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Leia o texto a seguir e responda às questões 

de 1 a 20: 

 

Mercado de trabalho em crise: como se 

tornar um profissional mais competitivo? 

 

Por Brasil Econômico | 03/03/2017 

 
Segundo projeções, desemprego atingirá 

mais 1,2 milhão de pessoas ao fim de 2017 no 

Brasil; para especialista, ações podem ajudar a 

manter cargo 

Com um mercado de trabalho cada vez 

mais acirrado, quem já está empregado se 

esforça para garantir que tudo permaneça como 

está. Para o CEO da Thomas Case & 

Advogados, Norberto Chadad, podemos adotar 

algumas medidas para nos tornarmos 

profissionais mais competitivos. Segundo ele, 

algumas atitudes podem ser "essenciais para a 

manutenção de seu emprego e, ao mesmo 

tempo, faz o profissional competitivo no caso de 

participação em algum processo seletivo". 

 

1) Mantenha-se atualizado 

 

Ficar em dia com as novas ferramentas 

em gestão de negócios e planejamento chega a 

ser um paradoxo, pois a própria crise faz os 

profissionais terem pouco tempo disponível por 

conta do excesso de trabalho. Como 

consequência, são obrigados a agir com 

soluções sem nenhuma organização prévia. "É 

preciso bom senso, manter-se atualizado e 

conseguir resultados com as novas ferramentas", 

explica Chadad, ao lembrar que o segredo não 

está apenas em fazer o trabalho diário que é 

pedido, mas analisar exeplos [sic] e dados que 

possam ajudar a dar propostas interessantes à 

empresa. 

 

2) Busque as ferramentas apropriadas  

É preciso avaliar as ferramentas que 

melhor se identificam com os negócios da 

empresa que você trabalha ou pretende 

trabalhar. O objetivo é simplificar a rotina do local 

tornando as atividades diárias mais ágeis, ao 

mesmo tempo em que erros são evitados e os 

custos com infraestrutura são reduzidos.  

 

3) Visão moderna 

Segundo Chadad, a burocracia pode 

atrapalhar a fluidez das atividades de uma 

empresa. O profissional que consegue simplicar 

[sic] este fluxo pode se destacar. Para isso, é 

necessário estar aberto para inovações que 

possam romper com hábitos da empresa. "O fato 

da política da empresa e da metodologia nos 

departamentos sempre terem dado certo não 

significa que não se possa inovar nas estratégias 

para minimizar custos e potencializar os 

benefícios", explica. 

 

4) Fomente a criatividade 

Sempre que algo novo vier à sua mente, 

avalie a ideia com carinho, pois pode ser útil para 

o seu trabalho. Chadad lembra que incertezas 

estão presentes em todo momento de crise e 

afirma que devemos lidar com elas. "Tire proveito 

da crise para crescer profissionalmente. Seja um 

bom observador, procure conhecer bem os seus 

parceiros, e analise, em caso de corte de 

pessoal, qual o perfil dos que foram demitidos".  

 

5) Adquira novas competências 

Chadad recomenda a [sic] três aquisições 

importantes para manter a competitividade no 

mercado de trabalho. "A primeira é dedicar algum 

tempo no comportamento que envolve a 

Inteligência Emocional", explica. Segundo ele, é 

importante dedicar um tempo ao 

autoconhecimento e planejamento pessoal. 

Em seguida, o consultor indica o 

aprendizado de novos idiomas, "seja para fazer 

algum intercâmbio ou para usar no seu atual 

trabalho". Por fim, procure conhecimentos 

técnicos, como softwares de gestão empresarial, 

por exemplo. "O domínio dessas ferramentas 

pode tornar seu trabalho ou seu currículo 

eficiente, tornando-o um profissional mais 

versátil e competitivo". 
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Fonte: Brasil Econômico. Disponível em: < 

http://economia.ig.com.br/2017-03-03/mercado-

trabalho.html. 

1- No item “4) Fomente a criatividade” a 

palavra ‘fomente’ pode ser entendida 

como: 

A. Estimule. 

B. Aprecie. 

C. Respeite. 

D. Entenda. 

E. Crie. 

 

2- Em várias partes do texto, há frases que 

são destacadas com o uso de aspas (“). 

Considerando isso, pode-se afirmar que: 

A. As aspas chamam a atenção do leitor 

para as frases as quais são utilizadas. 

B. As aspas são sinais de pontuação. 

C. As aspas identificam a ideia de alguém. 

D. As aspas são sinais de pontuação, 

destacando trechos do texto em que são 

apresentadas ideias/falas de outras 

pessoas/entrevistados. 

E. As aspas não fazem parte da Norma 

Culta da Língua Portuguesa. 

 

3- Na frase: “Com um mercado de trabalho 

cada vez mais acirrado, quem já está 

empregado se esforça para garantir que 

tudo permaneça como está.”, as palavras 

‘de’ e ‘garantir’ são respectivamente: 

A. Pronome e Verbo. 

B. Dois verbos. 

C. Verbo e Preposição. 

D. Preposição e Verbo.  

E. Duas preposições. 

 

4- Na frase: "O fato da política da empresa 

e da metodologia nos departamentos 

sempre terem dado certo não significa 

que não se possa inovar nas estratégias 

para minimizar custos e potencializar os 

benefícios [...]”, a palavra ‘minimizar’ 

pode ser entendida como: 

A. Reduzir. 

B. Acrescentar.  

C. Aperfeiçoar. 

D. Implementar. 

E. Aumentar.  

 

5- A palavra ‘acirrado’ utilizada no segundo 

parágrafo do texto pode ser substituída 

por:  

A. Competitivo ou Exigente. 

B. Frágil. 

C. Inovador ou Tecnológico. 

D. Formal ou Tradicional. 

E. Indiferente. 

 

6- A frase "Tire proveito da crise para 

crescer profissionalmente.”, pode ser 

interpretada como: 

A. A crise não ajuda no crescimento 

profissional. 

B. Só se torna um bom profissional sem 

nenhum tipo de crise. 

C. O crescimento profissional depende, 

exclusivamente, da crise. 

D. Em momentos de crise deve-se criar 

estratégias para superá-las e se desenvolver 

profissionalmente. 

E. Crise e crescimento profissional não são 

compatíveis.   

 

7- O item ‘3) Visão moderna’ pode ser 

interpretado como: 

A. Visão de futuro, inovadora. 

B. Projeção tradicionalista. 

C. Visão antiga. 

D. Visão de passado e presente. 

E. Olhar atento ao passado. 

 

8- No trecho do texto: “[...] O segredo não 

está apenas em fazer o trabalho diário 

que é pedido, mas analisar exeplos [sic] 

e dados que possam ajudar a dar 
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propostas interessantes à empresa.”, as 

palavras ‘apenas’ e ‘interessantes’ são, 

respectivamente: 

A. Advérbio e Preposição. 

B. Advérbio de exclusão e Verbo. 

C. Dois advérbios. 

D. Advérbio de exclusão e Adjetivo. 

E. Adjetivo e Advérbio. 

 

9- O texto, na íntegra, retrata que: 

A. Diante da atual crise vivenciada pelo País 

e, consequente aumento do desemprego, 

somada à realidade de um mercado de 

trabalho bastante competitivo, todos os 

profissionais podem adotar estratégias para 

manter-se no cargo.  

B. Diante da atual crise vivenciada no País, 

todos os profissionais estão sujeitos a perder 

seus empregos. 

C. Todo profissional deve-se manter 

atualizado acerca da atual crise vivenciada 

pelo País. 

D. Somente os profissionais com visão 

moderna terão garantias de se manter no 

emprego, mesmo diante da atual crise 

vivenciada no País. 

E. A atual crise vivenciada pelo País é uma 

oportunidade de crescimento profissional. 

 

10-  No trecho da frase: “[...] dados que 

possam ajudar a dar propostas 

interessantes à empresa.”, o uso da crase 

ocorre porque: 

A. O verbo dar requer a preposição ‘a’ e a 

palavra empresa é feminina, formando a 

crase. 

B. A palavra empresa substantivo feminino. 

C. A palavra empresa é adjetivo e requer ‘a’ 

com crase. 

D. O verbo dar exige o uso da crase. 

E. A palavra empresa é substantivo comum 

e exige o uso da crase. 

 

11- Na frase: “Segundo Chadad, a burocracia 

pode atrapalhar a fluidez das atividades 

de uma empresa.”, o trecho: “das 

atividades de uma empresa” é um: 

A. Complemento verbal. 

B. Adjetivo. 

C. Advérbio. 

D. Complemento nominal. 

E. Substantivo.  

 
12-  Na frase: "[...], o consultor indica o 

aprendizado de novos idiomas, "seja para 

fazer algum intercâmbio ou para usar no 

seu atual trabalho." pode ser interpretada 

como: 

A. É obrigatória a aprendizagem de idiomas 

para se manter no mercado de trabalho. 

B. A aprendizagem de idiomas garante a 

permanência no emprego. 

C. O crescimento profissional depende da 

aprendizagem de, pelo menos, dois 

idiomas. 

D. A aprendizagem de novos idiomas 

contribui tanto para intercâmbios, quanto 

para uma possível necessidade no atual 

ambiente de trabalho do profissional. 

E. A garantia de um bom emprego está 

relacionada à aprendizagem de idiomas. 

 

13-  No trecho: “[...] é necessário estar aberto 

para inovações que possam romper com 

hábitos da empresa.”, as palavras ‘é’, 

‘para’ e ‘empresas’, são respectivamente: 

A. Verbo, Preposição e Substantivo Comum. 

B. Verbo, Advérbio e Substantivo Comum.  

C. Advérbio, Preposição e Adjetivo. 

D. Verbo, Adjetivo e Preposição. 

E. Dois verbos e Substantivo Comum. 

 

14-  Leia a frase a seguir: “Ficar em dia (grifo 

nosso) com as novas ferramentas em 

gestão de negócios e planejamento 

chega a ser um paradoxo (grifo nosso), 
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pois a própria crise faz os profissionais 

terem pouco tempo disponível por conta 

do excesso de trabalho.” A expressão e a 

palavra grifadas podem ser entendidas, 

respectivamente, como:  

A. Estar atualizado e Contradição. 

B. Estar atualizado e Concordância. 

C. Cumprir com as obrigações e 

Discordância. 

D. Cumprir com as obrigações e 

Concordância.   

E. Estar desatualizado e Contradição. 

 

 

15- Na frase: “O objetivo é simplificar a rotina 

do local tornando as atividades diárias 

mais ágeis [...].”, as palavras ‘objetivo’ e 

‘ágeis’ podem ser substituídas, 

respectivamente, por:  

A. Função e Rápidas. 

B. Caminho e Rápidas. 

C. Caminho e Vagarosas. 

D. Propósito e Rápidas. 

E. Propósito e Vagarosas. 

 

16- De acordo com o texto, Chadad 

recomenda aquisições para manter a 

competitividade no mercado de trabalho, 

que podem ser compreendidas, 

respectivamente, como:  

A. Dedicação de tempo para se 

autoconhecer e planejar a vida pessoal; a 

aprendizagem de novos idiomas; e aquisição 

de conhecimentos técnicos, por meio de 

ferramentas que auxiliem no 

desenvolvimento do trabalho, possibilitando 

o desenvolvimento de um profissional 

eclético e competitivo. 

B. Dedicação orçamentária para se 

autoconhecer e planejar a vida pessoal; a 

aprendizagem de novos idiomas; e aquisição 

de conhecimentos técnicos, que auxilie no 

desenvolvimento de um profissional 

autônomo.  

C. Dedicação de tempo para conhecer o 

ambiente de trabalho; a aprendizagem de 

novos idiomas; e aquisição de 

conhecimentos em outras áreas de atuação.  

D. Dedicação de tempo para a 

aprendizagem de, no mínimo, dois novos 

idiomas e aquisição de conhecimentos 

técnicos, por meio de ferramentas que 

auxiliem no desenvolvimento do trabalho, 

possibilitando a desenvoltura de um 

profissional tradicionalista e competidor. 

E. Dedicação de tempo para se 

autoconhecer e a aprendizagem de novos 

idiomas. 

 

17-  Na frase: "O domínio dessas ferramentas 

pode tornar seu trabalho ou seu currículo 

eficiente, tornando-o um profissional mais 

versátil e competitivo", o sentido da 

palavra versátil empregado pode ser 

interpretado como: 

A. Polivalente. 

B. Estável. 

C. Atualizado. 

D. Concorrente. 

E. Oscilante. 

 

18-  De acordo com o texto, o desemprego é: 

A. Uma situação que ocorre desde 2016 no 

País. 

B. Uma situação permanente no País. 

C. Uma situação crítica, no entanto, será 

minimizada em 2017. 

D. Uma situação vivenciada pelo País, em 

consequência da atual crise. 

E. Um dado alarmante e que aumentará 

ainda mais em 2018. 

 

19- Conforme a frase: “É preciso bom senso, 

manter-se atualizado e conseguir 

resultados com as novas ferramentas", os 

verbos ‘é’ e ‘conseguir’ estão nas 

seguintes formas verbal e nominal, 

respectivamente: 
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A. Presente do Indicativo e Infinitivo. 

B. Imperativo e Infinitivo. 

C. Presente do Indicativo e Gerúndio. 

D. Subjuntivo e Infinitivo. 

E. Presente do Indicativo e Particípio 

Passado. 

 

20- De acordo com o texto, pode-se inferir 

que:  

A. A atual crise vivenciada pelo País 

também ocorre em outros países da 

América do Sul.  

B. O mercado de trabalho brasileiro refuta 

profissionais que não tenham 

conhecimento na área tecnológica. 

C. A garantia de emprego aos profissionais 

brasileiros está vinculada à 

aprendizagem de vários idiomas.  

D. Com o mercado de trabalho em crise, há 

diversas ações que podem ajudar os 

profissionais a se manterem no emprego. 

E. Os profissionais brasileiros criativos e 

competitivos têm garantia de emprego 

diante da atual crise vivenciada pelo País. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21- Sobre a lei 8142 podemos afirmar: 

A. Dispõe sobre as diretrizes do SUS. 

B. Dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do sistema único de 

saúde e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros 

na área da saúde.   

C. Dispõe sobre as ações de vigilância 

epidemiológica e sanitária.  

D. Dispõe sobre os objetivos do SUS, e a 

participação popular. de ligação entre a 

família e o serviço de saúde 

22- Sabemos que epidemiologia é o estudo da 

distribuição e dos determinantes da frequência 

de doenças na população. Quais são os 

objetivos da epidemiologia? 

1. identificar causas das doenças (fatores de 

risco/proteção) 

2. testar  a eficácia de medicamentos/ 

prevenção. 

3. estudar história natural (prognóstico) 

4. validade dos testes diagnósticos 

5. avaliação de serviços de saúde 

Assinale a resposta correta. 

A. Apenas 1 e 2 estão corretas 

B. Apenas 4 e 5 estão corretas 

C. Apenas 2 e 5 estão corretas 

D. Apenas 1, 3 e 4 estão corretas 

E. Todas as alternativas estão corretas  

23-  Quanto so Sistema Único de Saúde, coloque 

V se a afirmativa estiver Verdadeira e F se a 

afirmativa estiver Falsa: 

(    ) Os postos de saúde surgiram para realizar 

apenas consultas médicas.  

(    ) Universalidade de acesso aos serviços de 

saúde em todos os níveis de assistência é um 

dos princípios do SUS.  

 

(    ) O conselho de saúde, possui caráter 

permanente e deliberativo.  

(    ) Saúde é o Estado de completo bem-estar 

físico, mental e social e não somente ausência 

de enfermidade e ou doença.  

(    ) A Constituição Federal de 1988 deu nova 

forma à saúde no Brasil, estabelecendo-a como: 

Direito Universal. 

(    ) A Regionalização da Saúde é entendida 

enquanto um processo de organização das 

ações e serviços de saúde numa determinada 

região, visando à universalidade do acesso, a 

equidade, a integralidade e resolutividade. 

A. F V V V V V   

B. F V V F V V 

C. F V V V V F 

D. V V V V V V 

E. V V V V V F  
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24- Dos princípios norteadores da Política de 

Humanização: 

 

 

I- Valorização da dimensão subjetiva, coletiva e 

social em todas as práticas de atenção e gestão 

no 

SUS, fortalecendo o compromisso com os 

direitos do cidadão, destacando-se o respeito às 

reivindicações de gênero, cor/etnia, 

orientação/expressão sexual e de segmentos 

específicos 

(populações negra, do campo, extrativistas, 

povos indígenas, remanescentes de quilombos, 

ciganos, ribeirinhos, assentados, etc.); 

II- Fortalecimento de trabalho em equipe 

multiprofissional, fomentando a transversalidade 

e a grupalidade; 

III- Apoio à construção de redes cooperativas, 

solidárias e comprometidas com a produção de 

saúde e com a produção de sujeitos; 

IV- Construção de autonomia e protagonismo 

dos sujeitos e coletivos implicados na rede do 

SUS; 

V- Co-responsabilidade desses sujeitos nos 

processos de gestão e atenção; 

VI- Fortalecimento do controle social com caráter 

participativo em todas as instâncias gestoras do 

SUS; 

VII- Compromisso com a democratização das 

relações de trabalho e valorização dos 

trabalhadores da saúde, estimulando processos 

de educação permanente; 

VIII- Valorização da ambiência, com organização 

de espaços saudáveis e acolhedores de 

trabalho. 

Das alternativas acima, estão corretas: 

A. I e VII; 

B. II, III, VII e VIII; 

C. II, IV, V e VI; 

D. III, V e VIII 

E. todas as alternativas acima estão corretas.  

25-A estratégia do trabalho em equipe 

multiprofissional no setor da saúde pública 

implantadas nos últimos anos representa uma 

nova leitura acerca  de práticas, valores, atitudes 

e conhecimento de todos os indivíduos 

envolvidos  nessas propostas sociais, ampliando 

ações a serem realizadas pelos profissionais da 

saúde e aumentando os limites e as 

possibilidades de atuação, exigindo novas 

habilidades e qualificações.  

Nesse sentido, a finalidade do trabalho em 

equipes multiprofissionais na área da saúde é:  

A. Garantir uma base comum de 

conhecimento, valores e práticas que 

permitam o efetivo trabalho dessas equipes 

nas unidades básicas de saúde e sua gestão 

com base no ato médico. 

B. Diversificar as especialidades médicas e 

paramédicas que tem crescido em diferentes 

graus de complexidade tecnológica desde a 

década de 90, o que tem possibilitado 
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acompanhar a demanda  populacional por 

tratamento e  informações de qualidade. 

C. Dar condições para que, a curto prazo, o 

MS e o SUS, possam reduzir os gastos com 

sistema hospitalar, deslocando o foco da 

visão tradicional da medicina curativa para as 

intervenções de formação,  informação e 

prevenção de doenças.  

D. Proporcionar uma reorientação das 

diretrizes curriculares dos cursos da grande 

área da saúde, com articulação de saberes e 

práticas durante a formação acadêmica dos 

estudantes, buscando desenvolver 

habilidades voltadas ao atendimento 

preventivo de populações em condições de 

risco. 

E. Proporcionar o enfrentamento e a 

resolução de problemas identificados pela 

articulação de saberes e práticas com 

diferenciados graus de complexidade, 

integrando distintos campos do 

conhecimento e desenvolvendo habilidades 

e mudanças de atitudes nos profissionais 

envolvidos.  

26- Em 1973 foi formulado o Programa Nacional 

de Imunizações - PNI, por determinação 

do    Ministério da Saúde, com o objetivo de 

coordenar as ações de imunizações que se 

caracterizavam, até então, pela descontinuidade, 

pelo caráter episódico e pela reduzida área de 

cobertura. A proposta básica para o Programa, 

constante de documento elaborado por técnicos 

do Departamento Nacional de Profilaxia e Controle 

de Doenças (Ministério da Saúde) e da Central de 

Medicamentos (CEME - Presidência da 

República), foi aprovada em reunião realizada em 

Brasília, em 18 de setembro de 1973, presidida 

pelo próprio Ministro Mário Machado Lemos e 

contou com a participação de renomados 

sanitaristas e infectologistas, bem como de 

representantes de diversas instituições. 

   Em 1975 foi institucionalizado o PNI, resultante 

do somatório de fatores, de âmbito nacional e 

internacional, que convergiam para estimular e 

expandir a utilização de agentes imunizantes, 

buscando a integridade das ações de imunizações 

realizadas no país. O PNI passou a coordenar, 

assim, as atividades de imunizações 

desenvolvidas rotineiramente na rede de serviços 

e, para tanto, traçou diretrizes pautadas na 

experiência da Fundação de Serviços de Saúde 

Pública (FSESP), com a prestação de serviços 

integrais de saúde através de sua rede própria. A 

legislação específica sobre imunizações e 

vigilância epidemiológica (Lei 6.259 de 30-10-1975 

e Decreto 78.231 de 30-12-76) deu ênfase às 

atividades permanentes de vacinação e contribuiu 

para fortalecer institucionalmente o Programa. 

De quem é a responsabilidade de 

encaminhar os imunobiológicos aos 

municípios, nas quantidades definidas por 

lei? 

A. Ministério da Saúde 

B. Posto de Saúde 

C. Estado   

D. Prefeitura  

E. NRC 
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27- Sobre os Sistemas de Informação de 

Saúde, assinale a afirmativa incorreta. 

A. O SINASC coleta informações sobre 

as características dos nascidos vivos, das 

mães, da gestação e do parto.  

B. O SINAN coleta e processa dados 

sobre agravos de notificação compulsória 

em todo o território nacional, fornecendo 

informações para a análise do perfil de 

morbidade e contribuindo para a tomada 

de decisões nos três níveis do SUS. 

C. O SIAB e o e-SUS AB são utilizados 

para as ações referentes à atenção 

básica, particularmente para as ações 

desenvolvidas pelo ESF e Atenção 

Básica. 

D. A operacionalização do SIM se dá pelo 

preenchimento e coleta do documento 

padrão – a Declaração de Óbito (DO), 

sendo este o documento de entrada de 

dados no sistema, nos estados e 

municípios. 

E. O boletim de acampamento é um 

instrumento para acompanhamento do 

desenvolvimento do nascido vivo.   

 

 

28- São Doenças e Agravos de Notificação 

Compulsória no território nacional, EXCETO: 

A. cólera; 

B. eventos adversos pós-vacinação; 

C. hantavirose;  

D. rubéola; 

E. toxoplasmose.  

29- A Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher apresenta objetivos, metas, 

ações e estratégias para atingir os princípios de 

humanização e de qualidade da atenção. Dentre 

outros, pode-se citar: "a capacitação técnica dos 

profissionais de saúde e funcionários dos 

serviços envolvidos nas ações de saúde para 

uso da tecnologia adequada, acolhimento 

humanizado e práticas educativas voltadas à 

usuária e à comunidade" (Brasil, 2004). É 

relevante para essa capacitação considerar que: 

 

I. A redução da morbimortalidade pelo 

câncer de mama requer do enfermeiro domínio 

da técnica do exame clínico e conhecimentos 

para incentivar a realização do autoexame pelas 

mulheres; ação de eficácia cientificamente 

comprovada na prevenção primária da doença. 

II. A vulnerabilidade para o câncer de colo 

de útero pode ser representada pela falta de 

conhecimento, portanto, não basta ao enfermeiro 

incrementar a oferta de colpocitologia oncótica 

na rede básica, é preciso sensibilizar e mobilizar 

a população feminina para a prática do 

autocuidado e do sexo seguro. 

III.  A assistência em planejamento familiar 

demanda fornecimento de anticoncepcionais e 

acompanhamento das usuárias, além de 
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promoção de ações de educação em saúde e 

aconselhamento sobre concepção e 

anticoncepção, visando à escolha livre e 

informada das opções disponíveis tanto para os 

homens quanto para as mulheres.  

IV.  A redução da vulnerabilidade aos 

agravos à saúde sexual e reprodutiva das 

adolescentes requer desenvolvimento de ações 

educativas que abordem a sexualidade na 

perspectiva de gênero, classe e diferença social, 

de modo que a informação resulte em 

comportamento adolescente socialmente 

desejável. Está correto APENAS o que se afirma 

em  

 

A. I e II. 

B. I e IV.  

C. II e III.    

D. II e IV. 

E. III e IV.  

 

30- A icterícia é uma alteração da função 

hepática que apresenta como característica a 

coloração amarelada dos olhos e da pele, fezes 

alcoólicas (sem cor) e urina escura. No recém-

nascido é considerada fisiológica aparecendo em 

torno do 2 ou 3 dia de vida e desaparecendo na: 

A. Segunda semana   

B. Terceira semana 

C. Quarta semana 

D. Quinta semana 

E. Sexta semana 

 

31- A hipercalemia é caracterizada pela elevação 

dos níveis de potássio no sangue. Com esta 

elevação, o ritmo cardíaco torna-se anormal e o 

coração pode parar de contrair. Os primeiros 

sintomas são batimentos cardíacos extras. A 

hipercalemia produz qual tipo de alteração no 

ECG. 

 

A. Ondas T altas, em pico. 

B. Ondas U salientes. 

C. Encurtamento do intervalo QT.   

D. Intervalo QT prolongado. 

E. QRS normal. 

 

32- A osteomielite é uma infecção cujo 

tratamento é prolongado. No início, os 

antibióticos devem ser administrados por via 

endovenosa e depois por via oral. Em média 4 a 

6 semanas.  

A osteomielite é uma complicação grave que 

pode acontecer em indivíduos com fratura 

exposta e outras condições. Leia atentamente as 

afirmativas a seguir: 

I. A osteomielite pode ser causada por algumas 

condições, entre elas amigdalite, furunculose e 

infecções respiratórias altas que se disseminam 

por via hematogênica. 

II. Entre os agentes causadores estão: S. 

Aureus, P. Mirabilis, P. Aeruginosa e E. Coli. 

III. Calafrio, febre e mal-estar geral são algumas  

manifestações clínicas apresentadas por estes 

pacientes, quando a infecção ocorre por via 

hematogênica. 

 

Assinale a alternativa correta: 

A. I somente. 

B. I e II somente. 
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C. I, II e III    

D. II e III somente. 

E. III somente. 

 

33- O câncer de pele apresenta alta incidência 

em nossa população. O clima no Brasil favorece 

à exposição solar. Alguns cuidados são 

indispensáveis para a prevenção dessa patologia 

e devem ser seguidos por toda a população, 

independente de idade, sexo ou raça. Quais são 

os cuidados preventivos. 

 

A. não sair ao sol entre 11 e 15 horas.   

B. fazer uso constante de protetor solar. 

C. fazer uso de chapéu ou boné quando 

estiver ao sol. 

D. Todas as alternativas estão corretas.   

E. Todas as alternativas estão incorretas. 

 

34- A transmissão do vírus causador da AIDS 

apresenta transmissão vertical, ou seja, a mãe 

pode transmitir HIV para o filho quando: 

  

A. durante a gestação 

B. na amamentação e durante a gestação  

C. somente durante o parto 

D. no momento do parto, durante a gestação 

e na amamentação   

E. Em nenhuma destas etapas.  

 

35- Em relação à administração de dieta 

intermitente, são cuidados de enfermagem os a 

seguir. Assinale V ou F para a sequeência 

correta. 

(    ) observar distensão abdominal 

(    ) administrar água após a dieta. 

(    ) manter a sonda fechada após a dieta 

(    ) deixar a solução fluir por 30-45 min. 

 

A. V V V V    

B. F F F F  

C. V V F V 

D. F V F V 

E. V F V F 

 

36- Quais os sintomas dos pacientes portadores 

de tuberculose. Assinale a alternativa correta. 

I. diarreia 

II. sudorese noturna 

III. hemoptise 

IV. perda de peso 

V. vômito 

VI. petéquias 

VII. prurido 

 

A. I; II e III estão corretas 

B. II; III e IV estão corretas   

C. III; IV e V estão corretas 

D. IV; V e VI estão corretas 

E. V;  VI e VII  estão corretas 

 

37- No inicio do dia de atividades em uma sala 

de vacinação , foi realizada a leitura do 

termômetro de máxima e mínima, posicionado no 

interior da geladeira utilizada  para conservação 

dos imunobiológicos.  Registrava temperatura 

máxima de 7 graus C, mínima de 2 graus C e a 

do momento 3 graus C. Com base nestas 

informações é possível afirmar que: 
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A. as vacinas constituídas por toxoides 

devem ser inutilizadas devido à sua 

exposição à temperatura muito baixa, por 

tempo desconhecido. 

B. os imunobiológicos no equipamento 

estão próprios para uso   

C. por ser liofilizada, a vacina BCG foi a única 

que não sofreu alteração devido a sua 

exposição a temperatura muito baixa. 

D. a temperatura interna do refrigerador 

excedeu os limites de segurança, inativando 

as vacinas compostas por vírus vivos 

atenuados. 

E. devido a possibilidade de descongelamento 

a vacina contra rotavirus foi inativada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38- Qual o teste deve ser realizado antes da 

cateterização da artéria radial. 

 

A. olhos de boneca 

B. teste de Allen   

C. Teste Calórico. 

D. Teste de Romberg 

E. Teste de Snell 

 

39- São atividades administrativas da 

enfermagem: 

A. coordenar as atividades da equipe 

B. instalar sonda nasoenteral 

C. controle do material 

D. solucionar problemas assistenciais 

E. alternativas A; C e D estão corretas   

 

40- O AVE (Acidente Vascular Encefálico) é um 

déficit neurológico causado por transtornos do 

sistema de irrigação do cérebro. O AVE pode ser 

decorrente de: 

A. trombose 

B. embolia 

C. hemorragia 

D. todas as alternativas estão corretas   

E. nenhuma das alternativas está correta 
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