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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

“A economia compreende todas as atividades do país, mas 

nenhuma atividade do país compreende a economia”. 

Millôr Fernandes – Jornalista e escritor. 

 

01- Assinale a opção correta: 

 

A. Os termos sublinhados foram empregados para criar um 

efeito de sentido específico e único. 

B. O autor empregou os dois termos no sentido figurado a 

fim de criar um efeito imediato no leitor. 

C. Os termos sublinhados possuem dois sentidos que 

contribuem para a interpretação do texto. 

D. Não é possível ao autor prever qual inferência o leitor 

fará sobre os termos sublinhados já que o texto se realiza 

plenamente só após a leitura. 

E. O emprego dos dois termos em separado leva 

inevitavelmente o leitor a uma interpretação errônea de 

ambos. 

 

Quando foi a última vez em que você leu um texto sabendo que 

iria detestá-lo? Fiz isso hoje. Dezenas de amigos publicaram no 

Facebook um artigo de um polemista que eu prometi não levar 

a sério há anos. O título já deixava claro que o tema era 

ridículo, até mesmo para os padrões do autor. Os comentários 

de quem compartilhava o texto também eram pouquíssimo 

auspiciosos: dedicavam-se a explicar, das mais diferentes 

maneiras, o quanto o artigo era lamentável. A despeito de todos 

esses avisos, cliquei no link. Perdi cinco minutos e confirmei 

duas certezas: o texto era, de fato, ridículo – e eu era ridículo 

por dar atenção a ele. 

Estamos sempre ocupados demais para leituras de fôlego, mas 

jamais perdemos a oportunidade de ver alguém usar 

argumentos rasteiros, tentar defender o indefensável e 

protagonizar uma peça de humor involuntário. 

Como se não bastasse perder nosso tempo, ainda 

compartilhamos os textos que detestamos para garantir que 

nossos amigos também cairão na mesma armadilha. No fim do 

dia, milhares terão trocado alguns minutos de seus dias por uma 

leve irritação, uma vaga sensação de superioridade e nenhum 

aprendizado. 

Quando alguém de confiança nos diz que um livro ou série de 

televisão é péssimo, a tendência é que procuremos outra coisa 

para ler ou assistir. Com as leituras online, o instinto é fazer o 

oposto.  

Para cada texto idiota no Facebook há incontáveis leituras 

valiosas que podem ser feitas sem sair da frente do computador. 

A liberdade que permite a qualquer um publicar as maiores 

bobagens também permite que ignoremos a idiotice alheia e 

cliquemos em algo mais interessante. Resista. Compartilhe 

outra coisa. 

Danilo Venticinque  

 

02- Uma conclusão correta acerca da posição do autor em 

relação ao que é tratado no texto é: 

 

A. Que ele considera a internet uma fonte de leitura inútil. 

B. Que as pessoas sempre leem textos da internet mesmo 

sabendo que irão dificultar seu aprendizado. 

C. Que a pior coisa  que se pode fazer em termos de 

leitura na internet é expor sua opinião. 

D. Que se deve ter uma postura parcimoniosa quanto à 

escolha das leituras na internet. 

E. Que é necessário sempre declinar quando houver uma 

sugestão de um amigo no que concerne a textos 

compartilhados via Facebook. 

 

03- Na construção: “Quando alguém de confiança nos diz que 

um livro ou série de televisão é péssimo”, a concordância do 

adjetivo deu-se no masculino singular por que: 

 

A. O termo referente funciona como advérbio da palavra 

que modifica. 

B. O substantivo que tem a função de núcleo do sujeito não 

veio precedido de artigo. 

C. O núcleo do sujeito é um pronome indefinido seguido de 

expressão especificadora. 

D. Determina o sujeito a que se refere. 

E. Indetermina o sujeito a que se refere obedecendo à regra 

geral de concordância. 

 

04- Em qual das substituições feitas o verbo iria para o plural? 

 

A. Qual foi a última vez que você leu um texto...( receber) 

B. Estamos sempre ocupados demais... (ficar) 

C. ... há incontáveis leituras valiosas que podem ser feitas. 

(existir) 

D. ...mas jamais perdemos a oportunidade de ver alguém 

usar argumentos rasteiros... (rejeitar) 

E. ...ainda compartilhamos os textos que detestamos... 

(distribuir) 

 

05- Assinale a alternativa correta: 

 

I. „Último‟ é acentuada por ser proparoxítona, e 

„performance‟ é uma exceção a essa regra. 

II. „Sério‟ deve ser acentuada assim como todas as 

paroxítonas terminadas em ditongo crescente. 

III. „Até‟ é acentuada pela regra de acentuação que indica 

que todos os monossílabos tônicos terminados em „e‟ 

devem ser acentuados. 

 

Estão corretas: 

 

A. I 

B. I e II 

C. II 

D. I, II e III 

E. III 

 

06- Em qual dos trechos a omissão da vírgula não desobedeceu 

às regras que regem seu emprego? 

 

A. . A despeito de todos esses avisos cliquei no link. 

B. Estamos sempre ocupados demais para leituras de fôlego 

mas jamais perdemos a oportunidade... 

C. ... de ver alguém usar argumentos rasteiros tentar 

defender o indefensável e protagonizar uma peça de 

humor involuntário. 
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D. No fim do dia milhares terão trocado alguns minutos de 

seus dias por uma leve irritação... 

E. .... uma leve irritação uma vaga sensação de 

superioridade e nenhum aprendizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Olá, Jeca Tatú. Tens fome? 

- Sim, sinhõ. 

- Então vá buscar o prato. 

- eu não tô cfome. 

 

07- O Jeca é um personagem muito famoso criado por 

Monteiro Lobato e que persiste com suas características em 

nosso imaginário até hoje. Acima, Rui Barbosa utilizou-se do 

personagem em sua campanha para presidente. De acordo com 

o texto criado para o diálogo entre eles, que característica do 

personagem fica explícita? 

 

A. Sua inferioridade ao não ser capaz de responder a um 

candidato a presidente. 

B. Sua inércia ao não aproveitar o contato para solicitar 

muito mais do que um simples prato de comida. 

C. Sua esperteza ao exigir do candidato meios de adquirir a 

alimentação nos seus próprios termos. 

D. Sua falta de energia para lutar para melhorar sua 

situação. 

E. Sua incapacidade de compreender as verdadeiras 

intenções do candidato. 

 

08- Lendo o diálogo constata-se que o autor: 

 

A. Empregou a linguagem padrão na voz do narrador e a 

linguagem regional na voz do personagem. 

B. Empregou a fala regional no vocabulário de um 

personagem para contrastar com a norma padrão do 

outro. 

C. Empregou a linguagem regional apenas nas construções 

rítmicas. 

D. Usou a linguagem padrão, sem regionalismos, mas com 

traços de vícios de linguagem em ambos os falantes. 

E. Usou a linguagem regional em um dos personagens 

propositalmente para que fosse possível a comunicação 

entre ambos. 

 

O departamento do governo americano responsável pela 

segurança na internet recomendou hoje que os usuários do 

Internet Explorer deixem de utilizar o navegador até que a 

vulnerabilidade anunciada no sábado seja consertada. 

 

A brecha é grave e afeta todas as versões do software - 6, 7, 8, 

9, 10 e 11. Por meio dela, é possível executar um código 

remotamente através do navegador. "A vulnerabilidade existe 

na forma como o Internet Explorer acessa um objeto na 

memória que foi excluído ou não tenha sido devidamente 

alocado", explica a MS. 

 

Segundo a empresa, o invasor pode hospedar um site 

especificamente criado para explorar a falha e convencer o 

usuário a acessá-lo através de links por e-mail ou 

comunicadores instantâneos. 

 

Em nota a Microsoft diz estar "consciente das limitações e 

possíveis problemas" e encoraja os clientes a seguir as 

orientações descritas no comunicado de segurança (em inglês) 

divulgado por ela para "amenizar eventuais ocorrências".  

 

http://olhardigital.uol.com.br/noticia/pare-de-usar-o-internet-

explorer-recomenda-governo-dos-eua/41674 

 

09- É uma informação presente no texto: 

 

A. O departamento do governo americano responsável pela 

segurança na internet refuta a informação de que existe 

uma falha no navegador Internet Explorer. 

B. As informações divulgadas pelo departamento do 

governo americano responsável pela segurança da 

internet suscitaram uma falha em todas as versões do 

navegador Internet Explorer. 

C. A gravidade de um erro presente em todas as versões do 

Internet Explorer fez o departamento de segurança na 

internet nos EUA recomendar o uso de outros 

navegadores até o seu reparo. 

D. O departamento que gerencia a internet nos Estados 

Unidos anunciou que a empresa responsável pelo Internet 

Explorer criou um site que reparará seus danos através de 

um comunicado de segurança divulgado pela própria 

rede. 

E. A Microsoft descobriu um erro que permite que um site 

excluído possa acessar dados do computador de qualquer 

usuário off-line e criou um protocolo de resolução de 

problemas que possam impedir o uso do Internet 

Explorer como navegador padrão. 

 

10- “Segundo a empresa, o invasor pode hospedar um site 

especificamente criado para explorar a falha e convencer o 

usuário a acessá-lo através de links por e-mail ou 

comunicadores instantâneos.” O termo sublinhado pode ser 

substituído sem prejuízo da intenção original do autor por: 

 

A. Portanto 

B. A fim de 

http://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2014/04/28/Microsoft-Internet-Explorer-Use-After-Free-Vulnerability-Being
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/41656/41656
https://technet.microsoft.com/en-US/library/security/2963983
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/pare-de-usar-o-internet-explorer-recomenda-governo-dos-eua/41674
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/pare-de-usar-o-internet-explorer-recomenda-governo-dos-eua/41674
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C. Ao passo que 

D. E 

E. Mesmo que 

 

11- Os pronomes „dela‟ e „que‟(2º parágrafo) referem-se 

respectivamente aos termos: 

 

A. Brecha-objeto 

B. Versões- memória 

C. Grave- vulnerabilidade 

D. Software- excluído 

E. Internet Explorer- alocado 

 

12- Nas frases abaixo vocábulos foram empregados em sentido 

diferente daquele em que aparecem no texto, exceto: 

 

A. O navegador Amyr Klink estará em Blumenau no dia 29 

de abril. Ele vai participar do seminário “Liderança 

Inspiradora”. 

B. Ele registra a especulação na Bolsa de Paris, 

onde “cocheiros de praça e criados de hotel estão a jogar 

sobre cotações”, “o cozinheiro segue com avidez as 

flutuações do canal de Suez, ao passo que o criado de 

servir só pensa em Banque de Lyon”.  

C. O modelo promete oferecer um som limpo e 

com grave marcante, acompanhando quatro protetores 

auriculares de borracha. 

D. Na fase Dois, o assassinato e o desaparecimento 

dos prisioneiros e na Fase Três, em São Paulo, deu 

ordem para executar os guerrilheiros. 

E. O PSD estaria insatisfeito com a forma como o partido 

estaria sendo alocado dentro do Governo.  

 

13- No texto, „remotamente‟ é sinônimo de: 

 

A. Recuado 

B. Antigo 

C. Distante 

D. Ermo 

E. Vazio 

 

14- Em qual das alternativas abaixo a variação do vocábulo 

modificador está incorreta: 

 

A.   
 

 

B.  
 

C.  

 

 

D.  
Pode me incluir fora dessa! 

 

E.  
 

 

15- Em qual dos segmentos a seguir há um termo em desacordo 

com as normas da linguagem padrão? 

 

A. Pesquisadores do Instituto de Neurociência da Universidade 

Autônoma de Barcelona (UAB), "descobriram um 

mecanismo celular envolvido na consolidação da memória e 

conseguiram desenvolver uma terapia genética que reverte a 

perca de memória em etapas iniciais em ratos modelos com 

mal de Alzheimer", explicou a UAB em um comunicado 

esta semana. 

B. A terapia consiste em injetar no hipocampo, região do 

cérebro que desempenha um papel importante na memória, 

um gene que provoca a produção de uma proteína bloqueada 

nos pacientes afetados pela doença. 

C. A proteína "Crtc1" (CREB regulated transcription coactivor-

1) permite ativar os genes envolvidos na formação de 

memória de longo prazo. Nas pessoas doentes, "a formação 

de agregados de placas amiloides, um processo conhecido 

que desencadeia o Alzheimer, impede que a proteína Crtc1 

atue normalmente", segundo a UAB. 

D. "Quando se altera a proteína Crtc1, não é possível ativar os 

genes responsáveis pela sinapse ou por conexões entre 

neurônios no hipocampo e o indivíduo não consegue realizar 

corretamente tarefas de memória", explicou o doutor Carlos 

Saura, responsável pelo estudo, citado no comunicado. 

E. Segundo ele, "este estudo abre novas perspectivas para a 

prevenção e o tratamento terapêutico do mal de Alzheimer". 

Um dos desafios principais, segundo o estudo, será agora 

desenvolver terapias farmacológicas que permitam ativar 

esta proteína. Também será preciso assegurar-se de que é 

possível aplicar o tratamento em humanos. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- São patologias prevenidas pela vacina tetravalente, 

EXCETO: 

 

A. Difteria. 

B. Tétano. 

C. Coqueluche. 

D. Caxumba. 

E. Haemophilus influenzae tipo B. 

 

17- São atribuições do enfermeiro nas ações de controle de 

tuberculose na atenção básica, EXCETO: 

 

A. Identificar os sintomáticos respiratórios entre as pessoas 

que procuram UBSs, ou mediante os relatos dos ACSs. 

B. Solicitar baciloscopia do sintomático respiratório para 

diagnóstico (duas amostras). 

C. Programar os quantitativos de medicamentos necessários 

ao mês, para cada doente cadastrado na USB, de forma a 

assegurar o tratamento completo de todos. 

D. Convocar os comunicantes para investigação.  

E. Fazer juntamente com a equipe a análise de coorte 

semestral. 

 

18- Uma amamentação eficaz é o estado em que a díade mãe-

filho apresenta proficiência adequada e satisfação com o 

processo de amamentação. São fatores fisiológicos que 

prejudicam esta amamentação, EXCETO: 

 

A. Lábio leporino. 

B. Prematuridade. 

C. Anemia materna. 

D. Mamilos invertidos. 

E. Reflexo da descida do leite inadequada. 

 

19- Nos membros inferiores, a veia de interesse para punção é: 

 

A. Veia safena magna. 

B. Veia jugular externa. 

C. Veias basílica. 

D. Veia jugular interna. 

E. Veia femural. 

 

20- São cuidados de enfermagem na gastrite crônica, EXCETO: 

 

A. Verificar e observar aceitação alimentar. 

B. Observar e anotar queixas álgicas. 

C. Promover ambiente calmo e repousante. 

D. Aferir sinais vitais com ênfase em temperatura. 

E. Observar sinais e sintomas de complicações: 

hematemese, melena, (rigidez abdominal). 

 

21- São sinais e sintomas da pielonefrite, EXCETO: 

 

A. Proteinúria 

B. Eructação 

C. Cefaléia 

D. Anorexia 

E. Piúria 

 

22- Utilizado preferencialmente para pacientes 

imunodeprimidos como no caso de portadores de HIV: 

 

A. Isolamento reverso. 

B. Isolamento total. 

C. Isolamento respiratório. 

D. Isolamento entérico. 

E. Isolamento de contato. 

 

23- Dicrótico refere-se a: 

 

A. Batimentos do pulso abaixo do normal.  

B. Batimentos do pulso acima do normal. 

C. Pulso que dá a impressão de dois batimentos. 

D. Batimentos cardíacos abaixo do normal, em número. 

E. Batimentos cardíacos acima do normal, em número. 

 

24- Na prevenção de úlceras de pressão, devemos ter os 

seguintes cuidados com a pele, dos quais é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Manter a pele hidratada devendo-se evitar seu 

ressecamento através do uso de hidratantes e proteção 

contra o frio. 

B. Realizar a mudança de decúbito de 4 em 4 horas sempre 

que possível. Fazer o uso de almofadas, travesseiros e 

luvas com água, protegidas com toalha, para proteger as 

proeminências ósseas. 

C. Evitar massagens nas proeminências ósseas, quando zona 

já hiperemiada, pois podem causar danos teciduais. 

D. Manter a cabeceira da cama num grau mais baixo 

conforme condições do cliente para evitar a força de 

cisalhamento. 

E. Evitar a exposição da pele à umidade, devido a 

incontinência (fraldas), perspiração ou drenagens de 

feridas. 

 

25- Referente aos direitos do paciente: 

 

I. O paciente tem direito a ser esclarecido se o 

tratamento ou o diagnóstico é experimental ou faz 

parte de pesquisa, e se os benefícios a serem obtidos 

são proporcionais aos riscos e se existe probabilidade 

de alteração das condições de dor, sofrimento e 

desenvolvimento da sua patologia.  

II. O paciente tem direito de consentir ou recusar a ser 

submetido à experimentação ou pesquisas. No caso de 

impossibilidade de expressar sua vontade, o 

consentimento deve ser dado por escrito por seus 

familiares ou responsáveis.  

III. O paciente tem o direito de ter informações básicas do 

seu prontuário médico elaborado de forma legível e de 

consultá-lo a qualquer momento. Não sendo fornecido 

raciocínio clínico, estando este de forma separada para 

que não haja confusão do cliente.  

IV. O paciente tem direito a ter seu diagnóstico e 

tratamento por escrito, identificado com o nome do 

profissional de saúde e seu registro no respectivo 

Conselho Profissional, de forma clara e legível.  
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V. O paciente tem direito de receber medicamentos 

básicos, e também medicamentos e equipamentos de 

alto custo, que mantenham a vida e a saúde.  

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II, III. 

B. II, IV, V. 

C. II e IV. 

D. I, II, IV, V. 

E. I, II, III, IV, V. 

 

26- São sintomas da bronquite, EXCETO: 

 

A. Tosse, com produção de catarro. 

B. Expectoração espessa e gelatinosa. 

C. Sibilos. 

D. Sispnéia. 

E. Tórax em barril. 

 

27- Referente à coleta de escarro é INCORRETO afirmar: 

 

A. É necessário estar em jejum, pois é importante que a boca 

esteja limpa, sem resíduos alimentares. 

B. Não escovar os dentes nem usar antisséptico oral. 

C. Devem ser coletadas pelo menos 2 amostras.  

D. Procedimento de coleta: orientar o paciente para ao 

despertar de manhã, lavar a boca, sem escovar os dentes 

e escarrar após forçar a tosse. Repetir essa operação até 

obter três eliminações de escarro, evitando que esse 

escorra pela parede externa do pote.  

E. As amostras devem ser coletadas em locais abertos e ao 

ar livre ou salas bem arejadas. 

 

28- A assistência de enfermagem ao paciente que sofreu um 

infarto agudo do miocárdio deve englobar os seguintes 

aspectos, dos quais é INCORRETO afirmar: 

  

A. Proporcionar um ambiente adequado para o repouso 

físico e mental.  

B. Fornecer oxigênio e administrar opiáceos (analgésico e 

ansiolíticos) e antissépticos prescritos para alívio da dor e 

diminuição da ansiedade e risco de infecção. 

C. Prevenir complicações, observando sinais vitais, estado 

de consciência, alimentação adequada, eliminações 

urinária e intestinal e administração de trombolíticos 

prescritos.  

D. Auxiliar nos exames complementares, como 

eletrocardiograma, dosagem das enzimas no sangue, eco-

cardiograma, dentre outros. 

E. Atuar na reabilitação, fornecendo informações para que o 

cliente possa dar continuidade ao uso dos medicamentos, 

controlar os fatores de risco, facilitando, assim, o ajuste 

interpessoal, minimizando seus medos e ansiedades.  

 

29- São alterações fisiológicas da gestação, EXCETO: 

 

A. Aumento de 50% no volume plasmático alcança o pico 

por volta de 28 a 32 semanas de gestação. 

B. A quantidade de eritrócitos e de hemoglobina aumenta 

40%, sendo pico por ocasião do parto. 

C. Queda de 20% na concenttração da hemogloina 

plasmática e 15% no hematrócito. 

D. O volume cospular médio (VCM) e a concentração 

média de hemoglobina (HCM) permanecem inalterado 

em pacintes não-anêmicas. 

E. O débito cardíaco aumenta 30% para 40% devido à 

intensa circulação placentária que alccança o motante de 

250 ml de sangue por finais de gestação. 

 

30- Na pílula anticoncepcional, o estrogênio mais comumente 

utilizado é: 

 

A. Etinil–estradiol. 

B. Noretindrona. 

C. Noretinoldrel. 

D. Etinodiol. 

E. Norgestrel. 

 

31- São cuidados de enfermagem Lúpus Eritematoso, 

EXCETO:  

 

A. Orientar o paciente para evitar a exposição ao sol e a luz 

artificial.  

B. Orientar quanto à dieta hipossódica no caso de edemas. 

C. Observar e anotar o aparecimento de descamação e 

prurido na pele.  

D. Controlar sinais vitais, diurese e peso diário.  

E. Orientar quanto ao uso de sulfas, anticoncepcionais e 

penicilinas que auxiliam no processo paliativo da doença.  

 

32- São ações da assistência de Enfermagem doença de 

Parkinson, EXCETO: 

  

A. Orientar a realização de exercícios para aumentar a força 

muscular, melhorar a coordenação, a destreza e diminuir 

a rigidez muscular. 

B. Incentivar ingestão hídrica e a dieta à base de fibras para 

reduzir os problemas de constipação, decorrentes da 

debilidade da musculatura intestinal e da utilização de 

algumas drogas no tratamento.  

C. Atentar para o risco de aspiração brônquica, devido ao 

aumento do reflexo de tosse.  

D. Orientar a pessoa para se alimentar em posição ereta, 

sendo a dieta de consistência semi-sólida e os líquidos 

mais espessos.  

E. O controle de peso, semanalmente, é importante para 

avaliar se a alimentação tem sido suficiente.  

 

33- O Teste de Mitsuda é utilizado para o diagnóstico de que 

patologia: 

 

A. Hepatite C. 

B. Hanseníase. 

C. Fenilcetonúria. 

D. Fibrose cística. 

E. Toxoplasmose. 
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34- Na assistência a mulher, criança e adolescente, são funções 

Técnico-Assistenciais do enfermeiro em nível local do SUS, 

EXCETO: 

 

A. Realizar consulta de enfermagem à gestante definindo as 

condutas diagnósticas, terapêuticas, educativas e de 

referência. 

B. Realizar consulta de enfermagem à mulher em idade 

fértil e no climatério desenvolvendo atividades de 

prevenção do câncer cérvico uterino e da mama, 

planejamento familiar, controle de doenças sexualmente 

transmissíveis, aplicando medidas preventivas e de 

tratamentos padronizados. 

C. Realizar consulta de enfermagem à criança de 0 - 5 anos 

para avaliação do crescimento e desenvolvimento, 

determinando e aplicando medidas preventivas e de 

referência. 

D. Coordenar e supervisionar as atividades realizadas pela 

equipe de enfermagem sob sua responsabilidade. 

E. Realizar consulta de enfermagem à criança acometida de 

problemas de saúde mais comuns (doenças respiratórias 

agudas, doenças diarréicas, desnutrição, dermatoses, 

etc.), aplicando os tratamentos padronizados e/ou 

referenciado. 

 

35- São materiais necessários para a cauterização cicatriz 

umbilical, EXCETO: 

 

A. Álcool 70%. 

B. Bastão de nitrato de prata. 

C. Papel alumínio. 

D. Óleo de amêndoa ou similar. 

E. Campo fenestrado. 

 

36- Referente à citologia oncótica é INCORRETO afirmar: 

 

A. A coleta é dupla: do ectocervice e do canal cervical, mas 

as amostras são colhidas separadamente. 

B. Nos casos de mulheres que tenham sofrido histerectomia 

com manutenção do colo uterino a coleta deve ser 

realizada como de hábito, inclusive com a escova 

endocervical. 

C. Nos casos em que houve a retirada total do colo a coleta 

pode ser feita no fundo da vagina (fundo cego). 

D. Em paciente virgem ou idosa, a coleta deverá ser 

realizada pelo profissional médico. 

E. Em caso de mulheres idosas, com vaginas extremamente 

ressecadas, recomenda-se molhar o especulo com soro 

fisiológico ou solução salina. 

 

37- Sobre o manejo do pé diabético com presença de ulceração 

ou infecção (incluindo emergências do pé diabético) é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Avaliar a indicação de antibioticoterapia sistêmica 

(frequentemente a longo prazo) para celulite ou infecção 

óssea; o tratamento de primeira linha consiste em 

ciprofloxacina ou amoxicilina-clavulanato, conforme 

indicado, e penicilinas genéricas, macrolídeos, 

clindamicina e/ou metronidazol como antibióticos de 

segunda linha. 

B. Otimizar a distribuição da pressão (imobilização se 

indicado e não contra-indicado), investigação e 

tratamento (referência) para insuficiência vascular. 

C. Sondar o comprometimento do osso para a suspeita de 

osteomielite, incluído radiologia e imagens, ressonância 

magnética e biópsia quando indicados. 

D. Assegurar um controle adequado de glicemia. 

E. Encaminhar para cuidados especiais (podólogo e sapatos 

ortopédicos), e uma discussão individualizada sobre a 

prevenção de recorrências, após a úlcera ter cicatrizado. 

 

38- No Loxoscelismo, o soro antiaracnídico ou antiloxoscélico 

é indicado a partir do momento em que a hemólise é detectada, 

e no quadro cutâneo, quando o diagnóstico é feito nas 

primeiras: 

 

A. Duas semanas. 

B. 180 horas. 

C. 120 horas. 

D. 100 horas. 

E. 72 horas. 

 

39- São complicações na ascaridíase, EXCETO: 

 

A. Perfuração intestinal. 

B. Colecistite. 

C. Colelitíase. 

D. Pancreatite aguda.  

E. Abcesso retal puruleno. 

 

40- Também secretado pelo lobo anterior da hipófise, estimula 

as células de Sertoli; sem essa estimulação, não haveria 

transformação dos espermátides em espermatozóides (processo 

de espermiogênese). 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Testosterona. 

B. Hormônio luteinizante (LH). 

C. Hormônio folículo-estimulante (FSH). 

D. Estrogênio. 

E. Hormônio do crescimento. 

 

 

 


