HUJM-UFMT - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MÜLLER DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CONCURSO PÚBLICO 11/2013 - EBSERH/HUJM-UFMT
EDITAL N° 3 - EBSERH - ÁREA ASSISTENCIAL

Concurso Público
REF. EDITAL N° 3/2013

Cargo

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO - TARDE

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
			

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50
(cinquenta)
questões
objetivas,
numeradas sequencialmente, de acordo
com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA

QUESTÕES

Língua Portuguesa

01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático

11 a 15

Legislação Aplicada à EBSERH

16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS

21 a 25

Conhecimentos Específicos

26 a 50

INSTRUÇÕES
1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se
inscreveu. Qualquer divergência comunique ao  fiscal.
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pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas,
incorrerá na eliminação do candidato.

Informações Adicionais
0(xx)44 3344-4242 / www.institutoaocp.org.br / candidato@institutoaocp.org.br

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
Questão

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Resp.
Questão
Resp.

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

o problema com uma Feira da Fruta Feia.
E se o pote de maionese aberto na geladeira avisasse
quando está prestes a estragar? A escocesa Insignia
Technologies lançou uma etiqueta que muda de cor
conforme o produto “passa de fase”: recém-aberto, use
logo e prazo expirado. Outros fabricantes têm tecnologias
parecidas, mas ainda são todas caras. Para ficar mais
barata, basta a ideia ser adotada em massa.

LÍNGUA PORTUGUESA

Erradicar a fome
Amarílis Lage, Bruno Algarve, Tarso Araújo e Alessandra Kalko

Coisas óbvias como o treinamento no campo reduziriam
bastante o desperdício. Por exemplo: colocar todas as
berinjelas com o caule na mesma direção, para que uma não
machuque a casca da outra, evita que muitas estraguem.
Em Maringá, no Paraná, uma campanha educativa fez a
perda de soja cair pela metade em 18 anos.
Muitas soluções são simples e baratas. A Embrapa
ensina agricultores a fazer uma tenda de R$ 300 que não
deixa hortaliças recém-colhidas estragarem com o sol e o
calor. Já o Zeer é um cooler de baixo custo: um pote dentro
do outro, com terra úmida no meio. Nele, as frutas duram
cinco dias a mais.
No século 19, a invenção dos enlatados revolucionou
o abastecimento de comida no mundo, aumentando
radicalmente seu tempo de conservação. Agora, um
programa da União Europeia investe milhões em busca de
embalagens do futuro. Pesquisa-se, por exemplo, modelos
que identifiquem e matem bactérias no produto.
Muitos alimentos estragam por falta de embalagens
eficientes durante seu armazenamento e transporte. O arroz,
por exemplo, dura seis meses numa saca comum. Mas
pode durar o dobro numa versão criada pelo Instituto de
Pesquisa Internacional do Arroz. Bastou uma camada extra
de plástico e um fecho ziplock para reduzir a proliferação
de insetos.
Para não estragar vegetais, quanto menos manipulação,
melhor. Uma saída para esse problema foi criada na Ceasa
de Belo Horizonte, que administra um banco de caixas
padronizadas de plástico. A ideia é que o produto possa
ir do produtor ao mercado a bordo do mesmo engradado.
Como se faz com as cervejas, por exemplo.
A Ceasa do Rio combate a fome fazendo um sopão com
os ingredientes encalhados, para distribuir aos pobres. Mas
comerciantes não doam salgadinhos que sobram para não
evitar processos em caso de intoxicação. Nos EUA, existe
uma lei que impede essa situação e incentiva as doações
diretas. No Brasil, há um projeto de lei com a mesma ideia,
parado no Congresso desde 1997.
No Brasil, algumas ONGs recolhem e doam alimentos
saudáveis rejeitados pelos mercados por estarem
danificados ou “fora do padrão”. Na Itália, o governo
começou a privilegiar em seus contratos as redes que
fizerem isso por conta própria. E, nos EUA, a Foodstar fez
disso um negócio - oferecendo esses alimentos via internet
e delivery, por preços econômicos.
A Itália tem uma lei que torna obrigatório o desconto de
pelo menos 50% em produtos cuja validade está próxima. O
consumidor só precisa ficar atento para não comprar mais
do que consegue aproveitar. Senão, o desperdício apenas
se muda do mercado para casa.
Um estudo publicado em janeiro estima que a causa de
40% do desperdício de comida é o apego dos consumidores
a padrões estéticos. Legumes e frutas “fora do padrão” são
recusados mesmo sendo saudáveis. E esse preconceito
afeta toda a cadeia produtiva. Em Portugal, tentam reverter

http://super.abril.com.br/alimentacao/ideia-79-erradicar-fome-766088.
shtml

QUESTÃO 01

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com o texto, NÃO é uma causa para que
os alimentos estraguem
a falta de embalagens eficientes.  
o excesso de manipulação dos alimentos.
o apego dos consumidores a padrões estéticos.
a forma como os vegetais são dispostos.
o banco de caixas padronizadas de plástico.

QUESTÃO 02

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Legumes e frutas ‘fora do padrão’ são recusados
mesmo sendo saudáveis.”, a expressão destacada
indica
consecução.
condição.
conclusão.
contraste.
conformidade.

QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Muitos alimentos estragam por falta de
embalagens eficientes durante seu armazenamento
e transporte.”, a preposição destacada expressa
meio.
oposição.
modo.
fim.
causa.

QUESTÃO 04

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “E se o pote de maionese aberto na geladeira
avisasse quando está prestes a estragar?”, a forma
verbal destacada se encontra conjugada no
futuro do modo subjuntivo.
perfeito do modo indicativo.
futuro do pretérito do modo indicativo.
presente do modo subjuntivo.
imperfeito do modo subjuntivo.

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Em “Senão, o desperdício apenas se muda do
mercado para casa.”, a expressão destacada
estabelece, com o conteúdo que lhe antecede no
texto, uma relação semântica de
comparação.
conclusão.
contraste.
conformidade.
consecução.
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QUESTÃO 06
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
(A)
Maringá acentua-se pela mesma regra de Paraná.
(B)
Terra apresenta dígrafo, assim como fecho.
(C)
Basta apresenta encontro consonantal, assim como
pobres.
(D)
Saída apresenta um hiato, assim como ideia.
(E)
Esse apresenta três fonemas, assim como por.

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

QUESTÃO

11

Assinale a alternativa em que a fração NÃO é um
número menor que 1.
(A)

QUESTÃO 07
‘A escocesa Insignia Technologies lançou uma
etiqueta que muda de cor conforme o produto “passa
de fase”’.
A oração destacada acima pode ser substituída, sem
prejuízo sintático-semântico ao texto original, por
(A)
à medida que o produto “passa de fase”.
(B)
visto que o produto “passa de fase”.
(C)
conquanto o produto “passar de fase”.
(D)
posto que o produto “passe de fase”.
(E)
apesar de o produto “passar de fase”.

(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 08
A expressão que NÃO funciona sintaticamente como
objeto direto é
(A)
“...oferecendo esses alimentos via internet e delivery...”
(B)
“A escocesa Insignia Technologies lançou uma etiqueta...”
(C)
“Bastou uma camada extra de plástico e um fecho
ziplock...”
(D)
“E esse preconceito afeta toda a cadeia produtiva.”
(E)
“Outros fabricantes têm tecnologias parecidas...”

QUESTÃO 12

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa em que NÃO ocorre o emprego
de verbo de ligação.
(A)
“Muitas soluções são simples e baratas.”
(B)
“Uma saída para esse problema foi criada na Ceasa...”
(C)
“...têm tecnologias parecidas, mas ainda são todas
caras.”
(D)
“...a causa de 40% do desperdício de comida é o apego...”
(E)
“Já o Zeer é um cooler de baixo custo...”

Márcio trabalha 40 horas semanais. Considerando
a semana com sete dias, qual é a porcentagem da
semana que Márcio trabalha, aproximadamente?
20%.
21,4%.
22,6%.
23,2%.
23,8%.

QUESTÃO 13
Quatro amigas estão em uma lanchonete sentadas
em torno de uma mesa. Mariana está tomando um
suco de laranja, há também uma que está tomando
um suco de maracujá, outra que está tomando um
suco de abacaxi e outra um suco de limão. Júlia
está sentada à direita de Mariana e Aline à direita da
pessoa que está tomando suco de maracujá. Por sua
vez, Márcia, que não está tomando suco de abacaxi,
encontra-se à frente de Júlia. Sendo assim, é correto
afirmar que
(A)
Júlia está tomando suco de limão e Márcia suco de
maracujá.
(B)
Júlia está tomando suco de abacaxi e Márcia suco de
limão.
(C)
Júlia está tomando suco de maracujá e Márcia suco de
limão.
(D)
Aline está tomando suco de abacaxi e Márcia suco de
maracujá.
(E)
Aline está tomando suco de limão e Márcia suco de
maracujá.

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa cuja expressão destacada NÃO
funciona como adjunto adverbial.
(A)
“No Brasil, há um projeto de lei com a mesma ideia...”
(B)
“...oferecendo esses alimentos via internet e delivery...”
(C)
“Agora, um programa da União Europeia investe
milhões...”
(D)
“...deixa hortaliças recém-colhidas estragarem com o sol
e o calor.”
(E)
“Nele, as frutas duram cinco dias a mais.”

QUESTÃO 14
Observe a sequência a seguir, pois ela segue um
padrão

17; 35; 71; 143;...
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual é o quinto termo desta sequência?
286.
287.
290.
291.
292.

A.
B.
C.
(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 15
João está andando com seu carro a uma velocidade
de 60 km/h. Se a velocidade máxima permitida desta
rua é 50 km/h, quantos por cento ele está acima da
velocidade permitida?
(A)
10%.
(B)
15%.
(C)
17%.
(D)
20%.
(E)
25%.

(D)
(E)

1A – 2C – 3A – 4B.

1C – 2B – 3C – 4B.
1C – 2B – 3A – 4B.

1A – 2B – 3C – 4A.
1C – 2A – 3A – 4C.

QUESTÃO 19
De acordo com o que dispõe o Estatuto Social da
EBSERH, assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
O prazo de gestão dos membros do Conselho de
Administração será de dois anos contados a partir da
data de publicação do ato de nomeação, podendo ser
reconduzidos por igual período.
(B)
O representante dos empregados e seu respectivo
suplente, serão escolhidos dentre os empregados ativos
e aposentados da EBSERH.
(C)
Na hipótese de recondução, o prazo de nova gestão
contar-se-a partir da data do término do prazo de gestão
anterior.
(D)
Findo o prazo de gestão, o membro do Conselho de
Administração permanecerá no exercício da função até
a investidura de substituto.
(E)
O suplente do representante dos empregados exercerá
suas funções apenas no caso de vacância definitiva do
seu titular.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 16

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Uma vez por ano.
A cada mês.
Uma vez por semana.

Conforme o Regimento Interno, o órgão de Auditoria
Interna da EBSERH vincula-se diretamente
ao Conselho de Administração.
ao Conselho Fiscal.
ao Conselho Consultivo.
ao Presidente da EBSERH.
à Diretoria Executiva.

QUESTÃO 20
Conforme o Estatuto Social da EBSERH, aos
integrantes dos órgãos de administração, é vedado
intervir em operação em que, direta ou indiretamente,
sejam interessadas sociedades de que detenham o
controle ou participação superior a
(A)
dois por cento do capital social.
(B)
três por cento do capital social.
(C)
cinco por cento do capital social.
(D)
dez por cento do capital social.
(E)
vinte por cento do capital social.

QUESTÃO 17
De acordo o Regimento Interno, compete à
Coordenadoria Jurídica, defender em processos
judiciais e administrativos contra eles instaurados
pela prática de atos no exercício do cargo ou função,
nos casos em que não houver incompatibilidade
com os interesses da empresa,
(A)
os integrantes e ex-integrantes dos Conselhos de
Administração e Consultivo e da Diretoria Executiva.
(B)
os integrantes e ex-integrantes dos Conselhos
Consultivo e Fiscal e da Diretoria Executiva.
(C)
os integrantes e ex-integrantes dos Conselhos de
Administração, Fiscal e Consultivo.
(D)
os integrantes e ex-integrantes dos Conselhos de
Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva.
(E)
somente os integrantes dos Conselhos de Administração
e Fiscal e da Diretoria Executiva.
QUESTÃO 18
A respeito da frequência com que as reuniões dos
órgãos da EBSERH serão realizadas ordinariamente,
relacione as colunas e assinale a alternativa com a
sequência correta.

1.
2.
3.
4.

Diretoria Executiva.
Conselho Fiscal.
Conselho Consultivo.
Conselho de Administração.
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(C)
(D)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

(E)

QUESTÃO 21
A seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos
da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais, EXCETO
(A)
do empregador, da empresa e da entidade a ela
equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de
salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, desde que haja vínculo empregatício.
(B)
do empregador, da empresa e da entidade a ela
equiparada na forma da lei, incidentes sobre a receita
ou o faturamento.
(C)
do empregador, da empresa e da entidade a ela
equiparada na forma da lei, incidentes sobre o lucro.
(D)
sobre a receita de concursos de prognósticos.
(E)
do importador de bens ou serviços do exterior, ou de
quem a lei a ele equiparar.

QUESTÃO 25
Conforme a Resolução nº 453/2012, as três esferas
de Governo deverão garantir ao Conselho de
Saúde, EXCETO
(A)
autonomia administrativa.
(B)
dotação orçamentária
(C)
autonomia financeira.
(D)
organização da secretaria-executiva com a necessária
infraestrutura e apoio técnico.
(E)
autonomia legislativa.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26
A assistência de Enfermagem perioperatória tem
como objetivo promover um cuidado de enfermagem
qualificado, no qual envolve três fases do processo
cirúrgico. Assinale a alternativa que apresenta essas
fases.
(A)
Visita de enfermagem, encaminhamento a cirurgia,
avaliação dos cuidados.
(B)
Levantamento de problemas, plano de ação, avaliação.
(C)
Pré-operatório, trans-operatório, pós-operatório.
(D)
Pré-operatório mediato, pré-operatório imediato,
recuperação pós-anestésica.
(E)
Avaliação pré-operatória, cuidados na recuperação
pós-anestésica, avaliação.

QUESTÃO 22
Analise as assertivas e assinale a alternativa
que aponta as corretas. À direção municipal do
Sistema Único de Saúde (SUS), compete executar
serviços de

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

vigilância epidemiológica.

II.

vigilância sanitária.

III.

saneamento básico.

IV.

saúde do trabalhador.

QUESTÃO 27
São cuidados recomendados para posicionamento
de um cliente durante o processo anestésicocirúrgico, EXCETO
(A)
impedir hiperextensão das terminações nervosas.
(B)
evitar compressão de nervos, vasos e órgãos, com
comprometimento de funções vitais.
(C)
cuidar para que membros superiores e inferiores
nunca fiquem pendentes na mesa de operação.
(D)
promover o contato direto do cliente com a superfície
metálica da mesa de operação.
(E)
utilizar múltiplos apoios para melhor acomodar o
cliente.

Apenas I, II e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 23

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a Lei 8.080/1990, a direção do
Sistema Único de Saúde (SUS) é única e, no âmbito
da União, será exercida
pela Secretaria de Saúde.
pelo Conselho de Saúde.
pelo Ministério da Saúde.
pelo Intergestor Nacional de Saúde.
pela Conferência de Saúde.

QUESTÃO 28
Esta posição pode ser usada durante o procedimento
cirúrgico para oferecer uma melhor visualização
dos órgãos pélvicos durante a abertura ou cirurgia
laparoscópica no abdôme inferior ou na pelve. É uma
variação do decúbito dorsal, em que a parte superior
do dorso é abaixada e os pés são elevados. Trata-se
da
(A)
posição de Trendelenburg.
(B)
posição Supina.
(C)
posição de Litotomia.
(D)
posição Fowler.
(E)
posição Ginecológica.

QUESTÃO 24

(A)
(B)

ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de
Saúde.
ao Conselho Estadual de Secretarias Municipais de
Saúde.

A Comissão Intergestores Bipartite - CIB atua no
âmbito do Estado, sendo vinculada, para efeitos
administrativos e operacionais,
à Conferência de Saúde.
à Secretaria Estadual de Saúde.
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(D)
(E)

QUESTÃO 29
No Bloco Cirúrgico, a área de atendimento
assistencial no Pré e Pós-operatório, como guarda de
materiais e equipamentos, corredores, é conhecida
como
(A)
área restrita.
(B)
área nao-restrita.
(C)
área de apoio.
(D)
área de fluxo.
(E)
área semirrestrita.

QUESTÃO 34
A cirurgia é um procedimento traumático que
provoca o rompimento da barreira de defesa da
pele, e a infecção do sítio cirúrgico manifesta-se
geralmente
(A)
4 a 6 dias após a realização da cirurgia.
(B)
24 horas após a realização da cirurgia.
(C)
48 horas após a realização da cirurgia.
(D)
no pós-operatório imediato.
(E)
36 horas após a realização da cirurgia.

QUESTÃO 30

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

integrar a Equipe de Saúde.
prescrever medicamentos previstos em protocolo.

Analise as afirmativas e assinale a alternativa
correta.
O uso de estufas para a esterilização de produtos
para saúde tem se demonstrado eficiente e com baixo
custo, sendo, por isso, o método de esterilização mais
recomendado.
A embalagem para esterilização de produtos para
saúde deve conter invólucro que permita a entrada
e saída do ar e do agente esterilizante e impeça a
entrada de micro-organismos.
O instrumental cirúrgico deve ser utilizado em um
prazo de até 45 dias após o processo de esterilização.
Os produtos para saúde não-críticos são aqueles que
entram em contato com pele não íntegra ou mucosas
íntegras colonizadas.
Não é recomendado o uso de lavadoras ultrassônicas
em Central de Material e Esterilização, principalmente
para materiais de conformação complexa.

QUESTÃO 35
Na Reanimação Cardiopulmonar (RCP), a frequência
mínima de compressões torácicas deve ser de
(A)
60/minuto.
(B)
70/minuto.
(C)
80/minuto.
(D)
90/minuto.
(E)
100/minuto.
QUESTÃO 36

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 31

Assinale a alternativa que apresenta uma Doença
Sexualmente Transmissível que pode causar Úlcera
genital.
Condiloma.
Candidíase.
Clamídia.
Sífilis.
Gonorreia.

A inobservância das normas dos Conselhos Federal
e Regional de Enfermagem pelo profissional de
Enfermagem é considerada uma infração
ética.
disciplinar.
negligente.
causal.
relativa.

QUESTÃO 37
NÃO é considerada uma Doença Sexualmente
Transmissível (DST) a
(A)
Vaginose Bacteriana.
(B)
Tricomoníase.
(C)
Gonorreia.
(D)
Clamídia.
(E)
Donovanose.

QUESTÃO 32
Tendo cometido uma Infração, a penalidade
imposta pelo Conselho Regional de Enfermagem
ao Profissional foi uma repreensão, divulgada
nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e
Regional de Enfermagem e em jornais de grande
circulação. Tal penalidade se refere à
(A)
advertência verbal.
(B)
cassação.
(C)
censura.
(D)
suspensão.
(E)
multa.

QUESTÃO 38
Qual tipo de Prevenção visa evitar ou remover fatores
de risco antes que se desenvolva o mecanismo
patológico que levará à doença e tem como exemplo
a imunização e o uso de preservativo para evitar
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST)?
(A)
Essencial.
(B)
Global.
(C)
Primária.
(D)
Invasiva.
(E)
Terciária.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 33

(A)
(B)
(C)

Cabe ao Técnico de Enfermagem
a consulta de Enfermagem.
a prescrição da assistência de Enfermagem.
a identificação das distócias obstétricas.
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QUESTÃO 42
Assinale a alternativa correta no que se refere à
Hanseníase.
(A)
Não está na lista de doenças de notificação
compulsória, mas para fins epidemiológicos deve ser
realizado controle dos casos.
(B)
A principal via de eliminação do bacilo pelo doente e a
mais provável via de entrada deste, no organismo, é o
contato com a pele do doente.
(C)
É uma doença causada por um vírus da família M.
Leprae e tem alta transmissibilidade nos períodos de
inverno.
(D)
Infecta a pele e mucosa de pessoas susceptíveis, mas
dificilmente acomete nervos periféricos.
(E)
Devido ao padrão de multiplicação do bacilo, o período
de incubação é considerado longo, em média de 2 a 5
anos.

QUESTÃO 39
A Febre Amarela é uma doença de notificação
compulsória. Sobre essa doença, assinale a
alternativa correta.
(A)
A notificação deve ser realizada apenas com a
confirmação da doença.
(B)
O sistema utilizado para notificação de doenças
compulsórias é o SIA/SUS.
(C)
É uma doença de notificação imediata devendo ser
notificada em até 24 horas.
(D)
Deve ser feita uma notificação semanal dos casos
suspeitos ou confirmados.
(E)
Apenas o Enfermeiro pode realizar a notificação
compulsória desta doença.
QUESTÃO 40

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

É a ocorrência de determinada doença que
acomete sistematicamente populações em espaços
característicos e determinados, no decorrer de um
longo período, (temporalmente ilimitada), e que
mantém uma de incidência relativamente constante,
permitindo variações cíclicas e sazonais. A definição
refere-se a
Endemia.
Epidemia.
Enfermidade.
Vulnerabilidade.
Pandemia.

QUESTÃO 43
Sobre a Obesidade, assinale a alternativa correta.
(A)
As doenças de origem hormonal são a principal causa
da obesidade no Brasil (superior a 50% dos casos).
(B)
Pessoas sedentárias apresentam um gasto calórico
aumentado e tem mais facilidade para queimar
gordura.
(C)
O índice de massa corporal é realizado para estimar a
obesidade e seu cálculo é realizado dividindo a altura
pelo peso.
(D)
A obesidade integra o grupo de Doenças e Agravos
Não-transmissíveis, com múltiplos fatores de risco e
interação de fatores etiológicos.
(E)
A obesidade não pode ser considerada um fator de
risco para doenças cardiovasculares e não se associa
a um aumento da morbimortalidade.

QUESTÃO 41
Sobre a Dengue, informe se é verdadeiro (V) ou falso
(F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa
com a sequência correta.

( )

( )

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Na apresentação clássica, a primeira
manifestação é a febre, geralmente alta,
de início abrupto, associada à cefaleia,
mialgias, artralgias, dor retro-orbitária.
Quando
existe
exantema,
predominantemente, do tipo máculopapular, atingindo face, tronco e membros
de forma aditiva, deve-se descartar a
probabilidade de Dengue.
O sangramento de mucosas e as
manifestações
hemorrágicas,
como
epistaxe, gengivorragia, assim como a
queda abrupta de plaquetas, podem ser
observados em todas as manifestações
clínicas de Dengue.
Embora a Dengue Clássica não seja uma
doença de notificação compulsória, é
importante notificar os casos confirmados
de Dengue Hemorrágica.

QUESTÃO 44

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Diversas são as doenças que levam à Insuficiência
Renal Crônica, sendo uma das mais comuns
a cistite.
a hipertensão arterial.
o reumatismo.
a anemia.
a rubéola.

QUESTÃO 45
O ato de remover o tecido desvitalizado de uma
Ferida por meio da fricção da gaze é chamado de
desbridamento
(A)
mecânico.
(B)
químico.
(C)
autolítico.
(D)
proteolítico.
(E)
inóspito.
QUESTÃO 46

F – V – F – V.
F – F – V – V.
V – V – V – V.
V – F – V – F.
V – V – F – V.

Sobre o Choque Cardiogênico, informe se é
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e
assinale a alternativa com a sequência correta.
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( )

( )

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A causa mais comum de choque
cardiogênico é o broncoespasmo causado
pelo Edema Agudo de Pulmão.
Ocorre em consequência de uma obstrução
mecânica ao débito cardíaco, o que
ocasiona hiperperfusão tecidual.
É o tipo mais comum de choque, e deve-se
à redução absoluta e geralmente súbita do
volume sanguíneo circulante em relação à
capacidade do sistema vascular.
A oferta de um aporte maior de Oxigênio
deve ser instituída enquanto se procede a
avaliação inicial do paciente.

(C)
(D)
(E)

Administrar dose de 0,5 mL, exclusivamente, por via
oral.
Administrar dose de 0,1 mL, exclusivamente, por via
intradérmica.
Administrar dose de 0,5 mL, exclusivamente, por via
subcutânea.

V – F – V – F.
F – F – V – V.
F – F – F – V.
V – V – V – F.
F – V – F – V.

QUESTÃO 47
Temos na Unidade Frasco de um medicamento X
200 mg/ml. Foi prescrito 300 mg do medicamento
X por via oral. Quantas gotas do medicamento
devo administrar?
(A)
10 gotas.
(B)
20 gotas.
(C)
30 gotas.
(D)
40 gotas.
(E)
50 gotas.
QUESTÃO 48
Temos na Unidade Frasco-ampola de Cefalotina
Sódica 1g. Diluindo este antibiótico em 10 mL de
solvente, temos 10 mL de solução que contém
quantos mg de Cefalotina por mL?
(A)
100 mg/mL.
(B)
120 mg/mL.
(C)
140 mg/mL.
(D)
160 mg/mL.
(E)
180 mg/mL.
QUESTÃO 49
Sobre a Vacina Meningocócica C, assinale a
alternativa correta.
(A)
Esta vacina não faz parte do calendário infantil de
imunização.
(B)
Deve ser administrada exclusivamente pela via
intramuscular profunda.
(C)
É composta de vírus vivos atenuados.
(D)
A vacina pode ser congelada.
(E)
A vacina deve ser administrada aos 2, 4 e 6 meses de
idade.
QUESTÃO 50

(A)
(B)

Sobre a dose e a via de administração da vacina
Tetraviral, assinale a alternativa correta.
Administrar dose de 0,5 mL, exclusivamente, por via
intramuscular.
Administrar dose de 1,0 mL, exclusivamente, por via
intramuscular.
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