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“A mais alta das vitórias é o perdão.”
Friedrich Schiller
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O Caderno de Questões contém 50 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).
1. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento e
cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações
posteriores.
2. A prova objetiva terá duração de 3 horas e 30 minutos incluído neste tempo o preenchimento do Cartão de
Respostas.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas, por erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de
mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados
do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões.
7. Você só poderá levar o próprio Caderno de Questões faltando 60 minutos para o término do horário da
prova, conforme Edtal do Processo Seletivo Simplificado.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão
de Respostas.
11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça seus
pertences.
12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no site www.funcab.org, no dia
17/11/2009, conforme estabelecido no Cronograma Previsto.

BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Deborah Phelps, mãe do atleta ganhador de oito
medalhas nas últimas Olimpíadas, credita o sucesso do filho:

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

A)
B)
C)
D)
E)

Remédio não é problema, é solução
As oito medalhas conquistadas por Michael Phelps
nas últimas Olimpíadas ainda são assunto nas publicações
médicas. Deborah Phelps, mãe do atleta e diretora de uma
escola, levantou uma questão interessante na imprensa:
afinal, Phelps é essa máquina de ganhar medalhas apesar de
sofrer do transtorno do déficit de atenção (TDAH) ou o é
justamente por causa disso? Deborah foi ainda mais longe na
polêmica ao afirmar que seu filho só é um vitorioso porque fez
uso de medicamentos. E é esse ponto da discussão que pode
ser bastante útil para nós, brasileiros.
O uso de medicamentos é fonte de constante
debate. Aos poucos, no entanto, torna-se consenso que
evitá-los é ir contra o que há de mais moderno no combate a
transtornos. O poeta Ferreira Gullar, pai de dois portadores
de transtornos mentais, foi categórico ao se manifestar
publicamente sobre o assunto: “Os remédios não
apresentam qualquer inconveniente e, aplicados na
dosagem certa, possibilitam ao doente manter-se em estado
normal.”
Dois casos recentes na medicina ilustram a
confusão que o alarmismo desenfreado contra os
medicamentos pode causar. Em 2007, dados preliminares
indicaram que a substância rosiglitazona, encontrada no
medicamento Avandia e indicada para o tratamento da
diabetes tipo 2, aumentaria o risco de ataques cardíacos.
Nessa época, cerca de seis milhões de pacientes faziam uso
deste princípio ativo. Agora, dois anos depois, um estudo
conclusivo apresentado mês passado na reunião anual da
Associação Americana de Diabetes afirma que a
rosiglitazona não oferece nenhum risco maior que as demais
medicações do gênero. O que dizer aos pacientes que
reduziram ou até mesmo suspenderam seu uso?
Outro exemplo é o que aconteceu com a substância
metilfenidato – mais conhecida como Ritalina ou Concerta –
que há três anos foi acusada de causar a morte de crianças
por doenças cardíacas. A histeria entre os pais foi
assombrosa, naturalmente. A American Heart Association,
uma das instituições de saúde mais respeitadas, teve que
esclarecer que a substância não oferece nenhum risco a
quem não tenha predisposição a problemas cardíacos.
No recém-lançado livro “Pílulas de neurociência”
(Editora Sextante), a neurocientista Suzana HerculanoHouzel afirma sabiamente que “algumas condições não têm
cura, apenas tratamento para o resto da vida. E isso não é
ruim. Claro que não é desejável depender de algo externo ao
corpo para ter bem-estar. Mas isso não é novidade, nem se
aplica somente a remédios. Quem prova dos benefícios de
sabão, escova e pasta de dentes não quer mais viver sem
eles”.
Ao descer do pódio em Pequim, após receber sua
oitava medalha de ouro, Michael Phelps afirmou que “na
escola sempre me diziam que eu nunca seria bem-sucedido
em nada”. Já é tempo de os remédios pararem de ser vistos
como vilões quando atuam, muito comumente, como heróis
na vida de quem precisa deles, desde que sejam prescritos
por especialistas.

ao esforço despendido por Michael durante a infância.
ao transtorno do déficit de atenção.
à oitava medalha de ouro, conquistada em Pequim.
aos medicamentos.
à imprensa.

2. De acordo com a leitura, assinale a única opção que NÃO
tem base no texto.
A) Provavelmente, Michael Phelps não teria alcançado
sucesso como atleta se não fizesse uso de drogas que
controlassem seu transtorno mental.
B) O exemplo de produtos de higiene pessoal serve para
explicar a relação cotidiana dos doentes com os
medicamentos de que fazem uso.
C) O autor condena a histeria dos pais de crianças cardíacas
que foram medicadas com metilfenidato.
D) Por ser bem-sucedido como atleta, apesar de sofrer de
um transtorno mental, o ganhador de oito medalhas nas
últimas Olimpíadas provocou polêmica na área médica.
E) Ferreira Gullar, apesar de não pertencer à área médica,
sente-se seguro para defender o uso de medicamentos a
portadores de transtornos mentais.

3. O pronome demonstrativo o, elemento de coesão do
primeiro parágrafo, retoma a seguinte ideia:
A)
B)
C)
D)
E)

“As oito medalhas conquistadas por Michael Phelps...”
“...assunto nas publicações médicas.”
‘“...essa máquina de ganhar medalhas...”
“...vitorioso porque fez uso de medicamentos.”
“...uma questão interessante na imprensa.”

4. De acordo com o que se pode inferir do texto, qual o
prejuízo que o “alarmismo desenfreado” pode causar aos
usuários de medicamentos?
A) Alguns medicamentos podem provocar ataques
cardíacos mesmo em pacientes que não apresentam
histórico de doenças coronárias.
B) Os doentes suspendem as drogas e deixam de usufruir
dos benefícios dos medicamentos desnecessariamente.
C) As drogas podem provocar efeitos colaterais em
pacientes que sofrem de diabetes tipo 2.
D) Dois anos mais tarde o princípio ativo rosiglitazona não
oferecia qualquer prejuízo a seus usuários.
E) Inadvertidamente, as instituições de saúde suspenderam
a venda de alguns medicamentos por não apresentarem
efeitos colaterais.

Fabio Barbirato, in O Globo, 15 de julho de 2009
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10. Ao passarmos a oração “...desde que sejam prescritos
por especialistas.” para a voz ativa, encontramos a seguinte
forma verbal:

5. Assinale a opção que, em outras palavras, melhor ratifica
o título do texto.
A) “Agora, dois anos depois, um estudo conclusivo
apresentado mês passado na reunião anual da
Associação Americana de Diabetes afirma que a
rosiglitazona não oferece nenhum risco maior que as
demais medicações do gênero.”
B) “Já é tempo de os remédios pararem de ser vistos como
vilões quando atuam, muito comumente, como heróis na
vida de quem precisa deles, desde que sejam prescritos
por especialistas.”
C) “A American Heart Association, uma das instituições de
saúde mais respeitadas, teve que esclarecer que a
substância não oferece nenhum risco a quem não tenha
predisposição a problemas cardíacos.”
D) “Ao descer do pódio em Pequim, após receber sua oitava
medalha de ouro, Michael Phelps afirmou que 'na escola
sempre me diziam que eu nunca seria bem-sucedido em
nada'.”
E) “Em 2007, dados preliminares indicaram que a substância
rosiglitazona, encontrada no medicamento Avandia e
indicada para o tratamento da diabetes tipo 2, aumentaria
o risco de ataques cardíacos.”

A)
B)
C)
D)
E)

prescrevem.
prescreveram.
prescrevam.
prescrevessem.
prescreverão.

11. Em “Outro exemplo é o que aconteceu com a substância
metilfenidato – mais conhecida como Ritalina ou Concerta –
que há três anos foi acusada de causar a morte de crianças
por doenças cardíacas.”, assinale a opção que identifica
todos os pronomes presentes no trecho.
A)
B)
C)
D)
E)

Outro - o - que - que.
Outro - que - que - como.
com - a - ou - a.
Outro - o - mais - como - por.
mais - como - ou - por.

6. Assinale a palavra que, no último parágrafo do texto, foi
empregada no sentido conotativo.

12. Assinale a opção que completa, correta e
respectivamente, as lacunas da frase abaixo.

A)
B)
C)
D)
E)

___ partir das suspeitas de que ___ nova medicação seria
prejudicial ___ pessoas, ___ instituição de saúde responsável
___ retirou do mercado.

pódio.
medalha.
remédios.
vida.
heróis.

A)
B)
C)
D)
E)

7. Em: “...Phelps é essa máquina de ganhar medalhas...”,
identificamos uma figura de linguagem. Assinale-a.
A)
B)
C)
D)
E)

Metonímia.
Metáfora.
Prosopopeia.
Eufemismo.
Hipérbole.

13. Em “No recém-lançado livro ‘Pílulas de neurociência’...” e
“Claro que não é desejável depender de algo externo ao corpo
para ter bem-estar.”, as palavras grifadas, flexionadas no
plural, assumem, respectivamente, as formas:
A)
B)
C)
D)
E)

8. Em: “Aos poucos, no entanto, torna-se consenso que
evitá-los é ir contra o que há de mais moderno no combate a
transtornos.”, o termo grifado pode ser substituído, sem
alteração de sentido, por:
A)
B)
C)
D)
E)

portanto.
por conseguinte.
já que.
todavia.
posto que.

recém-lançados e bem-estares.
recém-lançados e bens-estar.
recéns-lançados e bens-estares.
recéns-lançados e bens-estar.
recéns-lançado e bem-estares.

14. Que função sintática exerce a oração introduzida pela
conjunção que no trecho abaixo?
“Em 2007, dados preliminares indicaram que a
substância rosiglitazona, encontrada no medicamento
Avandia e indicada para o tratamento da diabetes tipo 2,
aumentaria o risco de ataques cardíacos.”

9. A oração introduzida pela locução desde que, no último
parágrafo, expressa ideia de:
A)
B)
C)
D)
E)

À - a - as - a - à
À - à - as - a - à
A - a - as - à - a
A - à - às - a - à
A - a - às - a - a

A)
B)
C)
D)
E)

tempo.
conformidade.
comparação.
concessão.
condição.
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sujeito.
predicativo.
complemento nominal.
objeto direto.
objeto indireto.

15. Marque a opção em que o pronome oblíquo substitui
corretamente o termo grifado.

18. Sobre arquivos e pastas no Windows XP, é correto afirmar
que:

A) “...levantou uma questão interessante na imprensa ...”
... levantou-a na imprensa...
B) “...possibilitam ao doente manter-se em estado normal.”
...possibilitam-no manter-se em estado normal.
C) “Dois casos recentes na medicina ilustram a confusão...”
Dois casos recentes na medicina ilustram-lhe...
D) “...aumentaria o risco de ataques cardíacos .”
...aumentar-lhe-ia...
E) “O que dizer aos pacientes...?”
O que dizê-los...?

A) as opções do menu do Windows Explorer, exibido ao
clicar no botão direito do mouse, variam de acordo com o
tipo de arquivo selecionado.
B) numa mesma pasta não podem ser armazenados
arquivos de tipos distintos.
C) não é possível excluir pasta que contenha arquivos.
D) uma pasta pode conter arquivos com mesmo nome desde
que seus tipos sejam distintos.
E) uma sub-pasta não pode ser movida para outra pasta se a
mesma contiver arquivos.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

19. Qual a opção do Windows XP para encerrar uma
aplicação que NÃO está respondendo?

16. No Microsoft Office Word, é possível especificar a forma
como um documento pode ser dividido. Qual a opção encerra
a linha atual e força a continuação do texto abaixo da imagem,
tabela ou de outro item?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Quebra de página.
Quebra de coluna.
Quebra automática de texto.
Quebra de Imagem.
Quebra contínua.

Gerenciador de Tarefas.
Centro de Segurança.
Sincronizador.
Agendamento de Tarefas.
Gerenciador de Computador.

20. A ferramenta de busca “Google” oferece poderosos
recursos para melhorar o resultado de sua pesquisa. Ao
informar no campo de busca a informaçõa destacada abaixo,
qual será o resultado obtido?

17. No Microsoft Office Excel, é possível configurá-lo para
exibir as informações representadas na figura abaixo. Sobre
essa figura, é possível afirmar que:

concurso site:funcab.org
A) Páginas de qualquer site que mencionem a palavra
“concurso”.
B) Páginas do site “funcab.org” que mencionem a palavra
“concurso”.
C) Páginas de qualquer site que mencionem tanto
“concurso” quanto “site:funcab.org”.
D) Páginas de qualquer site, exceto site “funcab.org”, que
mencionem “concurso”.
E) Página principal do site “funcab.org”, independentemente
se a mesma referencia a palavra “concurso”.

21. A imagem exibida a seguir representa uma fórmula criada
numa planilha do Microsoft Excel e soma os valores:
A) são exibidas as planilhas selecionadas como favoritos
pelo usuário.
B) a opção “Mais...” permite acrescentar na lista outras
planilhas eletrônicas.
C) são exibidas, além de planilhas criadas no Excel,
planilhas criadas através de outros aplicativos.
D) são exibidas as planilhas abertas recentemente através
do aplicativo.
E) as planilhas exibidas nessa janela podem ser abertas
através do Excel, porém não podem ser alteradas.

A)
B)
C)
D)
E)
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das células E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 e E8.
das células E1 e E8.
das células E2, E3, E4, E5, E6 e E7.
de todas as células da coluna E.
de todas as células das linhas 1 e 8.

22. Uma senha bem elaborada é o primeiro passo para a
segurança da sua conta. Qual a recomendação menos
adequada para criação de uma senha segura?

27. Para um paciente foram prescritos 40 mg de fenobarbital
IM. Na enfermaria, a ampola do anticonvulsivante existente,
contém 200 mg por 1 ml. Qual a quantidade em mililitros (ml) a
ser aspirada para a obtenção da dose prescrita?

A)
B)
C)
D)

Criação de senhas longas.
Combinação de letras, símbolos e números.
Combinação de letras maiúsculas e minúsculas.
Utlilização de letras inicias de uma frase para compor a
senha, que seja de fácil memorização.
E) Uso de informações pessoais, como números de RG e
CPF, data de nascimento e nome de familiares.

A)
B)
C)
D)
E)

23. O botão
à função:

28. Uma criança, após exposição aos raios solares na
piscina, apresentou os ombros hiperemiados e dolorosos. A
classificação desta queimadura quanto à profundidade é:

A)
B)
C)
D)
E)

no Microsoft Office Word 2003 corresponde

procurar.
visualizar impressão.
colar.
salvar.
copiar.

A)
B)
C)
D)
E)

24. No ambiente Windows XP, qual função NÃO é comum a
arquivos e pastas?
A)
B)
C)
D)
E)

Abrir.
Criar atalho.
Imprimir.
Recortar.
Renomear.

A)
B)
C)
D)
E)

donovanose.
molusco contagioso.
tricomoníase genital.
vaginose bacteriana.
candidíase vaginal.

30. Um homem de 35 anos sofreu um ferimento superficial na
perna esquerda durante um jogo de futebol. A sua história
vacinal contra o tétano consta de 3 doses aplicadas, sendo
que a última dose foi há menos de 5 anos. A orientação
realizada pela Enfermeira é:
A)
B)
C)
D)
E)

Calendário.
Cadastro de Contatos.
Gerenciamento de Banco de Dados.
Formatação de Textos.
Compartilhamento de E-mails.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

vacinar contra o tétano.
imunização passiva.
não vacinar contra o tétano.
administrar a vacina e o soro específico.
a história vacinal não influi na orientação.

31. A doença considerada como de notificação compulsória
é:

26. A via de administração da vacina contra rubéola, indicada
para mulheres em idade fértil, a fim de evitar a síndrome da
rubéola congênita é:
A)
B)
C)
D)
E)

segundo grau.
terceiro grau.
não tem classificação.
primeiro grau.
carbonização.

29. Uma jovem diabética queixa-se de prurido vulvo vaginal,
dor à micção, corrimento branco e inodoro, hiperemia vulvar,
fissuras e maceração da pele. A Enfermeira deve suspeitar
de:

25. Nos dias de hoje, o correio eletrônico faz parte do dia a dia
das pessoas, tanto no uso pessoal quanto profissional. Em
cada nova versão criada para esse tipo de aplicação, novos
recursos são incorporados, facilitando cada vez mais a vida
de seus usuários. Qual alternativa NÃO representa um
recurso de uma aplicação dessa natureza?
A)
B)
C)
D)
E)

0,2ml.
0,4ml.
0,5ml.
1,0ml.
0,9 ml.

A)
B)
C)
D)
E)

intramuscular.
oral.
subcutânea.
intradérmica.
intravenosa.
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pneumonia comunitária grave.
giardíase.
doença celíaca.
hepatite viral.
asbestose.

37. Um trabalhador sofre uma queimadura química no seu
ambiente de trabalho. A conduta do Enfermeiro no ambiente
pré-hospitalar ao prestar atendimento a este trabalhador deve
ser:

32. De acordo com o calendário básico de vacinação do
Ministério da Saúde, a criança, ao nascer, recebe as
seguintes vacinas de rotina:
A)
B)
C)
D)
E)

sarampo e BCG.
tríplice bacteriana e Sabin.
hepatite A e rubéola.
rotavírus e tríplice viral.
hepatite B e BCG.

A) não retirar o produto químico em pó da queimadura.
B) a queimadura não deve ser lavada com água corrente.
C) a irrigação da água em cima da lesão nunca deve ser
contínua no cenário pré-hospitalar.
D) usar substâncias umidificantes, pois são superiores à
água.
E) sempre utilizar água em cima da lesão ocasionada pela
substância química.

33. Quando a quimioprofilaxia para HIV é indicada após a
exposição ocupacional a material biológico, o seu início ideal
é:
38. Na manutenção do dreno torácico deve-se observar:

A) 01 a 02 horas após o acidente.
B) independe do intervalo de tempo entre exposição e
profilaxia.
C) 24 a 36 horas após o acidente.
D) 12 horas posteriores após o acontecimento.
E) 48 horas depois da exposição ao material biológico.

A) clampeamento do dreno durante a maior parte do tempo.
B) sistema de drenagem torácica mantido sempre abaixo do
tórax do paciente.
C) paciente nunca deve ser estimulado a tossir.
D) dreno de tórax deve ser mantido acima do tórax do
paciente.
E) paciente não pode levantar do leito em hipótese
nenhuma.

34. Dengue é uma doença infecciosa aguda considerada
como um problema de saúde pública. A medida de controle
para a doença é:
A)
B)
C)
D)
E)

39. Um paciente com 20 dias de cateter venoso central
apresenta febre contínua, de início súbito. A complicação
provável é:

antibioticoterapia.
vacinação.
drogas antivirais específicas.
combate ao vetor Aedes aegypti.
uso de corticoides.

A)
B)
C)
D)
E)

35. De acordo com o Suporte Avançado de Vida/Afogamento
(Szpliman, 2000), quando o afogado não responde às
solicitações verbais, a(s) primeira(s) medida(s) realizada(s)
pelo socorrista deve(m) ser:

pneumotórax.
infecção.
arritmia cardíaca.
reação anafilática.
plaquetopenia.

40. A lei que regula o exercício da Enfermagem em todo
território nacional, exigindo que os profissionais sejam
legalmente habilitados e inscritos no Conselho Regional de
Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício
é:

A) massagem cardíaca externa.
B) lateralização da cabeça e elevação dos membros
inferiores.
C) desobstrução das vias aéreas, hiperextensão da cabeça
e verificação da respiração.
D) tranquilização da vítima, posição ventral e verificação dos
batimentos cardíacos.
E) fazer traqueotomia.

A)
B)
C)
D)
E)

Lei nº 8.080/90.
Lei nº 7498/86.
Lei nº 10.507/02.
Projeto de Lei nº 2295/00.
Lei nº 5905/73.

36. Foram prescritos 75 mg de meropenem. O frasco-ampola
contém 1g e seu diluente possui 10ml. Para administrar a
dose prescrita, quanto deve ser aspirado da solução diluída?

41. O indicador de saúde referente aos óbitos ocorridos ao
longo do primeiro ano de vida, antes de se completar a idade
de um ano é o coeficiente de:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

0,75ml.
1,0ml.
0,9ml.
0,65ml.
0,80ml.
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mortalidade infantil.
mortalidade geral.
mortalidade perinatal.
prevalência.
mortalidade por causa específica.

42. Qual o agente etiológico causador do linfogranuloma
venéreo?
A)
B)
C)
D)
E)

47. O rodízio do local na aplicação de insulina é um cuidado
de enfermagem, recomendado para evitar:

Clamydia trachomatis.
Haemophilus ducrey.
Trichomonas vaginalis.
Treponema pallidum.
Neisseria gonorrhoeae.

A)
B)
C)
D)
E)

48. A hipoglicemia constitui a principal complicação de
insulinoterapia. Uma condição que favorece o seu
aparecimento é:

43. Qual a manobra indicada nos primeiros socorros, no caso
de obstrução da via aérea por corpo estranho?
A)
B)
C)
D)
E)

Heimlich.
Leopold.
Ortoloni.
Sellic.
Valsalva.

A)
B)
C)
D)
E)

44. Paciente proveniente de área alagada por intensas
chuvas deu entrada no serviço de emergência com queixas
de mialgia principalmente nas panturrilhas, febre, cefaleia e
icterícia. Informa que não urina há mais de 24 horas. Sua
hipótese diagnóstica é:
A)
B)
C)
D)
E)

uso de álcool.
refeições regulares.
dieta rica em carboidratos.
uso de corticoides.
uso de epinefrina.

49. De acordo com o Ministério da Saúde, o Enfermeiro
atuando dentro da equipe de saúde da família no programa de
controle de hipertensão arterial e diabetes mellitus
desempenha a atribuição de:
A) agendar consultas e reconsultas médicas e de
enfermagem.
B) cuidar dos equipamentos e de sua manutenção.
C) rastrear a hipertensão arterial em indivíduos com mais de
20 anos.
D) realizar consulta de enfermagem.
E) encaminhar indivíduos rastreados à consulta de
enfermagem.

hepatite B.
leptospirose.
malária.
leishmaniose visceral.
meningite meningocócica.

45. Paciente diabético com emergência hipertensiva,
apresentando níveis tensionais de 200 x 120mmg e queixas
de cefaleia e hemiparesia esquerda. Nesse caso, a conduta
mais adequada será:

50. Qual das doenças abaixo é caracterizada como
endêmica?
A)
B)
C)
D)
E)

A) colocação de oxigênio e nifedipina sublingual.
B) redução abrupta da pressão arterial até os níveis normais
(120 x 80 mmg).
C) uso de insulina venosa.
D) redução progressiva dos níveis tensionais evitando
queda abrupta da pressão arterial.
E) glicose hipertônica e analgesia.

46. De acordo com o Manual de Hipertensão Arterial e
Diabetes do Ministério da Saúde, a glicemia de jejum
considerada como valor normal é:
A)
B)
C)
D)
E)

flictena.
descamação da pele.
queimadura.
eritema.
lipodistrofia.

maior que 120 mg % / dl.
menor que 100 mg % / dl.
maior que 110 mg % / dl.
maior que 130 mg % / dl.
menor que 150 mg % / dl.
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tuberculose.
AIDS.
febre amarela.
gripe aviária.
gripe espanhola.

