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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
 

01- Pode-se considerar como uma interpretação correta do se 

pretendeu representar na pintura: 

 

A. A falta de subjetividade. 

B. Um mundo disforme. 

C. A ausência estética. 

D. A mistura monocromática de cores. 

E. A leveza da natureza. 
 

Leitores sem leitura 

No vácuo de sua elite cultural, Brasil vira uma sociedade de 

letrados sem exercício 

Por Luiz Costa Pereira Junior 

 

O Brasil é uma sociedade de letrados sem leitura. 

Segundo a Câmara Brasileira do Livro, há quase 90 milhões de 

pessoas letradas no Brasil, mas uma parcela grande desse bolo 

simplesmente não lê nada: são 14 milhões de alfabetizados sem 

leitura, todos maiores de 15 anos.   

Esse grupo não é de analfabetos funcionais, o dos que 

aprenderam a escrever ou ler o nome, só isso ou pouco mais. 

Eles representam antes 15% do total de brasileiros capaz de 

entender o que lê. São parte da elite cultural. 

1/3 do leitor da classe A admite ter total falta de prazer com o 

ato de ler. 

1 em 4 pessoas AB dizem que não leem por preguiça ou 

impaciência.  

1 em 4 pessoas com nível superior diz que não gosta de ler, 

nem pega num livro depois dos 19 anos se não for por 

obrigação (em geral, a pedido da escola ou em razão do 

emprego). 

 

Diferenças 

O mercado editorial cresceu nos últimos anos, mas o consumo 

de obras de qualidade se mistura nas estatísticas às de best-

sellers e papel pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas 

ou de autoajuda. 

A demanda por leitura não é consistente o bastante para 

sustentar livrarias por todo o país.  

O país tem hoje 1.800 livrarias, metade no estado de São Paulo, 

cuja capital tem cerca de 200 livrarias. O Rio de Janeiro tem 

umas 150. Acre e Amapá são os que menos têm: três cada. 

É pouco. O Brasil tem 1 livraria para cada 84.500 habitantes. 

Os Estados Unidos tem 1 para 15 mil e os argentinos, 1 para 50 

mil - o que legitimou o mito de que só Buenos Aires teria mais 

livrarias que todo o Brasil (mas lá há não mais de 400). 

Conclusão: o pouco hábito de leitura da elite brasileira é que 

tem se tornado responsável pelo grosso da bobagem editorial 

consumida no país. 

02- Qual das sentenças baixo resume corretamente a ideia 

central do texto? 

 

A. Apesar do crescimento do mercado editorial brasileiro os 

leitores continuam preterindo os Best Sellers em favor 

dos clássicos. 

B. Um grande vácuo de leitores no Brasil aparece entre a 

parcela mais escolarizada do país. 

C. Apesar dos analfabetos funcionais não serem computados 

como leitores, eles entraram na estatística porque 

aprenderam a escrever o nome. 

D. O grupo de leitores possíveis no Brasil só lê por 

exigência profissional. 

E. Dos 90 milhões mais escolarizados, apenas 15% pode ser 

considerado leitor. 

 

03- Nas frases abaixo, retiradas do texto, foram feitas algumas 

alterações. Apenas uma NÃO apresenta problemas de regência 

e/ou concordância de acordo com a norma padrão. Assinale-a: 

 

A. 1/3 do leitor da classe média admitem ter total falta de 

prazer com o ato de ler. 

B. 1 em 4 pessoas AB diz que não leem por preguiça ou 

impaciência. 

C. Eles representam antes 15% do total de brasileiros 

capazes de entender o que leem. 

D. 1 em cada 4 pessoas com nível superior diz que não 

gostam de ler... 

E. É  14 milhões de alfabetizados sem leitura, todos maiores 

de 15 anos. 

 

04- Em: ―se mistura nas estatísticas às de best-sellers e papel 

pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas ou de 

autoajuda‖, identificamos: 

 

A. O emprego do estrangeirismo ‗best- sellers‘  que não 

encontra eco na sociedade pós acordo ortográfico. 

B. Em ‗autoajuda‘, o erro de grafia foi proposital, pois 

objetivou provar que leitores inexperientes não 

reconhecem os fonemas representados por U e L. 

C. ‗Prosa‘ pode ser considerada como um arcaísmo devido à 

crescente adesão das pessoas à comunicação via internet. 

D. ‗Papel pintado‘ é um termo cunhado pelos ilustradores de 

obras literárias e é pouco conhecido por leitores 

contumazes. 

E.  ‗Caça-níquel‘ foi empregado num contexto de 

significação incomum ao seu significado imediato. 

 

05- Sobre  ―o que legitimou o mito de que só Buenos Aires 

teria mais livrarias que todo o Brasil‖, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Só a Argentina tem mais livrarias por mil habitantes do 

que o Brasil. 

B. O fato de a Argentina ter muitas livrarias gerou a crença 

de que sua capital teria mais leitores que o Brasil. 
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C. Mesmo o Brasil possuindo maior número de livrarias, a 

capital portenha, sozinha, tem a fama de abrigar mais 

estabelecimentos do tipo que o nosso país. 

D. A histórica rivalidade entre o nosso país e a Argentina 

deu origem a diversas anedotas, entre elas a de que o 

Brasil todo não venceria o vizinho nem em quantidade de 

livrarias. 

E. Mitos e lendas são uma constante nos lugares mais 

remotos e não seria diferente naqueles que demarcam as 

regiões fronteiriças entre o Brasil e Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06- O humor da charge surge: 

 

A. Da resposta inesperada. 

B. Da ironia proposital. 

C. Do preconceito linguístico. 

D. Da reforma ortográfica. 

E. Do traço do artista. 

 

07- Em qual dos trechos NÃO haveria necessidade de emprego 

do hífen de acordo com a norma padrão da língua? 

 

A. ―Eu sou a Moça-Fantasma. 

O meu nome era Maria, 

Maria-Que-Morreu-Antes.‖( Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

B. ―Em novembro chegaram os signos. 

O céu nebuloso não filtrava 

estrelas anunciantes 

nem os bronzes de São José junto ao Palácio 

Tiradentes 

tangiam a boa-nova.‖ ( Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

C. ―gêmeos todos ali, te levarão  

a uma aventura só — macia, mansa —  

e hás de ser sempre um homem caminhando  

ao encontro da amada, a já bem-vinda  

mas, porque amada, segue a cada instante  

chegando — como noiva para as bodas.‖ (Thiago de 

Mello) 

 

D. ―Sofrendo, o semi-árido 

Sem poder a quem recorrer, 

Vivendo passando sede 

Pensando como sobreviver‖ (Luciêde de Jesus Silva) 

E. ―Música é Poesia 

Se a poesia não existisse 

As borboletas não sairiam do casulo 

O zero seria nulo 

As flores perderiam seus odores 

O arco-íris não teria sete cores 

E nem haveria o sol na lua 

Se a poesia não existisse‖ (Tico Santa Cruz) 

 

08- Qual dos trechos abaixo a relação entre ocorrência de crase 

e emprego, ou não, do acento grave NÃO foi respeitada? 

 

A. Mesclar o antigo com o novo é algo que sempre traz 

resultados surpreendentes, e a simplicidade do 

projeto Museum of Selfies não tira nem um pouco a sua 

graça. 

B. A ideia é da designer e profissional de marketing Olivia 

Muus, que fez o experimento em uma visita à uma 

galeria de Copenhagem e gostou do resultado. 

C. A brincadeira, que inclui um iPhone, uma mão e a 

pintura de um retrato rapidamente virou uma série, 

apelidada de Museum of Selfies. 

D. ―Eu tirei uma foto apenas por diversão, e gostei de ver 

como algo tão simples podia mudar a característica da 

imagem, dando um novo significado à expressão do rosto 

do retrato‖, explica ela. 

E. O bacana é que o projeto aceita colaborações de quem se 

dispuser a criar uma versão de selfie de museu – basta 

encaminhar a foto paramusemofselfies@gmail.com 

 

Galanteio de Putin a primeira-dama chinesa é censurado 

em Pequim 

 
  O movimento ocorreu enquanto o presidente chinês, Xi 

Jinping, estava distraído conversando com o presidente dos 

Estados Unidos, Barack Obama. Após um breve bate-papo com 

Peng, Putin levantou-se rapidamente, pegou um xale e 

envolveu-o em torno dos ombros da primeira-dama. Ela sorriu 

graciosamente, agradeceu, e sentou-se, mas um pouco mais 

tarde entregou o artigo para um assistente. 

A emissora estatal China Central Television (CCTV) flagrou o 

momento e o comentarista da TV relatou o gesto cavalheiresco 

de Putin. As principais agências de notícias chinesas 

rapidamente publicaram o vídeo, que também começou a 

circular na mídia social do país. A ocasião ainda gerou uma 

hashtag #PutindáseucasadoaPengLiyuan no Weibo, uma 

espécie de Twitter da China. No entanto, poucas horas depois 

da divulgação do filme, ele foi censurado. 

A mídia estatal chinesa controla rigidamente a reputação dos 

dirigentes superiores do governo. Inclusive, os nomes dos 

principais líderes da China são muitas vezes alguns dos termos 

mais fortemente censurados na mídia social chinesa. 

Além disso, a campanha anticorrupção arrebatadora do atual 

presidente aponta a infidelidade como um sinal e um sintoma 

de suborno. E dado os crescentes laços econômicos e militares 

da China com a Rússia, qualquer comportamento não 

apropriado, é certamente estritamente proibido no país.  

 
( O Globo 11/11/2014 9:06) 

 

http://museumofselfies.tumblr.com/
mailto:musemofselfies@gmail.com
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09- Em qual dos períodos a seguir o verbo ‗envolver‘ tem o mesmo sentido 

que na notícia? 

 

A. ―Cisco: toda conversa envolve o negócio.‖ ( Felipe 

Dreher) 

B. ―Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu 

os quisesse intermináveis. mas, desejei penteá-los por 

todos os séculos dos séculos, tecer duas tranças que 

pudessem envolver o infinito por um número inominável 

de vezes.‖ (Machado de Assis) 

C. ―Uma lua enorme, de prata e ouro, iluminava os jacarés, 

elefantes, cobras, onças, tudo quanto é animal de Deus ali 

reunido, envolvidos na sinfonia improvisada no meio das 

árvores. Até que o músico, sempre tocando, abriu a 

última jaula do último animal - um tigre.‖ (Millôr 

Fernandes) 

D. ― e teve a seu filho primogênito; envolveu-o em faixas e 

o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar 

para eles na estalagem.‖ (Lucas2:7) 

E.  

 

10- A ideia expressa em ―mas um pouco mais tarde entregou o 

artigo para um assistente‖ e sua relação com as demais orações 

do período é: 

 

A. A da quebra de uma expectativa. 

B. De negação do afirmado anteriormente. 

C. De um incidente sem importância. 

D. Da explicação do que foi levantado. 

E. De uma sequência de fatos cotidianos. 

 

11- A ‗censura‘ foi aplicada: 

 

A. Por causa do recente enfoque dado às relações entre os 

dois países envolvidos no incidente diplomático em 

questão. 

B. Porque ficou evidente a distração do dirigente chinês em 

relação à esposa, o que é imperdoável na cultura daquele 

país. 

C. Devido a uma campanha nacional que não permite que 

haja citações sobre dirigentes do governo na internet. 

D. Pela repercussão baseada na visão que os chineses têm em relação a 

interações públicas entre homens e mulheres. 

E. Fundamentada na crença de que há uma estreita relação entre 

infidelidades e corrupção na China. 

 

12- Uma informação verdadeira que se pode depreender do texto é: 

 

A. Um dos sinais de envolvimento amoroso é a troca de xales. 

B. Na China, a corrupção de agentes políticos se estende até as esposas 

dos mais altos dirigentes. 

C. A emissora estatal chinesa costuma focar em situações inusitadas ao 

fazer transmissão de eventos. 

D. O Weibo é especializado em criar hashtags com conteúdo político. 

E. O governo chinês possui grande controle da internet. 

13- Em: ―que também começou a circular na mídia social do 

país‖, o pronome relativo faz referência a qual termo 

antecedente? 

 

A. Principais 

B. Agências de notícias 

C. Vídeo 

D. Circular 

E. Mídia social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- Podemos afirmar que na charge: 

 

A. A visão estereotipada das variantes regionais produziu o efeito de 

humor. 

B. A caracterização das personagens não condiz com a objetividade dos 

balões de fala. 

C. É um exemplo de que o preconceito com o diferente é comum em 

todas as regiões. 

D. Mostra que as divisões regionais brasileiras surgiram do preconceito 

linguístico. 

E. Pode servir como base para a análise das diferenças sócio culturais 

brasileiras geradas pelo acesso restrito à educação formal. 

 

15- Em qual dos trechos a seguir houve desvio da norma padrão na grafia de 

um vocábulo? 

 

A. O suspeito só não conseguiu matar a mãe de sua filha, 

porque o dono do bar interveio e o segurou. O homem 

ficou imobilizado até a chegada da polícia. 

B. É plaxe dos parlamentares assinar presença em uma 

comissão para garantir quórum e deixar o plenário para 

participar de outras atividades. 

C. Atlético-PR e Santos empatam jogo de 

pouca pretensão em Curitiba. 

D. Com intuito de chamar atenção para sua mais recente 

linha de dispositivos móveis, a Sony resolveu 

disponibilizar três filmes gratuitos. 

E. Segundo os médicos, problemas como rinite, sinusite e 

uma simples gripe são causas possíveis de perda ou 

redução do olfato. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- A rotura prematura das membranas (RPM) só pode ser 

definida como rotura espontânea das membranas amnióticas 

após a: 

 

A. 10ª semana de gravidez e antes do início do trabalho de 

parto. 

B. 15ª semana de gravidez e antes do início do trabalho de 

parto. 

C. 18ª semana de gravidez e antes do início do trabalho de 

parto. 

D. 20ª semana de gravidez e antes do início do trabalho de 

parto. 

E. 25ª semana de gravidez e antes do início do trabalho de 

parto. 

 

17- O soro anti-rábico é um produto seguro, mas pode 

eventualmente causar eventos adversos. Um desses é a doença 

do sono que se caracteriza por, EXCETO: 

 

A. Choque anafilático, em casos raros 

B. Urticárias 

C. Artralgia 

D. Febre 

E. Linfadenopatia 

 

18- Vacina DTP é administrada em: 

 

A. Uma dose. 

B. Duas doses. 

C. Três doses. 

D. Duas doses e mais um reforço. 

E. Três doses e mais um reforço. 

 

19 - A SAE ou o PE (Processo de EnfeRmagem) é constituído 

de 5 etapas que inclui, EXCETO: 

 

A. Histórico de Enfermagem. 

B. Diagnóstico de Enfermagem. 

C. Planejamento de Enfermagem. 

D. Implementação de Enfermagem. 

E. Resolução de Enfermagem . 

 

20- Da PORTARIA Nº 648/GM DE 28 DE MARÇO DE 

2006 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 

Segundo o Anexo I, compete ao enfermeiro, EXCETO: 

 

A. Realizar assistência integral (promoção e proteção da 

saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e 

famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no 

domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 

associações etc.), em todas as fases do desenvolvimento 

humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira 

idade. 

 

 

 

B. Conforme protocolos ou outras normativas técnicas 

estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito 

Federal, observadas as disposições legais da profissão, 

realizar consulta de enfermagem, solicitar exames 

complementares e prescrever medicações. 

C. Indicar a necessidade de internação hospitalar ou 

domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 

acompanhamento do usuário. 

D. Supervisionar, coordenar e realizar atividades de 

educação permanente dos ACS e da equipe de 

enfermagem. 

E. Contribuir e participar das atividades de Educação 

Permanente do Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de 

Consultório Dentário (ACD) e Técnico em Higiene 

Dental (THD). 

 

21- O período de incubação para Hepatite A e B é de, 

respectivamente:  

 

A. 5 a 30 dias e 45 a 60 dias. 

B. 30 a 60 dias e 60 a 120 dias. 

C. 45 a 160 dias e 15 a 50 dias. 

D. 15 a 50 dias e 45 a 160 dias. 

E. 45 a 60 dias e 5 a 30 dias. 

 

22- Para que caracterizemos o quadro grave de pré-eclampsia, 

devemos observar, além de outros fatores, alguns dos sinais, 

sintomas e alterações laboratoriais abaixo, das quais é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Pressão arterial igual ou maior a 160/110 mmHg. 

B. Proteinúria igual ou maior a 2 gramas / 24 horas. 

C. Creatinina sérica acima de 1,2mg/dL. 

D. Cefaléia persistente e/ou dor epigástrica e/ ou distúrbios 

visuais. 

E. Plaquetopenia ( < 150.000mm
3
). 

 

23- A principal complicação do acidente crotálico, em nosso 

meio, é: 

 

A. Insuficiência Renal Aguda.  

B. Insuficiência Respiratória Aguda. 

C. Embolia Pulmonar. 

D. Parada cardíaca. 

E. Choque hipovolêmico. 

 

24- O soro antitetânico (SAT) é indicado para a prevenção e o 

tratamento do tétano. A dose profilática é de: 

 

A. ½ Ampola 

B. 1 Ampola 

C. 1 ½ Ampola 

D. 2 Ampola 

E. 4 Ampola 
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25- Sobre a Classificação Internacional para a 

Prática de Enfermagem - CIPE®é INCORRETO afirmar: 

 

A. Sistema de linguagem unificado de enfermagem, uma 

terminologia instrumental para a prática de enfermagem, 

que facilita a combinação cruzada de termos locais com 

as terminologias existentes. 

B. Sistema útil para estruturar o cuidado pelos profissionais 

de enfermagem e servir aos múltiplos propósitos 

requeridos pelos diferentes países. 

C. Linguagem complexa, porém objetiva. 

D. Configura-se em um instrumento para organizar, 

direcionar o cuidado, sendo um facilitador para a SAE. 

E. Permite uma reflexão da prática acadêmico-assistencial. 

 

26- São características do Alginato de Cálcio, EXCETO: 

 

A. Absorve o excesso de exsudato. 

B. Estimula a agregação plaquetária. 

C. Promove desbridamento. 

D. Mantém a umidade. 

E. Pode ser trocado a cada sete dias. 

 

27- Pode ocasionar taquicardia, EXCETO: 

 

A. Hemorragia 

B. Desidratação 

C. Sépse 

D. Choque neurogênico 

E. Doenças da tireóide 

 

28- Segundo a Lei Nº 7.498/86, A enfermagem é exercida 

privativamente pelo (a): 

 

I. Enfermeiro 

II. Técnico de Enfermagem 

III. Auxiliar de Enfermagem 

IV. Assistente de Consultório de Enfermagem  

V. Parteira 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. Apenas I. 

B. Apenas I e II. 

C. Apenas I, II, III. 

D. Apenas I, II, III, V. 

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

 

29 - Em todas as visitas domiciliares, é fundamental que o 

profissional de saúde saiba identificar sinais de perigo à saúde 

da criança. As crianças menores de 2 meses podem adoecer e 

morrer em um curto espaço de tempo por infecções bacterianas 

graves. São alguns dos sinais que indicam a necessidade de 

encaminhamento da criança ao serviço de referência com 

urgência, EXCETO: 

 

A. Frequência cardíaca abaixo de 130bpm. 

B. Respiração rápida (acima de 60mrm). 

C. Tiragem subcostal. 

D. Batimentos de asas do nariz. 

E. Secreção purulenta do ouvido. 

30- Os pacientes portadores de HIV/AIDS podem receber todas 

as vacinas do calendário nacional, desde que não apresentem 

deficiência imunológica importante. Maior imunodepressão 

está associado a maior risco relacionado a vacinas de agentes 

vivos. 

O soropositivo deverá ser avaliado por um médico antes de 

tomar qualquer vacina. 

São orientações gerais para adultos, EXCETO: 

 

A. Pneumococo: uma dose para pacientes com CD4 > 

200cel/mm³.  E reforço a cada cinco anos. 

B. Hepatite B: em todos os pacientes suscetíveis (Anti-

HBsAg negativo, anti-HBc negativo).  

C. Hepatite A: pacientes suscetíveis (anti-HVA negativo) e 

portadores de hepatopatias crônicas. 

D. Difteria e tétano (dT): reforço a cada dez anos. 

E. Influenza: anual. 

 

31- Deve ser notificada apenas quando confirmada, casos de: 

 

A. Cólera  

B. Hantaviroses 

C. Raiva Humana 

D. Tétano Neonatal 

E. Síndrome Febril Íctero-hemorrágica Aguda 

 

32- Sobre a coleta de citologia e interpretação dos resultados é 

INCORRETA afirmar: 

 

A. Para a obtenção de uma amostra celular da cérvice 

uterina, esta região deve ser visualizada com o auxílio de 

uma fonte de luz (foco), espéculo vaginal sem 

lubrificante, evitando assim, contaminação da amostra 

citológica com material estranho, essa visualização deve 

ser feita antes de qualquer exame digital.  

B. As pacientes devem ser instruídas a não fazer uso de 

duchas (lavagens) vaginais, não usar drogas e não ter 

relações sexuais nas 48 horas que antecedem a realização 

do exame ao mesmo tempo em que se deve evitar 

situações produtoras de sangramento e infecções. 

C. A coleta deverá ser realizada usando a espátula 

umedecida, com movimento de rotação firme em torno 

da cérvice uterina, com a ponta do instrumento colocada 

no canal endocervical e um cuidado redobrado deve ser 

tomado para não ser exageradamente vigoroso no 

raspado, uma vez que essa prática resultará em 

sangramento e remoção do epitélio cervical dificultando 

a leitura. Uma amostragem adicional do endocérvice é 

feita com escova.  

D. Quando forem realizadas colheitas em pacientes pós-

conizadas, com estenose cervical e retardo na 

reepitelização, será observada uma grande dificuldade em 

se obter amostras endocervicais adequadas, nesses casos 

o uso da escova não é recomendado. 

E. Quando se trata de episódios de infecção aguda, deve-se 

fazer um esfregaço mais fino que o de costume, 

facilitando dessa forma a visualização de possíveis 

células atípicas que podem fica obscurecidas pelos 

neutrófilos. Essas situações exigem uma posterior 

repetição do esfregaço após o tratamento.  
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33- As Recomendações para profilaxia da transmissão vertical 

do HIV e terapia antirretroviral em gestantes – 20103 

preconizam as seguintes medidas para redução da taxa de 

transmissão vertical (TV), EXCETO: 

 

A. Uso de terapia antirretroviral de alta potência durante a 

gestação, para fins de profilaxia da transmissão vertical 

do HIV e/ou para tratamento propriamente dito. 

B. Utilização de AZT injetável durante o trabalho de parto. 

C. Realização de cesárea eletiva na gestante com carga viral 

maior ou igual a 1.000 cópias/mL a partir da 34ª semana 

de gestação, ou com carga viral desconhecida, ou por 

indicação obstétrica. 

D. Administração de AZT oral para o recém-nascido 

exposto ao HIV, do nascimento até 10 dias de vida. 

E. Inibição de lactação associada ao fornecimento de 

fórmula infantil ao recém-nascido exposto. 

 

34- As principais complicações das meningites bacterianas são, 

EXCETO:  

 

A. Perda da audição 

B. Distúrbio de linguagem 

C. Retardo mental 

D. Cardiomiopatia 

E. Distúrbios visuais 

 

35- Sobre a hanseníase é INCORRETO afirmar: 

 

A. O Mycobacterium leprae é o agente etiológico da 

hanseníase, um bacilo álcool-ácido resistente, de alta 

infectividade, alta patogenocidade. 

B. O homem é reconhecido como a única fonte de infecção, 

embora tenham sido identificados animais naturalmente 

infectados – o tatu, o macaco mangabei e o chimpanzé. 

C. A principal via de eliminação dos bacilos é a aérea 

superior, sendo que o trato respiratório é a mais provável 

via de entrada do Mycobacterium leprae no corpo. 

D. A hanseníase apresenta longo período de incubação; em 

média, de dois a sete anos. 

E. O encaminhamento da pessoa com hanseníase para uma 

unidade de referência somente está indicado quando 

houver necessidade de cuidados especiais – no caso de 

intercorrências graves (efeitos colaterais e para qualquer 

alteração no esquema terapêutico padrão) ou para 

correção cirúrgica. Nestes casos, após a realização do 

procedimento indicado, ela deve retornar para o 

acompanhamento rotineiro em sua unidade básica. 

 

36- São características da adolescência intermediária, 

EXCETO: 

 

A. É muito influenciado pelo seu grupo de colegas. 

B. Desconfia dos adultos. 

C. Vê a dependência como muito importante. 

D. Experimenta um desenvolvimento cognitivo significante. 

E. Estabeleceu uma imagem corpórea. 

 

 

 

37- Fragilidade do idoso é compreendida como uma síndrome 

clínica caracterizada pela diminuição da reserva energética e 

pela resistência reduzida aos estressores. Alguns fenótipo estão 

relacionado à fragilidade que inclui cinco componentes 

possíveis de serem mensurados que inclui, EXCETO: 

 

A. Perda de peso não intencional 2% do peso corporal no 

último ano. 

B. Fadiga auto referida utilizando duas questões: com que 

freqüência na última semana o(a) Sr (a) sentiu que tudo 

que fez exigiu um grande esforço ou que não pode fazer 

nada. 

C. Diminuição da força de preensão medida com 

dinamômetro na mão dominante e ajustada para gênero e 

Índice de Massa Corporal (IMC). 

D. Baixo nível de atividade física medido pelo dispêndio 

semanal de energia em kcal (com base no auto relato das 

atividades e exercícios físicos realizados) e ajustado 

segundo o gênero. 

E. Diminuição da velocidade da marcha em segundos: 

distância de 4,5m ajustada para gênero e altura. 

 

38- Na gestação, as atividades a serem desenvolvidas na 

avaliação pré-concepcional devem incluir anamnese e exame 

físico, exame ginecológico completo, além de alguns exames 

laboratoriais. Podem ser instituídas ações específicas, quanto 

aos hábitos e o estilo de vida, das quais é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Orientação nutricional visando à promoção do estado 

nutricional materno e do recém-nascido e das condições 

para o parto. 

B. Orientações quanto ao uso de medicamentos e, se 

necessário mantê-los, realizar substituição para drogas 

com menores efeitos sobre o feto. 

C. Avaliação das condições de trabalho, com orientação 

sobre os riscos nos casos de exposição a tóxicos 

ambientais. 

D. Administração preventiva de ácido fólico no período pré-

gestacional, para a prevenção de defeitos congênitos do 

tubo neural, especialmente nas mulheres com 

antecedentes desse tipo de malformações (10mg, VO/dia, 

durante 30 a 120 dias antes da concepção). 

E. Medidas educativas, como orientações para registro 

sistemático das datas das menstruações e estímulo para 

aumento do intervalo interpartal (mínimo de dois anos). 

 

39- Na segunda prateleira das geladeiras domesticas utilizadas 

na rede de frios de vacina, devem ser colocadas as vacinas que 

não podem ser submetidas à temperatura negativa que inclui, 

EXCETO: 

 

A. dT 

B. DTP 

C. Hepatite B 

D. BCG 

E. Tríplice viral 
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40- A caxumba também chamada de papeira ou parotidite é 

uma infecção viral (Vírus da família Paramyxoviridae, gênero 

paramyxovirus) das glândulas salivares (geralmente a parótida), 

sublinguais ou submandibulares, todas próximas aos 

ouvidos. As glândulas ficam inchadas, podendo-se perceber 

pelo pescoço logo abaixo da orelha, e doloridas. Também pode 

causar, EXCETO: 

 

A. Tosse seca. 

B. Meningite. 

C. Calafrios. 

D. Dor ao mastigar ou engolir.  

E. Orquite, casos masculinos e ooforite, para casos 

femininos. 

 

 


