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1) Qual desses produtos utilizados em curativos promove o 
desbridamento autolítico?

(A) Papaína.
(B) Hidrocoloide.
(C) Colagenase.
(D) Fibrinolisina.
(E) Ácidos graxos essenciais.

2) 0 choque que tem como característica clínica a estimulação
parassimpátíca e a hipotensão com bradícardia, é denominado

(A) neurogênico.
(B) hípovolêmico.
(C) cardiogênico.
(D) séptico.
(E) anafilático.

3) A hiperglicemia matinal ocorre por diversos fatores. Dentre 
esses fatores, aquele que se caracteriza por um nível 
glicernico relativamente normal, até aproximadamente 3h da 
manhã, quando os níveis de glicose sanguínea começam a se 
elevar, é denominado

(A) resistência à insulina.
(B) efeito Somoghi.
(C) fenômeno da alvorada.
(D) elevação da insulina.
(E) declínio da insulina.

4} o mecanismo do trabalho de parto é a sequência de movimentos 
passivos. Como é denominado o movimento pelo qual a cabeça 
do feto penetra na pelve?

(A) Flexão.
(B} Rotação externa.
(C) Extensão.
(D) Descida.
(E) Acomodação.
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5) Assinale a opção que apresenta uma característica da doença 
de Whipple.

(A) A perda da superfície de absorção ileal leva à absorção 
reduzida de vitamina B12.

(B) A hiperacidez no duodeno inativa as enzimas 
pancreáticas.

(C) Má digestão de lipídios e proteínas pela atividade 
reduzida das enzimas pancreáticas.

(D) Invasão bacteriana da mucosa intestinal.
(E) Defesas intestinais locais diminuídas, hiperplasia 

linfoide e línfopenia.

6) Segundo o sociólogo francês Émile Durkheim, o suicídio é 
dividido em três categorias sociais: egoístas, altruístas e 
anêmicos. O suicídio anêmico aplica-se às pessoas que

(A) não se integram fortemente a nenhum grupo social.
(B) são propensas a suicídio em decorrência de excessiva 

integração dentro de um grupo, sendo o ato do suicídio 
resultado da integração.

(C) a integração na sociedade é tão perturbada que não é 
possível seguir normas de comportamentos habituais, 
apresentando instabilidade.

(D) apresentam fantasias, desejo de vingança, poder e culpa.
(E) sentem necessidade de automutilação, com cortes 

superficiais na pele, alegando não sentir dor.

7) De acordo com Hockenberry & Winkelstein (2006), dentre os 
períodos de desenvolvimento por idade da criança, aquele 
descrito como o período que se estende do momento em que a 
criança atinge a locomoção em pé até entrar na escola é 
denominado

(A) pré-natal*
(B) infância.
(C) primeira infância,
(D) meio da infância 0
(E) fim da infância.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM
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8) No paciente com diagnóstico de morte encefálica, o
tratamento tem por objetivo a manutenção do doador, 
considerando o consentimento familiar. Com relação a essas 
informações, é INCORRETO afirmar que

(A) a morte encefálica provoca o desaparecimento de 
mecanismos hipotalâmicos centrais de termorregulação.

(B) ocorrem alterações da função renal e depressão 
miocárdica.

(C) deve-se aumentar o volume minuto ou diminuir o espaço 
morto para manter a normocapnia.

(D) deve-se reduzir a hiperventilação e manter os menores 
níveis possíveis de fração de inspiração de oxigênio.

(E) a hiperglicemia é frequente em pacientes com morte 
encefálica.

9) Na avaliação dos reflexos no recém-nascido, o reflexo De 
Lusca consiste em

(A) ao acariciar a bochecha ao lado da boca, o lactente vira 
a cabeça para este lado e começa a sugar.

(B) a pupila se contrai quando uma luz intensa brilha em sua 
direção.

(C) toque rápido sobre a glabela provoca o fechamento rápido 
dos olhos.

(D) um ruído súbito e alto provoca a abdução dos braços com 
a flexão dos cotovelos.

(E} o lactente cessa os movimentos de sucção na área 
perioral em resposta à estimulação.

10) De acordo com o Código de ética dos profissionais de 
enfermagem (Resolução COFEN 311/2007), uma das 
responsabilidades e deveres desse profissional é

(A) obter desagravo público por ofensa que atinja a 
profissão.

(B) apoiar iniciativas que visem ao aprimoramento 
profissional.

(C) exercer a enfermagem com liberdade e autonomia.
(D) aprimorar seus conhecimentos técnicos e científicos.
(E) exercer a profissão com competência e responsabilidade.

Prova : Amarela Concurso : CSM-S/15
Profissão : ENFERMAGEM
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11) Que patologia apresenta uma degeneração neuronal que envolve
neurônios motores superiores e/ou inferiores, com
manifestação de espasticidade e reflexos tendinosos
hiperativos ?

(A) Doença de Huntington.
(B) Esclerose lateral amiotrófica.
(C) Distrofias musculares.
(D) Doença de Alzheimer.
(E) Doença de Parkinson.

12) o ofidismo é o envenenamento provocado pela ação das 
toxinas, através de aparelho inoculador de serpentes, 
podendo determinar alterações locais ou sistêmicas. As 
manifestações sistêmicas de um acidente crotálico causado 
por serpentes do gênero Crotalus têm como consequência:

(A) edema tenso e equimose.
(B) dor e adenomegalia.
(C) paralisia neuromuscular.
(D) necrose com amputação.
(E) náusea, vômito e diarréia.

13) A concussão é uma lesão cranioencefálica que apresenta como 
característica:

(A) lesão grave do cérebro com possível hemorragia
superficial.

(B) acúmulo de sangue no espaço epidural.
(C) coleção de sangue entre a duramáter e o cérebro.
(D) perda temporária da função neurológica sem danos

evidentes.
(E) distorção do cérebro e aumento da pressão intracraniana.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM
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14) Sobre os cuidados no tratamento do edema cerebral pós-trauma 
cranioencefálico (TCE), é INCORRETO afirmar que

(A) nas primeiras horas, a hiperventilação é a forma mais 
rápida e efetiva de controlar a pressão intracraniana 
(PIC).

(B) deve-se. manter a cabeça reta e entre 30 e 45 graus.
(C) a alcalose .excessiva devido à hiperventilação empregada 

diminui o risco de isquemia.
(D) é recomendado o uso do manitol apenas com a 

monitorização da pressão intracraniana (PIC).
(E) o manitol pode provocar alterações no equilíbrio 

hidro-eletrolltico, especialmente hiponatremia.

15) As gestantes portadoras do virus HIV deverão iniciar a 
profilaxia da transmissão vertical com terapia 
antirretroviral tripla a partir de qual semana da gestação?

(A) 12a
(B) 14a
(C) 18a
(D) 22a
(E) 32a

16) Em caso de necessidade de desfibrilação em um paciente com 
hipotermia, que cuidado deve ser tomado, para que o 
procedimento seja eficaz?

(A) Corrigir a acidose metabólica.
(B) Administrar drogas antiarrítmicas.
(C) Ventilação mecânica com oxigênio umedecido.
(D) Reaquecimento do paciente.
(E) Monitorização e controle dos sinais vitais.

Prova
Profissão

Amarela
ENFERMAGEM
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17) 0 Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos 
Pós-vacinação, do Ministério da Saúde, destaca as
atribuições dos diferentes niveis do sistema de saúde com 
relação à notificação dos eventos adversos. Assinale a opção 
que apresenta uma atribuição em nivel municipal.

(A) Orientar os vacinados, familiares e/ou responsáveis.
(B) Notificar imediatamente ao nivel nacional os casos 

graves.
(C) Detectar, notificar e definir conduta frente à eventual 

ocorrência de surtos de eventos adversos.
(D) Incentivar e apoiar os estados na análise de dados.
(E) Adotar medidas imediatas frente à ocorrência de surtos 

de eventos adversos.

18) A hipertensão intra-abdominal e a síndrome compartimenta1 
aguda geram alterações fisiológicas. Dentre as opções 
abaixo, assinale a que NÃO corresponde a essas alterações.

(A) O aumento da pressão intratorácica.
(B) A diminuição da complacência pulmonar.
{C) A diminuição do pico de pressão inspiratória .
(D) A diminuição do fluxo celíaco e portal.
{E) O aumento da pressão venosa central.

19) De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação dos povos 
indígenas, com quantos meses de idade é administrada a 
vacina varicela (atenuada) em crianças indígenas?

(A) 5
(B) 6
(C) 9
(D) 12
(E) 15

2 0) Assinale a opção que apresenta sinais e sintomas de 
anafilaxia.

(A) Hipotermia, bradicardia, tosse e prurido generalizado.
(B) Hipotermia, broncoespasmo, náuseas e taquicardia.
(C) Hemorragia, diarréia, vômitos e congestão nasal.
(D) Confusão mental, edema, bradicardia e congestão nasal.
(E) Prurido generalizado, taquicardia e congestão nasal.

Prova : Amarela Concurso : CSM-S/15
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21) Para o controle e a prevenção da infecção são
adotadas medidas baseadas na transmissão. As precauções 
adotadas contra a transmissão por grandes goticulas são
utilizadas em casos comprovados ou suspeitos de

(A) sarampo.
{B) varicela.
(C) tuberculose.
(D) impetigo.
(E) meningite.

22) Nenhuma vacina está livre totalmente de provocar eventos 
adversos, porém os riscos de complicações graves causadas 
pelas vacinas do calendário de imunizações são muito menores 
do que os das doenças contra as quais elas protegem. 
Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, é INCORRETO 
afirmar que

(A) a vacina BCG-ID pode causar, como evento adverso, 
linfadenopatia regional supurada e reação lupóide.

(B) a púrpura trombicitopênica pós-vacinal contraindica 
doses subsequentes da vacina contra a hepatite B.

(C) o principal evento adverso associado à vacina oral 
contra a poliomielite é a paralisia pós-vacinal, tanto 
no vacinado como no contactante.

(D) a vacina contra a febre amarela é constituída por vírus 
inativados e é contraindicada em crianças com menos de 
nove meses.

(E) é recomendado vacinar a tríplice viral em transplantados 
de medula óssea com o intervalo de dois anos após o 
transplante.

23) Quando os achados da radiografia de tórax são inconclusivos 
para o diagnóstico de doença pulmonar, a biopsia pleural 
poderá ser realizada, sendo empregadas várias técnicas não 
cirúrgicas.
Assinale a opção que apresenta uma dessas técnicas.

(A) Evocação brônquica transcateter.
(B) Toracoscopía videoassistida.
(C) Cintilografia pulmonar de ventilação-perfusão.
(D) Broncoscopia terapêutica.
(E) Espirometria de incentivo.

Prova
Profissão

: Amarela Concurso : CSM-S/15
: ENFERMAGEM
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24) Com relação à hanseníase, assinale a opção correta.

(A) Crianças com menos de um ano de idade, já vacinadas, não 
necessitam da aplicação de outra dose de BCG quando em 
contato intradomiciliar com portadores de hanseníase.

(B) Casos com mais de cinco lesões de pele são chamadas 
paucibacilar.

(C) A baciloscopia de pele negativa exclui o diagnóstico de 
hanseníase.

(D) A baciloscopia positiva classifica o caso de hanseníase 
como paucibacilar.

(E) A ocorrência de reações hansênicas contraindica o início 
do tratamento com poliquimioterapia.

25) De acordo com o Caderno de Atenção Básica de Controle dos 
Cânceres do Colo do Útero e da Mama, marque V (verdadeiro) 
ou F (falso) nas afirmativas abaixo, assinalando, a seguir, 
a opção que apresenta a sequência correta.

( ) Mulheres com mais de 64 anos e que nunca fizeram o exame 
citopatológico devem realizar dois exames com intervalo 
de 1 a 3 anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres 
podem ser dispensadas de exames adicionais.

( ) O carcinoma mamário ductal in situ é uma proliferação 
epitelial neoplásica intraductal que respeita a barreira 
da membrana basal.

( ) É recomendado a mulheres de 50 a 60 anos a realização de 
mamografia a cada três anos, e o exame clínico das mamas 
anualmente.

( ) Mulheres submetidas à histerectomia total por lesões 
benignas, sem história prévia de diagnóstico ou
tratamento de lesões cervicais de alto grau, não podem 
ser excluídas do rastreamento citológico, mesmo
apresentando exames anteriores normais.

( ) O rastreamento citológico em mulheres na menopausa pode 
levar a resultados falso-positivos causados pela atrofia 
secundária ao hipoestrogenismo.

(A) (V) (F) (F) (V) (F)
(B) (F) (F) (V) (F) (V)
(C) (F) (V) (V) <F) <F)
(D) (V) (V) (V) (F) <F)
(E) (V) (V) (F) (F) (V)

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM
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2 6) A hemorragia retroperitoneal que ocorre após uma intervenção 
coronária percutânea é caracterizada por

(A) dor lombar e queda significativa do hematocrito .
(B) trombose da artéria no local da punção.
(C) estase causada pela turbulência do fluxo de sangue.
(D) comunicação entre uma artéria e uma veia.
(E) cavidade extraluminal em comunicação com uma artéria.

27) o Ministério da Saúde, em sua publicação sobre atenção à 
saúde da pessoa idosa e envelhecimento, descreve as ações 
estratégicas da Área Técnica Saúde do Idoso com objetivo de 
promover o envelhecimento saudável e ativo. Assinale a opção 
que apresenta uma ferramenta de identificação de situações 
de risco potenciais para a saúde da pessoa idosa.

(A) Oficinas estaduais de prevenção de osteoporose, quedas e 
fraturas de pessoas idosas.

(B) Caderno de atenção básica.
(C) Curso de aperfeiçoamento em envelhecimento.
(D) Curso de gestão em envelhecimento.
(E) Caderneta de saúde da pessoa idosa.

28) Um estiramento ou tração muscular é uma lesão em uma unidade 
musculotendinosa causada por uso, distensão ou estresse 
excessivo, enquanto a entorse é uma lesão nos ligamentos e 
fibras musculares de uma articulação causada por uma torção. 
Levando-se em consideração os três tipos de graduação de 
acordo com o grau da lesão, classifica-se como estiramento e 
entorse de segundo grau a ruptura

(A) de mais fibras musculares, caracterizando-se por perda 
notável da força, edema, espasmo e equimose, 
instabilidade articular, hipersensibilidade.

<B) de algumas fibras musculares, com edema de menor 
gravidade, leve espasmo, sem perda de função.

(C) completa, com dor intensa, edema aumentado e movimento 
articular anormal com perda de função.

(D) de mais fibras, sem perda de função evidente, dor à 
movimentação, sem instabilidade articular.

(E) completa, com perda parcial da função, leve espasmo 
muscular e edema aumentado.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : CSM-S/15
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29) Uma atenção pré-natal e puerperal de qualidade e humanizada é
fundamental para a saúde materna e neonatal. De acordo com o
Ministério da Saúde, é correto afirmar que

(A) a sifilis congênita é um agravo de notificação
compulsória, sendo considerada como verdadeiro evento
marcador da qualidade de assistência à saúde 
materno-fetal.

(B) recomenda-se a toda gestante, sempre que possível, a 
triagem para toxoplasmose por meio da detecção de 
anticorpos da classe IgG e, caso positivo, significa que 
a doença está ativa, devendo ser instituído o 
tratamento.

(C) de acordo com o protocolo do Programa de Humanização no 
Pré-natal e Nascimento (PHPN), a gestante pode ser 
considerada imunizada com, no mínimo, duas doses da 
vacina antitetânica, sendo que a segunda dose deve ser 
realizada até trinta dias antes da data provável do 
parto.

(D) o risco de transmissão do HIV pelo leite materno é 
elevado, entre 7% a 22%, renovando-se a cada mamada, e a 
transmissão só ocorre pelas mães sintomáticas.

(E) durante o pré-natal, deverá ser realizado, no mínimo, 
cinco consultas, preferencialmente, uma no primeiro 
trimestre, duas no segundo trimestre e duas no último 
trimestre.

30) A anorexia nervosa é caracterizada por comportamento 
obstinado e proposital direcionado a perder peso, e a 
necessidade de assistência médica torna-se fundamental na 
ocorrência de

(A) hipertermia, vômito, taquicardia, diarréia e lanugo.
(B) hipotermia, edema de membros inferiores, bradicardia, 

hipotensão e lanugo.
(C) hipertensão, edema palpebral, constipação, lanugo e 

vômito.
(D) hipotermia, hipertensão, edema de membros inferiores e 

lanugo.
(E) hipotensão, hipertermia, amenorreia e vômito.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : CSM-S/15
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31) Segundo Malagutti e Kakihara (2011), a Escala Preditiva de 
Braden é um instrumento de avaliação de risco para o 
desenvolvimento de úlcera por pressão. Um cliente admitido 
no Serviço de Pronto-Atendimento de uma Unidade de Saúde 
teve sua pontuação nessa escala igual a 6 (seis). 
Considerando a classificação do grau de risco para 
desenvolvimento de úlceras por pressão, esse cliente 
apresenta um risco

(A) mínimo.
(B) médio.
(C) moderado.
(D) alto.
(E) elevado.

32) Os inibidores do receptor de glicoproteína Ilb/IIIa são 
drogas utilizadas em cardiologia intervencionista. Das
opções abaixo, qual complicação está associada à
administração dessas drogas?

(A) Sangramento.
(B) Trombose.
(C) Infecção.
(D) Hipóxia.
(E) Hiperpneia.

33) Que condição obstétrica é caracterizada pelo desenvolvimento 
total ou parcial da placenta no segmento uterino inferior, 
com sangramento vaginal indolor?

(A) Placenta prévia.
(B) Coriocarcinoma.
(C) Descolamento de placenta.
(D) Incompetência cervical.
(E) Mola hidanteforme.

Prova : Amarela Concurso : CSM-S/15
Profissão : ENFERMAGEM

11/18



34) A política Nacional de Humanização estabelece que todos os 
profissionais de saúde façam acolhimento. Para determinar a 
agilidade no atendimento de pronto-socorro e centros de 
saúde, utiliza-se a avaliação com classificação de risco. 0 
risco de um paciente com mais de 25% de superfície 
corporal queimada é classificado como:

(A) amarelo.
(B) vermelho.
(C) azul.
(D) verde.
(E) branco.

35) Na infância, febre e mal 
coriza, tosse, conjutivite 
bucal, são sinais e sintomas

(A) Sarampo,
(B) Rubéola,
(C) Caxumba.
(D) Coqueluche.
(E) Catapora.

estar, seguidos de 24 horas com 
e pontos de Koplik na mucosa 

de qual doença contagiosa?

36} Os fármacos de uso compatível com amamentação são aqueles 
que seu uso é potencialmente seguro durante a lactação. 
Dentre os fármacos listados abaixo, qual faz parte dessa 
categoria?

(A) Levopromazina.
(B) Clonazepan.
{C) Diazepan.
(D) Lorazepan.
(E) Gabapentina.

37) Na escala de coma de Glasgow, a resposta verbal inapropriada 
e a descerebração recebem a seguinte pontuação, 
respectívamente:

(A) 5 e 1
(B) 4 e 4
(C) 3 e 2
(D) 2 e 3
(E) 1 e 6

Prova : Amarela Concurso : CSM-S/15
Profissão : ENFERMAGEM
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38) São fatores predisponentes à infecção puerperal, EXCETO:

(A) ruptura prematura de membrana.
(B) infecção pré-parto e anemia.
(C) lacerações das vias reprodutoras.
(D) trabalho de parto precipitado.
(E) hemorragia pós-parto.

39) Correlacione as Teorias 
características.

TEORIAS
I - Cientifica ( )

II - Clássica ( )

III- Das Relações Humanas {

IV - Burocrática {

V - Comportamentalista { )

VI - Dos Sistemas { )

í )

Assinale a opção que apresenta

da Administração às suas

CARACTERÍSTICAS 
Determina com regras e normas 
o comportamento do
administrador.
Considera as recompensas 
sociais no desempenho dos 
indivíduos.

) Preocupação com o
comportamento organizacional.

) Relação funcional entre 
variáveis dependentes e 
independentes.
Ênfase na especialização do 
operariado como fator de 
produção.
Caracteriza-se pela
impessoalidade nas relações 
humanas.
As organizações são aceitas 
como subsistemas do sistema 
maior.
a sequência correta.

(A) (II) (III) (V) (-) (I) (IV) (VI)
(B) (III) (V) (-) (IV) (VI) (I) (II)
(C) (II) (III) (-) (V) (I) (IV) (VI)
(D) (II) (III) (V) (VI) (I) (IV) (-)
(E) (I) (IV) (II) (III) (VI) (V) (-)

Prova : Amarela Concurso : CSM-S/15
Profissão : ENFERMAGEM
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40) Em um atendimento pré-hospitalar, a vítima por trauma grave 
(com comprometimento do ABC), que está sentada e em uma cena 
sem segurança, deve ser retirada com uma técnica que englobe 
estabilização, alinhamento da cabeça e colocação do colar 
cervical. Sabendo que o tronco e os membros inferiores são 
controlados por outro profissional, assinale a opção que 
apresenta a técnica utilizada para retirar a vítima.

(A) Retirada rápida.
(B) Imobilização tipo ked.
(C) Movimento em bloco.
(D) Alinhamento esternal.
(E) Bandagens elásticas.

41) Com relação à prevenção e controle das principais infecções 
hospitalares, de acordo com a publicação do Ministério da 
Saúde sobre Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: 
limpeza e desinfecção de superfície (2010), uma das 
abordagens do enfermeiro do trabalho é

(A) Dinâmica de grupo.
(B) Prevenção de doenças ocupacionais.
(C) Prevenção de problemas posturais.
(D) Alimentação saudável.
(E) Apresentação de materiais e equipamentos.

42) Qual é a principal manifestação clínica da síndrome 
nefrótica?

(A) Azotemia.
(B) Proteinúria.
(C) Tromboembolia.
(D) Edema.
(E) Sepse.

43) As lesões musculoesquelétícas na criança apresentam 
importância devido aos aspectos próprios dessa população. A 
imaturidade e a flexibilidade do esqueleto da criança podem 
gerar um determinado tipo de fratura, definida como fratura

(A) corretiva.
(B) patológica.
(C) por avulsão.
(D) em galho verde.
(E) por impactação.

Prova : Amarela Concurso : CSM-S/15
Profissão : ENFERMAGEM
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44) Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas da 
sentença abaixo.
O planejamento é considerado uma função administrativa que 
determina antecipadamente o que se deve fazer e quais os 
objetivos devem ser atingidos. Conforme a abrangência, um
planejamento tático constitui-se de planos de ____________
alcance, __________  e .

(A) médio / menos genérico / mais detalhado
(B) longo / mais genérico / sintético
(C) médio / mais detalhado / analítico
(D) longo / menos genérico / mais detalhado
(E) longo / genérico / mais sintético

45) A máscara laríngea é um dispositivo para ventilação com o 
objetivo de permitir acesso às vias aéreas durante 
anestesias convencionais. Assinale a opção que apresenta uma 
complicação da utilização da máscara laríngea.

(A) Edema de língua.
(B) Laceração do esôfago.
(C) Trauma de epiglote.
(D) Lesões das cordas vocais.
(E) Dor e pneumoperitônio.

46) De acordo com a publicação do Ministério da Saúde sobre 
Medidas de Prevenção de Infecção relacionada à Assistência à 
Saúde(2013),com quantos dias é recomendada a troca de um 
cateter umbilical venoso?

(A) 4
<B) 6
(C) 12
(D) 14
(E) 28
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um47) Suponha que ao ser atendido em um serviço de
Pronto-atendimento, um homem diz ter sido mordido por um cão 
sem suspeita de raiva. Em sua avaliação, o enfermeiro 
observa que esse homem possui ferimentos graves na cabeça/ 
face e mãos. Considerando o esquema para tratamento 
profilático antirrábico humano com a vacina de cultivo 
celular/ disponível no guia de bolso de doenças infecto 
parasitárias do Ministério da Saúde (2010)/ qual a conduta 
que deverá ser adotada?

(A) Lavar os ferimentos com água e sabão, observar o animal 
e não tratar.

{B) Iniciar o tratamento com duas doses da vacina, uma no 
dia da ocorrência e outra no terceiro dia.

(C) Iniciar o tratamento com soro e cinco doses da vacina.
(D) Iniciar imediatamente o tratamento com soro.
(E) Iniciar imediatamente o tratamento com cinco doses da 

vacina.

Prova
Profissão
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48) Com relação aos transtornos de personalidade, correlacione 
os tipos de personalidade apresentados a suas 
características.

TIPOS DE PERSONALIDADE CARACTERÍSTICAS
I - Paranoide { ) São indivíduos com oscilação

de humor, sintomas psicóticos 
e depressivos.

II - Esquizoide ( ) Caracterizam-se por exibir um
padrão de reclusão social por 
toda a vida. São frios, não 
se envolvem com aconte
cimentos cotidianos e preocu
pações dos outros.

Ill- Borderline ( ) Caracterizam-se por suspeita
e desconfiança persistente 
das pessoas em geral. São 
hostis, irritáveis e
fanáticos.

IV - Narcisista ( ) Caracterizam-se por compor
tamentos excitáveis, dramá
ticos e extrovertidos, tendo 
alta necessidade de chamar a 
atenção.

V - Histriôníca ( } Apresentam um sentimento de
autoimportância, com senti
mento de ter direitos e 
privilégios, não sabendo 
lidar com as críticas.

Assinale a opção que apresenta a sequência correta.

(A) (V) (IV) (I) (II) {III}
(B) (IV) (III) (II) (I) (V)
(C) (I) (II) (V) (III) (IV)
(D) (III) (II) (V) (I) (IV)
(E) (III) (II) (I) (V) (IV)
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49) A dobutamina é uma das drogas utilizadas no tratamento do 
choque em Unidades de Terapia Intensiva. Assinale a opção 
que apresenta uma das propriedades dessa droga.

(A) Aumenta a resistência vascular periférica.
<B) Tem como efeito colateral a bradicardia.
(C) Pouco efeito beta-adrenérgico.
(D) Maior efeito alfa-adrenérgico.
(E) Apresenta ação inotrópica.

50) Anorexia, tetania, reflexos hiperativos e calcificações do 
tecido mole nos pulmões são sinais e sintomas de

(A) hipercloremia.
(B) hipocalemia.
(C) hiperealcernia.
(D) hiperfosfatemia.
(E) hipofosfatemia.

Prova
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