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PORTUGUÊS 
 

 
Queimando a língua (Lourenço Diaféria) 

 
 Há quem sugira multar, pecuniariamente, os autores de 
erros da língua portuguesa que os exponham publicamente 
em faixas, placas e avisos em ruas e edifícios da cidade. 
Numa cidade de Minas Gerais, consta, a idéia já foi 
transformada em lei municipal e até agora, ao que eu saiba, 
ninguém alegou que o dispositivo seja inconstitucional. Uma 
lei com esse caráter pode parecer, à primeira vista, mais um 
recurso para enfiar a mão no bolso do contribuinte. Mas, 
sejamos sinceros, a quantidade de erros e barbaridades que 
povoam os avisos públicos merece que sejam chamados à 
atenção seus autores. O problema é como e a quem atribuir a 
fiscalização dos disparates cometidos nas centenas de 
mensagens escritas e exibidas sem o menor pudor, aos olhos 
do público. Qualquer pizzaria de esquina ostenta em sua 
fachada: “Entrega à domicílio”. Assim mesmo, com uma crase 
completamente fora de lugar e de hora. Ora, quem vai 
comprar uma redonda de mussarela ou de calabresa não está 
nem aí se a entrega é “à domicílio”, ou “em domicílio”, como é 
certo. O que o freguês quer é a pizza caprichada e quentinha. 
Quem tem de quebrar a cabeça são os professores de 
Português. Mas é um contra-senso fechar os olhos, tolerar 
aberrações e desfeitas ao idioma e, ao mesmo tempo, se 
exigir, nos exames vestibulares, que os estudantes saibam 
interpretar textos de autores da língua nacional. Outra coisa: 
se um Fulano erra na ortografia ou numa expressão idiomática 
inglesa, é ignorante. Mas se tropica e escorrega na língua 
portuguesa, passa batido. Tudo lhe é perdoado. 
 Quem faz placas, faixas e cartazes tem obrigação de 
cuidar da correção do idioma em seus trabalhos. Faz parte da 
qualidade de seus serviços. Não se pode esquecer que a 
língua portuguesa é caborteira, cheia de armadilhas. E errar é 
humano, não é mesmo? Tudo bem. Mas uma leizinha poderia 
botar os pingos nos is e cortar os tês. Não é o caso de sair 
multando a torto e a direito, à menor vírgula mal colocada. 
Haveria, sim, uma admoestação. 

 

As questões de 01 a 04 correspondem à compreensão 
do texto dado. Assinale a alternativa correta. 

01. Um dos recursos da argumentação é a utilização da 
linguagem figurada. Leia as expressões a seguir e 
identifique aquela em que não há o emprego dessa 
linguagem. 

A) “aos olhos do público” (linhas 13-14) 

B) “Queimando a língua” (título) 

C) “enfiar a mão no bolso do contribuinte” (linha 8) 

D) “quebrar a cabeça” (linha 20) 

E) “Mas se tropica e escorrega na língua portuguesa” (linhas 
26-27) 

 

02. Em “comprar uma redonda de mussarela” (linha 17), tem-se 

A) ironia. 

B) metáfora. 

C) catacrese. 

D) antonomásia. 

E) sinédoque. 

03. Pela leitura do texto, pode-se depreender que o objetivo 
principal do autor foi 

A) criticar o descaso do usuário de língua portuguesa com o 
seu idioma. 

B) defender a necessidade de uma lei para punir os infratores 
das normas da língua portuguesa. 

C) mostrar que o falante de língua portuguesa tem a obrigação 
de corrigir o idioma em seus trabalhos. 

D) sugerir que é preciso haver uma advertência àqueles que 
infringem as normas do vernáculo publicamente. 

E) esclarecer o leitor de que uma lei para multar os infratores 
das normas da língua portuguesa é uma forma de extorquir 
o cidadão. 

 
04. Sobre o emprego de recursos de coesão no texto, considere 

as assertivas seguintes. 

I. O pronome esse em “Uma lei com esse caráter” (linhas 
6-7) remete à idéia de multar os que incidem em erros 
de língua portuguesa. 

II. O conetivo mas (linha 8) expressa a concordância do 
autor com a idéia de criação da lei para multar os que 
incidem em erros de língua portuguesa. 

III. O conetivo mas (linha 8) expressa a discordância do 
autor com relação à idéia de que a multa aos infratores 
das normas da língua portuguesa é uma forma de tirar 
dinheiro do contribuinte. 

IV. O conetivo ora (linha 16) remete ao leitor do texto. 

V. O conetivo ora (linha 16) retoma o conteúdo que vinha 
sendo expresso no texto. 

Quais assertivas são corretas? 
A) II, III e V. 

B) I, II e IV. 

C) II e IV. 

D) I e IV. 

E) I, II e V. 
 
05. Dadas as afirmações, 

I. Deve-se colocar o trema sobre o u dos grupos gue e gui 
das seguintes palavras: averigüe e lingüística. 

II. As palavras magôo, atraiçôo e abençôe estão 
corretamente acentuadas. 

III. Em “Você não sabe por quê ele não veio.”, a palavra 
quê está corretamente acentuada. 

IV. As palavras apóio e estréia são acentuadas porque são 
paroxítonas terminadas em ditongo crescente. 

V. Em “Se ele ver que faliu, aceitará a ajuda que vier, os 
verbos em itálico estão corretamente grafados. 

verifica-se que 
A) I, II e III estão certas. 

B) todas estão erradas. 

C) todas estão certas. 

D) II, III e IV estão erradas. 

E) I, IV e V estão certas. 
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06. No período “Os antigos gregos fizeram mais do que criar um 
vocábulo para definir uma situação complicada (  ) eles já 
ensinaram como resolvê-la.”, o sinal de pontuação que mais 
se ajusta após a palavra complicada é/são 

A) dois pontos. 

B) reticências. 

C) ponto final. 

D) vírgula. 

E) travessão. 

 

07. Associe as colunas, relacionando o sentido dos prefixos 
com os vocábulos. 

(1) anarquia (     ) duplicidade 

(2) anfíbio (     ) metade 

(3) intravenosa (     ) negação 

(4) hemisfério (     ) posição inferior 

(5) episcopal (     ) companhia 

(6) contemporâneo (     ) posição superior 

Qual a seqüência correta? 

A) 2 – 4 – 1 – 3 – 6 – 5 

B) 2 – 4 – 1 – 6 – 3 – 5 

C) 4 – 2 – 3 – 1 – 5 – 6 

D) 5 – 4 – 1 – 3 – 6 – 2 

E) 2 – 4 – 6 – 3 – 6 – 5 

 

08. Na construção “O que ...... após a ...... foi ...... .”, as palavras 
que completam corretamente as lacunas são 

A) suscedeu – cessão – indiscritível. 

B) sucedeu – sessão – indiscritível. 

C) sucedeu – seção – indescritível. 

D) suscedeu – cessão – indescritível. 

E) sucedeu – sessão – indescritível. 

 
09. Na construção “O professor não ...... ...... a ...... que o aluno 

...... .”, as palavras que completam corretamente as lacunas 
são 

A) quis – analisar – pesquisa – realizou. 

B) quis – analizar – pesquisa – realizou. 

C) quiz – analisar – pesquisa – realizou. 

D) quis – analisar – pesquisa – realisou. 

E) quis – analisar – pesquiza – realizou. 

 
10. Na palavra península, o prefixo pen- significa 

A) sobre. 

B) sob. 

C) quase. 

D) trás. 

E) meio. 

11. Os períodos seguintes apresentam diferenças de 
pontuação. Assinale a alternativa que corresponde ao 
período de pontuação correta. 

A) O desenvolvimento humano e o avanço das civilizações, 
dependeram, principalmente, do progresso alcançado 
numas poucas atividades – a descoberta do fogo, a 
domesticação dos animais, a divisão do trabalho; mas, 
acima de tudo, da evolução dos meios de receber, de 
comunicar e de registrar o conhecimento e, particularmente, 
do desenvolvimento da escrita fonética. 

B) O desenvolvimento humano e o avanço das civilizações 
dependeram, principalmente do progresso alcançado numas 
poucas atividades: a descoberta do fogo, a domesticação 
dos animais, a divisão do trabalho. Mas acima de tudo, da 
evolução, dos meios de receber, de comunicar e de registrar 
o conhecimento e, particularmente, do desenvolvimento da 
escrita fonética. 

C) O desenvolvimento humano e o avanço das civilizações 
dependeram principalmente do progresso alcançado numas 
poucas atividades – a descoberta do fogo, a domesticação 
dos animais, a divisão do trabalho, mas, acima de tudo, da 
evolução, dos meios de receber, de comunicar e de registrar 
o conhecimento, e, particularmente do desenvolvimento da 
escrita fonética. 

D) O desenvolvimento humano, e o avanço das civilizações 
dependeram principalmente, do progresso alcançado numas 
poucas atividades: a descoberta do fogo, a domesticação 
dos animais, a divisão do trabalho; mas, acima de tudo, da 
evolução dos meios de receber, de comunicar e de registrar 
o conhecimento e, particularmente, do desenvolvimento da 
escrita fonética. 

E) O desenvolvimento humano e o avanço das civilizações 
dependeram principalmente do progresso alcançado numas 
poucas atividades – a descoberta do fogo, a domesticação 
dos animais, a divisão do trabalho; mas, acima de tudo, da 
evolução dos meios de receber, de comunicar e de registrar 
o conhecimento e, particularmente, do desenvolvimento da 
escrita fonética. 

 

12. Observe as construções a seguir. 

I. Entre eles e eu não existe nenhum compromisso. 

II. Assim que os vir, contar-lhes-ei sobre o acidente. 

III. Cumprimentamo-lo pelo seu aniversário. 

IV. Comunicamos-lhe que ele foi preso. 

V. Poucas coisas lhe espantavam. 

Quais estão corretas? 

A) I, II, III e IV. 

B) II, III e IV. 

C) IV e V. 

D) III, IV e V. 

E) II e III. 
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13. Qual a seqüência que preenche corretamente as lacunas do 
período a seguir? 

Quase ...... de ...... que a prova ...... amanhã. 

A) me esqueço – avisá-lo – se realizará 

B) esqueço-me – avisá-lo – se realizará 

C) esqueço-me – avisar-lhe – realizar-se-á 

D) me esqueço – avisar-lhe – realizar-se-á 

E) me esqueço – avisá-lo – realizar-se-á 

 

14. Assinale a seqüência que completa corretamente as lacunas 
das construções seguintes. 

I. O governo deve assistir ....... trabalhadores. 

II. Prefiro correr ....... nadar. 

III. João aspira ....... posto de diretor na empresa em que 
trabalha. 

IV. Os problemas ....... se lembravam eram graves. 

V. Visamos ....... futuro melhor. 

A) os – a – o – de que – um  

B) aos – a – o – de que – a um  

C) aos – a – o – de que – um  

D) os – do que – ao – que – a um  

E) os – a – ao – de que – a um  

 

15. Dadas as construções, 

I. Não creio que lhe interesse tal pormenor. 

II. Vêm vindo os funcionários. 

III. Já faz dois anos que tudo acabou. 

IV. Não se encontram soluções para os problemas. 

V. Mais de um professor criticou a atitude do diretor. 

verifica-se que 

A) III, IV e V estão corretas. 

B) II, IV e V estão corretas. 

C) I, II e III estão corretas. 

D) todas estão corretas. 

E) todas estão erradas. 

 

16. Assinale a alternativa cujas palavras preencham 
corretamente as lacunas. 

I. Estávamos todos famintos, ...... sujos e esfarrapados. 

II. As fichas de presença devem ficar em ...... . 

III. As meninas ficaram ...... da mãe. 

IV. É ...... compreensão com o próximo. 

A) meio – anexas –junto – necessária 

B) meios – anexo – juntas – necessário 

C) meio – anexo – junto – necessária 

D) meios – anexo – junto – necessário 

E) meio – anexo – junto – necessário 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
17.  

“Viçosa 
Cidadezinha do país das Alagoas 

Riacho do Meio, Vila da Assembléia... 

Um padre ia dizer missa na Passagem, 

A passagem estava cheia 

E se disse missa ali mesmo 

Na beira do Riacho, 

 Riacho do Meio, 

Meio de minha terra, 

Viçosa!” 
A quem se deve esses versos? 

A) José Maria de Melo 

B) José Pimentel de Amorim 

C) Théo Brandão 

D) Manuel Diégues Júnior 

E) José Aloísio Brandão Vilela 
 
18. A Vila Viçosa foi elevada à categoria de cidade através da 

Lei Estadual n.º 14, de 16 de maio 

A) de 1888. 

B) de 1891. 

C) de 1887. 

D) de 1890. 

E) de 1892. 
 
19. A situação geográfica da cidade de Viçosa à margem do 

Paraíba, dava-lhe acesso duas importantes estradas que 
foram responsáveis pela chegada de imigrantes vindos de 
vários pontos da Capitania e pouco depois Província de 
Alagoas: uma estrada com franca saída para o Estado de 
Pernambuco e outra para o 

A) agreste alagoano. 

B) sertão alagoano. 

C) sertão pernambucano. 

D) litoral alagoano. 

E) litoral pernambucano. 
 
20. Assinale apenas a afirmativa correta. 

A) A Portaria Imperial, de 12 de novembro de 1859, criou a 
primeira Agência do Correio da Vila de Assembléia. 

B) O primeiro nome da cidade de Viçosa foi Mata Escura. 

C) A antiga rua ou Praça do Comércio de Viçosa, hoje se 
chama rua Gurganema. 

D) A Portaria Imperial, de 9 de fevereiro de 1860, nomeou o Sr. 
Apolinário Rebelo o primeiro agente do Correio da Vila de  
Assembléia. 

E) Um engenho de açúcar serviu de berço ao povoado Riacho 
do Meio, atual Viçosa. 



05/02/2006 

PMV-2006 – Enfermeiro                          5

21. O ilustre viçosense, José Aloísio Brandão Vilela, grande 
vulto do folclore alagoano, destaque da cultura e da 
imprensa de Viçosa, deixou-nos farto material folclórico e 
mais dois livros publicados, citados abaixo. Marque a 
alternativa que contém os dois títulos publicados. 

A) O coco de Alagoas e Romanceiro de Alagoas. 

B) O reisado alagoano e Trovas populares.  

C) Folguedos natalinos e Trovas populares. 

D) Romanceiro de Alagoas e Caminho. 

E) Canais e lagoas e Coco de Alagoas. 

 

22. O sobradinho de Pedro José da Cruz, localizado na Praça 
Apolinário Rebelo, após servir de residência para várias 
famílias, foi ocupado na década de 1960 pela família de 
Cassemiro Mata Sobrinho, vice-prefeito de Viçosa. Em 
1966, com a fundação do “Museu Histórico de Viçosa”, foi 
ocupar o pavimento superior do sobrado por iniciativa do 

A) padre Manoel da Costa. 

B) historiador Brandão Vilela. 

C) cardeal Avelar Brandão. 

D) monsenhor Cândido Ferreira. 

E) vice-prefeito Cassemiro Mata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 
 

23. Segundo a Constituição Federal é da competência do 
Sistema Único de Saúde, exceto 

A) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, 
bem como as de saúde do trabalhador. 

B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. 

C) participar das ações de saneamento básico 

D) financiar em conjunto com a área de educação as escolas 
superiores de ensino públicas na área de saúde. 

E) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento 
científico e tecnológico. 

 

24. Segundo a Lei 8.142/90, com relação à alocação dos 
recursos do Fundo Nacional de Saúde, é correto afirmar: 

A) são investimentos previstos no Plano Anual do Ministério da 
Saúde. 

B) são alocados pelo menos cinqüenta por cento aos 
municípios. 

C) são investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa 
do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional. 

D) são despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e 
indireta. 

E) são recursos destinados à cobertura assistencial 
ambulatorial e hospitalar exclusivamente. 

 

25. Segundo a Norma Operacional Básica do SUS, a 
Programação Pactuada Integrada (PPI) envolve as 
atividades, exceto 

A) assistência ambulatorial e hospitalar. 

B) vigilância ambiental. 

C) vigilância sanitária. 

D) vigilância epidemiológica. 

E) controle de doenças. 

 

26. Assinale a alternativa incorreta quanto à vacinação do 
adolescente. 

A) A vacina dupla tipo adulto (dT) é indicada para todas as 
pessoas maiores de sete anos. 

B) No adolescente que nunca recebeu vacina DPT (difteria, 
tétano, coqueluche) ou nos casos em que esta informação é 
impossível de ser obtida, inicia-se o esquema com vacina 
tipo adulto em três doses, com intervalo mínimo de trinta 
dias entre elas. 

C) O PNI/CENEPI/FNS/MS recomenda a vacinação contra 
Hepatite B até os 15 anos de idade, na rotina. 

D) A adolescente grávida pode receber qualquer vacina exceto 
aquelas de vírus vivo atenuada. 

E) A vacina anti-rábica não deve ser aplicada na adolescente 
grávida, mesmo quando em situação de risco. 
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27. Um paciente não vacinado contra tétano ou que recebeu 
menos de três doses do toxóide tetânico na infância, ao 
sofrer ferimento com alto grau de contaminação, deverá 
receber o seguinte esquema profilático/terapêutico para 
tétano: 

A) soro anti-tetânico (SAT) ou Imunoglobulina Humana Anti-
Tetânica (IGHAT) e simultaneamente uma dose de toxóide 
tetânico, contida na Dupla tipo adulto (dT),  que podem ser 
aplicadas por via intramuscular (IM), na mesma região 
anatômica. 

B) SAT ou IGHAT imediatamente e após 30 dias deverá 
receber o toxóide tetânico (dT)  para completar o esquema 
incompleto. 

C) iniciar apenas a vacinação com dT, se a última dose 
recebida tiver sido administrada a menos de cinco anos. 

D) SAT ou IGHAT e simultanemente uma dose do toxóide 
tetânico (dT), via IM, em regiões anatômicas distintas. 

E) SAT ou IGHAT imediatamente, devendo ser aplicada 
simultaneamente a primeira dose da DPT, por via IM.  

 

28. O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) é 
considerado no Ministério da Saúde como 

A) um programa independente do Programa de Saúde da 
Família (PSF). 

B) um programa exclusivo do PSF. 

C) um programa de transição para implantação do PSF. 

D) um programa de controle de endemias. 

E) um programa extinto. 

 

29. Sobre epidemia é correto afirmar: 

A) é o surgimento de uma nova doença numa área onde não 
existia ou a elevação no número de casos novos de uma 
doença já existente na área. 

B) são doenças causadas por vírus. 

C) são doenças que somente ocorrem em áreas urbanas. 

D) são doenças que ocorrem numa determinada área e tem 
uma súbita diminuição no número de casos. 

E) é o desaparecimento de uma doença. 

 

30. O cálculo para o incentivo aos Programas de Saúde da 
Família (PSF) e do Programa de Agentes Comunitário de 
Saúde (PACS) é feito com base 

A) na arrecadação do Governo Federal. 

B) na arrecadação da CPMF. 

C) no percentual de recursos próprios investidos em saúde 
pelos municípios. 

D) num percentual da população coberta pelos programas. 

E) na população do município. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. No conjunto das rotinas do Enfermeiro Assistencial, 
destacam-se: 

I. supervisionar e controlar as atividades do pessoal 
subordinado;  

II. prestar cuidados diretos de enfermagem; 

III. receber o plantão no setor observando a equipe e 
colaborando para o crescimento profissional; 

IV. fazer visita aos pacientes, integrando-os ao hospital e 
despertando confiança em relação à equipe e ao 
tratamento que irão receber; 

V. supervisionar e indicar limpeza e desinfecção das 
unidades de internação; 

VI. identificar problemas de enfermagem relativos a cada 
necessidade básica afetada; 

VII. avaliar o prontuário e evolução de enfermagem, 
rubricando-os e carimbando-os; 

VIII. colaborar na avaliação das normas e rotinas. 

Considerando-se as rotinas do Enfermeiro Assistencial, assinale 
a alternativa que estabelece a ordem mais adequada para o 
desenvolvimento dessas atividades. 

A) I, III, IV, VI, II, V, VII, VIII. 

B) III, VI, IV, I, II, VII, V, VIII. 

C) I, III, VI, II, IV, V, VII, VIII. 

D) III, IV, VI, II, I, V, VII, VIII. 

E) I, VI, III, IV, V, VII, II, VIII. 

 

32. Assinale a alternativa incorreta. 

A) A administração de drogas via retal, por supositórios, tem 
como objetivo deixar o fármaco livre do metabolismo de 
primeira passagem, no fígado, pois a droga entra em vasos 
que a leva à veia cava inferior. 

B) O método de administração dos medicamentos depende da 
rapidez como se deseja a ação da droga, da natureza e 
quantidade da droga a ser administrada e independe das 
condições do paciente. 

C) A ingestão é o método mais comum de prescrição de um 
fármaco, porém muitas vezes a via oral é contra-indicada. 

D) A via sublingual é especialmente boa para nitroglicerina, que 
é utilizada no alívio da angina, porque a absorção é rápida e 
o medicamento ingressa diretamente na circulação geral, 
sem passar através da parede intestinal e pelo fígado. 

E) A administração parenteral de fármacos apresenta algumas 
vantagens nítidas em relação à via oral. A disponibilidade é 
mais rápida e mais previsível. Além disso, a dose eficaz 
pode ser escolhida de forma mais precisa.  
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33. Analisando as alternativas abaixo, indique quantas são 
corretas. 

I. Quando conservadas no frigorífico as soluções 
constituídas ou diluídas não devem atingir a 
temperatura ambiente antes da sua administração. 

II. A mistura de medicamentos na mesma seringa ou na 
mesma solução de diluição deve ser evitada devido a 
possíveis problemas de incompatibilidade. 

III. A manipulação de medicamentos, deve ser feita em 
condições assépticas de forma a evitar os perigos de 
contaminação microbiológica a que está exposta. 

IV. Agitar os medicamentos de forma vigorosa não 
compromete a formação de bolhas de ar que ficam no 
contentor e diminui a quantidade de fármaco a 
administrar ao paciente. 

V. A via parentérica pode ser dividida em várias vias de 
administração, considerando-se como as mais 
importantes a intradérmica, a subcutânea, a 
intramuscular, a endovenosa e a intra-raquídea. 

 

A) Apenas uma. 

B) Duas alternativas. 

C) Três alternativas. 

D) Quatro alternativas. 

E) Cinco alternativas. 

 

34. Dentre as três formas clássicas de administração de 
medicamentos por via intravenosa, pode-se afirmar que 

A) a perfusão intermitente caracteriza-se pela administração de 
medicamentos através de sistemas de perfusão regulados 
por bombas perfusoras. 

B) a perfusão intermitente usa-se para grandes volumes – 
superiores a 500 ml – perfundidos à velocidade de 100-125 
ml/h. 

C) a perfusão contínua caracteriza-se pela administração de 
preparações medicamentosas injetáveis já diluídas através 
de sistemas de perfusão. 

D) a perfusão contínua usa-se para volumes compreendidos 
entre 50 – 100 ml, perfundidos à velocidade de 120 – 210 
ml/h. 

E) na administração por via direta, dependendo do tempo e 
duração da administração denomina-se por bólus se dura 
menos de um minuto e I.V. lenta se dura 3 a 10 minutos. 

 

35. A nutrição enteral precoce pode trazer razões e benefícios 
de ordem  

A) fisiológica e imunológica. 

B) custo. 

C) bioquímica. 

D) metabólica.  

E) [Todas as alternativas citadas.] 

 

36. As afirmativas a seguir são relativas a condutas de 
enfermagem na avaliação do estado de saúde de pacientes 
com cardiopatia isquêmica.  

1. Avalia o estado de saúde do paciente: evolução de dor, 
implicações pessoais, familiares e de trabalho. 

2. Exame físico. 

3. Identifica cardiopatia isquêmica, dor e opressão retro-
esternal que aparecem com exercícios físicos e cedem 
com o repouso. 

4. Formula diagnóstico de enfermagem (nosológico, 
sintomático – integral). 

5. Solicita exames de laboratório, seguindo normas 
prescritas: colesterol, triglicerídeos e outros. 

6. Encaminha ao médico as pessoas suspeitas de 
cardiopatia isquêmica, identificando e registrando as 
informações. 

De acordo com a ordem de prioridade dessas condutas a serem 
realizadas, assinale a alternativa correta. 

A) 6, 5, 2, 1, 3, 4. 

B) 3, 6, 2, 5, 1, 4. 

C) 6, 2, 5, 3, 4, 1. 

D) 3, 6, 2, 1, 5, 4. 

E) 3, 6, 2, 4, 1, 5. 

 

37. As afirmativas a seguir referem-se às condutas de 
enfermagem em pacientes com diabetes. 

I. Formula o diagnóstico de enfermagem indicando o tipo 
de diabetes, complicações e/ ou causa, situação sócio-
econômica e social. 

II. Encaminha ao médico pessoas suspeitas de diabetes e 
glicemia em níveis iguais ou mires a 140 mg%. 

III. Identifica pessoas, reconhecendo sintomas como: 
polidpsia, poliúria e infecções de repetição. 

IV. Avalia sintomas que indicam complicações: dor 
precordial, câimbras, diminuição da visão, alterações na 
sensibilidade, perda de conhecimento, tontura, fadiga, 
tremores, sudorese e confusão mental. 

V. Exame físico. 

VI. Avalia o estado de saúde do paciente, indicando: 
melhora ou piora e complicações, apoio familiar, 
implicações pessoais, familiares e no trabalho. 

VII. Formula condutas de enfermagem. 

VIII. Avalia fatores de risco: hábitos alimentares e stress. 

 

De acordo com a ordem de prioridade das referidas condutas, 
assinale a alternativa que contém a seqüência correta. 

A) III, II, IV, V, I, VII, VI, VIII. 

B) III, II, IV, VIII, V, VI, I, VII. 

C) VI, II, I, IV, VIII, VII, III, V. 

D) III, II, IV, VI, V, VIII, I, VII. 

E) V, I, VIII, VII, II, IV, III, VI. 
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38. O enfermeiro, embora não sendo responsável pela 
prescrição dos medicamentos, deve conhecer todos os 
aspectos e fases envolvidas no processo, a fim de evitar 
erros, com prejuízos ao paciente.  

(      ) Nas injeções intradérmicas para administração de vacinas 
é indicado antiséptico com álcool. 

(      ) Algumas complicações são comuns às vias de acesso de 
medicamentos injetáveis e incluem sobrecarga de fluido, 
choque, toxidade medicamentosa e anafilaxia. 

(      ) As injeções por via subcutânea intradérmica geralmente 
são mais utilizadas nos casos de vacinas, testes alérgicos 
e insulinoterapia. 

(      ) O procedimento técnico como injeções parenterais são 
obtidos por prática diligente. Para obter resultados 
apropriados, a prática precisa estar baseada 
simplesmente na execução repetida de uma técnica. 

(      ) Fatores psicológicos podem aumentar consideravelmente 
o desconforto do paciente ao receber uma medicação, 
como tonturas e desmaios; após a aplicação de injeções 
intramusculares, este acidente é comum e ocorre em 
pessoas muito ansiosas ou amedrontadas com a 
expectativa da dor. 

Classificando as afirmativas acima como verdadeiras (V) ou 
falsas (F), assinale a seqüência correta. 

A) V, V, F, F, V. 

B) F, V, V, V, F. 

C) F, V, V, F, F. 

D) V, V, F, V, V. 

E) F, V, V, F, V. 

 

39. A desnutrição protéico-calórica incide em torno de 30 a 50% 
dos pacientes com câncer, o que implica em diminuição da 
qualidade de vida e sobrevida e tolerância ao tratamento. 
Essa desnutrição, cuja última manifestação é conhecida 
como caquexia, refere-se a uma complexa síndrome 
multifatorial caracterizada por 

A) Anorexia e disfunção imune. 

B) fadiga e fraqueza. 

C) diminuição da massa muscular. 

D) variedade de alterações metabólicas. 

E) [As alternativas A, B, C, D estão corretas.] 

 

40. Prurido vulvovaginal, ardor ou dor à micção, corrimento 
branco, grumoso, inodoro e com aspecto caseoso (leite 
coalhado), hiperemia, edema, fissuras e maceração da 
vulva, dispareunia são sintomas de 

A) vaginoses bacterianas. 

B) candidíase vulvovaginal. 

C) vulvovaginites. 

D) leiomiomatose uterina. 

E) tricomoníase genital. 

 

41. Os objetivos principais da vigilância epidemiológica da 
influenza estão listados a seguir. 

1. Detectar de maneira adequada e oportuna surtos, 
epidemias e pandemias. 

2. Identificar e monitorar a propagação de variantes 
antigênicos do vírus da influenza. 

3. Avaliar intervenções e auxiliar os serviços de saúde na 
adoção de medidas preventivas e terapêuticas no 
controle da doença. 

4. Colaborar na produção de vacina antiinfluenza pelo 
isolamento, identificação e seleção de cepas 
emergentes. 

5. Promover capacitação dos recursos humanos para a 
vigilância epidemiológica e laboratorial da influenza e 
fazer dos centros envolvidos na rede centros de 
referência em vigilância de influenza no país. 

6. Monitorizar a doença associada ao vírus influenza em 
seus vários aspectos epidemiológicos, por meio da 
vigilância contínua. 

Indique a alternativa que representa a seqüência correta, por 
ordem de prioridade. 

A) 3, 5, 4, 2, 1, 3. 

B) 2, 4, 1, 6, 5, 3.  

C) 2, 4, 5, 6, 3, 1. 

D) 2, 4, 6, 1, 3, 5. 

E) 3, 6, 2, 5, 4, 1. 

 

42. A vacina tetravalente é uma vacina obtida por meio da 
reconstituição da vacina conjugada contra os Haemofilus 
influenzae b, com a vacina tríplice (DPT) líquida, produzida 
dentro dos padrões da OMS.  

I. A vacina é administrada a partir de 3 meses de idade 
para os menores de 1 ano. 

II. A vacina é administrada a partir de 2 meses de idade 
para os menores de 1 ano. 

III. A partir de 1 ano até 5 anos, 11 meses e 29 dias deverá 
ser aplicada a vacina DTP tradicional. 

IV. A partir de 1 ano até os 6 anos, 11 meses e 29 dias 
deverá ser aplicada a vacina DTP tradicional. 

V. A resposta imunogênica nunca ocorre antes de duas 
semanas após a vacinação. 

Após analisar os itens acima relacionados, assinale a alternativa 
correta. 

A) I e III são falsas. 

B) I, III e IV são falsas. 

C) I, II e III são verdadeiras. 

D) III, IV e V são falsas. 

E) II, III e V são verdadeiras. 
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43. Para os casos de diarréias moderadamente graves sem 
hipernatremia, considera-se falsa a seguinte afirmativa: 

A) A reidratação rápida deve ser realizada intravenosamente. 

B) Os líquidos orais somente podem ser dados depois que as 
fezes não se acharem mais aquosas ou volumosas, a febre 
e/ou a desidratação estiverem vencidas, a distensão 
abdominal e a anorexia aliviadas e os vômitos cessados. 

C) Para crianças de um ano a cinco anos deve-se oferecer 
dieta líquida de 60 a 120ml, quando acordadas, com 
intervalos de 3 em 3 horas. 

D) Em casos com acentuada hiponatremia é aconselhável usar 
soluções hipertônicas de sódio em lugar de soluções 
isotônicas. 

E) Deve-se suspeitar de hipernatremia nas enfermidades 
diarréicas em lactentes com alterações escleromatosas, 
especialmente nas nádegas e coxas. 

 
44. Na pneumonia, o agente etiológico é da maior importância 

para um tratamento bem sucedido. Identifique a alternativa 
correta. 

A) Bactérias, especialmente pneumococos, estafilococos, 
estreptococos, hemophilus, influenza, klebsiela, 
microtuberculoses, grupos psitacos-linfogranuloma. 

B) Fungos: candidíase, histoplamose, substâncias químicas e 
alimentos. 

C) Vírus: sincicinal, respiratório, adenovirus, vírus influenza e 
parainfluenza. 

D) Protozoários: pneumociptis carinii, principalmente em 
pacientes com resposta imunitária deficiente. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
45. A avaliação inicial do nível de sangramento possui 

importância capital para pacientes acometidos de 
hemorragias. Associando V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as afirmativas falsas, dentre os itens seguintes, 
indique a seqüência correta. 

(      ) A intubação do estômago deve ser realizada em todo 
doente com hemorragia gastro-intestinal em ausência de 
hematêmase, porque o sangue aspirado possui o mesmo 
significado da hematêmase. 

(      ) A hematêmase significa, quase que invariavelmente, a 
localização do ponto de sangramento, na parte superior 
do jejuno. 

(      ) O caráter das fezes é útil para ajudar a localizar o 
sangramento. 

(      ) A hemorragia maciça proveniente de varizes esofagianas 
pode estar associada com a eliminação de sangue 
vermelho vivo pelo reto. 

(      ) As fezes cor de piche, na presença de trânsito normal, 
situam o sangramento como proveniente do tubo digestivo 
inferior. 

A) F, F, V, V, F. 

B) V, F, V, F, V. 

C) V, F, V, F, F. 

D) F, V, F, F, V. 

E) V, F, V, V, F. 

46. Os procedimentos para a organização da caixa térmica 
utilizada na vacinação de rotina, na sala de vacinação, são 
descritos a seguir. 

1. Arrumar os imunobiológicos na caixa, deixando 
circundado (ilhados) pelo gelo reciclável 3 a 5 bobinas 
de gelo reciclável com capacidade de 500 ml para a 
caixa térmica. 

2. Manter a temperatura interna da caixa entre + 2° C e + 
8° C, monitorando-a com termômetro de cabo extensor, 
de preferência, ou com termômetro linear, trocando as 
bobinas de gelo reciclável sempre que se fizer 
necessário. 

3. Manter a caixa térmica fora do alcance da luz solar 
direta e distante de fontes de calor (estufa, aquecedor 
etc). 

4. Usar bobina de gelo reciclável, a qual deverá estar no 
congelador da geladeira da sala de vacina e que 
precisará ser ambientada para uso, vez que a 
temperatura dirigida por esta, no congelador, chega a 
aproximadamente – 7° C. 

A alternativa que indica a ordem de prioridade desses 
procedimentos é: 

A) 2, 4, 3, 1. 

B) 4, 2, 1, 3. 

C) 4, 3, 2, 1. 

D) 2, 4, 1, 3. 

E) 2, 3, 1, 4. 
 
47. Analisando as afirmativas seguintes, indique a seqüência 

correta usando V para as afirmativas verdadeiras e F para 
as afirmativas falsas. 

(     ) A imunoglobulina humana anti-hepatite B pode ser 
aplicada em qualquer idade, dose única 0,06 ml / KS; em 
lactente aplicar 0,5 ml (1 ml = 200 UI), via de aplicação 
intramuscular. 

(     ) A vacina contra varicela humana é aplicada aos 12 meses 
de idade em uma única dose, tendo via de aplicação 
subcutânea. 

(     ) A vacina contra raiva é aplicada em qualquer idade. Pré-
exposição: 3 doses com o seguinte esquema: 0 – 7 – 21 – 
28. Reforço periódico de acordo com o teste  sorológico. 
Via de administração intramuscular, tendo como 
recomendação: não aplicar no glúteo. 

(     ) A vacina contra hepatite B é aplicada em qualquer idade, 
4 doses com o seguinte esquema básico: 0 – 1 – 2 – 6 
meses com intervalo de 1 mês entre a 1ª, 2ª e 3ª dose, e 
de seis meses a 1ª e a 4ª dose, tendo via de aplicação 
intramuscular – não aplicar no glúteo. 

(     ) A vacina contra pneumococos é a partir dos 3 anos; são 
duas doses e a via de aplicação é intradérmica. 

A) V, F, V, F, V. 

B) V, F, V, V, F. 

C) F, F, V, V, V. 

D) V, F, V, V, V. 

E) F, F, F, V, V. 
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48. A realização do parto cesáreo deve ser baseada nas 
condições clínicas – da gestante e do feto – que contra-
indiquem o parto normal, tais como: 

I. desproporção cefalopélvica, deiscinesias e 
apresentação anômala; 

II. intervalo entre as contrações de três a quatro minutos, 
com duração de 40 a 60 segundos; 

III. placenta prévia total ou parcial e toxemia gravídica; 

IV. câimbra e agitação motora da gestante; 

V. deslocamento prematuro da placenta e pós-maturidade. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Todas as afirmativas estão corretas. 

B) As afirmativas II, IV e V estão incorretas. 

C) As afirmativas I, III, e V estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão incorretas. 

E) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

 

49. De acordo com a legislação pertinente, analise os itens 
abaixo e indique a alternativa correta. 

I. O exercício da atividade de Enfermagem, observadas 
as disposições da Lei nº 7.948, de 25 de junho de 1983, 
e respeitados os graus de habilitação, é privativo de 
Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de 
Enfermagem e Parteiro e somente será permitido ao 
profissional inscrito no Conselho Regional da respectiva 
região. 

II. A prescrição da assistência de Enfermagem é parte 
integrante do programa de Enfermagem. 

III. É Auxiliar de Enfermagem o pessoal enquadrado como 
Auxiliar de Enfermagem, nos termos do Decreto Lei nº 
299, de 28 de fevereiro de 1967. 

IV. Ao enfermeiro incumbe: cuidados de Enfermagem de 
maior complexidade técnica e que exijam 
conhecimentos científicos adequados e capacidade de 
tomar decisões imediatas. 

V. O Auxiliar de Enfermagem executa as atividades 
auxiliares de nível médio atribuídas à equipe de 
Enfermagem, cabendo-lhe assistir ao Enfermeiro na 
prevenção e controle das doenças transmissíveis em 
geral, em programas de vigilância epidemiológica. 

 
A) II, III e IV estão corretas. 

B) II, IV e V estão corretas. 

C) II, III e V estão corretas. 

D) I, III e V estão incorretas. 

E) III, IV e V estão incorretas. 

 

 

 

 

 

50. As hemorragias genitais podem ser provenientes de 
qualquer ponto do aparelho genital, mas geralmente 
procedem do útero e de seus anexos, e através do canal 
vaginal exteriorizam-se na vulva. Têm valor diagnóstico 
muito grande. Por isso, deve-se especificá-las 
considerando, principalmente, as características a seguir 
relacionadas: 

A) cor vermelho vivo, escurecido com ou sem coágulo e 
volume. 

B) associação com outras doenças. 

C) associação com outros sintomas, notadamente, dores, 
leucorréias e menstruação. 

D) tempo de aparecimento, duração e periodicidade. 

E) [Todas as alternativas acima estão corretas.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


