e a capacidade de leitos. 
Os hospitais que possuem até 49 leitos são os hospitais de 

a) médio porte. 
b) grande porte. 
c) pequeno porte. 
d) extra ou especial. 

99 – Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas da frase seguinte. O Diabetes Mellitus 
abrange um grupo de doenças _______, caracterizadas por níveis 
________ de glicose no _______ (hiperglicemia), devido a 
defeitos e/ou ação da ________ . 

a) metabólicas - aumentados - sangue - insulina 
b) metabólicas - insulina - sangue - aumentados 
c) aumentados - metabólicas - insulina - sangue 
d) insulina - metabólicas - sangue - aumentados 

100 – O diagnóstico de Febre Amarela pode ser feito de forma 
direta pela detecção do vírus em amostras clínicas (sangue e/ou 
tecidos) ou de forma indireta pela detecção de anticorpos. Os 
exames são realizados em laboratórios de referência em diversos 
estados brasileiros. Com base nessa assertiva, assinale a 
observação incorreta. 

a) Deve-se coletar tecido para exame histopatológico de paciente 
vivos. 

b) Toda amostra biológica deverá ser enviada, devidamente 
identificada e acompanhada de cópia de Ficha de Investigação 
Epidemiológica. 

c) A informação sobre o histórico vacinal dos casos notificados é 
importante para subsidiar a análise adequada dos resultados e 
exames laboratoriais. 

d) A coleta oportuna e o perfeito acondicionamento, conservação e 
transporte da amostra são de fundamental importância para o 
êxito nos procedimentos laboratoriais. 

Rascunho 
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