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Fim de livro 

Há escritores que precisam de silêncio, solidão e 
ambiente adequado para a prática da escrita. Se fosse esperar 
por essas condições, teria demorado vinte anos para publicar 
meu último livro, tempo de vida que não terei mais. 

Por força da necessidade, aprendi a escrever em 
qualquer lugar em que haja espaço para sentar com o 
computador. Minha carreira de escritor começou com 
“Estação Carandiru”, quando eu tinha 56 anos. Foi tão 
grande o prazer de contar aquelas histórias, que senti ódio de 
mim mesmo por ter vivido meio século sem escrever livros. 
A dificuldade vinha da timidez e da autocrítica. Para mim,
o que eu escrevesse seria fatalmente comparado com 
Machado de Assis, Gogol, Faulkner, Joyce, Pushkin, 
Turgenev, Dante Alighieri. Depois do que disseram esses e 
outros gênios, que livro valeria a pena ser escrito? 

Em conversa com um estudante, Hemingway diz que ao 
escritor de nossos tempos cabem duas alternativas: escrever 
melhor do que os grandes mestres já falecidos, ou contar 
histórias que nunca foram contadas. De fato, se eu escrevesse 
melhor do que Machado de Assis, poderia recriar 
personagens como Dom Casmurro ou descrever com mais 
poesia o olhar de ressaca de Capitu. 

Restava, então, a segunda alternativa: a vida numa 
cadeia com mais de sete mil presidiários, na cidade de
São Paulo, nas últimas décadas do século XX, não poderia 
ser descrita por Homero ou padre Antônio Vieira. O médico 
que atendia pacientes no Carandiru havia dez anos era quem 
reunia as condições para fazê-lo. 

Seguindo o mesmo critério, publiquei outros livros.
Às cotoveladas, a literatura abriu espaço em minha agenda. 
Há escritores talentosos que se queixam dos tormentos e da 
angústia inerentes ao processo de criação. Não é o meu caso, 
escrever só me traz alegria. 

Dráuzio Varella, texto adaptado
 
 

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

07 – Considere as seguintes frases: 

I-  Paulo é tão corajoso quanto um leão. 
II-  Paulo é tão corajoso que não se esquiva de nada. 
III-  Desde que o insultaram, Sílvio ficou de mau humor. 
IV-  Desde que não o provoquem, Sílvio não revida. 

As conjunções/locuções subordinativas adverbiais das frases 
acima classificam-se, respectivamente, como 

a) comparativa, concessiva, condicional e condicional 
b) comparativa, consecutiva, temporal e condicional. 
c) consecutiva, comparativa, concessiva e temporal. 
d) condicional, consecutiva, temporal e concessiva. 

06 – Considerando a norma culta da língua, assinale a alternativa 
em que não há erro de colocação pronominal. 

a) Nunca esqueceu-se de mim. Sempre me enviava um presente 
no meu aniversário. Esqueceu-se uma vez de enviá-lo e jamais 
se perdoou por isso. 

b) Nunca se esqueceu de mim. Sempre enviava-me um presente 
no meu aniversário. Esqueceu-se uma vez de enviá-lo e jamais 
perdoou-se por isso. 

c) Nunca se esqueceu de mim. Sempre me enviava um presente 
no meu aniversário. Esqueceu-se uma vez de enviá-lo e jamais 
se perdoou por isso. 

d) Nunca se esqueceu de mim. Sempre me enviava um presente 
no meu aniversário. Se esqueceu uma vez de enviá-lo e jamais 
se perdoou por isso. 

05 – Assinale a frase correta quanto à concordância verbal. 

a) Ficou muito claro as suas boas intenções. 
b) O conceito dos alunos sobre essas questões resultou em 

equívocos. 
c) As marcas daquela tragédia evitável continuou registrada de 

forma inapagável. 
d) Os personagens de uma cena marcante permanecerá em nossa 

mente para sempre. 

02 – Quanto ao primeiro parágrafo do texto, é correto afirmar que

a) não se pode escrever sem um ambiente adequado. 
b) o autor criou as próprias condições para exercer seu ofício. 
c) o silêncio e a solidão são imprescindíveis para se escrever. 
d) o autor não quer perder vinte anos de sua vida escrevendo um

livro. 

04 – O autor sentiu ódio de si mesmo por ter publicado seu 
primeiro livro somente aos 56 anos porque ele 

a) queria contar histórias que nunca haviam sido contadas. 
b) queria escrever melhor que os grandes escritores já falecidos. 
c) queria ser comparado a escritores consagrados como 

Machado de Assis e Dante Alighieri. 
d) sentiu prazer em contar as histórias e lamentou ter demorado 

mais de cinquenta anos para se tornar escritor. 

01 – “Às cotoveladas, a literatura abriu espaço em minha agenda.”

Considerando esse trecho, pode-se afirmar que 

a) o autor precisou lutar contra a timidez, a insegurança e a 
autocrítica para se tornar um escritor. 

b) o autor possui muitos compromissos, mas sempre consegue 
tempo para escrever. 

c) escrever é uma atividade que só lhe traz alegrias. 
d) escrever é uma tarefa difícil e cansativa. 

03 – Dentre as características que o autor revela de si mesmo
diante do ofício de escrever, assinale a que não está presente no
texto. 

a) Angústia 
b) Modéstia 
c) Segurança 
d) Adaptação 
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08 – Assinale a alternativa incorreta sobre os adjuntos presentes 
nos versos abaixo. 

“Em usinas escuras / homens de vida amarga / e dura / produzem 
este açúcar / branco e puro / com que adoço meu café / esta 
manhã em Ipanema.” (João Cabral de Melo Neto) 

a) Em usinas escuras: adjunto adverbial de lugar. 
b) Esta manhã: adjunto adverbial de tempo. 
c) Amarga, dura: adjuntos adnominais. 
d) Em Ipanema: adjunto adnominal. 

12 – Assinale a alternativa em que há uma oração coordenada 
sindética adversativa. 

a) O professor expulsou-a da sala, e ela saiu em silêncio. 
b) De repente, o sol apareceu, e a praia foi tomada pelos turistas.
c) Queria matar a saudade do filho e não tinha dinheiro para a 

viagem. 
d) O delegado interrogou o suspeito e conseguiu as informações 

necessárias. 

10 – Assinale a alternativa em que o texto está corretamente 
acentuado. 

a) Naquele período do ano, o quintal ficava lindo. As jibóias se 
alastravam, e os crisantemos floresciam. As melancias e os 
abacaxís eram as frutas mais cobiçadas naquele cenario que 
parecia um paraíso. 

b) Naquele período do ano, o quintal ficava lindo. As jiboias se 
alastravam, e os crisântemos floresciam. As melancias e os 
abacaxis eram as frutas mais cobiçadas naquele cenário que 
parecia um paraíso. 

c) Naquele periodo do ano, o quintal ficava lindo. As jiboias se 
alastravam, e os crisântemos floresciam. As melâncias e os 
abacaxis eram as frutas mais cobiçadas naquele cenário que 
parecia um paraiso. 

d) Naquele periodo do ano, o quintal ficava lindo. As jibóias se 
alastravam, e os crisântemos floresciam. As melâncias e os 
abacaxis eram as frutas mais cobiçadas naquele cenario que 
parecia um paraíso. 

11 – Observe: 

I- Não sei onde está o meu protetor de orelha. 
II- A casa do bispo é uma construção do século XIX. 
III- O olho da fera é assustador. 

Assinale a alternativa em que os adjetivos correspondem, correta 
e respectivamente, às locuções adjetivas em destaque. 

a) Auricular, episcopal, ferino. 
b) Ovino, episcopal, ferino. 
c) Auditivo, bispal, felino. 
d) Ótico, bispal, felídeo. 

13 – Considere a classificação dos termos destacados: 

I- Objeto indireto: “O rico não distingue o supérfluo 
do essencial: é essencial o que lhe garante o lucro.” (Murilo 
Mendes) 

II- Objeto indireto: “Os ventos brandamente respiravam, / 
Das naus as velas côncavas inchando.” (Camões) 

III- Objeto direto: “Eu não sei evitar numa reminiscência 
longínqua a saudade violeta de certa criaturinha indecisa
que nunca tive.” (Mário de Sá Carneiro) 

A classificação está correta 

a) nos três casos. 
b) em II e III. 
c) em I e III. 
d) em I e II. 

09 – Assinale a alternativa cuja frase não contém advérbio ou 
locução adverbial de modo. 

a) “Em mim se apoiava, / Em mim se firmava, / Em mim 
descansava, / que filho lhe sou.” (Gonçalves Dias) 

b) “As seculares eram abeatadas, umas pobretonas, falavam 
muito baixinho, à surdina.” (C. Castelo Branco) 

c) “Caminhando às surdas pelo corredor, abriu o armário 
sutilmente, depôs a carta e desapareceu.” (C. Castelo Branco)

d) “Subitamente um formidável brado suplantou o barulho das 
ondas.” (Xavier Marques) 

15 – Assinale a alternativa em que todos os verbos são formados 
por derivação parassintética. 

a) desvalorizar, empalidecer, redistribuir. 
b) desorientar, endurecer, esclarecer. 
c) amanhecer, engordar, enfileirar. 
d) rever, endireitar, desconsiderar. 

14 – Os versos abaixo são composições de Rita Lee. Assinale a 
alternativa em que todos os verbos em destaque são regulares. 

 

a) “Um belo dia resolvi mudar 
 E fazer tudo que eu queria fazer 
 Me libertei daquela vida vulgar 
 Que eu levava estando junto a você” 

b) “Meu bem você me dá 
 Água na boca 
 Vestindo fantasias 
 Tirando a roupa” 

c) “Ando meio desligado 
 Que eu nem sinto meus pés no chão 
 Olho e não vejo nada” 

d) “Me cansei de escutar opiniões 
 De como ter um mundo melhor” 
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 21 – Assinale a afirmação incorreta quanto às seguintes 
palavras: Necessidade – Carandiru – Poesia – Queixar – Gratuito.

a) Três delas contêm dígrafo. 
b) Duas contêm ditongo. 
c) Uma contém tritongo. 
d) Uma contém hiato. 

19 – Assinale a alternativa incorreta quanto às orações adjetivas 
das seguintes frases: 

I-  O trabalho é uma atividade que nos dá dignidade, que nos 
 traz sustento e que promove o progresso da nação. 
II-  A solidariedade, que é o mais nobre dos sentimentos, nos 
 conecta diretamente com Deus. 
III-  Esta é uma planta, disse o homem, que serve para a cura de 
 diversos males. 

a) Em III, a oração adjetiva é restritiva. 
b) Em II, a oração adjetiva é explicativa. 
c) Em I, a oração “que nos traz sustento” é adjetiva explicativa. 
d) Em I, as orações “que nos dá dignidade” e “que promove o 

progresso da nação” são adjetivas restritivas. 

16 – Em qual alternativa o predicativo está mal empregado, 
permitindo que o texto tenha dupla interpretação? 

a) O sucesso tornou a cantora antipática. 
b) Os candidatos consideraram fácil a prova. 
c) Os colegas de classe o consideram inteligente. 
d) A embarcação retornou para a aldeia destruída. 

23 – Leia: 

“A praia estava deserta. Não havia ninguém ao longo da enseada 
e nem nas matas que a cercavam. A areia, porém, se encontrava 
repleta de pegadas, num claro sinal de que a terra era habitada. 
Tal evidência não impediu que os marujos recém-
desembarcados gravassem seus nomes e de seus navios nas 
árvores e nas rochas costeiras...” (Eduardo Bueno) 

No texto acima, há duas orações substantivas, que se classificam, 
respectivamente, como 

a) apositiva e subjetiva 
b) objetiva indireta e objetiva direta. 
c) predicativa e completiva nominal. 
d) completiva nominal e objetiva direta. 

25 – Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
corretas quanto à grafia, considerando também o contexto. 

a) Ele queria vê todo mundo na festa. 
b) Tudo aconteceu a exatamente um mês. 
c) Não será possível fazer-mos isso a tempo. 
d) Não sei por que você decidiu fazer a viagem às pressas. 

17 – Considerando as palavras em destaque, assinale a 
alternativa em que a concordância nominal está correta. 

a) A ausência de culpa e a frieza são típicos do psicopata. 
b) O número de adolescentes grávidas diminuiu na região, 

graças aos preservativos distribuído pela Secretaria de 
Saúde. 

c) A expansão da telefonia móvel, ocorrida nos últimos anos, 
permitiu que as pessoas se comunicassem com mais 
facilidade. 

d) A proliferação das doenças tropicais, ocorrido nos últimos 
anos, obrigou o Ministério da Saúde a fornecer mais vacinas 
para a população. 

20 – Assinale a frase em que o grau do adjetivo em destaque 
está incorretamente mencionado. 

a) Superlativo relativo: “Ele é um ótimo profissional.” 
b) Superlativo absoluto sintético: “Suas alegações estão 

corretíssimas!” 
c) Superlativo relativo de superioridade: “Esta casa é a melhor

de todas.” 
d) Comparativo de superioridade: “Este caminho é pior que o 

outro.” 

24 – Leia os versos do Hino à Bandeira reproduzidos abaixo. 

“Em teu seio formoso retratas 
Este céu de puríssimo azul, 
A verdura sem par destas matas 
E o esplendor do Cruzeiro do Sul.” (Olavo Bilac) 

Nesses versos, é incorreto afirmar que o substantivo 

a) céu é concreto. 
b) mata é derivado. 
c) verdura é abstrato. 
d) Cruzeiro do Sul é próprio. 

18 – Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas 
do texto abaixo. 

Para __________ a nossa política, é preciso ________ o mandato 
dos parlamentares corruptos. Temos de ______ preparados para 
cobrar deles o efetivo ______________ do dever e impedir coisas 
que não têm nada _______ com o bem da população. 

a) retificar – caçar – está – cumprimento – haver 
b) retificar – cassar – estar – cumprimento – a ver 
c) ratificar – cassar – está – comprimento – háver 
d) ratificar – caçar – estar – comprimento – a ver 

22 – Quanto ao gênero dos substantivos, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) Aquele gol, no início do segundo tempo, levantou o moral do 
time. 

b) Enviamos a guia para que o caixa do banco efetuasse o 
pagamento. 

c) A guarda do Palácio de Buckingham é uma atração turística 
em Londres. 

d) O idoso tropeçou no banheiro, fraturou a perna e a rádio e 
ficou com o braço imobilizado. 

A N U L A D A
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33 – Assinale a alternativa que classifica corretamente os 
pronomes dos versos abaixo. 

“Eu sei de certos senhores 
Que desdenham, sérios, graves, 
O doce aroma das flores 
E o terno canto das aves.” (Ricardo Gonçalves) 

a) Caso reto, indefinido e relativo. 
b) Caso reto, possessivo e indefinido. 
c) Caso oblíquo, indefinido e indefinido. 
d) Caso oblíquo, demonstrativo e relativo. 

 

27 – Assinale a alternativa em que o termo destacado não é 
complemento nominal. 

a) Sua opinião é favorável à minha permanência. 
b) Ela é capaz de tudo para conseguir seus objetivos. 
c) Este é um tema relacionado com o assunto da aula. 
d) É preciso manter-se obediente aos preceitos de boa conduta.

30 – Em qual alternativa o emprego da regência verbal está 
incorreto? 

a) Lembro-me das pessoas que me ajudaram nos momentos 
difíceis. 

b) Esqueceu de ir ao banco pagar a conta de telefone. 
c) Eu sempre esqueço o nome dos meus alunos. 
d) Depois do acidente, não lembrava nada. 

32 – Leia: 

A inocência sempre brincou nas peraltices dos cães, mas, em cada 
animal, ela se funde com um temperamento individual. Quando 
chego à minha casa, Vilma salta e rodopia, querendo ser a 
primeira a receber atenção. Ciça, embora seja mais discreta, não 
dispensa a sua cota de carinho. Rose, serelepe e incansável, pula 
tanto que fica esbaforida. Por último, Ruth, pura meiguice, 
achega-se na periferia do bando e aguarda o momento dos afagos.

No texto acima, não há oração subordinada adverbial na frase 
referente a 

a) Vilma. 
b) Ciça. 
c) Rose. 
d) Ruth. 

34 – Assinale a alternativa em que o sujeito está corretamente 
destacado. 

a) “O trovão ribombava de instante a instante.” (C. Soromenho)

b) “Nem o pranto os teus olhos umedece 
 Nem te comove a dor da despedida.” (Olavo Bilac) 

c) “Aqui e além, recantos e arvoredos 
 sugestionavam trágicos segredos.” (Conde de Monsaraz) 

d) “Doiravam-lhe o cabelo claros lumes 
 Do sacrossanto esplendor antigo.” (Cruz e Sousa) 

29 – Em qual alternativa a conjunção pois é coordenativa 
conclusiva? 

a) Nossa pesquisa demandou muito tempo e muitos gastos; 
obtivemos, pois, êxito nos resultados. 

b) Viva intensamente a sua juventude, pois o tempo é fugaz e 
inexorável. 

c) Ele deveria ter confiado em mim, pois sabe que sou honesto. 
d) Ela chorou em público, pois a decepção foi muito forte. 

31 – Assinale a alternativa em que a omissão das vírgulas altera 
o sentido do período. 

a) É necessário, portanto, rever o planejamento do primeiro 
semestre. 

b) As novelas estão abordando, ultimamente, temas muito 
polêmicos. 

c) O investimento em educação básica, no Brasil, deveria ser 
prioridade. 

d) Os funcionários, que não optaram pelas férias coletivas, 
foram demitidos da empresa. 

26 – Seguem abaixo dois haicais (poema de origem japonesa, 
formado por três versos). Leia-os e assinale a alternativa que 
menciona as figuras de linguagem presentes neles, na ordem em 
que aparecem. 

“A vida é uma cereja 
A morte um caroço 
O amor uma cerejeira.” (Jacques Prévert) 

“Probleminhas terrenos: 
Quem vive mais 
Morre menos?” (Millôr Fernandes) 

a) Metáfora e antítese. 
b) Metáfora e eufemismo. 
c) Hipérbole e prosopopeia. 
d) Metonímia e prosopopeia. 

28 – Considerando os apostos e os vocativos, assinale a 
alternativa em que o emprego da vírgula está incorreto. 

a) Estuda, meu filho! João, o filho do vizinho, não aprendeu uma 
profissão e até hoje é sustentado pelos pais. 

b) Meu filho, estuda! João, o filho do vizinho não aprendeu uma 
profissão e até hoje é sustentado pelos pais. 

c) Meu filho estuda! João o filho do vizinho, não aprendeu uma 
profissão e até hoje é sustentado pelos pais. 

d) Meu filho estuda! O filho do vizinho, João, não aprendeu uma 
profissão e até hoje é sustentado pelos pais. 
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36 – Leia: 

Terminada a reunião, ficou definido que as novas medidas 
entrarão em vigor no início do próximo ano letivo. Considerando 
a realidade dos alunos, as determinações são eficazes. A direção e 
a coordenação do colégio acreditam estar tomando decisões justas 
para toda a comunidade. 

As orações subordinadas reduzidas no texto acima classificam-se, 
respectivamente, como 

a) adverbial temporal, adverbial condicional, substantiva 
objetiva direta. 

b) adverbial concessiva, adverbial condicional, adjetiva 
restritiva. 

c) adverbial condicional, adverbial causal, substantiva objetiva 
direta. 

d) adverbial temporal, adverbial temporal, substantiva subjetiva. 

37 – Observe as frases abaixo: 

I- O proprietário daquelas terras é um italiano. 
II- Aquelas terras foram invadidas pelos posseiros. 
III- Os posseiros querem cultivar as terras. 

Transformando-se esses três períodos simples em um período 
composto e considerando o emprego dos pronomes relativos, 
assinale a alternativa correta. 

a) O proprietário daquelas terras é um italiano que foram 
invadidas pelos posseiros cujas terras querem cultivá-las. 

b) Aquelas terras, cujo dono é um italiano, foram invadidas pelos 
posseiros, que querem cultivá-las. 

c) Aquelas terras, que o dono é um italiano, foram invadidas 
pelos posseiros, que querem cultivá-las. 

d) Aquelas terras, onde o dono é um italiano, foram invadidas 
pelos posseiros, que querem cultivá-las. 

38 – Assinale a alternativa que completa corretamente os 
espaços do texto abaixo, na ordem em que aparecem. 

É sempre dolorido o fim de um relacionamento, mas eu precisava 
abrir o jogo com Ana Maria. Durante ____ conversa, tudo foi 
dito ____ claras. Confessei ____ ela que não podíamos mais 
continuar juntos pelos motivos que aleguei e, ____ medida que 
eu falava, comecei ____ estranhar sua reação impassível, 
considerando ____ sua característica emocional tão explosiva. 

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

40 – Com relação ao sentido expresso pelo presente do 
indicativo nas frases abaixo, coloque I para validade permanente, 
II para verdade científica, III para ação habitual e IV para 
indicação de futuro. Em seguida, assinale a sequência correta. 

(    ) Eu sempre choro ao ver uma cena triste. 
(    ) A soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180°. 
(    ) Se Deus quiser, no ano que vem eu me formo. 
(    ) Na natureza, os animais nascem livres. 

a) II – IV – I – III 
b) IV – I – III – II 
c) III – II – IV – I 
d) I – III – II – IV 

39 – Leia: 

I- O atleta ficou emocionado com o carinho dos torcedores. 
II- Houve uma pequena queda no desemprego no primeiro 

semestre. 
III- Os turistas consideraram as paisagens da África lindas. 

Os predicados das orações classificam-se, respectivamente, como

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

35 – Se transpusermos para a voz passiva a oração “As vizinhas 
a invejavam por sua estonteante beleza”, qual forma verbal 
obteremos? 

a) Eram invejadas. 
b) Fora invejada. 
c) Era invejada. 
d) Foi invejada. 
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AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE
À ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM

49 – Assinale a alternativa cujo procedimento não é 
recomendado pelo Ministério da Saúde em caso de incidente com 
animal peçonhento. 

a) Em acidentes nas extremidades do corpo, retirar acessórios 
que possam levar à piora do quadro clínico. 

b) Informar ao profissional de saúde o máximo possível de 
características do animal. 

c) Manter a vítima em repouso e com o membro acometido 
elevado até a chegada ao pronto-socorro. 

d) Aplicar torniquete ao membro acometido. 

45 – Todos os recém-nascidos devem receber a vitamina K.
O protocolo injetável é muito parecido em todos os países, sendo 
que alguns recomendam que se dê a injeção no primeiro dia de 
vida e outros especificam que seja feito na primeira hora de vida. 
A medida objetiva promover a profilaxia da 

a) doença hemorrágica. 
b) meningite bacteriana. 
c) oftalmia neonatal. 
d) doença febril. 

47 – A profilaxia pós-exposição ao HIV (PEP) utiliza 
medicamentos antirretrovirais que agem evitando a sobrevivência 
e a multiplicação do vírus no organismo e, por isso, deve ser 
iniciada o mais rápido possível. É oferecida gratuitamente pelo SUS.

Com base nesse fato, a recomendação correta sobre o tempo de 
início do tratamento com antirretroviral em casos de suspeita de 
infecção pelo HIV é de preferencialmente nas duas primeiras 
horas após a exposição ao vírus e no máximo em até 

a) 96 horas. 
b) 48 horas. 
c) 72 horas. 
d) 24 horas. 

41 – A punção lombar é um procedimento realizado em 
pacientes com afecções neurológicas e infecções meníngeas e 
tem por finalidade 

a) obter material para exame. 
b) restabelecer os movimentos respiratórios. 
c) diminuir a hipertermia. 
d) aliviar edema de membros inferiores. 

43 – Droga de eleição no choque séptico, neurotransmissor do 
sistema nervoso simpático, cuja finalidade é elevar a PA em 
pacientes hipotensos, que não responderam à ressuscitação por 
volume e a outros inotrópicos menos potentes. Essa é a definição de

a) noradrenalina. 
b) nitroglicerina. 
c) nipride. 
d) narcan. 

42 – Sistema desenvolvido pelo DATASUS em 1998, cujo 
objetivo centra-se em agregar, armazenar e processar as 
informações relacionadas à atenção básica, usando como 
estratégia central a estratégia de saúde da família (ESF). Esse é o 
conceito do 

a) VERSIA - Sistema de Verificação das Informações 
Ambulatoriais. 

b) CADSUS - Sistema de Cadastratamento de Usuários do SUS.
c) SIA - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS. 
d) SIAB - Sistema de Informação da Atenção Básica. 

46 – Segundo guia para uso de hemocomponentes do Ministério 
da Saúde, publicado em 2015, a transfusão de sangue e 
hemocomponentes é uma tecnologia relevante na terapêutica 
moderna. Usada de forma adequada em condições de agravos da 
saúde, pode salvar vidas e melhorar a saúde dos pacientes. 

O arsenal terapêutico no suporte hemoterápico não inclui 

a) concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, 
aminoácidos. 

b) concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma 
fresco. 

c) crioprecipitado, concentrado de plaquetas, albumina. 
d) crioprecipitado, plasma fresco, albumina. 

48 – De acordo com o protocolo clínico e as diretrizes 
terapêuticas, Portaria SAS/MS nº 228, de 10 de maio de 2010, 
doença progressiva que usualmente acarreta incapacidade grave 
após 10 a 15 anos, tem elevado impacto social e financeiro, 
particularmente na população mais idosa, e apresenta os sinais e 
sintomas como bradicinesia, rigidez muscular, tremor de repouso, 
instabilidade postural não causada por disturbios visuais, 
vestibulares, cerebelares ou proprioceptivos denomina-se 

a) esclerose múltipla. 
b) parkinson. 
c) alzheimer. 
d) huntington. 

44 – É considerada uma região segura para injeções 
intramusculares delimitada pela espinha ilíaca anterossuperior,
grande trocanter e crista ilíaca superior, sendo recomendada para 
administração de medicamentos injetáveis. Trata-se da região 

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



Página 9

56 – Baseado na American Heart Association - Atualização das 
Diretrizes de RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar) 2015, com 
relação ao que fazer no Suporte Básico de Vida (SBV) para obter 
uma ressuscitação cardiopulmonar (RCP) de alta qualidade para 
adultos, assinale a alternativa correta. 

a) Comprimir a uma profundidade inferior a 2 polegadas (5 cm).
b) Permitir o retorno total do tórax após cada compressão. 
c) Interromper as compressões por mais de 10 segundos. 
d) Apoiar-se sobre o tórax entre compressões. 

51 – São estruturas de complexidade intermediária entre as 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as portas de urgência 
hospitalares, onde, em conjunto com estas, compõem uma rede 
organizada de atenção às urgências. Com isso ajudam a diminuir 
as filas nos prontos-socorros dos hospitais, oferecendo estrutura 
simplificada, com raio-X, eletrocardiografia, pediatria, 
laboratório de exames e leitos de observação. Essa definição 
refere-se 

a) ao PSF (Programa de Saúde da Famílila) 
b) à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 
c) à ESF (Estratégia de Saúde da Família) 
d) ao NASF (Núcleo de apoio à Saúde da Família) 

54 – No período gestacional, a mulher pode se precaver de 
várias patologias que podem levar a óbito tanto o bebê quanto 
ela. Muitas dessas doenças são passíveis de imunização prévia 
por meio de vacinas. Apesar dos cuidados necessários, algumas 
vacinas são contraindicadas para a gestante. Dentre elas estão as 
que combatem as seguintes doenças: 

a) sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral), HPV, varicela e 
dengue. 

b) sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral), hepatite B, 
dengue 

c) difteria e tétano (Dupla Adulto), hepatite B, influenza. 
d) sarampo, caxumba e dengue 

55 – A OMS faz algumas recomendações a fim de evitar que 
seja operado o doente ou o local errado. Para tanto, é 
imprescindível 

a) confirmar se o doente tem alguma alergia conhecida e, em
caso afirmativo, qual é a alergia. 

b) solicitar a todos os presentes na sala de operações que parem 
e confirmem, verbalmente, o nome do doente, a cirurgia a ser 
realizada e o local da cirurgia. 

c) verificar o risco de o doente perder mais de meio litro de 
sangue durante a cirurgia, a fim de assegurar o 
reconhecimento e a preparação para esse evento crítico. 

d) verificar se há alguma preocupação específica com o doente, 
se há risco de instabilidade hemodinâmica e se a esterilização 
dos instrumentos foi confirmada através de algum indicador. 

53 – A mensuração da Pressão Venosa Central (PVC) é um 
método acurado da estimação da pressão de enchimento do 
ventrículo direito, de grande relevância na interpretação de sua 
função. Assinale a alternativa que corresponde aos cuidados para 
obtenção da medida exata da PVC. 

a) Fazer todas as leituras com o paciente colocado na mesma 
posição e o ponto zero calculado da mesma maneira. 

b) Certificar-se de que o paciente esteja em decúbito dorsal, não 
sendo necessário retirar travesseiros e descer a elevação da 
cama. 

c) Obter o eixo flebostático - o ponto zero do manômetro ao 
nível do primeiro espaço intercostal, que corresponde à linha 
axilar anterior (LAA). 

d) Não é necessário manter o sistema permeável para verificação 
da pressão venosa central. 

57 – Diabetes Mellitus (DM) é um importante e crescente 
problema de saúde para todos os países, independentemente do 
seu grau de desenvolvimento. Em 2015, a Federação 
Internacional de Diabetes (International Diabetes Federation, 
IDF) estimou que 415 milhões de pessoas viviam com  diabetes. 

Com relação às complicações do diabetes e seus resultados, 
assinale a alternativa correta. 

a) Retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, 
doença cerebrovascular e pneumocistose. 

b) Retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, 
doença arterial periférica e Herpes simplex. 

c) Retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, 
doença cerebrovascular e doença arterial periférica. 

d) Retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, 
doença cerebrovascular e atrofia dos tecidos que apoiam os 
folículos. 

52 – De acordo com a classificação norte-americana do CDC 
(Centro de Controle de Doenças), os procedimentos cirurgicos
são classificadas por potencial de contaminação em 

a) sujo, limpo, contaminado e infectado. 
b) estéril, descontaminado, contaminado e infectado. 
c) estéril, descontaminado, potencialmente infectado e infectado.
d) limpo, contaminado, potencialmente contaminado e infectado.

50 – Conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, 
com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças ou agravos. Esse é o conceito 
de vigilância 

a) em saúde do trabalhador. 
b) da situação de saúde. 
c) epidemiológica. 
d) sanitária. 

A N U L A D A
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59 – Segundo Consenso de Diretriz da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia, as etapas em que são identificadas as variáveis de 
risco associadas a complicações cardíacas, por exemplo, dados da 
história, do exame físico e de teste diagnósticos, estabelecimento
do risco intríseco associado ao tipo de procedimento e decisão 
sobre a necessidade de testes para avaliação complementar, 
compreendem 

a) avaliação perioperatória. 
b) período transoperatório. 
c) período pós-operatório. 
d) avaliaçao inespecífica. 

66 – A dispersão da droga pelo organismo, do espaço 
intravascular para o extravascular, é chamada de: 

a) biotransformação. 
b) distribuição. 
c) metabolismo. 
d) absorção. 

61 – O compromisso ético dos profissionais de enfermagem, em 
especial no que tange ao seu objeto, que é o cuidado humano, 
deve pautar-se na bioética, como prática de ações permeadas por 
uma postura crítica e reflexiva, em que pese a dignidade humana, 
de forma interdisciplinar, transcultural, dialógica e plural. 
Assinale a alternativa que não apresenta um princípio da bioética.

a) beneficência/não maleficência. 
b) autonomia. 
c) integralidade. 
d) justiça 

65 – Hoje, no Brasil, há mais de 13 milhões de pessoas vivendo 
com diabetes, o que representa 6,9% da população. E esse 
número está crescendo. Em alguns casos, o diagnóstico demora, 
favorecendo o aparecimento de complicações. 

A elevação da glicose no sangue, acompanhada também de altos 
níveis de açúcar na urina, causando vontade frequente de urinar e,
por consequência, aumento da sede, são característicos de 

a) hiperglicemia. 
b) hipercalemia. 
c) hipocalcemia. 
d) hipernatremia. 

64 – Homem, 52 anos, diabético, está internado na clínica 
médica e deve receber 20 UI de insulina NPH. Na instituição, está 
disponível insulina NPH em frasco ampola com 100 UI/ml, mas, 
tendo em vista que acabou o estoque da seringa de insulina e que 
deve ser utilizada seringa de 3 ml, quantos ml devem ser 
administrados? 

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

58 – O gotejamento de um soro cujo volume total é de 1.080 ml 
e o tempo de infusão corresponde a 12 h será de 

a) 45 gotas/min. 
b) 55 gotas/min. 
c) 90 microgotas/min. 
d) 120 microgotas/min. 

60 – O método de triagem de vítimas dinâmico e contínuo que 
permite a classificação das pessoas acidentadas com base nas 
necessidades de cuidados e chance de sobrevivência, que utiliza 
cores para categorizar e facilitar a identificação no momento da 
evacuação médica denomina-se 

a) BHTLS. 
b) START. 
c) ACLS. 
d) APH. 

62 – A vacina contra HPV deve ser aplicada via 

a) subcutânea. 
b) intramuscular. 
c) endovenosa. 
d) intradérmica. 

63 – O diagnóstico da tuberculose deve ser feito a partir de, pelo 
menos, duas amostras de escarro, sendo a primeira geralmente 
coletada no momento da consulta, para aproveitar a presença do 
doente. A segunda amostra deve ser coletada no dia seguinte, 
preferencialmente ao despertar. Esta geralmente é abundante 
porque provém das secreções acumuladas na árvore brônquica 
durante a noite. 

A unidade de saúde deve ter pessoal capacitado para fornecer 
informações claras e simples ao paciente sobre a coleta do 
escarro. Assinale a alternativa que apresenta um procedimento 
incorreto quanto à coleta do escarro. 

a) Entregar o recipiente ao paciente, verificando se a tampa do 
pote fecha bem e se já está devidamente identificado. 

b) Orientar o paciente quanto ao procedimento de coleta. 
c) Informar que o pote deve ser tampado e colocado em um saco 

plástico com a tampa para cima. 
d) Na impossibilidade de envio imediato da amostra para o 

laboratório, a amostra poderá ser conservada em geladeira 
comum até no máximo dois dias. 
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73 – Existem materiais sabidamente infectantes e envolvidos na 
transmissão do HIV. Assim, a exposição a alguns materiais 
constitui situação na qual a profilaxia pós-exposição está 
recomendada. 

Assinale a alternativa incorreta com relação aos materiais que 
estão envolvidos com a transmissão do HIV. 

a) Sangue, sêmem, fluidos vaginais. 
b) Sangue, leite materno, secreções nasais. 
c) Líquido amniótico, líquido articular, líquor. 
d) Líquido pleural, líquido peritoneal, líquido pericárdico. 

71 – Quais são formas de trasmissão da doença de Chagas para o 
homem? 

a) Por via inalatória, através do contato com  aerossóis, 
formados a partir de urina, fezes e salivas de roedores. 

d) Pela penetração ativa da cercária na pele e pelo contato com 
águas contaminadas com cercária. 

c) Vetorial, transfusional, transplacentária, via oral, acidentes de 
laboratório, manejo de animais infestados, transplante de 
órgãos sólidos e leite materno. 

d) Por via direta e indireta, através da exposição à urina de 
animais infectados. 

69 – A vacinação contra febre amarela (VFA - atenuada) é a 
medida mais importante e eficaz para prevenção e controle da 
doença. A vacina usada no Brasil é produzida pelo Instituto de 
Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e consiste de vírus vivos atenuados da 
subcepa 17DD, cultivados em embrião de galinha. 

Com relação a essa assertiva, é correto afirmar que 

a) os anticorpos protetores aparecem entre o sétimo e o décimo 
dia após a aplicação da vacina. 

b) a via de administração da vacina contra febre amarela é 
exclusivamente intramuscular. 

c) o esquema vacinal consiste em uma dose única a partir dos 6 
meses de idade. 

d) o volume da dose aplicada para vacina de febre amarela é de 
0,05 ml. 

68 – Conforme Portaria Interministerial nº 482, de 16 de abril de 
1999, assinale a alternativa que apresenta embalagem utilizada na 
esterilização a óxido de etileno. 

a) Papel grau cirúrgico. 
b) Caixa metálica. 
c) Não tecidos (SMS). 
d) Filme. 

72 – O abuso de substâncias psicoativas pode levar a inúmeras 
consequências prejudiciais à saúde, podendo aumentar a 
ocorrência de acidentes e violências, comprometimento do 
desenvolvimento psicossocial, exposição às doenças sexualmente 
tranmissíveis, entre outros. Assinale a alternativa que não contém 
uma manifestação desse abuso. 

a) Síndrome de dependência. 
b) Síndrome de abstinência. 
c) Síndrome de Turner. 
d) Intoxicação aguda. 

70 – A febre é uma elevação da temperatura corporal que 
ultrapassa a variação diária normal. Refere-se a uma resposta 
defensiva do organismo contra agentes pirogênicos liberados 
como parte de um processo inflamatório. 

O melhor termo para a elevação da temperatura corporal a 40,5º C é

a) estado febril. 
b) hipertermia. 
c) hiperpirexia. 
d) febre. 

67 – A manifestação clínica típica de dor torácica, usualmente 
prolongada (> 20 minutos), podendo ser desencadeada por 
esforço físico, estresse ou ocorrer em repouso, geralmente de 
forte intensidade, de característica opressiva, em aperto, 
queimação ou peso, podendo haver irradiação para membros 
superiores, pescoço, mandíbula e epigástrio, e estar associada a 
náuseas, vômitos, sudorese e dispneia, que em alguns grupos de 
pacientes costumam se manifestar de forma atípica e sem dor 
torácica, especialmente idosos, diabéticos e mulheres, denomina-se 

a) infarto agudo do miocárdio. 
b) edema agudo de pulmão. 
c) trombose venosa profunda. 
d) ataque isquêmico transitório. 

74 – Todos os profissionais envolvidos no sistema de 
medicamentos têm a responsabilidade de trabalhar em conjunto, 
para minimizar os danos causados aos pacientes. 

Com relação às estratégias e barreiras relacionadas à segurança 
no preparo, administração e monitoramento de medicamentos, 
assinale a alternativa incorreta. 

a) A prescrição médica deve conter identificação completa e 
legível do paciente, com no mínimo dois identificadores, 
como nome completo e data de nascimento. 

b) A prescrição médica deve conter data e identificação do 
prescritor com carimbo e assinatura. 

c) A prescrição médica deve conter as informações necessárias 
dos medicamentos, como nome, dosagem, via, horário, 
frequência e velocidade da infusão. 

d) A prescrição médica, no ambiente hospitalar, deve ter período 
de validade de 12 horas. 

A N U L A D A
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78 – Com relação à notificação compulsória de doenças, analise 
as assertivas abaixo, colocando V para verdadeiro ou F para falso, 
e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. 

(    ) A notificação compulsória é obrigatória para os médicos,
outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços 
públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao 
paciente, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 6.259, de 
30 de outubro de 1975. 

(    ) A notificação compulsória será realizada diante da suspeita 
ou confirmação de doença ou agravo, observando-se, 
também, as normas técnicas estabelecidas pela Secretaria de 
Vigilância Sanitária / Ministério da Saúde - SVS/MS. 

(    ) A comunicação de doença, agravo ou evento de notificação 
compulsória à autoridade de saúde competente também será 
realizada pelos responsáveis por estabelecimentos públicos 
ou privados educacionais, de cuidado coletivo, além de 
serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e instituições 
de pesquisa. 

a) V –  F – V 
b)  F – V –  F 
c)  F –  F – V 
d) V – V – V 

83 – Quanto tempo a mesa de instrumental pode ficar montada 
na sala operatória antes do início do procedimento cirúrgico? 

a) Até 55 minutos. 
b) Até 45 minutos. 
c) Até 60 minutos. 
d) Não há definição de tempo, mas deve-se utilizar o material 

aberto no menor tempo possível. 

80 – Para prevenir infecção em paciente com sonda vesical, 
pode-se citar como um cuidado de enfermagem 

a) manutenção de técnica limpa durante o manuseio do sistema 
de drenagem. 

b) desconectar o cateter do tubo para obter amostras de urina. 
c) usar luvas de látex estéreis para manipular o coletor. 
d) fazer instilação vesical rotineiramente. 

77 – Assinale a alternativa correta, com relação a uma das etapas 
do processo cirúrgico na qual ocorre a reaproximação das 
extremidades dos tecidos seccionados ou ressecados com a 
posterior sutura, com a finalidade de acelerar a cicatrização. 

a) Hemostasia. 
b) Exerese. 
c) Diérese. 
d) Síntese. 

81 – Em uma unidade de saúde, foram prescritas 60 UI de 
insulina NPH, a ser administrada via subcutânea, a um paciente 
diabético. Ao preparar a medicação, no entanto, o profissional de 
enfermagem notou que não havia seringas próprias para UI,
estando disponíveis apenas seringas de 3 ml. Nesse caso, para 
atender à prescrição, o profissional deve aspirar nessa seringa o 
volume de insulina NPH correspondente a 

a) 0,60 ml. 
b) 1,20 ml. 
c) 0,06 ml. 
d) 0,12 ml. 

79 – Doença neuroparalítica grave, não contagiosa, causada pela 
ação de uma potente toxina produzida por uma bactéria. Ocorre 
por ingestão de toxinas em alimentos contaminados e que foram 
produzidos ou conservados de maneira inadequada. Os alimentos 
mais comumente envolvidos são as conservas vegetais, 
principalmente as artesanais, entre outros. Essa é a definição de 

a) salmonellose. 
b) hepatite A. 
c) botulismo. 
d) cólera. 

76 – Um paciente está internado na clínica médica e foi prescrito 
4 mg de Decadron, mas a farmácia possui a ampola de Decadron 
de 2,5 ml (4mg/ml). Deve-se aspirar quantos ml desse frasco? 

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

82 – Calcule o gotejamento, para macrogotas, de uma infusão de 
soro fisiológico a 0,9%, 0,1 L, a ser infundida em 30 minutos, e 
assinale a alternativa correta. 

a) 66 gotas/min. 
b) 67 gotas/min. 
c) 68 gotas/min. 
d) 69 gotas/min. 

75 – Os sinais de alerta para formas graves de febre amarela 
incluem 

a) inquietude, vômitos esporádicos, odinofagia, sonhos 
tenebrosos. 

b) hemorragias, diminuição do nível de consciência, vômitos 
constantes, dor abdominal intensa. 

c) queimação no local da picada, formigamento, inquietude, 
alucinações. 

d) perda de força muscular, perda dos reflexos, alterações de 
sensibilidade e alucinações. 

A N U L A D A
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85 – Consiste na técnica de manipulação dos medicamentos para 
administrar-se ao paciente. Envolve amplo conhecimento prévio 
sobre a droga (ações e reações), conferência da prescrição com o 
medicamento, relização de cálculos, diluições, completa 
identificação e escolha de materiais e equipamentos apropriados 
para a administração. Essa definição refere-se a  

a) preparo. 
b) dispensação. 
c) administração. 
d) monitoramento. 

89 – Segundo a American Heart Association _ Atualização das 
Diretrizes de RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar) 2015, em 
vítimas adultas de parada cardiorrespiratória (PCR), o correto é 
que os socorristas apliquem compressões torácicas a uma 
frequência de: 

a) 70 a 100/min. 
b) 80 a 100/min. 
c) 90 a 120/min 
d) 100 a 120/min 

87 – O tratamento diretamente observado (TDO) constitui uma 
mudança da forma de administrar os medicamentos para o 
paciente portador de tuberculose, porém sem mudanças no 
esquema terapêutico. 

Com relação ao texto acima, assinale a alternativa incorreta: 
a) O doente pode ir ao serviço para receber a medicação ou o 

profissional do serviço pode ir ao domicílio. 
b) Para implementação do tratamento diretamente observado, 

devem-se considerar as modalidades de supervisão domiciliar, 
na unidade de saúde, prisional e compartilhada. 

c) Ao final do tratamento, para definir se o doente foi observado, 
convenciona-se que ele deverá ter tido no mínimo 12 tomadas 
observadas na fase de ataque e 24 na fase de manutenção. 

d) Excepcionalmente, a unidade poderá propor ao doente que a 
observação seja realizada por uma pessoa da família ou da 
comunidade, treinada ou supervisionada por profissional da 
equipe de saúde. 

84 – No mundo, particularmente nos países em desenvolvimento,
o rotavírus é uma das mais importantes causas de diarreia grave
em crianças menores de cinco anos. Na maioria das vezes, há
diarreia com caráter aquoso, aspecto gorduroso e explosivo, além
de febre alta. 
Assinale a alternativa incorreta com relação à prevenção do
rotavírus. 
 
a) Usar sempre a privada, mas, se isso não for possível, enterrar 

as fezes sempre longe dos cursos de água. 
b) Lavar e desinfetar as superfícies, utensílios e equipamentos 

usados na preparação de alimentos. 
c) Administrar a vacina contra rotavírus exclusivamente às

crianças maiores de 15 meses. 
d) Não utilizar água de riachos, rios, cacimbas ou poços 

contaminados. 

88 – Um dos meios/sistemas de administração de oxigênio de 
alto fluxo utilizados na oxigenoterapia, que possibilita um 
controle da fração inspirada de O2 (FIO2), fornecida ao paciente, 
através de válvulas plásticas, de diferentes cores e de acordo com 
a quantidade de oxigênio, é conhecido como 

a) cateter nasal. 
b) cateter tipo óculos. 
c) máscara de Venturi. 
d) máscara com reservatório. 

90 – As traqueostomias têm o objetivo primário de servir como 
alternativa artificial e segura para a passagem do ar, podendo ser 
temporárias ou definitivas. Suas indicações incluem a 
desobstrução de vias aéreas, permissão da ventilação mecânica 
em substituição aos tubos endotraqueais e higiene brônquica, 
entre outras. Com base nessa definição, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) A colocação da cânula endotraqueal deve ser cuidadosa para 
que não ocorram lesões ou sangramentos das estruturas locais.

b) As cânulas podem ser metálicas ou de silicone(plástico). 
c) As cânulas metálicas dividem-se em três partes: cânula 

externa, cânula interna e mandril. 
d) Em ambiente domiciliar, a preferência deve sempre ser dada 

às cânulas plásticas, por serem de mais fácil manuseio,
facilitarem a higienização e terem menor custo. 

86 – A equipe de saúde deve estar atenta para algumas doenças 
que são de notificação compulsória, para que se possa ter um 
controle e rastreamento adequado dessas doenças. Referente ao 
exposto, assinale a alternativa que corresponde às doenças de 
notificação compulsória. 

a) Violência sexual e violência doméstica. 
b) Herpes labial e esquistossomose. 
c) Febre amarela e lúpus. 
d) Tuberculose e giardíase. 

91 – A utilização excessiva de opioides evidencia o evento 
denominado 

a) toxicológico. 
b) bacteriológico. 
c) cardiológico 
d) infeccioso 

92 – A hipertensão arterial (HA) é condição clínica multifatorial 
caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos. 
Considera-se HAS em estágio 1 quando: 

a) PAS 121 - 139 mmHg e PAD 81-89. 
b) PAS 140 - 159 mmHg e PAD 90-99. 
c) PAS 150 - 159 mmHg e PAD 80-89. 
d) PAS 160 - 179 mmHg e PAD 100-109. 
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93 – Assinale a alternativa que apresenta corretamente um dos 
princípios válidos somente para o Sistema Único de Saúde 
(SUS), utilizando como referência a Lei 8.080/90. 

a) Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical 
e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho e 
doença profissional. 

b) Participação da normatização, fiscalização e controle dos 
serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas 
públicas e privadas. 

c) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua
integridade física e moral. 

d) Formulação e execução da política de sangue e seus 
derivados. 

95 – Qual é a doença infecciosa e contagiosa, aguda e crônica, 
causada pelo espiroqueta Treponema pallidum, contraída por 
meio de contato sexual e que pode ser de origem congênita? 

b) Tricomoníase. 
c) Candidíase. 
a) Gonorreia. 
d) Sífilis. 

98 – Uma das principais causas do choque cardiogênico é 

a) infarto agudo do miocárdio. 
b) diabetes mellitus. 
c) desidratação. 
d) hemorragia. 

99 – Assinale a opção que se refere ao fármaco empregado na 
emergência hipertensiva de pacientes diagnosticados com Doença 
Hipertensiva Específica da Gravidez (DHEG). 

a) Naloxone. 
b) Flumazenil. 
c) Etomidato. 
d) Hidralazina. 

97 – O teste do pezinho visa ao diagnóstico precoce de doenças 
congênitas com sintomatologia inespecífica ou assintomática no 
período neonatal. Assinale a alternativa que corresponde à 
doença detectada com a realização do teste do pezinho: 

a) Retinopatia. 
b) Fenilcetonúria. 
c) Displasia broncopulmonar. 
d) Doença das membranas hialinas. 

100 – Permite entre outros, o controle, a eliminação e 
erradicação das doenças imunopreveníveis, assim como a 
redução da morbimortalidade por certos agravos, sendo a sua 
utilização bastante custo efetiva. Essa é a definição de 

a) anticoagulante. 
b) antibiótico. 
c) corticoide. 
d) vacina. 

94 – Registro feito pela equipe de enfermagem no prontuário do 
cliente referente às condições  biopsicossocioespirituais, fatos 
ocorridos, procedimentos e assistência de enfermagem 
executados, permitindo a continuidade dos cuidados. Essa é a 
definição de  

a) prescrição de enfermagem. 
b) anotação de enfermagem. 
c) evolução de enfermagem. 
d) sistematização de enfermagem 

96 – Considerando o previsto no Código de Ética de 
enfermagem, recusar-se a executar atividades que não sejam de 
sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não 
ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à 
coletividade é 

a) uma responsabilidade. 
b) uma proibição. 
c) um direito. 
d) um dever. 
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