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1ª Parte – Português  
 
TEXTO 1 
 
A genética das cavernas 
 
Quando os primeiros humanos chegaram à Europa e à 
Ásia, há 40 mil anos, aquela terra já era habitada por 
outros indivíduos – os neandertais viveram por 150 mil 
anos nessa região. Eles eram baixos e musculosos (1,60 
metro e 84 quilos em média), tinham o queixo recuado e 
faces alongadas e projetadas para a frente. A caixa 
craniana baixa, e também comprida, abrigava um cérebro 
maior que o nosso. Com eles, dividimos um ancestral 
comum, separado em espécies diferentes há quase 700 
mil anos. 
 
Desde que os primeiros ossos do homem de neandertal 
foram encontrados em 1856, na Alemanha, no Vale de 
Neander (Neanderthal, em alemão), a ciência tenta 
responder a inúmeras perguntas a respeito da espécie. Na 
semana passada, um grupo internacional de 
pesquisadores conseguiu um feito notável. Liderados pelo 
geneticista sueco Svante Pääbo, conseguiram pela 
primeira vez sequenciar o genoma de um ser extinto – 
exatamente o nosso primo neandertal. “Isso nos dá uma 
nova perspectiva da relação entre eles e os primeiros 
humanos – uma perspectiva genética”, diz Ed Green, 
professor de engenharia biomolecular da Universidade da 
Califórnia e um dos autores da pesquisa. “Agora, podemos 
nos concentrar nas regiões do nosso genoma que 
parecem ser diferentes do deles para identificar o que nos 
torna verdadeiramente humanos”, afirmou Green à ISTOÉ. 
 
01. Assinale a alternativa que NÃO contém uma 
característica do texto 1: 

 
a) Apresenta uma informação nova relativa a 

elementos da realidade. 
b) No primeiro parágrafo fica claro o caráter 

introdutório permitindo ao leitor identificar 
assunto. 

c) Linguagem popular com grau de formalidade 
variando de acordo com o veículo de circulação 
(revista). 

d) A fala do entrevistado aparece transcrita a partir 
do discurso direto. 

e) Procura, no parágrafo inicial, situar o leitor no 
contexto no qual se insere o tema abordado. 

 
02. ‘dividimos um ancestral comum’. Em qual das 
alternativas abaixo está a frase na qual a palavra tem o 
mesmo significado que o termo sublinhado? 
 

a) O professor esclareceu que a resposta estava nos 
ângulos comuns de um sólido. 

b) Um dia comum traz cerca de 2 mil visitantes ao 
sítio arqueológico. 

c) Pelo modo comum como se vestiam, foram 
julgados pobres. 

d) O comum dos alunos prefere não ter aulas aos 
sábados. 

e) É comum que os ânimos se alterem em épocas 
de eleição municipal. 

 
 
 

03. A informação central dada pelo texto é: 
 

a) A descrição detalhada do aspecto físico do 
Neandertal. 

b) A descoberta de um ancestral comum ao 
Neandertal e o sapiens sapiens. 

c) A busca da ciência em encontrar fósseis de 
ancestrais humanos. 

d) O mapeamento do genoma de um ser extinto. 
e) O desejo de se saber o que nos torna realmente 

humanos. 
 
04. Assinale a opção INCORRETA quanto aos aspectos 
gramaticais do texto: 
 

a) ‘Na semana passada, um grupo internacional de 
pesquisadores conseguiu um feito notável.’ 
O termo sublinhado funciona como núcleo de um 
predicado verbal. 

b) ‘A caixa craniana baixa, e também comprida, 
abrigava um cérebro maior que o nosso.’ 
O verbo em destaque refere-se a fato que se 
prolongou por algum tempo, no passado. 

c) “Agora, podemos nos concentrar nas regiões do 
nosso genoma que parecem ser diferentes do 
deles para identificar o que nos torna 
verdadeiramente humanos” 
Todos os verbos empregados na frase transmitem 
eventos posteriores ao momento da enunciação. 

d) ‘Desde que os primeiros ossos do homem de 
neandertal foram encontrados em 1856, na 
Alemanha, no Vale de Neander (Neanderthal, em 
alemão), a ciência tenta responder a inúmeras 
perguntas a respeito da espécie.’ 
O modo verbal indica que o enunciado é tomado 
pelo falante como algo certo. 

e) ‘aquela terra já era habitada por outros indivíduos’ 
O termo sublinhado é uma forma verbal com valor 
equivalente ao de um adjetivo. 

 
 
TEXTO 2 
 
TRADUZIR-SE  
 
Uma parte de mim é todo mundo: 
outra parte é ninguém: fundo sem fundo. 
Uma parte de mim é multidão: 
outra parte estranheza e solidão. 
 
Uma parte de mim pesa, pondera: 
outra parte delira. 
Uma parte de mim almoça e janta: 
outra parte se espanta. 
 
Uma parte de mim é permanente: 
outra parte se sabe de repente. 
Uma parte de mim é só vertigem: 
outra parte; linguagem. 
 
Traduzir uma parte na outra parte 
- que é uma questão de vida ou morte – 
 
 
será arte?  
 
(Ferreira Gullar) 
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05.  Podemos afirmar que as imagens do poema acima 
são construídas a partir da: 
 

a) intolerância 
b) oposição 
c) compreensão 
d) linguagem 
e) gramática 

 
06. Considere a afirmação INCORRETA sobre o texto: 
 

a) O tempo verbal predominante é o presente do 
indicativo que serve também para demonstrar o 
caráter reflexivo do texto. 

b) Pode-se afirmar que a predominância de 
elementos concretos confirma a abordagem 
imagética do texto.  

c) O emprego do verbo ‘ser’ é uma constante no 
texto, embora algumas vezes esteja elíptico. 

d) O poema foi construído a partir de paralelismos 
repetidos nos períodos de cada estrofe. 

e) A pontuação auxilia na percepção do 
encadeamento dos versos. 

 
TEXTO 3 
 
Brasil perde mais de R$ 40 bi por ano com corrupção, 
afirma estudo da Fiesp 
 
A corrupção custa ao Brasil pelo menos R$ 41,5 bilhões 
por ano, ou 1,38% do PIB. Essa perda resulta do desvio 
direto de verba pública e também de perda de eficiência de 
investimentos, distorções na concorrência e falta de 
segurança para os empreendimentos. A conclusão é do 
relatório “Corrupção: custos econômicos e propostas de 
combate”, da Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp).  
 
O cálculo foi feito a partir de comparações em um grupo de 
95 nações. O estudo encontrou uma fortíssima relação 
entre a desconfiança de uma sociedade sobre como seu 
governo cuida da verba pública (no Brasil, essa 
desconfiança é bem alta) e o desempenho ruim do país em 
outros indicadores bem objetivos e diretamente 
relacionados à produtividade econômica, como eficiência 
administrativa do governo, cumprimento da lei, risco para 
investidores e competitividade econômica em relação a 
outras nações. O resultado é que se a corrupção, ou a 
percepção da corrupção, no Brasil fosse reduzida para um 
nível similar ao dos Estados Unidos (ainda muito longe do 
nível utópico de “corrupção zero”), R$ 41,5 bilhões anuais 
seriam colocados para trabalhar a favor da sociedade. 
 
07. ‘O resultado é que se a corrupção, ou a percepção da 
corrupção, no Brasil fosse reduzida para um nível similar 
ao dos Estados Unidos (ainda muito longe do nível utópico 
de “corrupção zero”), R$ 41,5 bilhões anuais seriam 
colocados para trabalhar a favor da sociedade’ 
 
A ideia principal estabelecida pela relação entre as 
orações do período é a de: 
 

a) causa 
b) condição 
c) conclusão 
d) explicação 
e) concessão 

 
 

08. Pode-se perceber que o resultado da pesquisa 
relaciona: 
 

a) Brasil e Estados Unidos. 
b) Corrupção e percepção da corrupção. 
c) Pesquisas e resultados. 
d) Corrupção e PIB. 
e) Corrupção e investimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09. A expressão em destaque ‘cara’ revela: 
 

a) ironia 
b) leveza 
c) metáfora 
d) metonímia 
e) sinédoque 

 
10. Sobre a regência dos verbos na charge: 
 

a) ‘iria perder’ deveria ter complemento regido por 
preposição. 

b) No primeiro balão o termo ‘os pobres coitados’ 
funciona como objeto direto da locução verbal ‘vai 
ajudar’. 

c) Para reproduzir a fala popular, o autor empregou 
a regência incorreta do verbo ‘ajudar’, que no 
caso é transitivo indireto. 

d) Todo verbo empregado em sua forma infinitiva é 
definido como intransitivo pela impossibilidade de 
se complementá-lo quando em sua forma 
nominal. 

e) ‘iria perder’ pedia como complemento um objeto 
direto preposicionado. 
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2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS   

 
 
11. A vacina contra o vírus da hepatite A é disponibilizada 
pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) nas 
seguintes situações, EXCETO:  
 

a) Pessoas com outras doenças hepáticas crônicas 
que sejam suscetíveis à hepatite A. 

b) Receptores de transplantes alogênicos ou 
autólogos, após transplante de medula óssea.  

c) Doenças que indicam esplenectomia. 
d) Candidatos a receber transplantes autólogos de 

medula óssea, antes da coleta, e doadores de 
transplante alogênico de medula óssea. 

e) Crianças menores de 5 anos com problemas 
imunológicos. 

 
12. Referente a história natural da infecção pelo HIV é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Existem três fases que mostram a dinâmica da 
interação vírus-hospedeiro: uma fase aguda 
inicial; uma fase média crônica; e uma fase final 
de crise. 

b) A fase aguda inicial representa a resposta de um 
adulto imunocompetente à infecção pelo HIV. 
Caracteriza-se por alto grau de produção de 
vírus, viremia (presença de vírus circulando no 
sangue) e implante generalizado nos tecidos 
linfóides. Mas a infecção inicial é prontamente 
controlada por uma resposta imunológica 
antiviral.  

c) A fase média, crônica, representa um estágio de 
relativa contenção do vírus associada a um 
período de latência clínica. O sistema 
imunológico ainda está íntegro, mas há uma 
replicação constante do HIV, principalmente nos 
tecidos linfóides, que pode durar vários anos. Os 
pacientes permanecem assintomáticos ou 
apresentam linfadenopatia generalizada 
persistente. Os sintomas constitucionais são 
leves ou inexistem. 

d) A fase final ou de crise caracteriza-se pela 
deterioração das defesas do hospedeiro, 
recrudescimento da replicação viral e doença 
clínica. Normalmente os pacientes apresentam 
febre prolongada (mais de 15 dias), fadiga, perda 
de peso e diarréia; o número de linfócitos (CD4+) 
cai.  

e) Depois de um período variável, sobrevêm 
infecções graves, tuberculose, pneumonia, 
alguns tipos de câncer, candidíase ou doença 
neurológica clinicamente evidente, então se pode 
dizer que o paciente está com AIDS. Além disso, 
de acordo com as orientações dos Centros para 
Controle de Doença, qualquer pessoa infectada 
pelo HIV com menos de 200 células linfócitos 
TCD4+/μ l é considerada como tendo AIDS. 

 
13. Referente ao Sistema de Informações Hospitalares é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) O registro sistemático de âmbito nacional dos 
dados das internações hospitalares para fins 
administrativos e do pagamento da prestação de 
serviços aos hospitais contratados foi 
estabelecido em 1976, quando o então Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS) do 
Ministério da Previdência e Assistência Social 
estabeleceu o Sistema Nacional de Controle de 
Pagamento e Conas Hospitalares. 

b) O seu instrumento de coleta é a Guia de 
Internação Hospitalar, constituindo-se em 
Autorização de Internação Hospitalar (AIH) em 
1983. 

c) Como um sistema de informação, sua cobertura 
foi ampliada para os hospitais de ensino entre 
1996 a 1997, porém permaneceu dedicado à 
apuração de contas hospitalares, com fins 
administrativos, de controle de custo e auditoria. 

d) Esse sistema de informação apresenta sua 
conformação atual desde o início da década de 
90, quando o Ministério da Saúde assumiu as 
atribuições de gestão da assistência médica da 
previdência social, recebendo a denominação 
Sistema de Informação Hospitalares do SUS 
(SIH-SUS). 

e) O formulário da AIH antes impresso e distribuído 
nacionalmente pelo Ministério da Saúde, passou, 
em 1998, a ser emitido pelos estados a partir de 
série numérica única, sendo implantado em 
versão informatizada. 

 
14. Referente à Atenção Primária à Saúde (APS) é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) A APS é uma forma de organização dos serviços 
de saúde, uma estratégia para integrar todos os 
aspectos desses serviços, tendo como 
perspectiva as necessidades em saúde da 
população. 

b) Em sua forma mais desenvolvida, a Atenção 
Primária é a porta de entrada ao sistema de 
saúde e o local responsável pela organização do 
cuidado à saúde dos indivíduos, suas famílias e 
da população, ao longo do tempo. 

c) A Atenção Primária se diferencia da secundária e 
da terciária por diversos aspectos, entre eles: 
dedica-se aos problemas mais freqüentes 
(simples, nunca complexos), que se apresentam, 
sobretudo em fases iniciais e que são, portanto, 
menos definidos. 

d) Nas unidades de saúde, consultórios 
comunitários, escolas ou asilos, nos espaços 
comunitários, observa-se grande variedade de 
necessidades em saúde, forte componente a ser 
dedicado à prevenção de doenças, alta 
proporção de pacientes já conhecidos pela 
equipe de saúde e maior familiaridade dos 
profissionais, tanto com as pessoas, quanto com 
seus problemas. 

e) A Atenção Primária tem, portanto, qualidades 
únicas, que a caracterizam e diferenciam dos 
demais níveis de atenção. Para realmente 
entendermos o que é a APS, devemos conhecer 
os elementos que a constituem.  

 
15.

 

Uma epidemia com alta velocidade de progressão 
deve ser considerada do tipo? 
 

a) Explosiva. 
b) Progressiva. 
c) Fonte comum. 
d) Fonte pontual. 
e) Fonte persistente. 
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16. Referente ao Sistema de Nascidos Vivos – SINASC  é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Implantado em 1990, tem como formulário de 
entrada de dados padrão, a Declaração de 
Nascido Vivo – DN, do Ministério da Saúde, que 
deve ser preenchida para todos os nascidos 
vivos no país, assim entendido, "todo produto da 
concepção que, independentemente do tempo 
de gestação, depois de expulso ou extraído do 
corpo da mãe, respire ou apresente outro sinal 
de vida, tal como batimento cardíaco, pulsação 
do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos 
músculos de contração voluntária, estando ou 
não desprendida a placenta”.  

b) Seu instrumento de coleta á a Declaração de 
Nascido Vivo (DN). 

c) Esse sistema capta dados sobre as condições da 
gravidez, parto e nascimento, inclindo entre eles, 
o peso ao nascer, a idade gestacional e a 
realização de pré-natal. 

d) Alguns indicadores também podem ser 
formulados para a avaliação da rede de serviços 
de atenção à gravidez e ao parto, como por 
exemplo, a proporção de Apgar no primeiro 
minuto, menor que 9 em nascidos vivos com 
mais de 2.500 g. ou o número de consultas pré-
natal realizadas para cada nascido vivo, entre 
outros.  

e) Podem ainda ser calculados indicadores 
clássicos voltados à caracterização geral de uma 
população, como a taxa bruta de natalidade e a 
taxa de fecundidade geral. 

 
17. Para os órgãos de controle da administração pública 
e, neste caso, para os setores responsáveis pelo controle 
das ações do Estado sobre a política de saúde, como o 
Ministério Público, o Poder Legislativo e os Conselhos de 
Saúde, existem alguns instrumentos de gestão que 
devem ser acessados e analisados com o objetivo de se 
entender os problemas existentes, tanto na prestação dos 
serviços públicos de saúde, como na gestão do sistema, 
tais como os descritos abaixo, EXCETO:  
 

a) Planos de Saúde.  
b) Plano Público Anual – PPA. 
c) Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDO.  
d) Lei Orçamentária Anual – LOA.  
e) Planos de Aplicação.  

 
18. O Siab é um sistema que agrega e processa as 
informações sobre a população visitada. Essas 
informações são recolhidas em fichas de cadastramento e 
de acompanhamento e analisadas a partir dos relatórios 
de consolidação dos dados. Alguns dos instrumentos de 
coleta de dados são os descritos abaixo do qual é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Ficha A: registro de atividades, procedimentos e 
notificações. 

b) Ficha B-GES: acompanhamento de gestantes. 
c) Ficha B-HA: acompanhamento de hipertensos. 
d) Ficha B-DIA: acompanhamento de diabéticos. 
e) Ficha C: acompanhamento de crianças (Cartão 

da Criança). 
 

 
 
 

19. Se viajar para áreas de risco, vacinar contra febre 
amarela: 
 

a) 02 (dois) dias antes da viagem. 
b) 05 (cinco) dias antes da viagem. 
c) 10 (dez) dias antes da viagem. 
d) 15 (quinze) dias antes da viagem. 
e) 30 (trinta) dias antes da viagem. 

 
20. A Constituição Federativa do Brasil NÃO afirmar que: 
 

a) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
b) São de relevância pública as ações e serviços de 

saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução 
ser feita sempre diretamente ou e nunca através 
de terceiros. 

c) Os gestores locais do sistema único de saúde 
poderão admitir agentes comunitários de saúde e 
agentes de combate às endemias por meio de 
processo seletivo público, de acordo com a 
natureza e complexidade de suas atribuições e 
requisitos específicos para sua atuação. 

d) As instituições privadas poderão participar de 
forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

e) É vedada a participação direta ou indireta de 
empresas ou capitais estrangeiros na assistência 
à saúde no País, salvo nos casos previstos em 
lei. 

 
 
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos   
 
 
21. Refere-se a neuropatias predominantemente 
sensitivas, EXCETO: 
 

a) Diabetes. 
b) Charcot-Marie-Tooth tipo I (HSMN-I). 
c) Hipotiroidismo. 
d) Insuficiência hepática crônica. 
e) Sindroma paraneoplásico. 

 
22. Sobre dor crônica é INCORRETO afirmar: 
 

a) A dor é atualmente definida como uma sensação 
desagradável associada a uma resposta 
emocional que surge em decorrência de uma 
lesão tecidual real ou potencial. 

b) Para ser caracterizada como crônica, deve 
persistir além do curso habitual de uma patologia 
e permanecer mesmo depois da retirada do 
estimulo nociceptivo que a causou. 

c) A dor não pode ser simplesmente medida como 
resultado da extensão e da gravidade da lesão 
física, mas deve ser interpretada de acordo com 
as influências psicológicas associadas 
(ansiedade, medo, depressão etc). 

d) Aproximadamente 10% dos pacientes idosos com 
dor crônica apresentam depressão. 

e) Outras complicações associadas a dor crônica 
incluem: osteoporose, osteoartrose, úlceras de 
decúbito, encefalopatias senis e problemas no 
relacionamento familiar e conjugal. 
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23. É um medicamento contra-indicado na gestação: 
 

a) Amiodarona 
b) Propiltiuracil 
c) Warfarin 
d) Aminoglicosídeos 
e) Fenitoína 

 
24. Sobre icterícia é INCORRETO afirmar: 
 

a) A icterícia caracteriza-se pelo aumento das 
bilirrubinas direta ou indireta e se torna visível 
clinicamente quando atinge o nível sérico de 
15mg/dl.  

b) Tanto o aumento da bilirrubina indireta como o 
da bilirrubina direta devem ser valorizado. No 
primeiro caso, teme-se o desenvolvimento da 
encefalopatia bilirrubínica (Kernicterus), e, no 
segundo, a colestase neonatal. A encefalopatia 
bilirrubínica, às custas da bilirrubina indireta, tem 
conseqüências irreversíveis, como o retardo 
mental, as paralisias e a surdez. A 
hiperbilirrubinemia indireta é tratada pela 
fototerapia e, em alguns casos, também por 
exsangüinotransfusão. Essas intervenções são 
feitas em hospitais, na maioria das vezes, na 
maternidade de origem. 

c) O aumento da bilirrubina direta sugere a 
presença de colestase neonatal, cujas causas 
mais comuns são a atresia de vias biliares e a 
hepatite neonatal. O quadro clínico caracteriza-
se por icterícia de intensidade variada, fezes 
hipocoradas ou acólicas, além de urina escura.  

d) A icterícia pode ser precoce ou tardia. A precoce 
é aquela que se apresenta clinicamente nas 
primeiras 24 horas de vida e será abordada nas 
maternidades.  

e) A icterícia tardia é aquela de aparecimento após 
24 horas de vida. 

 
25. Referente a pneumotórax é INCORRETO afirmar: 
 

a) Pneumotórax é o ar no espaço pleural. 
b) Um pneumotórax espontâneo ocorre quando não 

há fator de provocação, como um trauma, uma 
cirurgia ou uma intervenção diagnóstica. 

c) Ele implica um vazamento de ar do parênquima 
pulmonar, através da pleura visceral, até o 
espaço pleural. 

d) O pneumotórax espontâneo pode ser primário 
(tipicamente em pessoas jovens e bem-
condicionadas, supostamente devido a uma 
anormalidade congênita da pleura visceral) ou 
secundário (causada por uma doença pulmonar 
subjacente, tipicamente em pessoas mais velhas 
com enfisema ou com fibrose pulmonar). 

e) A morte com pneumotórax espontâneo é de 
quase 70% dos casos. 

 
26. Sobre o câncer de próstata é INCORRETO afirmar: 
 

a) O câncer de próstata é estadeado de acordo com 
dois sistemas: o sistema de classificação de 
tumor, nodo, metástase e o sistema de 
estadiamento urológico norte-americano. 

b) O CP não metastático pode ser dividido em 
doença localizada e em localização avançada. 

c) A doença clinicamente localizada é o câncer de 
próstata que se acredita, após o exame clínico, 
estar confinado à glândula próstata. 

d) A doença localmente avançada é o câncer de 
próstata que se disseminou para fora da cápsula 
da próstata, mas ainda não se disseminou a 
outros órgãos. 

e) A doença metastásica é o CP que se espalhou 
para fora da próstata aos linfonodos locais, 
regionais ou sistêmicos, para as vesículas 
seminais ou para outros órgãos do corpo e está 
conectado à próstata. 

 
27. Referente à fenilcetonúria é INCORRETO afirmar: 
 

a) Nesse distúrbio ocorre ausência ou erro inato de 
uma enzima que metaboliza e elimina o 
aminoácido fenilalanina hidroxilase e que, se não 
for tratado, resulta em hiperfenillalaninemia e, 
habitualmente, retardo mental. 

b) Numa criança normal, mais de 50% da 
fenilalanina dietética são utilizados para a 
síntese de polipeptídeos e proteínas; e o restante 
é transformada em tireosina pela hidroxilação. 

c) A fenilalanina hidroxilase, em excesso no 
sangue, é altamente tóxica para o organismo, 
atacando principalmente as células cerebrais e 
causando deficiência mental irreversível, às 
vezes associadas à deficiência física. 

d) O tratamento é feito com controle alimentar e 
dieta à base de leite especial e alimentos que 
não contenham fenilalanina, sob rigorosa 
orientação médica. 

e) A apresentação dos distúrbios se inicia a partir 
do sexto mês. 

 
28. Sobre celulite e erisipela é INCORRETO afirmar: 
 

a) A celulite é uma infecção bacteriana disseminada 
da derme e do tecido subcutâneo. 

b) Ela causa sinais de inflamação local, como calor, 
eritema, dor, linfangite e, frequentemente, 
alterações sistêmicas com febre e leucocitose. 

c) A erisipela é uma forma de celulite, sendo 
caracterizada por uma inflamação superficial 
pronunciada. 

d) Os membros superiores são os locais mais 
comuns, mas qualquer área pode ser afetada. 

e) O termo erisipela é comumente sado quando a 
face é afetada. 

 
29. São agentes etiológicos das hepatopatias crônicas, 
EXCETO: 
 

a) Vírus B. 
b) Acetaminofen. 
c) Doença de Wilson. 
d) Hemocromatose. 
e) Fibrose cística. 

 
30. É uma da pneumonia viral em relação a bacteriana, 
EXCETO: 
 

a) Febre mais baixa (menor que 38,5º C). 
b) Tosse importante, paroxística. 
c) Ausculta normal em 30% dos casos, crepitações 

localizadas, broncofonia. 
d) Radiografias com infiltrados intersticiais difusos, 

mal definidos. 
e) Radiografias com presença de atelectasia e/ou 

hiperinsuflação. 
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31. São sinais precoces da sepse neonatal, EXCETO: 
 

a) Instabilidade térmica. 
b) Acidose grave. 
c) Piora do estado geral. 
d) Hipoatividade. 
e) Pele mosqueada. 

 
32. São possíveis reações adversas do verapamil, 
EXCETO: 
 

a) Cefaléia 
b) Fadiga 
c) Erupções cutâneas 
d) Hiperglicemia 
e) Edema pulmonar 

 
33. O estado hipermetabólico no paciente gravemente 
enfermo em as seguintes características, EXCETO: 
 

a) O hipermetabolismo indica uma aumentada 
oxidação dos substratos. 

b) O grau de hipermetabolismo é geralmente 
proporcional à gravidade da injúria. Nas grandes 
queimaduras, por exemplo, o aumento do gasto 
energético é proporcional à porcentagem de 
superfície corpórea afetada. 

c) O aumento do gasto energético é generalizado e 
envolve todos os tecidos do organismo, mesmo 
se ocorre em especial ao nível esplâncnico e 
renal, e nos locais do trauma. 

d) O aumento da taxa metabólica de cada tecido é 
diretamente proporcional à elevação do fluxo 
sanguíneo, sugerindo que os dois fenômenos 
sejam intercalados, e que são desencadeados 
pelo mesmo tipo de resposta sistêmica. 

e) Os mecanismos responsáveis pelo 
hipermetabolismo são ligados em parte à ativação 
neuroendócrina e ao efeito das citocinas. 
 

34. A bactéria Neisseria meningitidis é um dos agentes 
microbianos causadores de meningite. Existem diversos 
tipos desta bactéria (A, B, C, Y, W135). As vacinas contra 
de alguns destes sorogrupos são constituídas pelo 
polissacarídeo capsular, uma estrutura do envoltório 
bacteriano que, depois de purificada, é capaz de induzir a 
produção de anticorpos sem causar a doença. 
Dentre os subgrupos da meningite, o que NÃO esta 
incluído nestas vacinas são, EXCETO: 
 

a) A 
b) B 
c) C 
d) Y 
e) W135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Referente ao erro na administração de medicamentos 
é INCORRETO afirmar: 
 

a) “Dano é definido como prejuízo temporário ou 
permanente da função ou estrutura do corpo: 
física, emocional, ou psicológica, sempre seguida 
de dor, requerendo uma intervenção”. 

b) “Erro na medicação é qualquer evento evitável 
que pode causar ou induzir ao uso inapropriado 
de medicamento ou prejudicar o paciente 
enquanto o medicamento está sob o controle do 
profissional de saúde, paciente ou consumidor. 
Tais eventos podem estar relacionados à prática 
profissional, produtos de cuidado de saúde, 
procedimentos, e sistemas, incluindo prescrição; 
comunicação; etiquetação, embalagem e 
nomenclatura; aviamento; dispensação; 
distribuição; administração; educação; 
monitoramento e uso”.  

c) Medicar pacientes requer um processo de 
comunicação eficaz para que esta atividade seja 
realizada com sucesso. Problemas na 
comunicação podem ser uma das causas de 
erros na medicação, e se originam de várias 
situações encontradas no dia-a-dia do 
profissional. 

d) Em alguns hospitais é comum o ato de 
transcrições das ordens médicas que podem 
induzir à omissão ou erro na transmissão da 
informação.  

e) Os erros na medicação também podem estar 
relacionados: a deficiências da formação 
acadêmica, inexperiência, negligência, 
desatenção ou desatualização quanto aos 
avanços tecnológicos e científicos; ao manejo de 
equipamentos, como bombas de infusão, 
cateteres etc; aos procedimentos desenvolvidos e 
ao sistema de medicação como um todo. 

 
36. São propriedade terapêutica do diclofenaco, EXCETO: 
 

a) Analgésico 
b) Antipirético 
c) Antiinflamatório 
d) Anti-reumático 
e) Tratamento de Tendite 

 
37. São bactérias mais comuns causadoras de infecções 
da pele, EXCETO: 
 

a) Staphylococcus, coaglase-positivo. 
b) Streptococcus pyogenes (Grupo A). 
c) Dermatophytes e Cândida albicans. 
d) Treponema pallidum. 
e) Escherichia coli. 

 
38. A posição Fowler é indicada para, EXCETO: 
 

a) Aliviar dispinéia em pacientes com dificuldade 
respiratória. 

b) Pacientes cardíacos. 
c) Pós-operatorio nasal. 
d) Relaxar músculos abdominais. 
e) Citoscopia. 
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39. O processo de encurtamento do colo se chama: 
 

a) Apagamento 
b) Insinuação 
c) Sinclitismo 
d) Dilatação da cérvice 
e) Coroamento 

 
40. Sobre contusões é INCORRETO afirmar: 
 

a) As contusões são definidas como lesões 
traumáticas sem que se observe perda da 
continuidade da pele. 

b) Vários agentes são apontados como causadores 
das contusões: as quedas, o contato físico em 
esportes coletivos, as agressões físicas, o 
atropelamento e outros. 

c) As conseqüências das contusões podem variar de 
simples equimoses (lesão dos vasos de maior 
calibre) ou hematoses (lesão capilar) até 
esmagamento, entorses, luxações ou fraturas. 

d) As equimoses e os hematomas podem ser 
tratados com o uso de gelo e compressões leves 
do local. 

e) Os entorses leves e moderados também reagem 
bem ao resfriamento local e repouso da área 
comprometida. 

 
 
 

FIM DO CADERNO 
 


